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Ordinea, disciplina și responsabilitatea 
treouie să guverneze activitatea fiecărei

ferme zootehnice!
bri- 
zia-

Vineri, după-amiază, 
gada de reporteri a 
rului nostru a întreprins 
un nou raid prin citeva 
unități zootehnice. Iată, pe 
scurt, aspectele întîlnite.

lapte, îi amintim pe Ion 
Costache și Marin Bălan, 
Dan Iacob, Kiss Gavrilă 
și Adam Dudaș.

Unulceselor înregistrate.
este buna furajare și în
grijire a animalelor, 
cu lapte primesc

Vacile 
hrană

35 de an! de la Plenara C.C. al P.C.R. din 3-5 martie 1949

Pași fermi pe calea dezvoltării intensive 
și modernizării agriculturiia

UN PROGRAM 
CA LA CARTE!

în prezența lui Aronim 
Ocoș, președintele C.A.P. 
Sîntandrei și a șefului 
fermei zootehnice, progra- 

derulat în condiții 
tn grajduri era 

îngrijitorii, aflați 
datorie, respectau 
de igienă a mul-

BRIGADA „FULGER" |N ZOOTEHNIE

C E T Ă Ț E N
OAMENI Al MUNCII DE

mul s-a 
optime, 
curat, 
toți la 
regulile
sului. Animalele sînt loti- 
zate și hrana se adminis
tra diferențiat, în funcție 
de producția de lapte și 
de starea de gestație. Con
form rațiilor furajere sta
bilite, fiecare animal avea 
în iesle siloz și paie toca
te în amestec cu pleavă. 
De la cele 110 vaci în 
lactațle, se predau zilnic 
la fondul de 
de lapte. Ca 
nul de lapte 
zat integral 
luni trecute 
asemenea, planul la fătări 
din aceeași perioadă a 
fost depășit cu 8 viței. 
Dintre îngrijitorii cei mai 
harnici, care se ocupă 
răspundere de animale 
obțin producții mari

stat 500 litri 
urmare, pla- 
a fost reali- 
în cele două 
din an. De

ȚWiteih
in;

cu 
Și 

de

£tru( vietîî

»

Se împlinesc 
de la istorica 
C.C. al P.C.R. 
martie 1949, care a jalonat 
trecerea la cooperativiza
rea agriculturii țării noas
tre, proces încheiat în pri
măvara anului 1962, cînd 
a fost marcat triumful re
lațiilor socialiste de pro
ducție în întreaga noastră 
economie. Urmînd politica 
agrară înțeleaptă a parti- 

■ dului, țărănimea a devenit 
o clasă omogenă, care și-a 
adus și își aduce o con
tribuție de seamă la pro
gresul general al patriei 
noastre, la ridicarea 
tmuă a nivelului de 
al poporului.

Rememorând 
curs pe calea 
intensive și 
agriculturii, trebuie 
semnată grija statornică a 
partidului, a secretarului 
său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru 
dezvoltarea continuă a ba
zei tehnico-materiale a a- 
cestei ramuri de bază a 
economiei naționale. Dacă

socialiste
35 de ani 
plenară a 

din 3—5

con
trai

par-drumul 
dezvol tării 

modernizării 
con-

în anul 1950 pe ogoarele 
județului nostru lucrau 164 
tractoare, în prezent la dis
poziția unităților și pentru 
deservirea 
populației 
tractoare, 
ne, peste 
precum și 
de alte utilaje de 
randament. —
în fiecare an agricultura 
primește mii de tone de 
îngrășăminte chimice 
insectofungicide, s-au 
gurat cadrele tehnice ne
cesare organizării și con
ducerii cu competență a 
tuturor sectoarelor de pro
ducție, totodată upitățile
fiind sprijinite cu ' însem
nate credite în vederea
dezvoltării avuției obștești 
— principalul izvor al creș
terii producției agricole, al 
veniturilor C.A.P. și mem
brilor cooperatori. Pe a- 
ceastă bază a fost posi
bilă creșterea, de aproape 
patru ori a producției a. 
gr icole față de anul 1950.

Congresul al XII-lea și

gospodăriilor 
se află 1600 
275 autocombi- 
400 semănători 

o gamă variată 
mare 

De asemenea,

ale 
ho- 
în-

Conferința Națională 
partidului au adoptat 
tărîri de o deosebită 
semnătate privind realiza
rea noii revoluții agrare, 
cuprinzînd atît baza teh- 
nico-materială, cit și orga
nizarea producției. La con
sfătuirile de lucru pe pro
blemele agriculturii, din 
decembrie 1983 și de la Si
naia, secretarul general al 
partidului a subliniat ne
cesitatea asigurării tuturor 
condițiilor politice, organi
zatorice și materiale pen
tru obținerea în acest an 
a unor producții agricole 
record. înfăptuirea acestei 
cerințe polarizează întrea
ga activitate a organizații
lor de partid de la sate, 
care sînt chemate să u- 
neașcă și să mobilizeze în
treg potențialul uman și 
material în vederea înde
plinirii exemplare a sarci
nilor de plan pe anul 
1984 și întregul cincinal, 
să facă totul pentru mate
rializarea prevederilor Pro
gramului unic de creștere 
a producției agricole în 
gospodăriile personale ale 
membrilor cooperativelor 
agricole de producție și în 
gospodăriile țăranilor par
ticulari. Preocupîndu-se cu 
întreaga răspundere patrio
tică și cetățenească să în
făptuiască aceste obiective, 
lucrătorii ogoarelor hune- 
dorene desfășoară ample 
acțiuni pentru efectuarea 
în cele mai bune condiții 
a lucrărilor din campania 
agricolă de primăvară, pu_ 
nînd accentul pe folosirea 
rațională și cultivarea fie
cărei palme de pămînt. 
Concomitent, se acordă a- 
tenție sporită creșterii e- 
fectivelor de animale și a 
producției acestora, livră
rii unor cantități sporite 
de produse agroalimentare 
la fondul de autoaprovizio- 
nare și la fondul de stat. 
Hotărîți să întîmpine cea 
de-a 40-a aniversare a zi-- 
lei de 23 August și Con
gresul al XlII-lea al parti
dului cu rezultate tot mai 
bune în muncă, țăranii coo
peratori, mecanizatorii și 
cadrele tehnice își ampli
fică eforturile pentru pu
nerea deplină în valoare 
a tuturor rezervelor de 
creștere a producției agri
cole vegetale și animale, 
pentru sporirea aportului 
agriculturii la progresul 
general al patriei noastre.

LA SATE I

de reporteri

îngrijitorilor, 
din
cu

în

Fahrica de încălțăminte Hunedoara, cusut
HI-A. Acnina Rob este o muncitoare conștiincioasă și har
nică.

• - •

cea mai mare 
lucrări de 

• Curățarea și fertilizarea

Azi, duminică, acționați cu 
răspundere la efectuarea unor 
mare importanță 
pășunilor și fînețelor • Decolmatarea și cură
țarea șanțurilor și canalelor • Punerea la punct 
a incintelor unităților agricole • Curățarea tu
turor terenurilor agricole de mărăcini, vegetație 
nefolositoare și pietre

Participați în număr 
tuarea acestor lucrări !

cît mai mare la efec-

CALITATEA MUNCII — 
LA BAZA BUNELOR 

REZULTATE
aFerma zootehnică 

C.A.P. Deva și-a depășit 
planul producției de lapte 
marfă pe lunile ianuarie 
și februarie. Doi sînt, în 
principal, factorii ce con. 
tribuie la obținerea suc-

tutCmufwii._________________

bogată în unități nutritive. 
Animalele au o stare fizio
logică bună, iar produc
ția de lapte e în continuă 
creștere. Vițelele pentru 
reproducție sînt, de aseme
nea, hrănite bine.

Un alt factor al activi
tății bune 
muncii 
ferma 
oameni 
lunga tă

este calitatea 
în 

Deva lucrează 
vechime înde. 
același loc

Brigada
B. TURDEANU 

MIRCEA LEPĂDATU

Oameni, unul și unul 
acești afli, cei mai frumoși 
ai vieții 
numai
N-am 
muncă, 
mă pricep la multe. Seu- 
zați-mă citeva minute. Așa-i 
pe șantier : 
tej. Băieții au

(Continuare în pag. a 2-a)

- Cine sînt eu ? 
îmi spun 
ajunge, 
confunda. Pentru 
neavaostră, de la ziar, Iile 
Păsărele, șef de brigadă 
mozaicari la șantierul nr. 4 
al întreprinderii de con
strucții 
doara. Cine v-a 
mine ?
- Inginerul șef al șan

tierului. 
Spunea 
fără pereche, priceput, co
rect. Un hunedorean de 
toată lauda.

- Pardon ! Sînt vifeean, 
hunedorean prin adopțiu
ne. Și de oamenii mei n-a 
zis nimic ? Fără ei...

Clipe de tăcere. Apoi, 
brigadierul dă semne de 
nerăbdare, vrea să-și reia 
treaba. In colțul buzelor 
ii răsare un zimbet abia 
perceptibil. „Adriane! După 
ce termini plinta, vezi de 
șapă. A sosit mașina, să 
n-aștepte șoterul“. Discuția 
noastră continuă.

— După accent sinteți 
mai ardelean decit arde
lenii. Nu-i de mirare că 
se fac confuzii.

— Păi de 23 de

Toți
Păsărelu. Șl 

N-au cu cine mă 
dum-

mele, om lucrat 
la șantierul IV. 

schimbat locul de 
nici meseria, deși

totul un vir- 
nevoie desiderurgice Hune-

trimis la mine...
Eroul 

Iu, s-a 
Roșiile, 
este < 
șase frați. Toți oameni cu 
stare, la casele lor. In 
curind împlinește 40 de ani. 
S-a căsătorit cu o tată din 
satul natal, Maria o chea
mă. Au trei copii, la care 
țin ca la ochii din cap: 
Dan, llie și Alina. Iiie Pă
sărelu a venit la Hune, 
doara la virsta de 16 ani, 
cu gindul să învețe o me
serie. Nu-i ieșea din vor
bă fratelui mai mare, Ion, 
de meserie mozaicar, care-l 
luase de acasă. Așa a 
ajuns mozaicar, un foarte 
bun mozaicar.

— Gata, am terminat. 
Știți blocul ăsta trebuie 
să-l terminăm pînă la sfirși- 
tul trimestrului I. Și, timpul 
trece repede, !ar noi lu
crăm în acord global. 
Ne-am învățat cu bani 
frumoși. După muncă. Cu

Victor
că sinteți harnic

Bucale}.

Iile Pasăre- 
in comuna

I nostru, 
născut 

județul Vilcea și 
al patrulea din cei

în lumina sarcinilor stabilite în ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R

Buna întreținere a mașinilor, utilajelor, 
garanția îndeplinirii planului fizic

ani 
muncesc și trăiesc la Hu
nedoara, de care m-am 
legat pentru totdeauna. 
Aici am devenit om. Res
pectat, apreciat, cunoscut 
de toată lumea. In toți

LIVIU BRAICA

(Continuare in pag. a 2-a)

agregatelor
Spicuim, dintr-o analiză 

făcută recent de consiliul 
oamenilor muncii. în 1983, 
furnalele, aglomeratorul, 
cocseria au staționat un 
mare număr de ore din 
cauza opririlor accidentale, 
întreruperilor. La originea 
acestora s-au aflat proas
ta întreținere a mașinilor, 
agregatelor, utilajelor, ne- 
supravegherca în timpul 
funcționării, nerespectarea 
tehnologiilor de fabricație, 
slaba pregătire și preocu
pare a personalului mun
citor de la întreținere și 
exploatare. Toate acestea, 
se înțelege, au condus la 
însemnate 
ducția de 
glomerat

— Cum 
ceastă situație ? — 
întrebarea pe care am a_ 
dresat-o tovarășului Viorel 
Monda, inginerul șef me- 
cano-energetic al combina
tului.

— Controlul stării teh
nice a mașinilor, utilajelor 
și instalațiilor din dotare, 
activitatea de întreținere, 
reviziile se executau spo
radic, ,de slabă calitate —•

spunea inginerul șef. Mai 
cu seamă la cocsificare, a- 
glomerator și 
mari, opririle accidentale 
demonstrează 
țiile planificate, 
tehnice zilnice la podurile 
rulante, mașini de șarja- 
re, benzi, mașini de astu-

furnalele

că repara- 
reviziile

mai bine folosit și repar
tizat pe schimburi.

— Referindu-ne la repa
rațiile capitale planificate. 
Ce sarcini aveți în 1984 ?

— Furnalul nr. 1, două 
cazane recuperatoare la 
C.E.T.-2, bateria nr. 3 — 
cocs de fluidizare, apoi o

X A s V. % 1; U «V?*' .. »

RADAR COTIDIAN PE PLATFORMA 
SIDERURGICĂ DIN CĂLAN

pierderi în pro- 
cocs, fontă, a-

s-a ajuns la a- 
a fost

pat șl destupat etc. nu se 
respectau, nu se executau 
cu răspunderea cuvenită.

— în prezent există ca
pacități de producție opri
te accidental, din cauza 
slabei întrețineri ?

— Nu sînt. Se lucrează 
din mers la bateriile de 
cocsificare, fără oprirea 
procesului de producție, la 
unele benzi transportoare. 
Subliniez că întreaga acti
vitate de Intreținere-repa- 
rații curente, mijlocii șî 
capitale, reviziile tehnice 
zilnice — este mai atent 
organizată, personalul este

serie de poduri rulante, 
concasoare, cubilouri etc., 
sînt planificate în repara
ție capitală. Avem docu
mentația tehnică, au fost 
lansate comenzi pentru 
piesele de schimb și sub- 
ansamble, dintre care peste 
40 la sută sînt sosite.

Afirmațiile interlocuto
rului nostru au în bună 
parte acoperire în fapte. 
Dar tot atît de adevărat 
este că pe platformă, 
cocserie, aglomerator 
furnale sînt încă multe a- 
varii, opriri și staționări. 
Aceasta deoarece activita-

la 
Și

tea de întreținere curentă 
nu se d<?sfășoară conform 
planificării, inginerii me
canici, personalul de la 
întreținere și reparații ns> 
se implică responsabil îi 
soluționarea problemelo 
care se ivesc pe ficcar. 
schimb. Nu se face pest 
tot o întreținere prevenii 
vă a agregatelor, ci se aș 
teaptă pînă ce aceste 
„cad“, cu toate implicațirl 
ce derivă de aici.

Revine sarcina expres 
consiliului oamenilor mur 
cii, organelor și organize 
țiilor de partid de a re 
organiza și reorienta în 
treaga activitate de între 
ținere tehnică și repara 
ții, care să asigure exploa 
tarea la parametrii maxir 
a agregatelor, .mașinilor 
utilajelor 
tinuitatea 
producție 
deplinirii 
lui fizic — se poale asig 
ra numai cu capacități i 
producție în perfectă sta 
de funcționare, bine întt 
ținute și supravegheate.

din dotare. Ca 
procesului i 

— garanția î 
ritmice a plan

GH. I. NEGREA
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Citim la gazeta de perete
Gazeta de perete „Fero

viarul", organul de presă al 
comitetului de partid de la 
I.M.M.R. Simeria avea, acum 
cîteva zile, o ediție obiș
nuită ca problematică și ac
tualitate. Publica o scrisoa
re de felicitare adresată ce
feriștilor cu prilejul zilei lor. 
Alături se afla un articol 
in care 26 de oameni erau 
felicitați pentru fidelitatea 
lor față de intrep'inde-e. 
Toți cei 26 au o vechime de 
peste 40 de ani de muncă 
la I.M.M.R. între acesta 
întîlnim pe lăcătușii Vas e 
Marcu, Costică Suciu și Du
mitru Colancea, maistrul Livlu 
Irinca, tehnicienii loan Ghi- 
la, Liviu Popovici și Roman 
Oprean.

Firesc, unul cite unul 
toți acești oameni, cc-e fac 
parte din osatura colectivu
lui, își vor închide curînd 
carnetele de munca și se

vor retrage la o viață mai 
tihnită, depânîndu-și nepo
ților și cunoscuților bogatele 
lor amintiri. Cu atit mai fru
mos este gestul colectivului 
gazetei de perete cu cit oa
menii aceștia, făcindu-și da
toria in muncă, au avut 
grijă ca in locul lor să 
romînă alții, la fel de vred
nici și pricepuți.

Alăturat, ediția are o ru
brică ințepătoce și acidă: 
„în o^ecVvul reflectorului". 
O caricatură înfățișează doi 
tineri core se îndreaptă către 
alt mec c decit cel al între
prinderii pentru a-și p'ocu- 
ra certificate de boală. Sint 
tinerii loan Herța ți Nicolae 
Iov. lăcătuși Io secția I cis
terne. Tot în ob’ectiv se 
află o'ți doi lucrători : Dă- 
nică Hontcth ți Arghir Sa- 
mu, core obișnuiesc să vină 
mai tirziu la lucru sau să 
plece mai devreme, pentru

că au alte preocupări, mult 
mai „importante"... în fața 
lor este așezată o tablă mare 
pe care scrie: „Stop" ! „De
cret 400", după care cari
caturistul îi întreabă : „Pînă 
cînd, tovarăși"?

Ceva mai jos privim altă 
caricatură : cițiva oameni de 
la atelierul mecano-energe
tic iși instalaseră o lunetă 
mare, unul din ei încercînd 
ca prin această lunetă să 
descopere ceva. Acest ceva 
nu este altcineva decit 
maistrul Nicolae Fustaș, 
care, la ora 7,30 dimineața, 
and se import sarcinile de 
pion pe ech'pe ți oameni — 
heabă pe care trebuie s-o 
facă tocmai el - nu este de 
găsit

„Feroviarul" își confirmă 
constant rolul în viața co
lectivului de fe-ovicri.

CORNEL ARMEANU

Oameni, unul și unul
(Urmare din pag. 1} 

oameni!, dacă știi să lu
crezi cu ei, faci minuni, nu 
alta. Ai mei parcă sint mai 
altfel decit alții.
- Adică f
— Se cunosc bine Intre 

ei, se ajută la tot pasul, 
muncesc cit trebuie. Dimi
neața discutăm deschis, 
tără ocolișuri. Asta avem 
de făcut, in otita timp, 
cu otita plată. Sint oa
meni unul și unul. Te poți 
bizui pe ei. Trec să-i văd 
numai din curiozitate sau 
cirtd știu că au nevoie de 
ajutor. Cu unii lucrez de 
la bun început, de cînd 
m-am angajat, cum tint 
Adrian Graure, Ion lancu, 
Ion Alecu, Costache Cr'rt- 
tea, Gavrilă Nrchita, Cor
nel Varga. Alții sint mal

noi, dar ascultători și dor
nici să prindă meseria - 
Vaier Bejan, Mihai Panțipu 
și citeva femei pricepute, 
între care Ana Udrea. Lu
cia Cristea, Catinca Petre. 
Muncitori buni fi harnici.

o • •
— La ce te gîndești, 

meștere ?
— La primul meu șef de 

echipă. I! chema tot Pă
sărelei fi Constantin. Consă
tean cu mine. De fa el am 
învățat meserie. Acum s-a 
pensionat. Mi-a rămas In 
suflet. Bun om I

la acești 23 de ani, -co
munistul Iile Păsărelu (a 
fost promovat șef de bri
gadă in 1970) a participai 
la realizarea mozaicurilor 
fa peste 10 000 de apar
tamente in municipiul Hu
nedoara, la execuția hote

lului „Rusca", la majori
tatea școlilor, laminoarelor 
de 1300 fi 650 mm etc. 
împreună cu brigada sa a 
finalizat In bune condiții 
toate lucrările repartizate, 
aduci nd aprecieri pozitive 
la adresa șantierului, a 
întreprinderii. Pentru meri
te deosebite In muncă, hăr
nicie fi calitățile sale de 
bun organizator a fost, an 
de an, fruntaș în produc
ție, fapt pentru care în 
urmă cu trei ani I s-a 
conferit „Ordinul Muncii" 
dasa a III-a.
- Toate cele spuse — 

reia Interlocutorul — n-ar 
fi fost posibile fără spriji
nul concret și permanent 
al oamenilor din brigadă, 
împreună am făcut ceea ce 
am făcut in frumoasa noas
tră Hunedoara.

iw

C.S. Hunedoara, laminorul de semifabricate. Aspect din 
bala de ajustaj.

Spectator la durerile și bucuriile propriei familii

LANSARE DE CARTE
Librăria „Mihai Emi- 

nescu" din Deva va găz
dui marți, de la orele 
17, lansarea celui de-al 
XII-lea volum al scrii
torului Radu Ciobanu. 
Este vorba de romanul

„Călărețul de fum", a- 
părut la Editura Milita
ră, un roman frescă a 
clocotitoarei istorii a 
neamului, de aeum două 
secole. Lansarea va pri
lejui și o seară de au
tografe.

Activitatea fiecărei 
ferme zootehnice

citit in coloanele 
ziarului — ne scrie un 
grup de cetățeni de pe 
strada Unirii din Orăștie 
— articolul „Trebuie rea
dus la locul și rostul său“ 
în care era vorba despre 
loan Bunea, concetățean 
de-al nostru. în cele ce 
urmează vă relatăm un 
caz asemănător, dar cu 
semnifioații mai mari. 
Este vorba de Trif Costel, 
tată a 12 copii. Acest om 
nu lucrează de cițiva ani 
și singura sa „ocupație", 
care a devenit un viciu 
periculos, este consumul 
de alcool... Este dureros 
să vezi soția mereu plîn- 
gînd și copiii sub o ten
siune permanentă".

Cu sprijinul organelor 
de stat locale pornim pe 
urmele acestei scrisori.

în casa de la numărul 
127 A, de pe aceeași stra
dă — mare veselie. Azi, e 
o zi deosebită pentru copiii 
familiei Trif: Doina, sora 
cea mare, s-a căsătorit. 
Ieri a avut nunta. N-au 
lipsit de la eveniment nici 
cei mai mari — Ionel, 
Maria, Cornel, Florin și nici 
Marcel, Costel, Ana, Daniel 
și micuțele gemene Alina 
și Daniela. __

Chiar și Marcela, pe 
care o îngrijește o familie 
din Bozeș, a venit s-o 
vadă mireasă pe sora ei.

— Am făcut tot ce mi-a 
stat în putință — ne 
spunea cu amărăciune Ana 
Trif —, să fie și copiii

mei în rînd cu ceilalți. 
Dar mi-e tare greu dacă 
el nu muncește. Șapte 
dintre ei sînt școlari. Nici
odată nu avem tot ce ne 
trebuie pentru clasă. L-am 
rugat, cînd Doina s-a hotă- 
rît să se mărite, ca măcar 
acum să meargă la lucru. 
Cîte nu-s trebuincioase în 
asemenea împrejurări 7

...Un om solid, înalt,

da 1975—1976. Apoi, după 
ce ați trecut la Chimica, 
de aici la U.FJE.T„ apoi 
la C.S. Hunedoara și de 
aici la Cugir, ați revenit 
iar la I.M.O. De ce ați 
plecat ?

— N-am putut realiza 
mare lucru. LucraiĂ la un 
strung rău. Am cerut 
scule și mașini bune. Nu 
m-a băgat nimeni în sea-

(Urmare din pag. 1)

muncă — unii peste 15 
ani — cum ar fi Roza și 
ianos Vincze, Takacs Vil
helm, Nagy Iulia ți alții. 
Participarea conducerii 
cooperativei la activitatea 
din zootehnie este bună. 
Vineri, Viorica Căpîntală, 
economista fermei a sosit 
in unitate dimineața la 
orele cinci și a plecat 
seara, după orele 20. Se
bastian Domnariu, șeful 
de fermă depune mult in
teres și strădanie în mun
ca sa.

ABSENȚĂ TOTALA
Prima persoană pe care 

am Intilnit-o, la ora 18,30 
cînd am ajuns la ferma 
C-A.P. Cristur, a fost o 
femeie cu o găleată cu 
lapte. „Unde duceți lap
tele T* „Acasă!“ „Cum 
acasă 7* „Păi, doamna in
gineră mi-a spus săJ iau* 
— a replicat femeia, după 
care face*stînga-mprejur și 
o ia din loc.

De fapt, a fost și ulti
mul om pe care l-am 
intilnit aici. Intrăm în 
g.-ă.i-. mare, scăldat în 
tamir.â de puteai găsi un 
ac pe ies. Adăpostul era 
Ei--dar. vscile de ase- 

S-a terminat pro- 
para— ? Posibil, dar unde 
fene parnicu’ ? Ne-am în-

vîrtit prin grajduri și îm
prejurul lor, am strigat. 
Nimeni ! Ba da. Un cățe- 
landru a început curajos 
să ne latre cînd am intrat 
în grajdul vițelelor de 
prăsilă. Și aici domneau 
dezordinea și murdăria. 
Starea fiziologică a vițe
lelor era precară. La ple
care încercăm ușa de la 
sediul cooperativei, aflat 
în incinta fermei. O gă
sim deschisă. Intrăm și 
aprindem lumina. Toate 
încăperile erau deschise. 
Facem, în liniște, inven. 
tarul lucrurilor din bi
rouri : două mașini elec
trice de calculat, o mașină 
de scris, documentele uni
tății, haine, cisme de 
cauciuc ș.a., toate lăsate 
la îndemîna oricărui mu
safir nepoftit. Am con
tinuat inventarul sperând 
că cineva ne va întreba 
de sănătate. De pe un 
petec de hîrtie aflăm că 
în acea zi la programul 
de grajd trebuia să parti
cipe Aurelia Stoian, șeful 
fermei și Mariana Bodrean, 
contabilul ajutor. După 
aproape o oră, văzînd că 
nimeni nu vine, am stins 
luminile și am plecat. 
Am vrut să luăm ca amin
tire serviciul de cafea dar 
toate cănile erau pline cu 
zaț, dovadă a „intensei" 
activități de peste zi...

Pornind de Ici o scrisoare

tînăr încă pentru a fi 
„socru mare", iese în an
treu. Să fie adevărat că 
nu-i place munca acestui 
om viguros, că vinde lu
cruri din casă pentru a-și 
face rost de bani pe care-i 
dă apoi pe băutură ?

Dar în sprijinul celor 
scrise de vecinii lui vin 
informațiile primite de la 
miliția orașului : „I-am gă
sit loc de muncă la Sec
ția de industrializare a 
lemnului, dar a doua zi a 
fugit de la muncă. Are 
rude la Homorod și cînd 
se vede „încolțit" fuge la 
ele și stă acolo cîte două- 
trei săptămîni" — argu
mentează plutonierul ad
jutant Aurel Munteanu.

— Eu mîine m-aș duce 
să lucrez la Mecanică — 
încearcă să ne convingă 
Costel Trif.

— Bine, dar am aflat că 
acolo ați lucrat în perioa

mă. Am stat acolo, „omul 
nimănui"...

Adevărul este însă că i 
s-a desfăcut contractul de 
muncă pentru repetate ab
sențe nemotivate. Carnetul 
lui de muncă este cea mai 
bună oglindă : din 1966 
pînă în noiembrie 1978 a 
fost încadrat în opt locuri 
de muncă, de fiecare dată 
încheind socotelile cu uni
tățile unde a lucrat în 
același mod: desfacerea 
contractului de muncă 
conform articolului 130, 
litera i din Codul muncii.

... Repetatele absențe spo
reau numărul prezențelor 
in bufete. în ultima vreme, 
de cînd nu mai muncește 
niciunde cu toate că loc 
de muncă ar găsi chiar la 
cițiva pași de domiciliul 
său, se complace să por
nească de-acasă dimineața, 
fără un scop precis, și... 
„bea de stinge".

Expresia în ghilimele a- 
parține prof. Cornel Oană, 
dirigintele clasei a IX-a D, 
care ne-a mai spus : Ma
ria Trif învață, se antre
nează și la autogospodări- 
re. Participă și la cercul 
„Prietenii adevărului".

„Costel — ne spune Ti- 
beriu David, învățătorul 
clasei a IlI-a A, lipsește 
de o săptămînă de la școa
lă. La învățătură copilul e 
slăbuț. Tatăl său nu dă 
pe-aict Știm că lucrează 
cîte o zi pe săptămînă pe 
unde apucă și banii îi dă 
pe băutură".

„Florin a fost bolnav. 
A absentat peste o lună și 
a rămas mult în urmă", 
(prof. Nicolae Marian, di
rigintele clasei a VI-aD).

Va reflecta oare acest 
„părinte", care a lăsat 
mult prea devreme imensul 
sac cu greutăți doar în 
spinarea soției, fiind doar 
simplu spectator la Intim- 
plările din viața copiilor, 
a propriei lui familii, la 
afirmațiile celor în mijlo
cul cărora trăiește ? Spe
răm ca aceste rânduri să 
aibă un ecou pozitiv în 
conștiința sa, să-l trezească 
din amorțirea în care lân
cezește. Vecinii, cunoștin
țele i-au întins o mînă de 
ajutor. El este dator să nu 
respingă acest gest, pornit 
din cele mai bune intenții.
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Cunoașteți Institutul de mine Petroșani?
Astozi, vo prezentâm

Facultatea de mine
După cum se cunoaște, 

învățămîntului superior mi
nier .îi revine sarcina de a 
pregăti specialiști capabili 
să valorifice complex mate
riile prime, să accelereze in
troducerea în circuitul eco
nomic a zăcămintelor de 
cărbuni, minereuri, șisturi 
bituminoase și nemetalifere, 
să asigure introducerea mij
loacelor moderne de mecani
zare și automatizare și de 
creștere a securității muncii 
în subteran și în cariere. 
Desigur, realizarea acestor 
deziderate este posibilă nu
mai prin asigurarea unei 
pregătiri corespunzătoare a 
forței de muncă, a unui per
sonal tehnic competent. O 
astfel de pregătire se face 
și în cadrul facultății de 
mine de la Institutul de 
mine Petroșani. Această fa
cultate care a cunoscut o 
continuă dezvoltare în cei 
peste 35 ani de existență, 
școlarizează azi peste 3100 
de studenți, în profilul mine, 
prin secțiile : Mine (ingi
neri, zi și seral, cu durate 
de școlarizare de 5 și 6 ani), 
Exploatări Ia zi (ingineri, 
zi și seral, cu aceeași du
rată), Mine (subingineri, zi 
și seral, cu durate de 3 și 
4 ani), Exploatări la zi (sub
ingineri, cursuri de zi și 
serale de 3 și 4 ani), To
pografie minieră (subingi

neri, cursuri de zi și se
rale cu durata de 3 și 4 ani). 
Dacă pînă in anul III se asi
gură studenților de la secția 
de mine ingineri o pregăti
re comună, din anul IV, a- 
ceștia pot să se speciali
zeze printr-una din grupele 
opționale : exploatări minie
re, topografie minieră, pre
pararea substanțelor minera
le utile.

Concepută in această struc
tură, facultatea de mine asi
gură pregătirea unor cadre 
tehnice cu studii superioare 
pentru întreaga gamă de sub
stanțe minerale utile, atit 
pentru exploatările subte
rane, cit și pentru cele din 
cariere.

Instrucția șl educația stu
denților este asigurată de 
135 cadre didactice cu func
ția de bază și de 120 cadre 
didactice asociate, recrutate 
din rîndul celor mai buni 
specialiști din producție, cer
cetare sau proiectare. Iar 
faptul că peste 50 de cadre 
au titlul științific de doctor, 
3 de doctor docent, iar 41 
sînt doctoranzi demonstrează 
că institutul de mine dis
pune de un competent și 
prestigios corp profesoral. 
Activitatea instructiv-educa- 
tivă și de creație științifică 
a studenților se desfășoară 
intr-un olimat favorabil, 
pentru că dispunem de 16

amfiteatre. 15 săli de seml- 
naril, peste 60 de labora
toare, dotate cu cele mai 
moderne mașini și aparate, 
3 biblioteci cu peste 300 000 
volume de cărți, periodice 
și publicații speciale, 3 can
tine și 5 cămine studențești 
eu o capacitate de peste 
2 000 locuri, un modern com
plex sportiv, un club stu
dențesc etc.

Condițiile deosebite de via
ță de care se bucură stu
denții facultății de mine 
sînt ilustrate și prin numărul 
de burse acordate — 1108 
în 1084 —, uniforme gra
tuite, haine de protecție pe 
timpul practicii în produc
ție, gratuitatea deplasării la 
locurile de practică, a asis
tenței medicale, biletelor de 
odihnă și de tabere pe 
timpul vacanței.

Clubul cultural studențeso 
a devenit un veritabil cen
tru metodic de Îndrumare 
și desfășurare a unor acti
vități cultural-educative, ar
tistice, recreative, care dis
pune de săli pentru repetiții, 
audiții, cercuri tehnice șl a- 
plicative, pentru conferințe 
și vizionări Tv. Aid acti
vează formații șl cercuri cu 
o bogată tradiție : ansamblul 
folcloric, formația „Dia
mantele negre", corurile băr
bătesc și cameral, echipa de 
teatru, cenaclul literar- 
muzical, cineclubul, cercu
rile de pictură, foto, speolo
gie, activitate distinsă cu 
titluri și premii la diferite 
întreceri.

Absolvenții facultății de 
mine (cursuri de zi) sînt 
repartizați, pe baza rezulta

telor valorice școlare obți
nute in toată perioada de 
studii și ia susținerea exa
menului de stat, la între
prinderi din țară aparțină
toare Ministerului Minelor, 
Ministerului Geologiei, Mi
nisterului Economiei Fores
tiere și Materialelor de Con
strucții, Ministerului Ener
giei Electrice, Ministerului 
Transportului și Telecomuni
cațiilor, consiliilor populare, 
pe șantiere de prospecțiuni 
geologice, cariere șl exploa
tări miniere. Legea reparti
zării absolvenților de in-' 
vățămînt superior dă posibi
litatea celor ce au obținui 
rezultate școlare foarte bune 
să benefldeze de dublă re
partizare, astfel că, după un 
stagiu productiv de 2 ani, se 
pot încadra în institute de 
tnvățămînt superior ca per
sonal didactic, _ in institute 
de cercetare (Baia Mare, 
Cluj-Napoca, Deva, Petro
șani, Craiova, București) și 
în centrale industriale.

Pentru pregătirea viitorilor 
candidați la concursul de 
admitere, în cadrul institu
tului sint organizate cursuri 
de pregătire (atit pentru 
eandidațil la cursurile de zi, 
cit șl pentru cele serale). 
Facultatea de mine, care dis
pune în fiecare an de o 
cifră de școlarizare mare, In 
concordanță cu cerințele 
economiei naționale, vă aș
teaptă I

Conf. univ. dr. ing. 
CORNEL H1RIAN, 

decanul facultății de mine
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Două inimi mari în care a clocotit

dragostea de țară Din lumea științei și tehnicii *
Continuatori ai vechilor 

așezări daco-romane, moții 
din Apuseni au fost con
tinuu animați de dorul de 
libertate. Cele două inimi 
mari, în care a clocotit 
dragostea de țară, sînt eroii 
moților : Horia și Avram 
lancu.

Și unul și altul pornesc 
de la aceeași vatră țără
nească, au crescut în ace
leași „patimi", au urmărit 
același scop: dreptate so
cială și națională. Doar 
cadrul vremii în care s-a 
dezlănțuit epopeea lor 
îi desparte.

Horia reprezintă revolu
ționarul care întrupează 
aspirațiile întregii vieți 
a poporului, văzute prin 
prisma revendicărilor lo
cale, drama lui consti
tuind un adevărat prelu
diu al redeșteptării sociale. 
Timpul l-a ajutat însă pe 
Avram lancu să ni se în
fățișeze de la început în- 
tr-o complexă armură de 
luptător pentru soarta nea_

Colaborarea medic-pacient 

in tratamentul hipertensiunii

arteriale

mulul, situîndu-se ca o 
verigă principală într-un 
lanț al evoluției universale. 
El a devenit soldatul con
știent al ideii naționale, 
luptînd cu spada sa de la 
înălțimea unor principii 
imuabile, de acord cu con
cepția epocii lui.

Urmașul lui Horia întru
chipa mîndria aspră a 
moților, acea pasiune fur

MEMORIA PAMÎNTULUI HUNEDOREAN

tunoasă de plată și răs. 
plată, oare înroșise odată 
crestele munților cu focul 
revoluției. Firea lui, ca
racterul său distins, atât 
de propriu țăranului nos
tru de la munte, au smuls 
dintru început evenimen
tele de la 1848 din ogașa 
bătătorită a suplicațiilor 
către „prea înălțatul ce- 
zaro-crăiesc scaun" și i-au 
dat cu adevărat un ca
racter revoluționar.

Agerul prefect, frumos, 
drept și încrezător crai 
al munților, a izbutit să 
adune în Jurul său oame
nii din văile Crișului și 
ale Arieșului, dovedind a 
fi un strălucit șef mili
tar, necontestat coman
dant, adorat de mulțime. 
Timp de aproape doi ani 
el a dus o acțiune pro
prie, neprimind nici un 

ajutor și desfășurînd, pa
ralel cu mișcarea armată, 
o intensă activitate politi
că, făcînd din cuibul lui 
de stînci un adevărat fac-' 
tor al redeșteptării națio
nale românești de pretu
tindeni. El a fost acela 
care, sub ocrotirea munți
lor, la lumina unui foc, 
împreună cu Nicolae Bâl- 
cescu urzea, pentru prima 
oară după Mihai Viteazul, 
visul unirii tuturor româ
nilor. Pînă tîrziu, după 
înăbușirea revoluției, el 
a fost un factor activ al 
echilibrului politic, chib
zuit și fără prejudecăți, 
neavind alt țel în cugetul 
său decît soarta neamului.

Avram lancu a rămas 
credincios pămîntului și

poporului său, menținînd 
o atitudine protestatară, 
după ce în cabinetul îm
păratului de la Viena a 
respins decorația pe care 
acesta intenționa să i-o 
acorde, spunînd: „Nu
ne-am luptat pentru jucă
rii, vrem drepturi. Maies
tate !“.

Lanțurile groaznice de 
mai tîrziu, închisoarea și 
pălmuirea de către un 
căpitan austriac, au făcut 
ca în sufletul acestui 
Prometeu înlănțuit al Mun
ților Apuseni să se abată 
un vifor pustiitor. Dar și 
acum moții alergau la el 
și-n suflete le stăruia 
cîntecul ce le-a însoțit de 
atîtea ori lupta:

.Astăzi cu bucurie româ
nilor veniți.

Pe lancu în cîmpie, cu 
toți îl însoțiți!“

Trecerea anilor peste 
mormîntul de sub goru
nul lui Horia de la Țe- 
bea, ploile cu -frunze ale 
fiecărei toamne ce a tre
cut au fost martore ale 
vremurilor de luptă ale 
poporului nostru, la a cărui 
credință de neam Horia și 
Avram lancu au contri
buit cu adevărat.

Prof. ION FRÂHLA

STICLA METALICĂ

Specialiștii Institutului de 
metalurgie al Academiei de 
știință a U.R.S.S. au pus 
la punct un nou 
pentru construcții 
metalică. Noul 
obținut din metal 
amorfă, 
zi sten ță, 
corosiv decît metalul și iși 
modifică calitățile electro
magnetice, 
noul 
doar 
După 
sticla 
sebit 
verse

material
- sticla 
material, 
în stare 

are o mare re- 
este mai puțin

/o sticlă, 
păstrează 

amorfa, 
expertilor.

De
material 
structura 
părerea 

metalică va ti deo- 
de solicitata in di- 

ramuri ale econom ei

MINIPIK-UP

Specialiștii japonezi au o 
pasiune pentru miniapora- 
turi, al căror sortiment 
crește an de an. La fami
lia miniradiouri, minimag- 
netofoane, miniautomobile, 
minitelecamere s-a adău
gat recent... minipick-up. 
El are lungimea de 280 mm, 
lățimea de 100 mm, înăl
țimea de 80 mm și func
ționează cu baterii. Plă
cile pot ti auzite la căști 
stereo iar greutatea totală

MAI

a acestui pick-up nu depă
șește 1 13<A grame.

„RENAULT-25" - CEL 
AERODINAMIC 
AUTOTURISM

So-In ajunul deschiderii 
Ionului automobilistic de la 
Geneva, firma franceză 
„Renault" a anunțat că va 
prezenta un nou model de 
autoturism, considerat cel 
mai aerodinamic din lume. 
Noul vehicul — un „Re- 
nault-25" - va ti vîndut 
pe piața franceză începînd 
de luna viitoare, în opt 
versiuni.

ROBOȚEL

Firma americană „Micro- 1 
robot" a pus la punct un ( 
minirobot avind o înăl
țime de 30 cm și o mină 
mecanică ce poate ridica 
o greutate de peste 600 
grame, scrie revista „News
week". „Roboțelul" este 
destinat fabricilor de medi
camente, pentru a li insta
lat lingă banda rulantă și 
a introduce biletul cu 
instrucțiunile de folos-re >n ' 
cutiile cu medicamente

Se acceptă ca valori 
normale ale tensiunii ar
teriale 140 mm Hg 
(mercur) pentru maximă, 
90 mm Hg pentru mini
mă ; sînt considerate ca 
țr.iori „de graniță" cele 
cuprinse între 140—160 
mm Hg pentru maximă 
și între 90—100 mm Hg 
pentru minimă. Necesi
tatea categorică de a men
ține în permanență ten
siunea arterială în limi
te normare e cea care 
impune efectuarea tra
tamentului fără nici o 
întrerupere ! Medicul 

SFATUL MEDICULUI

prescrie tratamentul co
rect pentru a preveni 
efectele grave și nedo. 
rite asupra arterelor și 
respectiv asupra diver
selor organe (creer, ini
mă, rinichi, etc.) ale cir
culației sîngelui la un 
nivel presional ridicat.

Medicina modernă pre
supune printre altele și 
^Bpistarea activă a unor 
îmbolnăviri, într-un mo
ment în care acestea încă 
nu au fost sesizate de 
către bolnav ; astfel, cu 
ocazia unor controale 
medicale făcute de către 
medic pe teren, sau la 
cererea bolnavului pen
tru cu totul alte motive, 
măsurarea tensiunii arte
riale ca examen de ru
tină poate duce la de
pistarea de noi hiperten
sivi. Cunoscînd că hi
pertensiunea arterială e- 
voluează uneori 10—15 
ani fără simptome, sau 
numai cu trecătoare și 
suportabile dureri de 
cap sau zgomote în 
urechi, se înțelege ce 
sentimente încearcă hi. 
pertensivul nou descope
rit : fiind vorba de un 
om în plină activitate 
acesta nu va accepta cu 
ușurință să se supună 
prescripțiilor medicale; 
în mod logic a accepta 
un tratament permanent 
însemnează a accepta 
implicit și ideea de boa
lă; lucru care nu prea 
este la îndemînă I

Nivelul actual de edu
cație sanitară permite 
memorarea de către pa- 
cienți a conținutului bu
letinelor de analiză, cu 
— uneori — avizate co
mentarii despre coleste
rol, lipide, tymol etc. 
în cazul valorilor tensiu
nii arteriale bolnavul le 
află pe acestea direct 
de la medic și nu prin 
intermediul unor buletine, 
ceea ce deviază atenția 
de la esența bolii: pacien
tul se prezintă la control 
cu emoție, nutrind speran
ța — ca în cazul unei 

întîlniri sportive — de a 
obține un „scor" favo
rabil, adică niște valori 
normale ale tensiunii ar
teriale, neglijîndu-le însă 
pe acestea în restul 
timpului. Aici este locul 
și momentul să se mani
feste priceperea și tactul 
medicului : uneori bolna
vul este speriat, iși su
portă greu suferința, tin
de să-și exagereze simp- 
tomele, îl bombardează 
pe medic cu repetate vi
zite și întrebări, încît 
apare pericolul real ca 
medicul să încerce să-l 
evite pe bolnav, sau — 
uneori cu bună inten
ție — să-i prescrie aces
tuia medicamente mai 
puternice care însă com
plică șl mai mult sufe
rința... Dar, uneori bol
navul poate adopta de 
la bun început o altă 
atitudine, aceasta dîndu-i 
senzația de învingător 
într-o întrecere imagina
ră cu medicul și anume 
refuzul de a urma indi
cațiile medicului; nimic 
mai greșit șl mai grav!

Concluzia este limpede 
și se impune de la sine ; 
în interesul sănătății 
medicul și pacientul tre
buie să colaboreze în 
baza unei depline înțe
lepciuni, lucru valabil în 
cazul oricărei afecțiuni 
și oricărui act medical.

Dr. CORNEL STOICA

Desen de V. MIHAFLESCU

IN MEMORIA 
INTERPRETULUI 

LUI TARZAN

Un film de televiziune 
de aproape trei ore, infă- 
ți și nd viața fostului cam
pion olimpic la notație și 
a celebrului interpret al 
lui Tarzan, regretatul ac
tor Johny Weissmuller, va 
ti realizat In curind in 
Statele Unite, a anunțat 
văduva acestuia, Mary 
Weissmuller, care trăiește 
în Mexic. Filmul va li 
produs de c o m p a n i a 
Hanna Barbera Produc
tions" din Los Angeles. De 
asemenea, In portal Aca
pulco va li ridicată o sta
tuie de bronz reprezentin- 
du-l pe Tarzan in compa
nia îndrăgitei maimuțe 
Chita.

FILM CONSACRAT 
VIEȚII LUI PICASSO

Tom Patterson, fondatorul 
festivalului de teatru de la 
Stratford, și Chris Yanveft, 
proprietara unei galerii 
de artă din Canada, au 
anunțat că vor realiza un 
film consacrat vieții lui 
Pablo Picasso. Filmul va ti 
turnat în Franța, începînd 
din toamna acestui an, iar 
realizatorii au anunțat că 
pentru rolul principal ii au 
ut vedere pe Ben Kingsley 
— cel care l-a întruchipat 
recent intr-un lung metraj 
pe Gandhi — și pe cunos
cutul actor Anthony Quinn.

Urme în pașii vorbei
• Nici nu s-a cocoțat bine și a început 

să bată din aripi și să cînte cucurigu.
• Sărutul: pecetea iubirii.
• Mîinile lucrează și tot ele duc la gură...
• îți ride in dos și-ți plînge in față.
• Pripitul dă răspunsul și pe urmă se 

întreabă.
• Nu e totuna să fii vultur peste stînci 

sau cioară peste garduri.
• Nehotărîtul arată cu degetul în toate 

părțile și rămîne pe loc.
• Lupului nu-i pare rău de cioban.
• A luat pîinee de la gura copiilor și a 

făcut-o vin.
• în praf, toate hîrtiile își pătează 

puritatea.
• Avea nevoie de el ca spinul de frizer.
• Strîns cu ușa, dădea din perete în 

perete.
• A avut o creștere bună. A trecut de

doi metri. •
• întîmplarea că sînt om pe lumea a- 

ceasta mă copleșește I
• Secretul este un nimic care face totul.
• Zelosul sare peste cal; moderatul ră

mîne în șa.
• O mărime, în comparație cu altă mă

rime, poate să fie o micime oarecare.
• Decît pasăre în colivie, mai bine melc 

cu casa în spate.
• Respectul nu stă în pălărie.
• Se muncește cum să-și piardă vremea.
• Dacă ție nu ți-e rușine, mie de ce 

mi-ar fi să ți-o spun.
• Decît sfaturi, mai bine exemple.
• Prefer fața dușmanului decît spatele 

prietenului.
• Dacă și cinstea s-ar vedea pe față, 

cum se vede rușinea, am cunoaște mai 
ușor oamenii.

• Pentru a deveni înțelept, nu-ți tre
buie numai școală, ci și experiență.

• Cu nimicul nu poți umple locul gol.
• Din plînsul stalactitelor cresc stalag

mitele.
• Din cauza bărbii, nu i se vede obrazul.
• Și fără conservator privighetoarea 

cântă.
• De cînd a ajuns cineva îi plac ur

cușurile.
• Dintre toate artele, lui îi place arta 

culinară.
• Degeaba legi sacul cînd fi dai de 

fund.
• Cu vremea se duc și racii, chiar dacă 

merg înapoi.
• Rar latră un cline singur.
• Cine adună are de unde împărți.
• Atingerea unui fluture nu face clo

potul să bată.
ION MARINESCU

Armonii nocturne
ORIZONTAL : 1) A compus o „Nocturnă* 

pentru pian ; 2) Autorul melodiei „Noapte
bună, București — Pe versurile acestui poet L. 
Profeta a compus melodia „Noapte ferme
cată"; 3) Autorul libretului operetei „Noaptea 
Sf. Gheorghe" pe muzică de T. Flondor — în 
noapte ! — La struguri ! ; 1) Țesătură sub
țire — Sînt în voce ! — A compus melodia 
„Noapte" ; 5) Se schimbă noaptea — Autorul 
romanței „Mi-e dor de nopți cu lună plină"
— Pe înserat !; 6) Pe versurile semnate de
acest poet Al. Mandy a compus melodia 
„Noapte albă" — Cele de colo ; 7) Ne-a lăsat 
poezia „Noaptea" pe care L. Ioneseu a com
pus un lied — Culte ! 8) Noapte aibă (lig.) — 
însușit ; 9) Lac în Scoția — Autorul piesei
corale „Toată lumea doarme-n pace*; îna
inte de noaptea trecută — Și cu asta gata !; 
11) A scris versurile corului „Nocturnă* de I. 
Danieles cu.

VERTICAL : 1) Autorul pieselor vechie
„Luna" și „Joc de seară ; 2) A scria werstir <* 
corului „în noaptea de August" de IX Bu- 
ghici — Autorul corului „Aseară viatul ba
tea" ; 3) Făcut la o anume adunare — îi
aparține piesa corală „Trecui aseară pe 
lună" ; 4) Munți în Austria — Joc românesc
— Rîs ! ; 5) Puse noaptea la uși — Săniuța 
maramureșeană ; 6) într-o ureche — A compus 
piesa de muzică ușoară „Somn ușor, noapta 
bună" ; 7) Păstrez — Strămoșul nostru — Cu 
intonație gravă ; 8) A se roade — Decor pen-* 
tru „Noapte în sat" de M. Basarab ; 0) Sălaj 1
— Trimis în bezna nopții veșnice ; 10) A com
pus liedul „Zări de noapte" — Pecete t ; 11) 
Pe versurile acestui poet italian C. Cezar a 
compus melodia „Frumoasa noapte4*.

VASILE MOLODEJ

Dicționar : URR, RAX.

Dezlegarea careului apărut
în ziarul nr. 8 172 :

1) STANESCU — AJ; 2) TANASE — NASO ț 
3) ARGHEZI — V AR ; 4) NEH — NORDICA ; 
5) A — ELIN — ACH ; 6) ALUN — STEIN ;
7) CAUC — ELAN — E ; 8) O — TAUTU — 
AAR ; 9) CTA — TITA — DU ; 10) EI — ȘAL 
— BRAD ; 11) ACSAN — ARAMA.
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ÎN INDIA AU APĂRUT: Schimb de mesaje intre tovarășul
Noi volume din ciclul dedicat gindirii 

a tovarășului 
Ceaușescu

lor de încordare intre state 
— condiție fundamentală a 
păcii si conlucrării intre 
popoare-,

.Știință — Progres — 
Pace- este titlul celui de-al 
XII-leu volum din acest 
ciclu.

Volumul al XlII-lea se 
Intitulează .Umanismul so
cialist-.

Volumul al XTV-lea și 
ultimul este intitulat -So
luționarea problemei națio
nale in România-,

în editura indiană „So- 
calook International Pu
blications', din Delhi, a 
apărut volumul -Nicolae 
Ceaușescu — conducătorul 
României socialiste. per
sonalitate proeminentă a 
lumii contemporane". Ex- 
pttnind, în prefață, moti
vele care l-au determinat 
să publice volumul, B. C. 
Gnpta, editorul lucrării, 
subliniază că Întreaga via
ță a președintelui Nicolae 
Ceaușescu a constituit un 
factor călăuzitor ta dez
voltarea generală a Româ
niei, a rolului ei cresrind 
pe arena internațională".

Volumul se încheie cu 
citate din aprecierile elo
gioase la adresa persona
lității președintelui Nicolae 
Ceaușescu, făcute de șefi 
de stat și guvern din în
treaga lume, care ilustrea
ză recunoașterea prestigiu
lui și stimei de care se 
bucură conducătorul sta
tului român, activitatea sa 
neobosită pentru destinde
re, cooperare și pace pe 
glob.

social-poiitice 
Nicolae

DELHI 3 (A^e 
In capitala Indiei 
tigioasa editură 
Publications Pre- 
părut șase ooi v. 
ciclul dedicat gtodini so
ci al -pol: bce a secretarului 
general al Partidului Co
munist Român, președin
tele Republicii Socialite 
Romăr..a. torarâșX Nicolae 
Ceaușescu. in sulta inițiată 
in septembrie 19U, dm 
care, anterior, au văzut 
lum.r.s uparshu primele 
opt titluri.

Continuind tematica lar
gă cuprinsă in volumele 
anterioare, această ultimă 
parte a ridului vine să 
întregească. printr-un bo
gat conținut de idei, pre
zentarea concepției și ac
țiunii politice ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu cu 
privire la aspecte funda
mentale ale vieții 
noastre socialiste, 
tivității interne și 
ționale a patriei 
rolul și locul României In 
concertul mondial al sta
telor.

Volumul al IX-lea, este 
intitulat „Tineretul — suito
rul națiunii noastre 
liste".

Titlul următorului 
— al X-lea — este 
tru unitatea forțelor de
mocratice, progresiste, re
voluționare de pretutin
deni".

Volumul al XI-lea este 
intitulat „Democratizarea 
relațiilor internaționale. 
Soluționarea pe cale poli
tică a conflictelor și stări-

3 LID—
.Mr**'- 
aa a-

națiunii 
ale ac- 
interna- 
noastre.

socia-

volum 
„Pen-

Nicolae Ceaușescu și cancelarul
vest-german, Helmut Kohl

I«I
I
I

BONN 3 (Agerpres). — 
Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, au fost 
transmise cancelarului Re
publicii Federale Germa
nia, Helmut Kohl, un cald 
mesaj de prietenie și cele 
mai bune urări de sănă
tate și fericire.

Mulțumind pentru mesaj, 
cancelarul Helmut Kohl a 
rugat să se transmită pre
ședintelui Republicii 
cialiste România un

I
I
I

So
cor-

dial salut și cele mai bune 
urări de sănătate și feri
cire.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea
de către cancelarul Repu- | 
blicii Federale Germania, • 
Helmut Kohl, a ministru- | 
lui afacerilor externe al 
Republicii Socialiste Româ
nia, Ștefan Andrei, care 
efectuează o vizită oficială 
in R.F.G- la invitația mi
nistrului federal de exter
ne, Hans-Dietrich 
scher.

Gen-

A XV-a sesiune a Comisiei
interguvernamentale româno-sovietice

de colaborare economică și tehnico-științifică
MOSCOVA 3. — Trimi

și»! Agerpres, S. Morcoves- 
cu, transmite: La Moscova 
a avut loc cea de-a XV-a 
sesiune a Comisiei inter
guvernamentale româno- 
sovietice de colaborare e- 
conomică și tehnico-știin- 
țifică.

în cadrul lucrărilor, o a- 
tenție deosebită a fost a- 
cordată elaborării măsu
rilor practice de extinde
re și adînclre a legături
lor economice dintre cele 
două țări, In Spiritul celor

România,

convenite la convorbi
rile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste
cu delegația de partid și 
guvernamentală 
condusă de A. A. Gromîko, 
membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.U.S., 
prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, minis
trul afacerilor externe al 
U.R.SJS.

sovietică.
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COOPERATIVA DE PRODUCȚIE, ACHIZIȚI 
Șl DESFACEREA MĂRFURILOR ZAM

ÎNCAD REAZĂs

• lucrător gestionar și vînzător la magazî 
nul metalo-chimic Zam

• lucrător gestionar i'' depozitul tranzi
Zam. - .

Condițiile de încadrare sînt cele prevăzutJ 
de Legea 57/1974 și Decizia CENTROCOOP. nr 
13/1972.

Informații suplimentare la telefon 103 Zam

PARIS 3 (Agerpres). — 
în capitala Franței au în
ceput întrecerile tradițio
nalei competiții interna
ționale de gimnastică pen
tru „Trofeul orașului Pa
ris".

în concursul feminin, 
gimnasta româncă Daniela 
Silivaș s-a clasat pe locul 
doi, totalizînd la indivi
dual compus 38,20 puncte. 
Victoria a revenit Elenei 
Brajnikova (U.R.S.S.), cu 
38,43 puncte. Pe locul trei 
s-a situat Laura Munoz 
(Spania) — 37,75 puncte, 
urmată de Martina Tol- 
krova (Cehoslovacia) — 
37,40 puncte, Kelly Brown 
(Canada) — 37,30 puncte și 
Tatiana Figueiredo (Brazi
lia) — 36,90 puncte.

Azi începe returul 
campionatului diviziei B

Ieri în „Cupa RomânfeȚ
RAPID-UNIVERSITATEA 

CRAIOVA 2-1 ;l-0)
PITEȘTI 3 (Agerpres). — 

Pe stadionul .1 Mal" din 
Pitești s-a disputat simbă- 
tă meciul dintre echipele 
Rapid București și Univer
sitatea Craiova, contînd ca 
restanță din cadrul opti
milor de finală ale „Cupei 
României" la fotbal. După 
o partidă spectaculoasă, cu 
multe faze de poartă, fot
baliștii de la Rapid au ob
ținut victoria cu scorul de 
2—1 (1—0) și s-au calificat 
pentru sferturile de finală 
ale competiției. Echipa 
bucureșteană a condus cu 
2—0, datorită golurilor 
marcate de Mincu (min. 
12) și Ștefan Popa (min. 
87), formația craioveană re- 
ducînd handicapul prin 
punctul înscris de Donose 
în ultimul minut de joc.

Campionatul primului 
eșalon valoric al fotba
lului nostru se află In
tr-un moment de respiro, 
după iureșul din start, 
dar numai aparent — 
fiindcă nu s-a dat pauză 
de odihnă, ci se pregă
tește un nou meci cu gîn- 
dul la Paris. Miercuri, 
naționala va juca eu Gre
cia, la Craiova.

Așa că, returul diviziei 
B își face intrarea în 
scena de primăvară fără 
a fi trecut ta umbră de 
jocurile diviziei A. Azi, 
caravana diviziei B își 
începe cursa chinuitoare
lor întrebări: vom pro
mova; vom retrograda; 
vom reuși menținerea ta 
liniștea apelor limpezi 7 
Din fericire, echipele hu- 
nedorene se aliniază la 
start de pe poziții cores
punzătoare ultimei între
bări, la care se poate da 
răspunsul: da, cu grijă 
șl preocupare măcar la 
nivelul turului. Aurul 
Brad și Minerii Lupenl 
pot să-și mențină locu
rile. Va fi. Insă, pentru 
Aurul Brad, de-a dreptul 
o performanță neclintirea 
de pe locul 4, după ce ea 
va fi trecut de meciurile 
pe teren propriu cu cele 
trei pretendente la pro
movare: C.S.M. Reșița
(etapa a 22-a), Poli. Ti
mișoara (etapa a 31-a) și 
„U“ Cluj-Napoca (etapa 
a 33-a).

Cu gîndul la dificul
tatea acestui retur, cei 
de la Aurul privesc cu

maximă seriozitate pre
gătirea și susținerea fie
cărui meci în parte. Sub 
conducerea harnicului și 
seriosului antrenor Mihai 
Toth, lotul Aurului și-a 
încheiat campania pre- 
competițională și chiar 
de azi, în meciul cu Ra
pid Arad, echipa este de
cisă să nu rateze victoria 
așteptată, sperăm, de tot 
mai mulți suporteri și 
spectatori prezenți în tri
bune, mai dăruiți, urai 
atașați formației în acest 
sezon, ce se anunță deo. 
sebit de greu.

Minerul Lupeni Începe 
returul la Arad, cu

DE
1. C.SJd. Reșița
2. Poli. Timișoara
3. „U" Cluj-Napoca
4. Aurul Brad
5. Armătura Zalău
6. Minerul Cavnic
7. Minerul Lupeni
8. Ind. sirmei Cîmpia Turzii
9. U. T. Arad

10. Minerul Motru
11. Olimpia Sa tu Mare
12. C.F.R. Timișoara
13. C.F.R. Caransebeș
14. Metalurg. Cugir
15. Gloria Reșița
16. Someșul Satu Mare
17. Steaua C.F.R. Cluj-N.
18. Rapid Arad

U.T.A., iar pe teren pro
priu, dintre cei „trei 
,mari“ va întâlni numai pe 
Poli. Timișoara (etapa a 
26-a). Sigur, nu înseam
nă că misiunea băieților 
lui Petre Libardi va fi 
mai ușoară. Pentru că, 
în retur, oricum campio
natul e mai greu decît 
în tur. Dar cum contac
tul, pulsul diviziei B a 
fost luat cu suficient suc
ces în toamnă și cum îl 
știm dîrz pe antrenorul 
Minerului, avem motive 
să credem într-o evoluție 
cel puțin la fel de bună 
și acum, în retur.

Așadar, începe „B"-ul...
AICI :

17 11 1 5 27-14 23
17 10 2 5 43-19 22
17 11 0 6 37-14 22
17 8 2 7 30-28 18
17 8 2 7 16-22 18
17 8 1 8 26-22 17
17 7 3 7 20-17 17
17 8 1 8 20-18 17
17 8 1 8 22-24 17
17 8 1 8 21-25 17
17 8 0 9 31-25 16
17 8 0 9 25-30 16
17 8 0 9 18-38 16
17 6 3 8 22-25 15
17 7 1 9 14-18 15
17 7 0 10 20-30 14
17 7 1 9 26-28 11
17 4 3 10 16-37 11

Zalău — C.S.M. Reșița; Au-„xu meciurile : Armătura
rul — Rapid Arad; „U* Cluj-N. - Someșul S. Mare; Ind. 
sirmei C.T. - C.F.R. Timișoara; Minerul Motru — Steaua 
C.F.R. Cluj-N. ; Poli. Timișoara — Minerul Cavnic; Olim
pia S. More — Metalurgistul Cugir; U.T.A. — Minerul Lu
peni ; Gloria Reșița - C.F.R. Caransebeș.
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ÎNCADREAZĂ DE URGENȚĂ:

ÎNTREPRINDEREA AGRICOLA DE STAT 
HAȚEG

Str. Progresului nr. 35

• Do.i mecanici agricoli, categ. IV-Vl - n 
parații mașini agricole

• Doi lăcătuși mecanici, categ. IV—VI - r< 
parații mașini agricole

• Doi lăcătuși mecanici, categ. II—V - rep< 
rații și întreținere instalații zootehnice, I 
complexul Bretea Română.

întreprinderea asigură locuință în orașul H< 
țeg, respectiv comuna Bretea Română.

Retribuirea în acord global, conform Leg 
nr. 57/1974.

Pentru relații și încadrare, solicitanții se v< 
adresa la compartimentul personal al I.A.S. H« 
țeg, telefon 70403.

A. E. I. C.V. L. CHIMINDIA
ÎNCADREAZĂ DE URGENȚĂ ;

• mecanici
• lăcătuși
Informații la sediul asociației.

■mica™
publicitate

VINZARI

• Vînd apartament proprie
tate personală, trei camere. 
Deva, telefon 28178. (4343)

• Vînd Dacia 1300. Deva, 
strada Tudor Vladlmirescu nr. 
9, zona fabricii de pîine. (4347)

• Vînd convenabil mobilă 
cameră combinată „Prospect". 
Deva, telefon 23641. (4349)

PIERDERI

• Pierdut legitimație de ser
viciu, pe numele Tul van Ionel, 
eliberată de Autobaza I.T.A. 
Orăștie. O declar nulă. (4342)
• Pierdut legitimație de ser

viciu, pe numele Digalov Sta
vros, eliberată de C.S. Hune
doara. O declar nulă. (c. 30)
• Pierdut legitimație, pe nu

mele Butaru Iosif, eliberată 
de E.M. Ghelari. O declar 
nulă. (c. 33)

COLEGIUL DE REDACȚIE : Sabin Cerbu,

r
ANIVERSARI

• Gemenilor Nagy Ire 
Zoltan, cu ocazia anlvea 
zilei lor de naștere, le di 
te din inimă „La mulți s 
Oesy. (4335)

• Cu ocazia pension 
culegului Turlea Gheors 
colectivul I.C.S.M. Brad 
urează „La miilți ani 
multă sănătate și feriq 

(4

COMEMORARE
• Părinții șl sora Gin 

nunță comemorarea a 6 
de la pierderea celui 
RĂDUC VASILICA.

Ii vom păstra o pioas 
mintire. (4348)

DECES
• Soția Florina, fiica 

na, fiul Iosif, ginerele 
lae, nora Ana și neț 
Georgeta mulțumesc ti 
celor care le-au fost a 
la greaua încercare su 
prin pierderea celui ca 
fost un minunat soț, tati 
eru și bunic

MIRON OPRIȘA.
Amintirea lui va rătnînt 

nic vie în memoria no

Ion Cioclei, Tiberiu Istrate (redactor șef), Lucia Elena Liciu, Gheorghe Pavel (redactor șef adjunct), Vasile Poțan, Nicolae Ti.cot.
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