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Mobilierul din lemn - 
mai competitiv pe piața externă

— Realizarea producției 
pentru export este sarcina 
principală a colectivelor 
de muncă din întreaga 
țară. Cum acționează, în 
vederea materializării ei, 
colectivul întreprinderii de 
prelucrare a lemnului De

ACTIVITATEA DE EXPORT 
calitate * dinamism • eficiența

va, tovarășe director Cor- 
neliu Ionescu ?

— Cu toate forțele și 
mijloacele tehnice de care 
dispunem. Din octombrie 
anul trecut, activitatea la 
export decurge ritmic, pro
gramele lansate în fabri
cație se finalizează la ter
men, produsele sînt cores

Materiale refolosibile recuoerate
Pe lingă depășirea ritmică a planului de produc

ție, furnaliștii de la secția a Il-a furnale din C.S. Hu
nedoara acordă o mare atenție recondiționării piese
lor de schimb, recuperării materialelor refolosibile. 
Astfel, de la începutul anului ei au recuperat 13,7 tone 
deșeuri din cupru, 16 tone fier vechi, 1,8 tone deșeuri 
din bronz, o mare cantitate de praf de furnal. (Aron 
Căta, corespondent).

punzătoare calitativ. Con
tractele încheiate cu par
tenerii externi se respectă 
întocmai. în ianuarie '84 
și în prima decadă din fe
bruarie am obținut, de ase
menea, realizări importante 
la export, în condițiile cînd 

planul Ia acest indicator 
este de trei ori mai mare 
față de cel din perioada 
corespunzătoare a anului 
1981. Pînă ia această dată 
s-a realizat 10 la sută din 
planul de export al anului 
1984. Astăzi, produsele 
de mobilier fabricate în ju
dețul nostru ajung în opt

țări ale lumii, între care 
Franța, S.U-A., R.F.G.,
Suedia șa. — renumite în 
arta prelucrării lemnului.

— Ce mobilier livrați la 
export și cum este el cotat 
pe piața externă ?

— întreținem relații co
merciale cu 11 firme străi
ne, pentru care executăm 
o gamă diversă de articole, 
printre carp : garderobe,
comode cu două și trei uși, 
dormitoare, camere de zi, 
birouri, cuiere de perete, 
rame oglinzi, măsuțe ș.a. 
Circa 20 la sută din mo
bilier îl formează produ
sele noi, de concepție pro
prie, care sînt, ca și cele
lalte, apreciate și căutate. 
De fapt, intrarea pe piață 
a fost pentru noi cea mai 
grea problemă, nu realiza
rea efectivă a comenzilor 
perfectate. Succesul nostru 
se datorește, după părerea 
mea, seriozității și consec
venței de care dăm dovadă 
în ceea ce privește calita
tea mobilierului oferit, 
onorării la termen a co
menzilor lansate, contac
tului strîns rti reprezfen-
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pundere, le dorim să aibă 
parte zi și noapte de noi 
împliniri.

Succese de prestigiu

CEFERIȘTILOR"„ZIUA
A devenit o frumoasă 

tradiție ca în fiecare an, 
in cea de a treia dumi
nică a lunii februarie, să 
sărbătorim „Ziua ceferiș- 
tilor”, zi în care întregul 
popor omagiază munca a- 
cestui brav ți destoinic de
tașament al clasei noastre 
muncitoare, aflat zi ți 
noapte ia datorie pe dru
murile de fier ale țării.

Ceferiștii hunedoreni — 
indiferent că muncesc la 
puternicul nod de cofe fe
rată din Simeria, la Pe
troșani, Deva sau Hunedoa
ra, la Subcetote. Brad ori 
la Orățtie, chior in cea 
mai îndepărtată haltă — 
infimpinâ sărbătoarea tor 
cu noi ți importante suc
cese in muncă.

Cd întotdeauna, muncito
rii ceferiști iți foc un titlu 
de mîndrie ți prestigiu 
muncitoresc din strădania 
de a servi mereu mai bine, 
zi ți noapte, publicul că
lător, de a asigura mate
rii prime pentru unitățile 
economice cu foc continuu, 
expedierea la beneficiari, 
in condiții de siguranță de
plină. a mărfurilor ți pro
duselor finite, așa cum a 
cerut secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și la Consfă
tuirea de lucru de la C. C. 
al P.C.R., din zilele de 7-8 
februarie a.c.

Felicitîndu-i cu toată

■ SIMERIA - TRIAJ. 
S-a terminat electrifica
rea liniilor din grupa B 
a acestui mare triaj și 
au fost date in folosință. 
Lucrările au fost coordo
nate de inginerii Dimitrie 
Șuclea și Valentin Coș
ciug. iar printre’ eviden- 
țiații în muncă se numă
ră muncitorii Ion Dușa, 
Vaier Mare, Ion Iovănes- 
cu, Remus Sicoe. Dumi
tru Ichim.

■ SIMERIA - CALA
TORI. Pe lingă asigurarea 
unei bune serviri a pu
blicului călător, ceferiștii 
stației au îndeplinit și 
alți indicatori de bază. 
Este vorba de reducerea

căldura pentru succesele 
dobîndite în munca lor de 
mare însemnătate și răs

staționării vagoanelor la 
încărcare-descărcare cu 
8.2 la sută, staționarea 
vagoanelor in tranzit cu 
manevră cu 28 la sută — 
după cum ne informează 
inginerul I. Micu. Aceste 
succese sînt rodul bunei 
organizări, al ordinii și 
disciplinei desăvîrșite in 
muncă. Se remarcă în ac
tivitatea de zi și noapte 
ceferiștii Mircea Spinean. 
Ștefan Popescu, Traian 
Boca și alții.
■ R.C.M. PETROȘANI. 

Indicatorul tone expe
diate a fost îndeplinit in 
procent de 103 la sută, 
reușind să transporte su-

în munca
plimentar peste 8 000 to
ne mărfuri, sarcina sta
tică pe osie a crescut cu 
2 la sută, aceasta îotr-o 
deplină siguranță a circu
lației pe calea ferată. în
tregul colectiv are merite 
în obținerea acestor re
zultate. distingîndu-se 
prin munca lor Vasile 
Stoica, Ion Licurici, Ion 
Neagu — operatori R.C.M., 
apoi Voica Serghie. Au
relian Crețu, alți ceferiști.

■ STAȚIA MINTIA. 
Principalul indicator — 
tone expediate — a fost 
realizat în procent de

(Continuare in pag. a 2-a)

Cooperativa meșteșugărească „Moțul" Brad — secția tim
purie. Timplarii Ioan Vlad și Ioan Danciu execută mobilă 
pentru fondul ’pieței și comandă.

PROGRAMUL UNIC - programul 
dezvoltării fiecărei gospodării țărănești

Participarea la înfăptuirea autoaprovizionării 
teritoriale - în continuă creștere

Pentru rezultatele bune 
înregistrate de Trustul de 
construcții Deva in anul 
1983, cei care au contri
buit in moi mare măsură la 
obținerea lor au lost evi- 
dențiați. In darea de sea
mă prezentată in cadrul 
adunării generale a oame
nilor muncii, aceștia au fost 
citați nominal.

In același cadru au fost 
anunțați și aprobați frun
tașii in întrecerea socialis
tă pe trust in 1983. Ei se 
numesc: Tudor Sandu,
Aron Florea, Gheorghe Sa
bin, Mihai Zegreanu, Du
mitru Postolache, loan 
Bora.

Pentru aportul lor deo
sebit la realizările trustu
lui, acestora li s-au inmS- 
nat frumoase diplome fi

Diplome și... 
plicuri

insigne de fruntaș în mun
că. In plus, ei au primit 
și plicuri conf-nind premii 
în bani — binemeritată re
compensă materială a con
știinciozității și hărniciei lor 
in muncă.

După adunare am reți
nut un episod interesant. 
Cineva i se adresa în glu
mă unui coleg : „Iți dau 
plicul, îmi dai diploma 
„Nu ține. Diploma aceasta 
va sta mărturie peste vre
me asupra modului în care 
mi-am făcut datoria in anul 
1983, pe cînd plicul..."

lată un mod realist, res
ponsabil de a gindi mun
ca, de a-ți face datoria. 
Este un reper de reflecție 
Și pentru alții...

G. DINU

Comuna Orăștioara de 
Sus are în raza sa două 
cooperative agricole și 
cinci sate — Costești, Cos- 
tești-Deal, Grădiștea de 
Munte, Ludeștii de Sus și 
Ludeștii de Jos — locuite 
de țărani cu gospodării 
particulare.

— Vă rugăm tovarășe 
Viorel Ciolocoiu, secretar 
al comitetului comunal de 
partid, primar al comunei, 
să vă referiți la modul cum 
se acționează pentru înfăp
tuirea sarcinilor ce revin 
comunei din Programul de 
creștere a producției agrico
le în gospodăriile personale 
ale membrilor cooperative
lor agricole de producție și 
în gospodăriile producăto
rilor particulari.

— Gospodăriile populației 
dețin în folosință sau în 
proprietate o suprafață de 
1 750 ha teren și cresc 
— cum relevă recensămîn- 
tul din acest an al anima
lelor domestice — 1805
bovine, 3 688 ovine și 1 997 
porcine.

în comparație cu re- 
censămîntul din 1983, în 
prezent gospodăriile popu
lației dih comună au cu 
182 mai multe bovine, 334 
ovine și 745 porcine. Avem 

cooperatori — Simion Gri- 
dan, Llie Tămășan, loan 
Stoicoi, Avram Leorean, 
Adam Rujoi, Grigore Ola- 
ru etc. — ca și țărani 
particulari — loan Anu- 
țescu, Spiridon Tămășoi, 
Dumitru Stoicoi, Beniamin 
Rujoi, Viorel Ciolocoiu, 
Vasile Bogdan, Stănilă Cri- 
șan, Radu Nasta și alții — 
care cresc cîte 4—5 bovine

ORĂȘTIOARA DE SUS

și chiar mai multe, nume
roase ol, porci, păsări. în
cărcătura de animale pe 
gospodărie este de 2,3 
bovine, 4,5 ovine și 2,5 
porci.

— Aveți în comună fa
milii care nu cresc ani
male ?

— în februarie 1983 au 
existat aproape 100 de 
astfel de familii. Numărul 
acestora a scăzut la 60. în 
continuare vom acționa cu 
toată responsabilitatea pen
tru ca fiecare gospodărie 
să crească animale, să con
tribuie la înfăptuirea pre

vederilor Programului unic, 
în acest scop am stabilit 
plan de producție pe fie
care gospodărie, în care 
se stabilește precis ce să 
se cultive, ce animale să 
se crească și ce să predea 
la fondul de stat. Pentru 
a sprijini gospodăriile 
populației să sporească 
producția agricolă și apor
tul lă fondul de autoapro- 

vizionare și la fondul de 
stat le vom pune la dis
poziție sămînță de grîu 
de primăvară, porumb și 
legume, precum și purcei 
și pui de găină, pomi fruc
tiferi, străduindu-ne să 
onorăm toate solicitările.

— Ce sarcini revin co
munei din programul de 
autoconducere și autoapro- 
vizionare teritorială pe a- 
cest an ?

— în conformitate cu 
planul dezvoltării econo- 
mico-sociale în profil teri
torial, va trebui să livrăm 
328 bovine, 475 oi și miei, 

196 porci, 2 300 hl lapte 
de vacă, 160 hl lapte de 
oaie și alte produse. în 
vederea înfăptuirii acestor 
sarcini am alcătuit echipe 
care se deplasează pe la 
fiecare gospodar acasă, am 
organizat adunări cetățe
nești pe sate în care am 
prezentat pe larg prevede
rile Programului unic și 
sarcinile ce revin comunei 
noastre în ce privește în
făptuirea autoaprovizionării 
teritoriale. Toți cei cu care 
am stat de vorbă au în
țeles necesitatea de a 
contribui cu produse agri
cole la fondul de stat. 
Am încheiat deja contrac
te pentru numărul de porci 
înscris în planul pe acest 
an și acționăm să realizăm 
producțiile la bovine, ovine 
și lapte de vacă și de oaie. 
Dispunem de condiții pen
tru a realiza planul pe 
anul 1984 la toți indica
torii, Orăștioara de Sus 
numărîndu-se astfel și în 
acest an printre comunele 
cu o participare însem
nată la fondul de autoapro- 
vizionare și la fondul de 
stat.

Convorbire consemnată de
B. TODERICI
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Oamenii 
J de 
IGnd am deschis carne

țelul și-am început să no
tăm, tovarășul Petru Dă- 
nuț, secretarul comitetului 
de partid de la Depoul 
C.F.R. Simeria, om cu 
îndelungată activitate la 
calea ferată, ne-a oprit.

— Nu cumva să scrieți 
ț despre mine. Avem la de- 
l pou peste 470 de comuniști. 
’ muncitori de frunte, oameni 
♦ care rparcurg zilnic sute 
( și mirde kilometri, oameni 
J care ne fac și- iși fac un 
1 nume de cinste prin felul 
ț In pare înțeleg să-și împii- 
I nească datoria pe drumu- 
J rile de fier ale țării..
’ - De pildă ?

— Mecanicii Rudolf Mi- 
dea, Izidor Dumitrescu, 
Gheorghe Susan, Sabin Ni- 
coară, loan Mînja, Mihai 
Basarim, loan Rus, loan 
Brinzan, Vasile Furdui, 
Liviu Păucean — toți cu 
multă vechime și experien
ță. care au străbătut mii 
ți mii de kilometri pe arte- 

i rele de fier ole țării. Ală
turi de ei ar fi nimerit să

I notați numele celor core-i 
însoțesc in cabinele de co
mandă ale locomotivelor, 
ole mecanicilor ajutori Li
viu Haja, Vasile Damian, 
Valentin Fierea, Gheorghe 
Vasiu, Mircea Simode, Va- 

1 sile Robu, Ion Kotîrlan. 
N-om zis bine „îi înso
țesc”. Corect spus : îi a- 
j-ută, învață din experien
ța lor. De fapt, se ajută 
ți învață unii de la alții.

— Dacă v-am solicita să 
ne dați un exemplu de dă
ruire în muncă, să zicem 
ieșit din comun, tovară
șe secretar...

— V-aș conduce să-4 as
cultați de la sursă, din 
gura autorului.

— Nu-i vorba de nici un 
„ieșit din comun” — ne 
întîmpină mecanicul de lo
comotivă Gheorghe Su
san, tocmai gata să por
nească la drum. Ce dacă 
om parcurs cu locomotiva 
710 000 kilometri fără re
parație ? Ne-am făcut doar 
datoria. Și eu și tovarășii 
mei Dumitrescu și Nicoa- 
ră, ajutorii noștri.

Un șuierat scurt și loco
motiva își începe lin alune
carea pe șinele de oțel. 
In urma ei se inșiruie une
ori vagoane pline cu oa
meni, alteori vagoane in-

drumurilor 
fier

cărcate cu mărfuri în va
loare de milioane de lei.

— Ce gîndiți în momentul 
cînd porniți la drum, pe zi 
ori noapte, cu o asemenea 
încărcătură î — îl între
băm pe mecanicul Izidor 
Dumitrescu. ol doilea on 
la rind fruntaș pe depou.

— Mă gindesc ca oame
nii să ajungă la timp ți in 
deplină securitate la re- 
burile lor. Gnd ajung in 
gara de destinație, după 
ore ți ore de drum, pri
vesc ia urma lor și mă 
bucur să le vad chipu-'te 
deschise, zimbitoore. Dccâ 
le-am făcut și eu un pic 
de bucurie, cu oăt moi 
bine...

Fără îndoială, ceferiștii 
depoului Simeria formează 
un colectiv muncitoresc har
nic și destoinic. angajat 
exemplar in muncă pentru 
îndeplinirea sarcinilor de 
mare răspundere ce-i sint 
încredințate. Vom susține 
afirmația menționind că in 
1979 depoul simerion o fost 
fruntaș pe țară. In anii 
următori. 1980, 1981, 1982 
a ocupat locui intii pe 
Regionala C.F.R. Timișoa
ra. Pe 1963 se situează 
pe locul doi, le-a luat-o 
înainte, cu citeva puncte, 
depoul din Caransebeș, dar 
tot fruntași se cheamă că 
sînt. Din 1976 n-au în
registrat nici un eveni
ment de cale ferată, nici 
un accident de muncă, în
treaga lor drumeție pe li
niile de oțel ole țării des- 
fășurîndu-se in cea moi 
deplină siguranță.

— Vom acționa și in 
continuare — sublinia cu 
modestia omului core iți 
cunoaște bine otr bețiile și 
luptă pentru a ți le înde
plini la fel de bine, ingi
nerul Eugen Ivonicîu, șeful 
depoului — pentru a fi un 
sprijin de nădejde in acti
vitatea de praducțe a mi
nerilor și siderurgiștdor, a 
energebcienilor. omentiț- 
tilor, constructori.O', pentru 
a transporta călătorii ia 
timp ți in deplină sigu
ranță. Zi șl noapte pe dru
murile de fier ole țării, io- 
cră tori i noștri n-ou oft crez 
decit aceia de a-și îndeplini 
exemplar îndatoririle—

Succese
(Urmare din pag. 1)

de prestigiu în

161,36 la sută, trans- 
portindu-se in plus peste 
3 000 tone. Prin muncă 
bine organizată. ceferiștii 
de aici au depășit și in
dicatorul osii descărcate 
ca 6.Î0 la sută, reușind 
să îmbunătățească tona
jul brut pe tren-marfă 
cu 14.85 la sută.

■ STAȚIA PAUUȘ - 
LL’NCA. Reducerea sta
ționării vagoanelor la in- 
cărcare-descărcare este o- 
biectivul aflat în atenția

ceferiștilor. Procentul de 
reducere de la începutul 
anului este de 1,20 ore/ 
vagon, ceea ce asigură un 
rulaj bun vagoanelor de 
marfă. Impiegatul de miș
care Costache Iftimuș, șe
ful de manevră Petru 
Gear bă, manevrantul An
drei Marele se numără 
printre fruntașii in mun
că.

■ STAȚLA CALAN - 
BAL Aici activitatea se 
derulează in flux conti
nuu. ceferiștii reușind să 
asigure ritmic cu materii

munca
Prime secțiile combinatu
lui siderurgic. De la în
ceputul anului, la tone 
expediate ei înscriu cifra 
de 108,69 la sută, ceea 
ce înseamnă mai bine de 
8 900 tone expediate peste 
prevederile planului de 
transport Este un succes 
de prestigiu, închinat 
„Zilei ceferiștilor", la a 
cărui obținere și-au în
scris numele Cornel Țip, 
Ion Ghergan — impiegațl 
de mișcare, Tudosie Balaș, 
șef de manevră, Aron Di- 
mulese, manevrant.

vigilență
Fiecare om 

de 
să 
rie

ZIUA 
CEFERIȘTILOR

Noi obiective finalizate
Constructorii feroviari de la șantierul 34 — Deva, 

din cadrul I.C C F. Timișoara, raportează in cinstea 
_Ziiei ceferiștilor- finalizarea altor obiective importan
te, care «e-au fost Încredințate spre execuție anul 
acesta. Inginerul Lucian Popescu și maistrul Uie 
Preoteasa ne-au spus că au finalizat la germen lucră
rile de electrificare pe un nou tronson de cale ferată 
dublă intre stațiile Petroșani și Ltvezeni. Aceasta 
asigură derularea mai operativă a transportului căr
bunelui din Valea Jiului, care se face in prezent — 
intre Petroșani ți Lirezeai — concomitent in două 
sensu-,.

La rindul lor. alți «noneitnH ai șantierului 34 — 
Deva, ce: care ac‘.::"ează la construirea căii fer» te 
Deva — Brad, -aportează darea in folosință a unui 
nou viaduct

Depoul C.FJt. Simeria. Mecanicul de locomotivă Gheor- 
gtw Susan lucrează de U ani aici. Cu locomotiva din ima
gine a parcurs peste 710 000 kilometri fără reparație cu ridi
care de pe osii.

Manifestări 

omagiale
• Simpozion. : In orga

nizarea Consiliului muni
cipal de educație politică 
și cultură socialistă, la 
Casa de cultură din Deva 
a avut loc un simpozion 
dedicat „Zilei ceferiști
lor”. Au luat cuvîntul 
prof. Elisabeta Bdkâs, de 
la Liceul industrial nr. 3 
— „Eroicele lupte ale 
muncitorimii române din 
ianuarie—februarie 1933“, 
și prof. Viorel Vînătoru, 
de la Filiala Deva a Ar
hivelor Statului — „In
fluența luptelor ceferiști
lor și petroliștilor asupra 
mișcării muncitorești hu- 
nedorene". în Încheiere, 
elevele Anca Aron, Adela 
Lăsconi și Florica Ungur, 
de la liceul industrial nr. 
3 au susținut un reușit 
recital de poezie patrioti
că șl revoluționară.

• Dezbatere. „Eroicele 
lupte ale petroliștilor și 
ceferiștilor din ianuarie— 
februarie 1933“ a fost 
genericul dezbaterii care 
a avut loc la cinemato
graful „Mureșul” din Si
meria, în prezența a nu
meroși tineri din între
prinderile, instituțiile și 
școlile localității, in ca
drul manifestării organi
zate de Comitetul orășe
nesc al U.T.C. Simeria, 
Ionel Codreanu, activist 
al Comitetului județean 
de partid, le-a relevat ti
nerilor cele mai semnifi
cative momente din lupta 
detașamentelor de cefe
riști și petroliști, conduși 
de partidul comunist, 
pentru dreptate socială și 
o viață mai bună. La 
rindul său, ceferistul 
pensionar Vasile Ghiura 
a înfățișat aspecte din 
viața și munca feroviari
lor simerienl in acei ani.

Mobilierul din lemn — mai competitiv 
pe piața externă

(Urmare din pag. IJ

tanții firmelor de peste 
hotare. De pildă, în anul 
trecut am avut în întreprin
dere 21 de delegați străini, 
prilej cu care 6-au omolo
gat noi produse, la altele 
s-au adus modificări, s-au 
purtat tratative comerciale.

— Avem constituită o 
formație specializată în exe
cutarea prototipurilor pen
tru viitoarele contractări, 
iar pe planșetele proiec- 
tanților se află noi mo
dele de dormitoare, bi
blioteci, sufragerii, mic 
mobilier rustic și colonial. 
Credem că prin încheierea

ACTIVITATEA DE EXPORT 
calitate • dinamism • eficiență

— Ce ar trebui făcut 
pentru ca produsele între
prinderii să fie mai com
petitive pe piața externă?

— Să le oferim benefi
ciarilor permanent noi ar
ticole de mobilier divers, 
să participăm la cit mai 
multe tirguri internaționale, 
să îmbunătățim continuu 
calitatea produselor, șl, nu 
in ultimul rind, a amba
lajelor acestora.

— Ce măsuri a-w luat 
ta> acest sens 9

din timp a contractelor la 
export pe întregul an 
(avem contracte pentru 75 
la sută din planul anual) 
vom putea asigura baza 
materială necesară, vom or
ganiza mai bine producția, 
în așa fel încît comenzile 
lansate să fie onorate la 
termen. Planul primului 
trimestru al anului nu ri
dică probleme, îl vom rea
liza în mod exemplar.

— Care este contribuția 
secțiilor la realizarea sar
cinilor de export 7

— Ponderea o deține 
secția din Brad, cu 56 la 
sută din producția de 
mobilă a întreprinderii, 
unde se execută peste 15 
articole complexe. Este 
6ecția cea mai bună, care 
pentru aportul avut la ex
port a fost premiată cu 
70 000 lei. Bune realizări 
au și secțiile din Deva, 
Hațeg (sectorul metalurgic) 
și Llvezeni. Muncitorii șik 
cadrele tehnice din unitate 
acordă mare atenție înde
plinirii ritmice a sarcinilor 
la export, se străduiesc să 
valorifice cit mal eficient 
materia primă utilizată, să 
livreze partenerilor de peste 
hotare articole de calitate. 
Din anul trecut și pînă în 
prezent nu am avut refu
zuri de calitate. Vrem să 
pătrundem cu mobila hu- 
nedoreană pe noi piețe, să 
ne aducem o contribuție 
sporită la echilibrarea ba
lanței de plăți externe a 
țării noastre.
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al muncii 
la calea ferată trebuie 
fie prezent la data- 
cu mintea și conștiin- 
treze. El veghează la 

viețile oamenilor din tre
nuri, la integritatea unor 
valori materiale imense.

De curind, Emilian Tar- 
novețcki și Petru Tomutaș, 
impiegați de mișcare in 
stația Deva, au fost re
compensați material și li 
s-au adus calde mulțu
miri pentru vigilența de 
care au dat dovadă in 
muncă, depistind unele 
defecțiuni ce periclitau 
siguranța circulației.

Lăcătușii de revizie Ion 
Istrate și Mihai Pădure', 
din stația Simeria-Triaj, 
conștiincioși la datorie, 
urmărind cu toată atenția 
starea materialului rulant 
aflat in circulație, au de
pistat la citeva 
ne conductele de 
tec te. Intervenind 
ei ou 
șurarea 
evenimente de cale. Ase
menea lor au acționat și 
Augustin Bota, Nicolae 
Șlreangă, Aurel Bedea, 
de la revizia de vagoane 
Simeria-călători, care au 
depistat defecte ascunse

vagoa- 
aer de- 
prompt, 

asigurat desfă- 
circulației fără

i

la vagoane, luind măsuri I 
pe loc pentru remediere. 1 

Revizorul de cale este 
omuj care urmărește tirul i 
căii ferate din traversă în J 
traversă, nelăsind să-i sea- J 
pe vreo fisură ori ruptură, ț 
bulon slăbit sau joantă i 
neasigurată. Dovedind ’ 
multă vigilență și răspun- ț 
dere, Dorin Jianu, de la i 
districtul Subcetate, a <’ 
descoperit o defecțiune la J 
șină. Împreună cu echipa ț 
de la întreținerea căii au i 
schimbat operativ șina și ’ 
trenul și-a continuat dru- ț 
mul in deplină siguranță. I 

La districtul din Bănița , 
muncește un alt destoinic ‘ 
revizor de cale, Gheorghe 
Miclăuș. Pe porțiunea a- i 
ceasta grea, a descoperit ’ 
defecțiuni, dar a interve- ț 
nit operativ și cu multă l 
pricepere pentru a le re- î 
media. ‘

... Calea ferată cere \ 
veghe, vigilență. Zi și i 
noape. Pe orice vreme. ’ 
Oamenii ei o fac. Să le ț 
adresăm un gind de mul- i 
furnire de ziua lor I /

I
Grupaj realizat de 

GH. I. NEGREA ți 
I. JURA, corespondent

Semne de inteligență ?■
Moi zilele trecute, 

la ieșirea din Petro
șani, in panta care 
urcă spre Dărănești, 
unui tinăr șofer I se 
oprise motorul intr-un 
moment cu totul și 
cu totul neprielnic, a- 
dică intr-o curbă pe
riculoasă, in timp ce 
in spatele uriașei ma
șini se aflau nume
roase 
grăbite.
asfaltul se 'îmbrăca
se intr-o crustă de 
polei. Cei din spate 
au claxonat, nervoși, 
iar apoi l-au ocolit 
și au plecat mai de
parte. In timp ce tre
ceau pe lingă el, nici 
unul dintre ei nu se 
putea ștăpini să nu-l 
„servească" pe nefe
ricitul conducător au
to (Începător, după 
cum se vedea pe chi
pul lui) cu tot felul 
de atenții: „Cine ți-a 
pus carnetul în buzu

nar, tătlcu'?’, „Moi. 
vezi să nu ii pierdut 
motoru‘...“, „De ce 
nu ți-ai luat tu o roa
bă t“. Sărmanul con
ducător auto se pier
duse cu totul, rușinat 
de nepriceperea lui, 
mai ales că pe tro-

— ->

pentru el - un băr
bat serios (tehnician 
la I.U.M.), care a a- 
runcat o privire asu
pra motorului, a des
coperit mărunta de
fecțiune, l-a pornit și 
a plecat mai depar
te. A plecat și ince-

autovehicule
Ninsese și

însemnări de scriitor

> tuar se opriseră des-
> tui curioși, fericiți că 
, asistă la o „scenă". 
I Se invirtea in jurul

mașinii, uitase cum 
se deschide capota, 
cum se scoate din 

i viteză, cum se trage 
I Mna de mină, cum 

se trage șocul, nu 
mal știa nimic, nimi- 

i cit de ironiile arun
cate cu vorba sau cu

I privirea de către cei 
i din jurul său. A apă- 
• rut — din fericire

pătorul, spre deza
măgirea publicului de 
pe trotuar, pentru 
care spectacolul fu
sese prea scurt.

Intimplarea e mă
runtă, dar citeva în
vățăminte de ordin 
moral tot se pot tra
ge din ea. Las la o 
parte curiozitatea hul
pavă a celor de pe 
trotuar, oamenii ca- 
re-și lasă treburile ca 
să caște gura la te 
miri ce. (Obiceiul e

vechi și în discordan
ță cu politețea, dar 
mai ales cu spiritul 
modern și eficace al 
prețuirii și folosirii 
timpului). Iau insă în 
discuție disponibili
tatea spre deridere a 
acelor șoferi care, 
trecind pe lingă săr
manul om aflat In 
dificultate, nu scăpau 
deloc ocazia de a-I 
șfichiui cu o vorbă 
bine ascuțită, închi- 
puindu-și că rîsul și 
ironia lor este nea
părat un semn de in
teligență. Acestora și 
altora le pun o între
bare: de ce uităm 
că, in mai toate me
seriile, am fost și noi, 
cindva, începători, că 
ne-a fost greu și că 
am avut nevoie de 
ajutorul sau vorba 
bună șl omenească 
a celor din jur ?
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1
19 F

8.30 Teleș 
9,00 Almâ
9.30 De st 

10,00 Muzic
10.30 Viața 
11,45 Lume 
13,00 Albui

Telex 
18,00 Film

Leons
18.40 Micul 

mici
19,00 Teleji
19.15 Cintai

Spect 
platfc 
„23 A 
rești

19.50 Telec
21.50 Teleji

LUNI, 2

20,00 Teleji 
20,20 Pan oi
20.40 Film 

rial.
opere^ 
din“. 
mâno 
dul 1

21.15 Stop-
mond

21.30 Tezau 
21,50 Teleji

BUCURE 
tualitatea 
8,00 Radii 
lor; 9,30 M 
Emisiune
muzică; 12 
tru toți; 1 
13,15 Orch<
ușoară a 
nil; 13,3C 
femeilor; 1
14,30 

dio-aiufîloi
tin de știi 
tate; 18,30 
tru toți ; ‘ 
20,15 Cin 
21,00 Turn 
22,00 Rădic
noramic s;
zică de d
tin de știr 
stop muzi<

DEVA : 
Haiducii 
DOARA : I 
beu (Mode 
naval — s 
dern, sala 
gafe ! (Fl< 
umbra (Sici 
dar rămîn 
Marea eva 
I-H (Con- 
TROȘANI 
gafe ! (Pi 
Bucureștilc 
păianjfl^s 

cil ltWai 
VULCAN : 
re (Lucea 
Pe malul 
albastre ( 
NOASA : 
iad 
CÂNI 
tezat) .
Costinești

B.

seriile I-II 
ORAȘTJ 
de cer (P 
mă (Flacă

(Dacia); B 
gostea se 
LAN : Cor
cultură); 
intră în ai 
ILIA : Ko; 
(Lumina); 
capătul lir

Timpul 
azi, 19 fel 
mea se n 
rul va fi 
rar acope 
izolat va 
tul va su 
moderat c

fi cuprins' 
și minus 6 
cate în si 
xime între 
2 grade. I 
ra, local c 
re de chi<

La mur 
rece, cu 
Izolat va 
tul va si

40—60 km 
est,
se vă°sei 
depunere 
teorolog < 
gyak lull
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Sesizări ce n-am fi dorit 
să se confirme
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iso-
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ți și 
pen- 
•nal; 
îzică 
iziu- 
6tnul

„în blocul 2 din strada 
Mureșului, Orăștie — ne 
informează un grup de lo
catari ai aceluiași imobil 
— locuiește familia Pușlău. 
Părinții nu stau împreună, 
tatăl fiind scos din apar
tament din cauza consu
mului excesiv de alcool, 
iar copiii au fost încredin
țați spre creștere și edu
care mamei. Ea însă tră
iește în concubinaj, lăsind 
copiii .de multe ori singuri. 
Aceștia rămîn ore întregi 
închiși în apartament... 
Pling, se ceartă, strigă, 
bat cu picioarele în ușă, 
deranjînd vecinii de pe 
scară. Tot din cauza lipsei 
de supraveghere se împrie
tenesc cu alți copii prove- 
niți din familii dezorgani
zate, ajungînd să spargă 
geamurile apartamentelor, 
să înjure, să arunce cu 
pietre după trecători".

în ușa apartamentului 
nr. 27 din blocul sus-amin- 
țit ne întîmpină Viorel, 
băiatul cel „mare" (afla
sem despre el că-i cel mai 
cuminte). Ne deschide și 
apoi, preocupat, serios, își 
reia locul pe scaun și con
tinuă să taie,- cu ajutorul 
unui mic fierăstrău impro
vizat, o bucată de placaj.
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Tratamentul corect
al hipertensiunii arteriale
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Hipertensiunea arterială 
este cea mai frecventă din
tre afecțiunile aparatului 
cardiovascular. La nivel 
mondial se apreciază că 
din bolnavii cu hiperten
siune arterială sînt depis
tați cam jumătate, din a- 
ceștia abia jumătate accep
tă și încep un tratament, 
dar efectiv numai jumăta
te din ei fac un tratament 
corect!

Tratamentul hipertensiu
nii arteriale are ca scop 
readucerea treptată a valo
rilor tensiunii arteriale în 
limitele normale, reușind 
acest lucru fără a-i provo
ca pacientului vreun fel 
de neplăceri. Este lucru 
bine cunoscut că înaintea 
utilizării medicației se acor

SFATUL MEDICULUI

entru
Vre- 

. Ce- 
impo- 
unde 
Vîn- 

lă la 
estic. 

! vor 
us 11 
ridi- 
ma- 
plus 
sea- 

pune-

va fi 
riabil.
Vîn- 

at cu 
nă U

sud-

(Me- 
Vras-

dă o mare atenție înlătură
rii diverșilor factori care 
concură ca factori de risc 
la producerea îmbolnăvirii 
(stările conflictuaie, trau
mele psihice, fumatul, ex
cesul de grăsimi în alimen
tație etc.). Observații rigu
roase efectuate de presti
gioase școli medicale au 
demonstrat efectul favora
bil al scăderii în greuta
te (rezultate mai bune decît 
cele obținute cu medica
mente) și al scoaterii sării 
din alimentație. Cunoscind 
că în .general alimentele 
conțin clorură de sodiu în 
mod natural, trebuie să se 
evite adăugarea sării la 
gătirea și consumarea ali
mentelor („hipertensivul să 
albă solniță cu sare în 
casă, dar să nu o pună pe 
mașă“ I). A nu se uita că 
sarea poate pătrunde în 
corp și „clandestin" (cu 
apa minerală sau bicarbo
natul de sodiu).

în privința medicamente
lor folosite în tratamentul 
hipertensiunii arteriale tre
buie avut în vedere că 
pentru bolnav nu este co
mod să ia foarte multe 
tablete, precum și faptul 
că unele dintre medicamen
te pot avea efecte neplă
cute. Tratamentul hiper
tensiunii arteriale se face 
„365 de zile pe an“, adică 
medicamentele se iau fără 
oprire, precum sulfamidele 
antidiabetice în cazul dia
betului zaharat! Pe parcurs, 
în condiții de corectă su- 

„Ei, dacă era tăticu acasă 
îmi dădea o mînă de aju
tor, pare să spună șoptit 
glasul său. Dar tata, știți, 
a plecat, se certa cu ma
ma... Noi sîntem mai mult 
singuri, că nici mama nu 
prea stă pe-acasă... Da, 
mi-a lăsat bani și mi-am 
cumpărat două prăjituri și

Pe urmele unei 
scrisori anonime

batoane să-mi iau cu mine 
la școală1’.

Două lacrimi mari, gata- 
gata să se rostogolească pe 
obraz,' îi scăldau Ochii de 
culoarea cicoarei. „Știți, el, 
fratele meu ăla mic, este 
mai rău. Tot face gălăgie. 
S-a împrietenit cu Tache, 
cu băiatul de la parter, și 
fac tot felul de rele“.

...Camerele apartamentu
lui în care rămîn ore și 
zile întregi singuri cei pa
tru copii (Viorica, Claudiu 
și Mirela erau acum ple
cați la școală) sînt în dez
ordine. Se simte peste tot 
lipsa mîinii de gospodină.

Ce ne declară vecinii ? 
„Nu o dată auzim zgomo
te în apartamentul acesta. 
Pe unul îl doare măseaua, 

praveghere medicală, se pot 
face reevaluări ale bolii 
și eventuale reajustări ale 
tratamentului.

Medicația antihipertensi- 
vă se administrează astăzi 
după scheme bine preci
zate (se utilizează noțiunea 
de „pași” în tratament), 
care țin cont de eficiența 
medicamentelor, de lipsa 
efectelor secundare neplă
cute, de costul lor, de 
ușurința administrării. Pa
sul I îl constituie introdu
cerea. unui saluretic, de 
regută nefrix sau furantril. 
De reținut că acestea se 
folosesc permanent, chiar 
dacă bolnavul observă că 
scade cantitatea de urină, 
ceea ce-1 face să creadă că 
„s-a obișnuit corpul cu me- 

dicamentul". Dacă valorile 
tensiunii arteriale nu se 
normalizează cu atît, se 
trece la pasul II, pro- 
pranololul, care, de ase
menea, trebuie luat perma
nent și în doză suficientă 
(80—120 mg la zi). La ne
voie pasul III adaugă 
în tratament hipopresolui 
(3x1 drageuri la zi). în 
formele severe de hiper
tensiune arterială, în ca
drul pasului IV se adaugă 
medicamente mai puternice 
(clonidina, guanetidina); 
acestea din urmă nu se fo
losesc cu larghețe în trata
mentul hipertensiunii ar
teriale datorită unor efecte 
secundare neplăcute (să nu 
uităm că întreruperea 
bruscă a tratamentului cu 
clonidină (haemiton) duce 
la creșteri periculoase ale 
valorilor tensionale). în 
privința hiposerpilului și 
hipazinului, acestea au 
efecte mai modeste în ca
zurile cu valori ridicate ale 
tensiunii arteriale.

Să nu se uite însă nici 
o clipă că medicul este cel 
care stabilește atitudinea 
cea mai oorectă, începînd 
cu tentativa de a stabili 
dacă este vorba de hiper
tensiunea arterială esen
țială, cea mai frecventă, 
sau de o hipertensiune ar
terială secundară la care i 
se poate preciza și înlătura 
cauza.

Dr. CORNEL STOICA 
medic internist-cardiolog 
Spitalul C.F.R. Simeria

altuia îi trebuie de mînca- 
re. De cîte n-au nevoie cei 
mici ? 1“ (I.O.); „Claudiu
are 8 ani. Din cauză că se 
simte nestăpînit, s-a îm
prietenit cu Tache, a cărui 
mamă vagabondează prin 
Hunedoara. Au furat bici
clete, au furat de la școa
la generală nr. 1 și de la o 
grădiniță, fapte pentru ca
re li s-au întocmit la mili
ția orașului dosare de cer
cetare penală" (I.P.). „Apar
tamentul e așa cum e, iar 
la taxe comune au rămas 
cu datorii de peste 
10 000 lei" (A.M.). „Părin- 
ții-s vinovați și nu copiii" 
(AjG-).

Am fi vrut să vorbim 
cu Gheorghe Pușlău, tatăl 
copiilor. Aflăm însă că e 
plecat din oraș, undeva 
prin Moldova.

Pe Gheorghina Pușlău o 
găsim la sectorul de indus
trializare a lemnului, unde 
este încadrată. „Nu sînt 
despărțită legal de tatăl co
piilor — ne spune. E plecat 
de trei ani, dar nu știu 
unde se afiâ. Bani nu-mi 
trimite. Oricum, nu puteam 
trăi cu un om care-și chel
tuia banii pe băutură, fă
cea scandaluri și nu se ți
nea de lucru".

Este logic ceea ce ne 
spune Gheorghina Pușlău. 
Numai că atunci cînd ai 
adus pe lume patru copii, 
nu-1 lași aut de ușor pe 
omul de lingă tine să cadă 
în patima beției, te zbați 
să-1 readuci la realitate. 
Or, ea nu știe unde se 
află cel căruia îi poartă 
încă numele; este chiar pe 
cale de a uita care-i slnt 
îndatoririle de mamă. Nu 
e totul să le faci capiilor 
din cînd în cînd cîte o cior
bă, nu e totul să le lași 
cîțiva lei să-și cumpere 
batoane. Cei mici sînt lip
siți de căldura maternă, 
atît de necesară atunci cînd 
unul dintre părinți a uitat 
de multă vreme de ei; sînt 
lășați multă vreme nesu- 
pravegheați, nu le slnt 
create condiții optime de 
învățătură. Din păcate, se
sizarea anonimă s-a confir
mat. Rîndurile de față sînt 
scrise cu scopul de a-i adu
ce aminte mamei că are și 
obligații morale nu numai 
materiale față de copiii ei, 
că a-i părăsi, repetat, chiar 
și numai temporar, este un 
fapt condamnat de opinia 
celor din. jur și mai apoi 
de propriii copii.

ESTERA ȘINA

no t ă
SURSA DE... 

POLUARE
La subsolul blocurilor 

turn 27 și 29 de pe stra
da Trandafirilor din 
Hunedoara apa murda
ră, în contact cu imen
sa cantitate de gunoi 
menajer adunat aici prin 
tubul de colectare, a in
trat în putrefacție, de
venind o adevărată sur
să de infecție. Situația 
este arhicunoscută de/ 
către unitatea de gospo
dărire a orașului. Lucră
torii de la salubritate în
cearcă lunar să ridice 
gunoiul, dar aceasta nu 
rezolvă total situația.

Dacă în alte asemenea 
situații proveniența a- 
pei este pusă pe seama 
infiltrațiilor din sol, aici 
nu mai poate fi vorba 
de așa ceva, sus-amin- 
titele blocuri fiind si
tuate în vîrf de deal.

De ce întreprinderea 
de gospodărie comunală 
și locativă tărăgănează 
de luni de zile remedie
rea defecțiunilor la ra
cordurile de canalizare 
și a instalațiilor sanitare 
de la subsol ?

Gheorghe Crișan 
al luptei pentru 

și națională a
La 13 februarie s-au îm

plinit 199 de ani de la moar
tea lui Gheorghe Crișan, to
varăș de luptă al lui Hora 
fi Cloșca in marea răscoală 
a țăranilor din anul 1734. 
Fiind cel de-al treilea căpi
tan, Crișan a acționat in Za- 
ra-hd, luind inițiative după 
Împrejurări, vorbind poporu
lui răsculat in numele lui 
Horia și ol idealului comun 
de libertate. După infringe- 
rea răscoalei, Crișan nu a 
mai apărut alături de Horia 
și Cloșca, ci, travestt, a cu
treierat satele, inșelind pe 
urmăritorii săi aproape o lu
nă. El a fost prins la 30 ia
nuarie 1785, pe cînd se re
fugia din comuna Lupșa spre 
Ponor. A fost trimis la Alba 
lulia, sub o puternică escor
tă militară alcătuită din 50 
de soldați și 10 husari, îm
preună cu soția și fiul său. 
Convoiul a ajuns la Alba lu
lia la 1 februarie 1785, iar 
Crișan a fost încarcerat in 
celula care se afla sub ve
chea clădire a gărzii.

Crișan a fost interogat în 
zilele de 2 și 5 februarie, 
punindu-i-se, in total, 47 de 
întrebări. El a recunoscut 
participarea sa la răscoală, 
relevind că motivul care i-a 
determinat pe țărani să se 
răscoale a fost greutatea 
sarcinilor iobăgeșli, transtor- 
mind declarațiile sale in ve
ritabile capete de acuzare 
împotriva nobilimii. Înainte 
de a i se continua intero
gatoriul, Crișan a fost găsit 
mort în celula sa. A doua zi,

ATLASUL ETNOGRAFIC 
AL ROMÂNIEI

Așezările rurale, gospodăria 
și locuința țărănească, amena
jarea interiorului, ocupațiile, 
meșteșugurile și instalațiile 
tehnice din lumea satului, 
obiceiurile și mitologia, arta 
și portul popular sint citeva 
dintre domeniile vieții mate
riale și spirituale studiate, 
vreme de mai mulți ani, în 
vederea elaborării unei lucrări 
de mari proporții — ..Atlasul 
etnografic al României-. De 
la Institutul de cercetări et
nologice și dialect ologi ce din 
Capitală, sub egida căruia se 
realizează această lucrare de 
interes național, aflăm că au 
fost deja încheiate anchetele 
de teren, trecindu-se la ela
borarea hărților etnografice. 
Cercetările de teren, Între
prinse in aproape 600 de- loca
lități rurale, au acoperit în
tregul teritoriu al țării și au 
avut drept rezultat stringer ea 
unul imens material etno
grafic. care va fi valorifi
cat în cuprinsul atlasului.

Anul acesta, specialiștii 
institutului au trecut la ela
borarea primelor hărți ale lu
crării.

TRANZACȚIE CC o... 
GARA

Direcția căilor ferate britani
ce a vlndut societății ameri
cane ,,Wrather Corporation- o 
mică gară situată în Țara Ga
lilor. Cumpărată cu suma de 
200 000 dolari gara va fi de
molată și, apoi, transportată 
în California. Scopul acestei 
tranzacții constă în atragerea 
de turiști. Numele gării este 
compus dintr-un singur cuvint, 
alcătuit din... 58 de litere.

/ 2 3 4 5 6 7 8 n 10 11

2 □
3 ■
4 ni_
5

□
7 □ ■ ii
8 □
3 ■
10

11 s L

— erou și martir 
emancipare socială 
poporului român

in 14 februarie, a fost pro
nunțată sentința și in proce
sul său. Pentru a da o ima
gine a ororii acestei pedep
se, vom aminti: corpul i-a 
fost tirit la locul de supliciu, 
iar gidele l-a decapitat și i-a 
tăiat corpul in patru părți. 
Copul i-a fost pus in țeapă 
la domiciliul său din Cârpi- 
niș, iar celelalte patru părți 
au fost puse pe roată, pen
tru înfricoșarea poporului, in 
localitățile Abrud, Bucium, 
Brad și Mihăileni.

Numele lui Crișan rămine 
înscris cu litere de aur in is
toria luptei de emancipare 
socială și națională a româ
nilor. El a instituit în Zarand 
organe de conducere proprii, 
orgamdnd această țară ■ din 
punct de vedere militar și 
civil. Pentru ducerea cu suc
ces a luptei împotriva asu
pritorilor, Crișan a folosit cu 
abilitate avantajele terenu
lui muntos. Au fost barica
date principalele trecători și 
drumuri de acces spre inima 
Munților Apuseni, iar prin 
poteci și trecători greu acce
sibile, cetele lui Crișan au 
căzut în spatele detașamen
telor imperiale de represiune, 
cauzindu-le importante în- 
tringeri. Astfel, a fost obținu
tă ia Brad una dintre cele 
mai frumoase victorii ale ță
ranilor împotriva trupelor de 
represiune.

Amintirea lui Crișan este 
păstrată mereu vie in con
știința poporului român, ca 
o făclie nestinsă prin vea
curi, el fiind unul din cori
feii luptei pentru eliberarea 
socială și națională a po
porului român.

Prof. IOACHIM LAZĂR

PASTEL DE IARNA

orizontal : 1) Poet con
temporan, autorul versurilor 
intitulate „Cîntec de iarnă" — 
In picaj !; 2) Inegalabila noas
tră cintăreață de muzică popu
lară, interpreta melodiei „Sa
nie cu zurgălăi" — Poetul 
„Tristelor" și „Ponticelor", 
cintărețul asprelor ierni tomi- 
tane; 3) Regretat stinuitor ce 
ne-a lăsat poezia „Drum în 
iarnă" — E tot... alb; 4) Loca
litate in Iran — O combinată 
pe pirtiile de schi; 5) Diminu
tiv cu care Veronica Micle se 
adresa lui M. Emlnescu — Rîu 
in R.F. Germania; 6) Nelipsit 
în ținutul iernilor veșnice — 
Compozitor, autorul cunoscu
tei melodii „Sanie cu zurgă
lăi"; 7) In avalanșă 1 — Cunos
cut poet, autorul poeziei „Pă
dure iarna"; 8) Tînăr stl- 
huitor, autorul poeziei „Să 
cadă zăpezile" — Ghețar In 
Alpli elvețieni ; 9) înghețată
iarna ,— Nume feminin — La 
munte I; 10) Ne-a lăsat melo
dia „Săniuță, sănloară" — Au
torul poeziei „Iarna in codru"; 
U) Semnatarul versurilor inti
tulate „Pastel de iarnă"... — 
... și a poeziei „Hibernală".

VERTICAL : 1) E ca și în
ghețată — Autorul piesei co
rale „Cîntec de iarnă"; 2) în
ghețat — ... de la gheață I
— Brutar ardelean ; 3) Ne-a 
lăsat poezia „Omul de zăpa
dă" — Autorul poeziei „Ninsori 
în martie"; 4) Grup lingvistic 
caucazian — Tinăr condei, sem
natarul poeziei „Joc de iarnă"
— scoase din omăt 1; 5) Poet 

to orașul Brad funcționează 
un cerc filatelic care numără 
130 de membri — oameni de 
cele mai diferite profesii (mi
neri, economiști, profesori, 
pensionari, elevi etc.). Princi
palele preocupări de timp Hber 
ale acestora sint: colecționarea 
și studiul timbrelor, organi
zarea de expoziții și partici
parea la manifestări de acest 
gen în județ, cit șl pe alte 
meleaguri ale țării. Temele 
predilecte abordate de fllate- 
listii brâdenl sînt din dome
niul mineritului, geologiei,. 
sporturilor, turismului, geogra
fiei, istoriei.

Printre cel mai activi' fila-'-' 
teliștl din orașul Bradșe nu-’, 
mără Gheorghe Domșa,, .învă
ță tor, la Școala generală nț, 2,. 
Alexandru Kol, pensionar, Cor-'; 
nel Tudoran, tehnician mine?,'* 
Nicolae Tudoran, de la P.T.TC.,' 
Constantin Crăciun, economist 
la. întreprinderea minieră Bar
za și alții. Destoinici ftiateliții 
s-au dovedit a ii și elevii Mir
cea Domșa și Dan Stoica; ale 
căror exponate sînt laureate 
ale ediției a IV-a a Festivalu
lui național „Ctntarea Româ
niei**.

In acest an, cercul filatelie 
din Brad pregătește organiza
rea unei expoziții dedicate ce
lei de-a 40-a aniversări a re
voluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și anti- 
imperialistă și celui de-al XrU- 
lea Congres al P.C.R. (Ion, Co- 
țoi, corespondent).

EXPLICAȚIE CIUDATĂ
totr-o recentă declarație e- 

lectorală, ministrul nipon al 
sănătății, Kozo Watanabe a 
făcut o apologie a fumatului, 
spunînd că In fumat constă 
secretul sănătății sale perso
nale. Ulterior, el a dat șl o 
explicație acestei ciudate de
clarații : „Un sfert dintre elec
torii mei sînt... plantatori de 
tutun".

PROTEZA AUDITIVA
Firma vest-germană „Sie

mens" a pus la punct i mi
nusculă proteză auditivă pen
tru persoanele afectate de sur
zenie parțială.

Volumul aparatului se re» 
duce la doi centimetri cubi.

rus, autorul poezie» „iarna”
— Familie 1; 6) perioadă de
iarnă — Ca fulgul in zbor ;
I) Pe pîrtie 1 — Stă lă teatrul
0) Pe alunecuș 1 — 10 febru
arie 1 — Pinză groasă Out care 
se confecționează haine de 
iarnă ; 9) Filozof, medic si
cercetător tadjic — persan, au
torul lucrării „Despre friguri*,
— Repuse t; 10) Ne-» lăsat 
poezia „Iarna" — Autorul pi»-. 
zel „Transport de buți lama"!
II) Compozitor, autorul liedului 
„zăpadă" — Liric ceh (1034— 
1891) autorul unul clcau de 
poezii intitulat „Iarna".

Dicționar ; NBH, AC11, AAS, 
NAH VASILE MOLODEȚ

Dezlegarea careului 
apărut în ziarul nr. 8 166 i

i) deplasament; a) a — 
ancora —ar; 3) nod— tri
rema ; 4) ERETE — PILONI 
0) TLA — FI — ILS ; «) COAS
TE — SCOP; 7) ED — CALE
— ESO ; 8) ARCA — URB — 
IR ; 9) MOE — AC — IF —TS 
10) MARTINGALA; 11) PEȘTE
— CART.

MAT ÎN 2 MUTĂRI 
Controlul poziției :
Alb: Ral, Dh 1, T g I, N b 4
Negru î Bot, N d 1.

Soluția problemei
din ziarul nr, 8166 :

1. R b 5 — c 3 ! > (orice)
S, D a 7 — h 7, a 3 sau

R c 4 mat
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Convorbiri
BUDAPESTA 18 (Ager- 

pres). — Gyorgy Lazv. 
membru al Biroului Politic 
el CC. al P.M.S.U, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Ungare, l-a 
primit pe Ștefan Biriea, 
președintele Comitetului de 
Stat al Planificării din Re
publica Socialistă Roerteua. 
care a întreprins o vizită 
in R.P. Ungară. Oaapetele 
român a avut, de aseme
nea. convorbiri cu Lajos 
fafuvegi. vicepreședinte «1 
Consiliata! de Miniștri, pre
ședintele Ofichira; Natio
nal de Planificare al R-P. 
Ungare.

In cidral convorbirilor 
au fost examinate ți evi
dențiate, In spiritul înțe
legerilor la nivel înalt ți 
al sarcinilor stabilite la în
tâlnirile de Ia Oradea și 
Debrețin dintre tovarășul

româno-ungare
Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Co

te Republicii Socialiste 
Rocsâsba. și Janos Kadar, 
jxrim-secrocar al C. C. al 
PJLS.U, posibilitățile de 
amplificare a colaborării 
economice dintre cete doc! 
țări vecine în cursul ani
lor 1564—1385 și In per
spectiva rutorolui ăaciaal 
1986—1999.

O atenție deosebită a 
fost acordată convenirii de 
pot acțiuni de cooperare și 
specializare in prodoctie. 
de natură să asigure o per
en snetttă creștere ți diver
sificare a srfrfmbcrgor e- 
conomke româno-ungare.

A fost semnat protocolul 
privind prima etapă a co
ordonării planurilor econo
mice ale celor două țări 
pe perioada 1966—199?

■ V1ENA. - Ministrul afa
cerilor externe ai Spaniei, 
Fernando Moran Lopez, s-a 
pronunțat, la Viena, pentru 
imbunctotirea reiatelor și 
pentru o mai bună ințetepe- 
re cu țările socialiste, ca țel 
ai politicii externe spaniole. 
•No dorim să proctovăm o 
poMico de natura >ă ducă 
fc degajarea unor soața paș
nice in toate pratee«e*e*. a 
dederot d Io o conferință 
dt presă.

încheierea lucrărilor Conferinței 
țărilor balcanice

ATENA 18 (Agerpres). — 
La Atena s-au Încheiat, 
sîmbătă, lucrările Confe
rinței țărilor balcanice, 
desfășurată intr-o ambian
ță prietenească și de lucru.

Acționînd in conformi
tate cu orientările și ini
țiativele constante ale țării 
noastre privind extinderea, 
amplificarea și diversifica
rea conlucrării intre state
le regiunii, transformarea 
Balcanilor într-o zonă de 
colaborare și bună veci
nătate, liberă de arme nu
cleare, de baze și de trupe 
străine, delegația română 
a prezentat o serie de idei 
și sugestii menite să asi
gure dezvoltarea și conti
nuitatea colaborării balca
nice în diferite domenii.

A fost relevată semnifi

cația deosebită a propune
rii președintelui Nicolae 
Ceaușescu privind organi
zarea reuniunii la nivel 
înalt a statelor balcanice 
pentru ridicarea Întregului 
proces al conlucrări: mul
tilaterale din zonă pe o 
treaptă nouă, calitativ su
perioară. S-a subliniat că 
reuniunea de la Atena a 
Conferinței țărilor balca
nice la nivel de experți și 
reuniunile ce vor urma vor 
constitui etape importante 
pe drumul pregătirii reu
niunii șefilor de stat sau 
de guvern din țările balca
nice. In acest context, a 
fost primită cu satisfacție 
inițiativa adresată de țara 
noastră ca viitoarea reu
niune să aibă loc la Bucu
rești.

■ NEW YO« - Secre
tam! genera. te O.N.U.. le
vier Perez de Ceedar, s-a în
tâlnit vineri ce președintele 
Ciprului, Sorros Krprianou, 
prilej cu care a mut loc o 
convorbire -foarte detchato* 
asupra problemei cipriote, 
transmite ogenpc France 
Presse. După aceasta între
vedere. Spiros Kyprionou a 
deriorct că sînt in curs de 
desfășurare eforturi foarte se- 
rioose asupra problemei ci
priote.

Jocurile Olimpice { 
Ide iarnă

(Ager- 
tlnără 
a edi-

• SARAJEVO 18 
pres). — Cea mai 
campioană olimpică 
ției a XlV-a a Jocurilor
Olimpice, elvețianca Mi- 
chela Flgini (17 ani șl ju
mătate) pare să aibă spe
cialitate în câștigarea unor 
probe— reprogramate. In
tr-adevăr. prima sa victo
rie intr-o coborâre contînd 
pemru .Cupa Mondială" a 
fost, obținută anul acesta 
la Megeve (Franța), proba 
fiind reluată după ce or
ganizatorii dedseseră, cu o 
zi in urmă. întreruperea, 
datorită condițiilor atmo
sferice.

e Stațiunea de sporturi 
de iarnă suedeză Falun do
rește și are șanse impor
tante de a organiza J.O. 
de iarnă din 1992. a decla
rat Gunnar Ericsson, mem
bru din partea Suediei al 
Comitetului Internațional 
Olimpie. Excelent dotată 
cu baze sportive, aflată In 
a treia candidatură, stațiu
nea suedeză va sărbători 
chiar in 1992 două secole 
de ia organ:zarea primei 
competiții de schi fond în 
Suedia.

o După încheierea celei 
de-a 14-a ediții a Jocurilor 
Olimpice de iarnă. Muzeul 
olimpic din Sarajevo se va 
îmbogăți cu numeroase tro
fee. Comitetul de organi
zare a J.O. a solicitat tu
turor medaiiaților să cede
ze muzeului un obiect din 
echipamentul pe care 
purtat în ziua 
respectiv.

l-au 
concursului

după obți- 
de argint
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Jiul - A.S.A. Tîrgu Mureș 1-0 (0-0)
intr-un decor hibernal, 

mirific dar neprielnic spec
tacolului de fotbal, s-a dis
putat o partidă de slab ni
vel tehnic. Confruntarea a 
rezumat din primele faze 
intențiile celor două com
batante: victoria gazdelor 
ori remiză, ori... surpriză. 
Inițial, mai bine le-au reu
șit intențiile oaspeților, 
fiindcă mureșenii s-au a- 
părat grupat, iar în atac 
au contat pe incisivitatea 
lui Fanici, care și-a servit 
ca la antrenament colegii 
de linie cu centrări exce
lente. Au ratat insă Mun
tean (min. 3 și 9), Dumi- 
tresc (’5) și chiar Boloni 
(’24), cel care primise doar 
sarcini defensive

Fotbaliștii din Vale au 
acționat timorat; să fie de 
vină istoria precedentelor 
întâlniri ? Mai degrabă ^ar
tileria" prea ușoară a Jiu
lui este ușor de reperat și 
dispersat, șutul de la dis
tanță rămîne doar apanajul 
lui Găman, care eîștigă de 
la meci la meci tresele con
ducătorului de joc. „Ghiu
lelele" sale (’4, ’22, ’24 și 
’32) au nimerit totuși în 
adversari, în vreme ce și 
Stana și P. Grigore nu s-au 
dovedit buni țintași. Faza 
cea mai clară s-a petrecut 
în min. 30: de la centra
rea din fază fixă a lui Bă- 
luță, Vizitiu s-a înălțat în 
mijlocul careului mare, 
dar lovitura sa de cap â 
trecut pe lîngă butul drept. 
Patru minute mai tîrziu, 
același fundaș central a in
tervenit inspirat, s topind 
cursa lui Fanici.

După pauză, jocul s-a 
înăsprit, au primit carto
nașe galbene Vizitiu și Gal, 
mureșenii au încercat chiar 
să-și inhibe adversarii. La 
o astfel de fază Boloni a 
„suflat" balonul lui Mircea 
Popa, cursa lui a fost în- 
tîrziată de plonjonul teme
rar al lui Cavai, apoi Vi
zitiu a degajat pericolul 
(*52). A fost momentul cri
tic, am zice „istoric", al 
partidei, fiindcă purtătorii 
culorilor minerești au luat 
act de provocarea mure- 
șană, procedînd la o ofen
sivă susținută. Intre timp, 
antrenorul Gogu Tonca a 
aruncat în luptă pe Dosan 
și Lăsconi, actul său de cu
raj (înlocuirea fundașului 
V. Popa cu un mijlocaș) 
servind scopului propus — 
doar victoria. O altă „se
rie Găman" (’75, ’76, ’78), 
din nou în barajul viu al 
adversarilor, a anunțat, prin 
eșecul ei, soluția tactică 
ideală: combinația scurtă, 
în viteză. Cu aproape 10 
minute înainte de final o 
fază pentru care merită să 
exersezi o întreagă vacan
ță, a adus deznodămintul 
partidei: Vizitiu l-a deschis 
în adîncime pe Cura, care 
a întors balonul în careul 
mic. Din viteză, Varga a 
inaugurat activul Jiului în 
retur: 1—0. Mai notăm ie
șirea nesportivă a lui Bo
loni (’88), care s-a autoeli- 
minat din teren după păl- 
muirea lui Găman și re
flexul extraordinar (’90) al 
lui Cavai la șutul lui Cos- 
tin Pascu. Din formația în-

vingătoare s-au. remarcat 
Găman. Cavai, Varga, Do
san și Vizitiu.

Jiul : Cavai — V. Popa. 
(Dosan), Vizitiu, M. Popa, 
P. Grigore, Stana, Găman, 
Varga — Stoinescu (Lăs
coni), Cura. Băluță.

ION VULPE

• A doua zi 
nerea medalie: 
in proba de slalom uriaș 
de către iugoslavul Jure 
Franko, oficiul poștal din 
satul olimpic a fost inva
dat pur și simplu de tele
grame de felicitare — pe
ste 500 — pe adresa pri
mului sportiv iugoslav me
daliat la J.O. de iarnă. 
Printre felicitări, Franko a 
găsit șl o invitație din par
tea hotelului „Kaktus- din 
insula Brac, situată în 
Marea Adriatică, pentru a 
petrece un sejur de șapte
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■ REZULTATE și marcatorii golurilor: • Sportul '
studențesc — Corvinui Hunedoara 1—0 (1—C). Unicul gol | 
al partidei a fost marcat de Coraș. • Steaua — CJS. Tir- • 
goviște 4—0 (2—0). Autorii golurilor : Balint (2), Florin | 
Marin și Pițurcă. • F.C. Olt — Rapid 1—1 (0—1). Oas- • 
peții au deschis scorul prin Ștefan Popa (din lovitură de I 
la 11 m), golul egalizator fiind înscris de Matei. • Chimia . 
— Dinamo 1—1 (1—1). Au marcat: Carabageac și, res- i 
pectiv, Dragnea. e Politehnica — Dunărea CJS.U. Galați J 
3—1 (2—0). Toate cele trei goluri ale gazdelor au fost . 
marcate de Paveliuc (două din lovituri de la 11 m), iar I 
punctul oaspeților a fost înscris de Soare. • Petrolul — J 
F.C. Argeș Pitești 0—1 (0—0). Golul victoriei oaspeți- I 
lor a fost realizat de Badea. • F.C. Bihor — F.C. Baia ’ 
Mare 4—0 (2—0). Punctele au fost Înscrise de Grosu (3, | 
unul din lovitură de la 11 m) și Nedelcu. • Universita- • 
tea — S.C. Bacău 4—1 (0—0). Punctele au fost marcate I 
de Cîrțu (2), Țicleanu și Crișan, respectiv, Dudu Geor- . 
gescu. 1

CLASAMENTUL
1. Steaua 18 12 2 4 43-13 26
2. Dinamo 18 10 6 2 34-16 26
3. Univ. Craiova 18 11 2 5 30-15 24
4. Sportul stud. 18 10 3 5 28-18 23
5. F.C. Bihor 18 9 4 5 33-22 22
6. Poli, lași 18 7 8 3 20-15 22
7. F.C. Argeș 18 9 2 7 23-18 20
8. Jiul 18 8 4 6 16-20 20
9. S.C. Bacău 18 8 3 7 17-25 19

10. F.C. Olt 18 4 9 5 13-13 17
11. Chimia 18 6 5 7 20-26 17
12. F.C. B. Mare 18 6 4 8 19-32 16
13. A.S.A. Tg. M. 18 6 3 9 17-23 15
14. Corvinui 18 5 4 9 23-25 14
15. Rapid 18 4 6 8 14-20 14
16. C.S. Tîrgoviște 18 3 5 10 13-30 11
17. Dunărea 18 2 6 10 9-21 10
18. Petrolul 18 2 4 12 13-33 8

Etapa viitoare | 
(marți): F. C, Baia ■> 
Mare — Univ. Cra- | 
iova ; Rapid - Pe- * 
trolul; C. S. Tîrgo- I 
viște - F. C. Olt ; » 
Dunărea C.S.U. — ' 
Sportul stud. : F. C. | 
Argeș — Chimia ; • 
Corvinui — F.C. Bi- I

* 
hor; A.S.A. - Stea- | 
ua ; Dinamo - Poli. • 
lași: S.C. Bacău — I 

Jiul. »

CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL 
ELECTRONIC DEVA

Strada Dr. P. Groza nr. 30 
încadrează

• MERCEOLOG
în condițiile prevăzute de Legea nr. 12/1971 
și care posedă carnet de conducător auto.

Retribuirea se face conform prevederilor 
I Legii nr. 57/1974, majorată.

MĂRȚISOARE, MÂRȚIȘOARE 
Șl DARURI PENTRU FIECARE, 
POFTIȚI, ALEGEȚI, CUMPĂRAȚI I

Pentru frumusețea celor ce vă sînt drage, 
pentru eleganța lor, puteți alege un mărțișor.,', 
vestimentar !

Creații realizate după ce.'e mai noi ten
dințe a.ie modei, vă prezintă magazinele co
merțului de stat: pardesie, taioare, bleizere, 
fuste, bluze, pulovere, veste, pantofi, poșete, 
pălării, eșarfe, mănuși etc.

Nu amînați ! Cumpărați din timp darurile pe 
care le veți oferi de Mărțișor I Și, nu uitați, 
Mărțișorul vine, trece dar cadoul... rămîne I

ANUNȚ!
SANATORIUL T.B.C. - BOLI PULMONARE 
CRONICE Șl RECUPERARE FUNCȚIONALA

GEOAGIU (

încadrează
• soră medicală la secția cu paturi.
Condițiile de încadrare sînt cele prevăzute 

de Legea nr. 57/1974, cu modificările ulteri
oare.

publicitate
V î N Z A R I

• Vind apartament două ca
mere, confort I sporit. Deva, 
B-dul Bălcescu, bloc 2, scara 
D, apartament 56. telefon 20703, 
după orele 18. (4237)
• Vînd Dacia 1300 neridica

tă. Deva, telefon 14326 sau 
11242. (4835)
• Vînd ARO Diesel 244. Si- 

meria, strada Gheorghe Doja 
nr. 66. (4230)
• Vînd Renault 10. Hunedoa

ra, str. Simion Bărnuțiu nr. 
24, telefon 18136. (C. 22) „

SCHIMB DE LOCUINȚA
• Schimb casă proprietate 

personală Sibiu, ultracentral, 
cu similar Hunedoara. Telefon 
956/17841. (C. 19)

PIERDERI
• Pierdut carnet de părți so

ciale, cu numărul 85, eliberat 
de Centrul de librării Deva, 
pe numele Sprîncenatu Victo
ria. îl declar nul. (C. 21)
• Pierdut carnet de părți so

ciale, cu numărul 161, emis 
de Centrul de librării Deva, 
pe numele Trifan Domnica. îl 
declar nul. (20)
• Pierdut legitimație de ser

viciu, cu numărul 69003, pe nu

mele Tănase Ioan Toma. O 
declar nulă. (14)
• Pierdut legitimație de ser

viciu, pe numele Radu Iulian, 
eliberată de I.U.G. HunedoaîK 
O declar nulă. (C. 18)
• Pierdut legitimație de ser

viciu, pe numele Preutesi Floa
rea, cu nr. 68618. O declar 
nulă. (C. 17)

ANIVERSARE
• Cu ocazia aniversării a 59 

ani, cei dragi îi urează lui Tă- 
maș Gheorghe, din Deva, stra
da Horea nr. 91, fericire, să
nătate și „La mulți ani !“.

(4238) 
DECESE

• Familia ing. loan Popovici, 
cu adîncă durere, anunță în
cetarea din viață la virsta de 
81 de ani a

EUGENIEI PALADIAN, 
minunată soție, mamă, soacră 
și bunică.

Inmormîntarea va avea loc 
în satul Cinciș, mîine, luni, la 
orele 14,00.

• Familia îndurerată mul
țumește în mod deosebit 
colectivului I.C.S. alimenta
ra și comitetului sindicatu
lui, rudelor, prietenilor, ve
cinilor și tuturor cunoștin
țelor, care cu lacrimi șl 
flori au condus pe ultimul 
drum pe cea care a fost 

CLARA BOTAȘ.
Vie vei rămîne în inimi

le noastre.
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