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„Ne vom onora la termen
contractele cu partenerii externi"

— Tovarășe Iuliu Han- 
che, vicepreședinte al U- 
niunii județene a coopera
tivelor de producție, achi
ziții și desfacerea mărfuri
lor, vă rugăm să relie
fați rezultatele obținute la 
export de cele 49 de coo
perative, de la începutul 
acestui an.

— Sarcinile 
uniunii noastre 
mobilizatoare, 
aceeași perioadă a anului 
1983, în cele două luni și 
jumătate care au trecut din 
an se înregistrează o creș
tere a realizărilor la export.

ce revin 
în 1984 sînt
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ACTIVITATEA DE EXPORT

Am livrat o gamă largă de 
produse agroalimentare și 
ale industriei mici, în va
loare de circa 450 000 iei 
și preconizăm să încheiem 
primul trimestru ai anului 
cu realizări de peste 
700 000 lei. Deși mai avem 
mărfuri livrate și necon
firmate (export indirect) in 
valoare de 300 000 lei, reali
zările obținute nu sînt de 
natură să ne mulțumească, 
sînt sub posibilitățile de 
care dispunem.

— Cum se acționează 
pentru materializarea sar
cinilor exprese trasate 
conducerea partidului 
direcția valorificării la ex
port a resurselor locale ale 
județului ?

— Valorificarea deplină 
a resurselor locale, inclusiv 
la export, se situează în 
centrul preocupărilor noas
tre de zi cu zi. Am făcut

de 
în

Strădanii susținute pe două circuite paralele 
al producerii și al gospodăririi kilowaților

ad-
Florea Bereș, 
de calcul și 

precizie : pu- 
a grupurilor 
pe perioada

Economia națională con
tinuă să reclame cantități 
sporite de energie electri
că. Iar termocentrala Min
tia continuă să le asigure 
zi de zi, din izvorul său 
nesecat de dăruire, hărni
cie și responsabilitate mun
citorească. Directorul 
junct tehnic, 
scoate rigla 
socotește cu 
terea medie 
în funcțiune, 
celor două luni și o de
cadă din an — 865 MW, 
iar producția medie zilni
că — 20,6 MWh, din care 
15 MWh pe bază de cărbu
ne. De asemenea, de la 
începutul lunii martie s-a 
recuperat integral nerea- 
lizarea din februarie, ba 
chiar — pe cumulat — se 
înregistrează un spor de 
producție de 16 milioane 
kWh, existînd premise ca 
pînă la finele lunii curen
te să se recupereze inte
gral și restanța la energia 
electrică pe bază de căr
bune.

— Privind consumul spe
cific de combustibil — ne 
apune Tiberiu Erșek, șeful 
compartimentului mers e- 
conomic — în cele două 
luni și o decadă din an 

partenerilor de peste ho
tare, prin întreprinderile 
specializate, nțai multe ofer
te. Unele au fost acceptate, 
în majoritate cele specifice 
activității de contractări și 
achiziții de la populație: 
cai reformă, iepuri, miez 
de nucă, pene, ceară, melci, 
semințe de dovleac, alte 
produse. Dintre acestea, la 
ora actuală sînt depășite 
prevederile la livrări de ie
puri și ceară, iar pînă la 
finele trimestrului întîi 
se vor adăuga semințele 
de dovleac și mierea.

— De ce avantaje se 

bucură cetățenii care con
tractează cu statul aseme
nea produse ?

— Li se acordă o serie 
de stimulente. Cei din me
diul rural beneficiază, la 
paritate, de o sortimentație 
largă de materiale : che
restea, țigle, ciment, tablă 
zincată, haine din blană, 
covoare, cărămizi, blocuri 
ceramice, iar crescătorii de 
albine de biostimuTatori. 
Printre cele mai receptive 
cooperative care au înțeles 
că este necesar să contri
buie într-o măsură cit mai 
mare cu produse la export 
se numără unitățile din 
Brad, Ilia, Dobra, Orăștie, 
Hațeg și altele.

— în acest an, ce s-a 
întreprins in vederea com
pletării fondului tradițio
nal de marfă ?

— De pe acum ne pregă
tim spații de lucru și am- 

ne încadrăm în normele 
stabilite, iar față de pe
rioada corespunzătoare a 
anului trecut avem o eco
nomie de 3,3 gr cc/kWh. 
Referitor la consumul pro
priu tehnologic (avînd în 
vedere că C.T.E. Mintia 
este nu doar un mare pro
ducător de energie electri
că, ci și un mare consu
mator — n.n.), de la înce

ENERGIA ELECTRICA
putul acestui an avem o 
economie de 177 000 kWh, 
mai mare cu 0,4 la sută 
față de perioada similară 
din 1983. Această economie 
a fost posibilă prin creș
terea gradului de încăr
care a grupurilor energe
tice, cu 4,1 la sută mai 
mare față de perioada la 
care ne raportăm din anul 
trecut, prin buna funcțio
nare a microhidrocentralei, 
prin atenția deosebită a- 
cordată funcționării agre
gatelor auxiliare, printr-o 
serie de măsuri tehnice și 
organizatorice de economi
sire a energiei electrice.

Revenind la activitatea 
de bază, de producere a

balaje pentru puipări de 
fructe. De asemenea, in
tenționăm să lărgim cam- 
pania de recoltare a cire
șelor și vișinelor și mai 
ales a fructelor de pădure 
In vederea realiză-» unui 
spor de valută. Pe de altă 
parte am luat măsuri spe
ciale pentru pregătirea 
temeinică a campaniei de 
recoltare a me.cilor din 
această primăvară, in sco

ta 
10 
de
se

sarcinilor 
cel puțin 
o măsură 

gîștele ce

pul depășirii 
export cu 
tone. Și, ca 
ultimă oră, 
vor prelua de ia populație 
vor fi strinse ta două-trei 
centre zonale de ingrășă- 
torie în vederea pregătirii 
lor pentru export.

— Nu ați amintit nimic 
de produsele industriei 
mici și artizanale. care ta 
județul nostru au o fru
moasă tradiție—

— La acest capitol au 
fost înaintate mai multe 
oferte: jocuri-magazine
pentru copii, etajere plian
te, scrumiere din marmură, 
farfurii artizanale din lemn 
pirogravate și pictate șa. 
Deocamdată avem puține 
comenzi lansate in fabrica
ție, deși în acest dome
niu — al industriei mici — 
sintem, cred eu. bine pre
gătiți. Pentru export exe
cutăm ta ora actuală câte
va tipuri de casete și alte 
obiecte din lemn, la care 
primele livrări vor avea loc 
ta luna aprilie. Sintem mo
bilizați și ne străduim să 
onorăm ta termen și cit 
mai bine contractele înche
iate cu partenerii externi.

UVIU BRAICA

energiei, am urmărit și 
am consemnat eforturile 
unanime ale colectivelor de 
energeticieni de la Mintta 
pentru întreținerea și ex
ploatarea rațională a agre
gatelor și Instalațiilor, pen
tru efectuarea la timp și de 
calitate a reviziilor și re
parațiilor, pentru interven
țiile operative, eficiente cri 
de cite ori situația o cerea.
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„Cei ce lucrăm în secția 
exploatare termomecanică 
purtăm o mare răspundere 
față de bunul mers al 
procesului de producere a 
energiei electrice, spunea 
Egyed Francisc, șeful ate
lierului exploatare cazane, 
în acest sens veghem per
manent și responsabil ca 
agregatele să funcționeze la 
parametrii nominali, depis
tăm eventualele defecțiuni 
care apar în instalații și 
acționăm prompt pentru 
remedierea lor, asigurând 
astfel continuitate în ex
ploatare și consumuri re
duse de combustibil șî e- 
nergie". „Această profilaxie
severă ,« agregatelor și (Continuare In pag. a 3-a)

DUMITRU GHEONEA

de 
unei 
pro- 
zoo-

Colectivul de muncă al 
fermei de legume a I.A.S. 
Simeria a acumulat o bu
nă experiență în obținerea 
de producții ridicate și 
constante la hectar, in a- 
niri trecut depășind atât 
livrările, cit și veniturile 
planificate. în acest an, 
ferma are prevăzut să con
tribuie ta fondul de auto- 
aprovizionire și la fondul 
de stat cu peste 3 970 tone 
legume. Cum s-au pregătit 
și cum acționează in aces
te zile legumicultorii pen
tru a îndeplini exemplar 
sarcina ce ie revine ?

— Pe baza cartării agrc- 
chimice a solului — ne 
spune șeful fermei, ing. Io
nel Votca —, am acordat 
și acordăm deosebită aten
ție ridicării gradului de 
fertilitate al pămiatuiut 
Pentru fertilizarea celor 30 
de hectare cu gunoi 
grajd și producerea 
părți din răsaduri, am 
curat de la complexul 
tehnic al unității noastre 
aproape 1 000 tone îngrășă
minte organice, aflindu-se 
în curs de finalizare trans
portul acestora.

Concomitent, pe 40 de 
hectare am aplicat sare 
potasică și azotat de amo
niu. Pe măsură ce vom 
pruni ingrășămiatele com
plexe. vom cuprinde ta 
fertilizare întreaga supra
față de 140 ha a fermei 
legumicoie, cunoscând fap
tul că obținerea unor pro
ducții record — așa cum 
a cerut tuturor lucrători
lor din agricultură secre
tarul general ai parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu — este nemij
locit condiționată de ridi
carea potențialului produc
tiv* al pămintului și de fo
losirea intensivă a tuturor 
suprafețelor.

— Sînt asigurate semin
țele necesare 7

— Avem procurată toa
tă cantitatea de arpagic pen
tru cele 40 de hectare, se
mințele 
pentru 
mințele 
veți și 
treaga suprafață stabilită, 
în plus, cultivăm și car
tofi timpurii pe 8 hectare, 
în care scop am pus tu-

de rădăcinoase 
20 de hectare, se- 
de varză, castra- 
fasole pentru ta-

a personalului și o

instalațiilor, rezolvarea o 
nativă a punctelor slabe și 
a situațiilor neprevăzute, 
pentru menținerea sarcinii 
constante de putere pe fie
care grup, presupun o pre
gătire profesională temei
nică 
înaltă conștiință muncito
rească. patriotică, din par
tea fiecăruia ta locul său 
de muncă, releva Mircea 
Fî.—-at, șeful atelierului
exploatare turbine. Și pot 
spune că in fiecare ate
lier din cadrul secției se 
dă importanța cuvenită 
perfecționării cadrelor".

Cu toate strădaniile de
puse de energeticienii de 
la Mintia, cu toate rezulta
tele bune obținute de la 
începutul anului, directorul 
adjunct tehnic Florea Be
reș este nemulțumit De ce?

— Din mai multe motive 
— ne spune. Astfel, revi
ziile tehnice la grupurile 1 
și 4 și reparația curentă 
la grupul 2, prevăzute prin 
plan pînă la această dată, 
nu au fost aprobate de 
forurile tutelare de resort,

la preîncolțire. 
lor o realizăm

berculii
Plantarea 
pînă la sfîrșitul decadei a 
doua a acestei luni. în pa
ralel, potrivit programului 
de lucru stabilit, asigurăm 
rnsămințarea rădăcinoase- 
lor și plantatul arpagicului

Ferma de legume 
a I.A.S. Simeria

pînă la data de 25 mar
tie a.c_

Tehniciană Mariana Pas
cal se preocupă cu deo
sebită grijă de producerea 
unei părți din răsadurile 
necesare, restul fiind asi
gurate de la ferma de so
larii. în tunelele șl răsad
nițele amenajate se produc 
peste 900 000 fire de varză 
și tomate. în realizarea lu
crărilor curente în legu- 
micultură se remarcă apor-

1
Din cronica

întrecerii socialiste

CONGRES?!
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PLUS UN MILION 
LA MONTAJ- 
INSTALAȚII

antilui aproape 7 tone 
piese forjate, onorînd 
mod exemplar comenzile 
beneficiarilor. (VasileGri- 
goraș, corespondent).

electrică nr. 1, fa- 
de dplomită, forja 

etc.). Printr-o dă- 
exemplară în mun-

LEI

FORJATE

ca-

PIESE
PESTE PLAN

La secția forjă din 
drul Uzinei nr. 5 piese 
de schimb și reparații, 
a C. S. Hunedoara, se 
execută zi de zi un mare 
volum de piese de schimb 
de mari dimensiuni și 
complexitate tehnică pen
tru necesitățile secțiilor 
productive ale combina
tului. Preocupîndu-se 
stăruitor de folosirea la 
capacitate a agregatelor, 
de organizarea temeinică 
a lucrului și de gospo
dărirea rațională a meta
lului, forjorii hunedoreni 
au realizat suplimentar 
sarcinilor de plan pe cele 
două luni și jumătate ale

Zep-

tul muncitorilor Susana 
Zepciuc, Maria Crăciuni- 
că și Viorel Putuca, iar 
dintre mecanizatori se evi
dențiază Constantin Tase, 
Petru Țigu și Cornel 
ciuc.

Pentru cunoașterea 
nologiilor de lucru, a 
sităților ce trebuie asigu
rate la fiecare cultură, 
s-au făcut instruiri temei
nice cu lucrătorii perma- 
nenți. Un accent de seamă 
este pus pe executarea 
concomitentă a două-treî 
lucrări. întrucît întreaga 
suprafață este cuprinsă în 
amenajarea pentru iriga
ții, toate pregătirile în ve
derea udării sînt finaliza
te. Organizarea producției 
în acord global reprezintă 
un puternic stimulen* pen
tru realizarea în cele mai 
bune condiții a planului a- 
ferent fermei de legume.

teh- 
den-

NICOLAE TIRCOB
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Constructorii din cadrul 
Șantierului II montaj- 
instalații al I.C.S. Hune
doara execută în această 
perioadă un mare volum 
de lucrări ta mai nwitte i 
obiectiv* importante de / 
la C. S. Hunedoara (oțe- 1 
lăria 
brica 
grea 
ruire 
că, punînd accent deose
bit pe creșterea produc
tivității, constructorii de 
aici înregistrează o depă
șire de plan, de ta în
ceputul anului, de peste 
un milion lei. Se re
marcă în muncă me
seriași pricepuți șl des- ț 
toinici ca Petru Breaz, ( 
Iuliu Clep, Nicolae Năs- ț 
tase, Gașpar Link și l 
alții. (Ioan Vlad, cores- ’ 
pondent).



DRUMUL SOCIALISMULUI

- V-, ...Și ei modelează fonta

Sub semnul însufîețitor al modelului 
comunist — uteciștii hunedoreni sint angajați 
plenar pe fronturile muncii și învățăturii
în 19 martie se împli

nesc 62 de ani de la crearea 
organizației unice, revolu
ționare, de tineret din 
România — Uniunea Tine
retului Comunist. încă de 
la începuturile existenței 
sale, desfășurîndu-și activi
tatea sub conducerea Parti
dului Comunist Român, 
U.T.C. a participat activ la 
lupta pentru drepturi și li
bertăți democratice, pentru 
apărarea independenței, su
veranității și integrității 
teritoriale a României. In 
anii ilegalității, in con
fruntarea cu fascismsau 
în rezistența anti hi decistă 
din anii celui de ai dotiea 
război mondial, uteciștii, 
sub conducerea nemijlocită 
a comuniștilor, au dovedit 
o nesecată energie și pa
siune revoluționară, spirit 
de jertfă și dăruire totală 
pentru apărarea Intereselor 
majore ale țării și națiu
nii, aducîndu-și o contribu
ție însemnată în luptele și 
acțiunile inițiate și organi
zate de partidul comu
nist. Tot ei s-au găsit în 
primele rînduri în lupta 
pentru consolidarea puterii 
populare, acolo unde se 
plămădea soarta nouă, li
beră a țării, pentru înfăp
tuirea reformelor și așeza
rea vieții politice, economi
ce și sociale pe baze noi, 
reconstrucția țării și afir
marea în practică a supe
riorității noii orînduiri.

Epoca inaugurată de Con
gresul al IX-ea al partidu
lui, epocă ce poartă am

prenta personalității proe
minente a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, defi
nește apariția, formarea și 
afirmarea unei noi genera
ții tinere, o generație a 
gândirii și acțiuni: revolu
ționare, a muncii libere, 
competente și responsabile, 
care se manifestă ca o pu
ternică forță socială. Este 
generația pentru cane tova
rășul Nicolae Ceaușescu. 
secretarul general al parti
dului, Întruchipează mo
delul înalt al luptătorului

munci to resc-re-

62 de ani de la 
crearea Uniunii 

Tineretului Comunist 
din România

revoluționar, al patriotu
lui înflăcărat. muncitor, 
dăruit cu întreaga pute
re de muncă și capacitate 
creatoare patriei și po
porului, nobilelor idealuri 
de Înflorire și progres ale 
României socialiste.

Secretarul 
partidului a 
seori cerința 
uteciștilor.

aigeneral 
subliniat de
ca activitatea 
a întregului 

tineret să fie pătrunsă în 
orice împrejurare de ^>i- 
rit revoluționar, să se con
cretizeze prin tenacitate in 
lupta împotriva a tot ceea 
ce este vechi, depășit de 
viață, pentru promovarea 
permanentă a noului, a 
spiritului novator, uteciștii 
fiind chemați să se af.e în 
primele rînduri pe barica-

dele muncii și învățăturii.
Răspunzind acestor în

demnuri, cei peste 91000 
de uteciști din județul nos
tru urmăresc cu consec
vență ca prin faptele lor 
de muncă și învățătură să 
înnobileze calitatea de ti
neri revoluționari, patrioți. 
Crescuți și educați în spi
ritul virtuților celor mai 
înalte aie puternicului de
tașament
voluționar din acest județ, 
uteciștii — mineri, siderur- 
giști. constructori, energe- 
ticieni, agricultori și de 
alte categorii profesionale 
— iși pun necontenit sem
nătura pe tot ce se con
struiește in județul Hune
doara. fiind alături de co
muniști. sub îndrumarea 
acestora, in primele rîn
duri ale muncii pentru în
deplinirea prevederilor 
Congresului al Xll-iea și 
Conferinței Naționale ale 
partidului, botăriți să în- 
tiznpme Congresul al XIII- 
x a al partidului și cea de-a 
4u-a aniversare a eliberă
rii patriei cu noi succese 
in activitate.

Sînt 18
ani : 14 __  , ___ ...
De loc din Călan sau din 
localitățile din jur. Cu toții 
harnici, conștiincioși, cu deo
sebită stimă și respect pen
tru mai virstnicii și viitorii 
lor colegi 
dragoste 
aleasă — 
nător.
- îmi place la turnătorie, 

învăț o meserie migăloasă, 
care solicită multă atenție, 
dar frumoasă — ne spune 
cu entuziasm eleva Garofița 
Lingurar.

- Pe mine — adaugă Lidia 
Musolini — surorile mai mari, 
care lucrează tot în combi
nat, m-au îndemnat spre tur
nătorie. Și sînt mulțumită de 
ceea ce fac, chiar surprinsă 
de încrederea pe care tova
rășul maistru Vasiu o are 
în mine. Am cîteva luni de 
practică și am învățat deja 
să fac diferite modele pen
tru piese rn-ici de turnătorie. 
Sînt multe. Cîte 8—10 modele 
pe zi : turnate, dezbătute și 
cu nisipul cernut.

— Tu, Sabina Crîsnic, ce ai 
învățat aici ?

— Să fac armături pentru 
miezuri, să pitesc miezul, să 
dau șveiț, să înmoi argila, 
ceea ce trebuie. Lucrăm, 
cum se zice, cot la cot cu 
muncitorii. Ne ajută foarte 
mult lm< place meseria. Aici 
v»eau să lucrez cind termin 
școala

- Să scrieți și despre 
Adeline, e'eva mea - inter
vine șeful de echipă Constan
tin Dohotaru. A prins me
seria. Este ascultătoare, har
nică și 
din ea
- la 

Pep ?
— La

tineri pînâ Io 17 
fete și 4 băieți.

de muncă, cu 
față de meseria 
de formator-tur-

pricepută. O să lasă 
o bună muncitoare, 
ce lucrezi. Adelina

Azi vâ prezentăm grupuri vocale din licee
„HYPERION

Grupul „Hyperion" al 
Liceului industrial nr. 4 
Deva este astăzi una din
tre cele mai reprezentative 
formații vocale din rindul 
celor care activează în 
școlile municipiului. Cei 11 
componenți ai grupului, 
băieți și fete, au debutat 
în ediția a IV-a a Festi
valului național „Cînta
rea României" (etapa pe 
municipiu) interpretînd cî
teva din frumoasele și în
drăgitele melodii lansate 
de Cenaclul Flacăra al ti
neretului revoluționar. De 
atonei și-au intensificat 
activitatea, reușind să ajun
gă la omogenitate și o 
bună sincronizare a voci
lor. Astăzi, la un an șl 
jumătate de la constituire 
„Hyperion" este un grup 
vocal capabil să abordeze

cu sensibilitate și simț 
muzical o gamă largă de 
melodii, compoziții proprii 
sau din repertoriu, națio
nal și in terna bona*. Inter
pretează îndeosebi muzică 
tinără și country in Limba 
română, dar și in engleză, 
franceză, spaniolă, rusă și 
germană. Profesoara Ga
briela Popescu, cea care a 
organizat acest grup vocal 
și continuă să-i Ce mentor 
și catalizator, ni-1 prezintă 
pe membrii lui : Crina Bul- 
garov, Irina Banc, Olimpia 
Teodor, Carmen Dobrei, 
Arina Dancea, Daniela Liță. 
Viorel Marton, Mircea Cis- 
telecan, Udo Dancea, Dra- 
goș Bendas și Viorel Cos- 
tea. Toți sînt elevi frun
tași la învățătură și la 
celelalte activități școlare.

turnc-ea eîemențl.'or

M U

de răcire pentru furnalele de 
la Hunedoara.
- iți place meseria ?
— Da. Cum alții modelează 

piinea, noi modelăm fonta 
in piese pentru furnal, coc- 
serie, pentru alte diverse 
agregate. Mă străduiesc să 
învăț cît mai multe. Părin
ții lucrează tot aici. Tata - 
la gratularea zgurii, mama - 
ca monevrant la benzi. Vreau 
să se bucure de faptele 
mele. Așa înțeleg să-i res
pect.

Șeful echipei de forma- 
tori-turnători, Ion Muntea- 
nu II, este „artist" în mese
rie. Apropiat și îndrăgit prie
ten al elevilor. De la el am 
reținut aprecieri frumoase la 
adresa elevilor de la școala 
profesională, care se pregă
tesc aici să devină buni 
muncitori.

— Vasile Slobodaș va pleca 
peste cîteva zile la concur
sul de meserii pe țară. L-am 
pregătit cu atenție. Cred in 
el, în posibilitățile sale - 
arăta șeful de echipă.

— Vreau să-i dau satis
facție lui nea Munteanu. 
Să ocup unul din primele 
locuri, dacă se poate să cîș- 
tig concursul. Mă simt 
pregătit — completează 
bodaș.

Adrion Stoica, Cristian 
nuț, Gabriela lonașcu, 
nieta Tefișcă, ' ~
sînt alți 
turnători, care se pregătesc 
cu nădejde pentru schimbul 
de mîine. Inginerul tehnolog 
Marina Toma, de la turnă
toria I, și secretarul comite
tului U.T.C. al secției, 
Nicușor Todoresc ou relie
fat unanim preocuparea sta
tornică a acestor tineri 
pentru a deprinde tainele me
seriei de formotor-tu'nător. 
Vechimea lor in turnătorie 
este de cîteva luni. Dar de 
pe oeum și el se numără 
printre cei ce modelează 
fonta—

Exploatarea minieră 
Ghelari, Era tocmai ora 
schimbului. Urmărind gru
purile de mineri ce ieșeau 
din „baie", ne obișnuise
răm să ghicim care sini 
șefii de brigăzi, 
era omul., 
oamenilor, 
ortac avea 
cite ceva. Așa 
cunoscut și pe Miha! Un- 
gureanu. Un tînăr in mij
locul altor tineri. Unul din
tre cei mai puțin vîrstnici 
șefi de brigadă din bazi
nul minier Poiana Ruscăi.

„Au mai fost dintre 
aceia care clătinau din 
cop a mirare (sau a în
doială ?) cind aflau de

Simp-u, 
din mijlocul 

căruia fiecare 
să-i mai spună 

l-am...

ÎMPLINIRI CARE 
NU ÎNTREABĂ 

DE VÎRSTĂ

bine 
Slo-

Dă- 
Da-

Ion Pașalică 
viitori formatori-

B. CORNEL

CENACLUL „FLACARA" 
IN JUDEȚUL NOSTRU
Cenaclul „Flacăra" al tine

retului revoluționar, organizat 
4e C.C. al U.T.C. ți revista 
-Flacăra", condus de poetul 
Adrian Păunescu, se află din 
nou In județul nostru.

Spectacolele cenaclului se 
vor desfășura după următorul 
program : « DEVA — luni, ÎS 
■arue, on 18, la Sala spor- 
turiior (dacă vremea va H fa
vorabilă, spectacolul va avea 
toc la stadionul .Cetate-, in- 
eepind de ta ora ÎS). » HU
NEDOARA — miercuri, 31 mar
tie, ora U, la Clubul „Side- 
rurgistul-, « cAlan — joi, 22 
martie, ora 1S, la Casa de 
cultură. • BRAD — vineri, 23 
martie, ora 18, la Clubul mus- 
eitorese Gurabarza. • PETRO
ȘANI — simbătă, 24 martie, 
ora 14, stadion „Jiul".

numărul anilor băieților 
din brigadă. La începu
turi, adică în iarna tretu- 
tă, chiar ți dintre vete
ranii de la care am pros 
meseria. Ei s-au obișnuit, 
de o vreme, să nu se mai 
mire... De cind Costică 
Harbuzanu, Pavel Blaga, 
loan Mileșan, Emil Torna, 
Mihai Deac, Virgil Perioc, 
Nicolae Berza, adică de 
cind toată „Brigada tine
retului de la abatajul 
611" a schimbat semnul 
„minus" din dreptul to
nelor de minereu — la 
înființare -, cu semnul 
„plus", pe care tl menți
nem... neschimbat.

Băieților mei nu trebuie 
să li se amintească me
reu că scoaterea la lumi
nă a minereului de fier 
este o muncă necesară. 
O știu prea bine. Dar au 
brațe vin joase și inimi 
tinere. Și, mai important, 
au dragoste de muncă, de 
meseria aleasă".

„Dar despre dumneata, 
șeful de brigadă Mihai 
Ungureanu

„Sînt un tînăr ca Gri- 
gore Onuță, Dumitru Sa- 

Gheorghe Herghele
giu, tot șefi ai unor bri
găzi de tineri harnici și 
ambițioși. Nu 
putem spune ceva intere
sant despre noi fără să 
vorbim despre ceilalți ute- 
cifti, ortacii din brigăzi".

Am cunoscut, nu demult, 
la Ghelari un tînăr șef de 
brigadă. Un om care nu 
avea nimic interesant de 
vorbit despre el in afara 
brigăzii pe care o condu
ce : tineri mineri vred
nici, care extrag minereu 
de fier pentru progresul 
patriei.

MIRCEA DIACONU
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•>
Aurora Gheorghe și 

Claudia Șponor, cele două 
membre ale grupului vocal 
„Vitraliu" sînt două fete 
din Valea Jiului. Mai 
exact, din orașul Vulcan, 
în prezent sînt eleve în 
clasa a XH-a învățători, la 
Liceul pedagogic Deva. 
Cîntă împreună de un an. 
Și ele au debutat în ac
tuala formulă, de duet 
vocal, reprezentând liceul 
în etapa pe municipiu a 
Festivalului național „Cîn- 
tarea României", ediția a 
IV-a, etapă în care au 
ocupat locul I. De atunci 
au rămas împreună și, 
mai mult, au început să-și 
compună singure cîntece- 
le. Datorită deosebitului 
simț muzical, vocilor fru
moase, sensibilității și ta
lentului componistic și in
terpretativ, fiecare apari-

VITRALIU"
public (e 
numeroa- 

un suc- 
se acom- 
la două

ție a lor în 
drept, nu prea 
se) a constituit 
ces. Cînd cîntă, 
paniază singure 
chitare, dar și la muzicuță 
sau vioară. Fiecare poate 
„face" vocea întîi și a 
doua. Au deja în reper
toriu mai multe compoziții 
proprii, cîntece foarte fru
moase, aranjate pe versuri 
ale poeților români clasici 
ți contemporani ori pe texte 
personale. Muncesc zilnic 
(fără a neglija învățătura, 
fiind eleve cu note peste 
9), își îmbogățesc reperto
riul și își șlefuiesc stilul 
de interpretare. Aceasta, 
deoarece doresc ca în edi
ția a V-a a Festivalului 
național „Cîntarea Româ
niei", unde vor reprezenta 
liceul, să urce pe o treaptă 
Cît mai înaltă.

Dezbaterile d:r. adorarea 
de dare de seamă și ale
geri a organizației U.T.C. 
de la Cooperativa agricolă 
de producție din Brad au 
stat sub semnul responsa
bilității angajante a tuturor 
celor prezent! față de im
portantele sarcini ce revin 
în acest an oamenilor mun
cii din agricultură. Rapor- 
tîndu-se permanent la ho- 
tărîrile partidului și sta
tului nostru, la orientările 
și indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, 
darea de seamă prezentată 
de Teodor Groza, secreta
rul organizației U.T.C., a su
pus atenției adunării prin
cipalele aspecte ale activi
tății uteciștilor, arătînd, 
in primul rînd, modul in 
care fiecare și-a făcut 
datoria in sectorul său de 
muncă. Darea de seamă <a 
analizat însă, în spirit cri
tic și autocritic, și celelal
te laturi ale activității 
proprii — viața internă de 
organizație, acțiunile poli
tico-educative, cultural-ar- 
tistice și patriotice — 
subliniind împlinirile, dar 
mai ales, neajunsurile ce

s-ac făcut simțite în mun
ca biroului, a întregii or
ganizații.

Astfel, după ce » arătat 
preocuparea uteciștilor din 
sectorul de producție anexă 
al cooperativei pentru creș
terea calificării, realizarea 
unei game cit mai largi de 
produse și obținerea unor 
rezultate mereu mai bune 
în muncă, loan Haneș s-a

agricultură 
lorilor, a tuturor tineri
lor cooperatori în această 
campanie de primăvară și 
a făcut unele propuneri 
menite să conducă la o 
mai puternică angajare a 
tinerilor în realizarea sar- 

ce le revin în arest 
an al producției 
în agricultură.

sectorul legumicol 
sub-

cinilor 
an — 
record

„în
unde muncesc eu

Adunări de dare de seamă și alegeri 
în organizațiile U.T.C.

referit 
niri din 
ra care 
lului în 
jiniți de biroul organizației 
U.T.C. „Noul birou care va 
fi ales — arăta el — tre
buie să-și desfășoare mun
ca în colectiv, să se impli
ce mai temeinic pentru 
traducerea în viață a hotă- 
rîrilor adoptate de orga
nizație".

Vasile Meltiș, mecaniza
tor fruntaș în cadrul uni
tății, a evidențiat sarcinile 
ce stau în fața mecaniza-

la unele neimpli- 
activitatea acesto- 
s-au datorat și fe- 
care au fost spri-

iinia Adelina Olteanu — au 
venit în ultimul timp și 
alte tinere. In anul trecut 
am obținut rezultate bune, 
la fel cum sîntem deciși să 
realizăm și în acest an. 
Dar avem și probleme, iar 
conducerea C.A.P. ar trebui 
6ă ne sprijine mai mult 
pe cei de la seră. De 
exemplu, acum stăm foarte 
prost cu furtunurile. Sînt 
rupte, puține și nu mai 
avem cu ce să udăm plan
tele. Și mai am o pro
punere. Acum, că numărul 
tinerilor din organizația

noastră a crescut, cer bi
roului să organizeze mai 
multe acțiuni cultural-edu
cative. Putem să ne consti
tuim chiar o formație ar
tistică proprie".

La rîndul lor Felicia 
Indrei, Mihai Lăpușanu și 
ceilalți vorbitori referin- 
du-se la activitatea birou
lui și tuturor uteciștilor au 
arătat cauzele unor neîm- 
pliniri și au făcut propu
neri concrete care să ducă 
la întărirea vieții de orga
nizație, la mai buna pre
gătire a tinerilor pentru a 
fi primiți în rîndurile 
partidului, la creșterea efi
cienței muncii în toate sec
toarele cooperativei. în ho- 
tărîres adoptată în adu
nare au fost incluse impor
tante acțiuni cum sînt i 
declararea lunilor martie 
și aprilie ca luni record 
în executarea lucrărilor 
agricole, realizarea unor 
lucrări de irigare, construi
rea prin forțe proprii a 
unor adăposturi pentru ani
male, alte acțiuni patriotice 
în legumicultura și zoo- 
tehnle.

M. LIONEL
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COPIII - LIANTUL FAMILIEI, 
VIITORUL NAȚIUNII

Ele trăiesc repetat 
bucuria de a fi mame...
... Viața își urmează cursul 

normal. In vreme ce oa
menii adincurilor scot la 
lumină cărbunele, in vreme 
ce constructorii dau noi con
tururi orașului, iar dască
lii, cu răbdare și dragoste, 
ajută pe cei mici să deslu
șească slovele cărții, Io ma
ternitatea spitalului din 
Petroșani viața dă viață.

- De la începutul anu
lui — ne informează Nicolae 
Scărlătoiu, medic specialist 
în obstetrică ■ ginecologie, 
s-au născut 270 de copii, 
sub supravegherea și cu 
intervenția unor cadre me
dicale de specialitate cum 
sînt dr. Vaier Negreanu, 
dr. Sanda Popa, dr. Matil
da Bara, dr. Ion Rădulescu, 
a cadrelor medii sanitare 
Doina Androane, Angela 
Mihăileanu, Elena Mureșan, 
Ana Barbu. Gravidelor în 
travaliu li se acordă o 
deosebită grijă, fiind solici
tați, dacă este cazul, și 
medici din alte secții. In 
permanență avem asigurată 
garda la serviciile de tera
pie intensivă, anestezie și 
reanimare.

... Din sala de travaliu, 
unde sub supravegherea 
medicului Ion Rădulescu s-a 
născut acum Ileana, o fe
tiță de aproape 4 kg, mama 
este condusă de asisten
tele Maria Fădor și lldiko 
Zudor spre unul dintre sa
loanele confortabile pentru 
lehuze. Aici unde lumina 
zilei se-mbină cu lumina 
bucuriei mamelor ce-așteap- 
tă, calme, ora alăptatului, 
oră cînd intre mamă și 
prunc se naște acel inega
labil sentiment al materni
tății, se află foarte tine
rele mame, la prima naște
re, Livia Filip și Oft ița Pom- 
filoiu din Baru, ca și Ca- 
trina Florica, Cornelia Lă- 
ban, Kiș Mariana, Maria 
Oancea, multe altele, la 
a treia, a erneea și chiar 
a zecea naștere,

— Cînd voi ajunge acasă 
cu Mariana — se-nsufle- 
țeste Marfa Oancea drn

P&trila, casa va fi și mai 
bogată. Cei șase băieți și 
trei fete - parcă-i văd - 
se vor aduna în jurul ei s-o 
cunoască. Și soțul meu se 
va grăbi acasă de la mină 
să-și ia in brațe copila.

... Dar în saloanele sec
ției sînt internate și femei 
care doresc să nască, că
rora li se fac examene 
paractinice în scopul preci
zării diagnosticului de steri
litate și tratamentele ne
cesare, alte femei cu pro
bleme în menținerea sar
cinii.

— Sînt ani de zile de cind 
îmi doresc să devin mamă 
— spune inginera construc
tor Angela Mariș. Acum, 
după multă răbdare, sînt 
pe cale să am un copil 
sau chiar gemeni. Și sper 
să nu mă opresc la o 
naștere. Avem condiții mi
nunate ■ de muncă și de 
viață, iar aici în spital 
fiecare mamă și viitoare 
mamă se bucură de asis
tența unui colectiv cu mul
tă tragere de inimă, de o 
dotare bună cu medica
mente, cu instrumente și 
aparatură.

Cu aceeași grijă sînt în
conjurați noii-născuți. Pot fi 
priviți printr-un geam pro
tector — pentru ca nici 
cel mai minuscul „duș
man" să nu atenteze la 
sănătatea lor — cum res
piră ușor, înfășați cu în- 
deminare, de cadrele în
drumate de inimoasa soră 
șefă, Elena Hălălău, așe
zați în pătuțuri albe, perfect 
aliniate, și în incubatoare 
cei prematuri.

... Viața își continuă mer
sul. în fiecare zi, la mater
nitate vin pe lume puii de 
om. în fiecare zi alte și- 
alte familii cunosc bucuria 
împlinirilor. Căci ce poate 
fi mai plin de sens pen
tru o tinără pereche decit 
să aibă urmași, ce poate 
fi mai frumos pentru o 
femeie decit simțămintul 
matern ?

ESTERA SÎNA
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Un fost mareșal din armata lui Napoleon
a vizitat meleagurile

In anul 1834, fostul ma
reșal în armata lui Napo
leon — Frederich-Louis 
Visse de Marmont, duce de 

— străbatea o 
a țării noastre, vi-

Raguza 
parte 
zitind Banatul și Transil
vania. Impresiile din călă
toria efectuată pe terito
riul
în primul tom al volumino
sului său jurnal de călă
torie intitulat „Voyage du 
Marechal Duc de Raguse 
en Hongrie, en Transyiva- 
nie, dans la Russie meri
dionale, en Crimee et sur 
Ies bords de la Mer 
d’Azoff, ă Constantînopole, 
dans quelques parties de 
l’Asie Mineure en Syrie, 
en Palestine et en Egypte". 
apărut in toamna anului 
1837 la Paris.

Pe meleagurile românești 
ducele de Raguza a sosit 
la 29 aprilie 1834. Primul 
oraș vizitat a fost Aradul, 
după care a străbătut Ba
natul, trecînd prin Timi
șoara, Caransebeș, Orșova 
și zona de vest a Transil
vaniei.

La începutul lunii mai 
1834 Marmont a ajuns la 
Sarmizegetusa, ,fosta co
lonie romană cunoscută

românesc le găsim

sub numele de Ulpia Tra- 
iana" care „mai în vechi
me se numea Jarnisagidava 
(Sarmizegetusa)". Aici du
cele a admirat vestigiile 
metropolei romane consta- 
tind că și astăzi ..se mai 
văd resturi din măreția 
acestui oraș".

In trecere prin vecină-

MEMORIA 
PAMÎNTULUI 

HUNEDOREAN

tatea fostei capitale a Da
ciei, el arăta că provincia 
romană din nordul Dună
rii cucerită de Traian „se 
compunea din Valahii ac
tuală, din Transilvania și 
dintr-o parte a Moldovei". 
La Hunedoara ducele a 
vizitat castelul corvinești- 
lor, „castel feudal, unul 
dintre cele mai frumoase 
din cite am văzut..." după 
cum remarca eL

Legat de exploatarea și 
prelucrarea fierului, in lu
crare este menționat fur
nalul din Hunedoara „al 
cărui turn are 21 picioare 
înălțime" și dă o produc
ție de 15—16 tone fontă 
pe zi. ceea ce nu crede să

Alcoolismul o fatalitate?
„O, spirit invizibil al vinului I Dacă nu ai nici 

un nume prin care 
numim - diavol*.

sâ

sa

fii cunoscut, lasâ-ne sâ te

noastre

Strădanii
(Urmare din pag. 1)

iar reparația capitală a 
electrofiltrului de la ca
zanul 5 B se desfășoară cu 
dificultate, deoarece în
treprinderea de utilaj teh
nic Bistrița întîrzie să li
vreze subansamblele co
mandate de C.T.E. Mintia. 
O altă problemă, de altfel 
mai veche, dar căreia fac
torii . răspunzători nu i-au 
găsit încă rezolvarea — 
calitatea cărbunelui din 
Valea Jiului, care conține 
adesea 50 la sută steril — 
grevează în continuare rea
lizarea producției de ener
gie electrică pe bază de 
cărbune. Și totuși, la a- 
ceastă dată, termocentrala 
este aprovizionată cu căr
bune indigen și din import, 
într-un ritm care depășește 
capacitatea sa de descăr
care și de depozitare, ceea 
ce creează perturbații in 
uzina noastră și în trans
portul feroviar generai.

La ritmurile cele mai 
intense din istoria termo
centralei de alimentare cu 
cărbune s-au referit și loan 
Rad — maistru principal 
și loan Boldor — mecanic 
de locomotivă, de la sec
ția combustibil. „Cele 
două instalații de preluat, 
concasat, sortat și alimen
tat cu cărbune din esta
cadă merg bine, chiar 
peste capacitatea lor, spu
ne loan Rad. Putem pre
lua circa 13 000—14 000 to
ne de cărbune în 24 de ore,

susținute
însă ne vine mult mai 
mult. Nu-1 putem descăr
ca, nu mai avem unde-1 
depozita. Este o situație în
grijorătoare". „Noi aducem 
zi și noapte cărbune în 
uzină, însă acest volum 
depășește cu mult'posibi- 
litățile de descărcare și de 
depozitare.de aici, iar pînă 
se va termina noul depo
zit va mai trece multă 
apă pe Mureș, adaugă loan 
Boldor. Cred că ministerul 
nostru, alți factori compe
tent trebuie să rezolve de 
urgență această problemă".

Iată că, din dorința de 
a avea cărbune suficient, 
s-a ajuns la o situație de 
sufocare cu cărbune, care 
în vară ar putea crea alte 
neajunsuri. Considerăm ne
cesar ca centrala și minis
terul de resort să intervi
nă grabnic în soluționarea 
acestei probleme, să-i ajute 
pe energeticienii de la 
Mintia în efectuarea, con
form termenelor stabilite, 
a reviziilor și reparațiilor 
curente și capitale, urmînd 
ca ei să-și mobilizeze ple
nar toate posibilitățile, 
îneît să poată produce can
tități sporite de energie e- 
lectrică și s-o economiseas
că sever pe cea afectată 
consumului propriu. Este, 
de altfel, angaj area unani
mă a oamenilor muncii de 
la C.T.E. Mintia, este hotă- 
rîrea lor de a aniversa 
cu rezultate deosebite cea 
de a 40-a aniversare a 
eliberării patriei și Con
gresul al XlII-lea al 
partidului.

i
I

i

i

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
I

I

I

I

I

I

Nu este deloc simplu 
se dea o definiție noțiunii 
de alcoolism, dară, precisă, 
fără a lăsa loc vreunui 
comentariu ; oricine este 
tentat să-l considere alcoo
lic pe un individ despre 
care are impresia că U de
pășește in privința cantită
ții de băuturi alcoolice pe 
care o consumă. Se ac
ceptă in general că alcoo
lismul impiică un consum 
consecvent de alcool, ovind 
drept consecință un efect 
distructiv asupra sănătății 
fizice și psihice, asupra 
competenței profesionale și 
asupra reloțiilor din socie
tate.

SHAKESPEARE („Othello") 
derii de o bea. „Inițierea" 
se face de regulă în fami
lie, urmată fiind de consum 
de cantități mari de olcool 
in exterior („bea acasă și 
se îmbată in exterior"). 
Nu e de neglijat faptul că 
se manifestă o inexplicabilă 
toleranță față de consumul 
de olcool de către adoles
cenți, Io început in canti
tăți mici, cu ocazia unor 
„inofensive" zile onomasti
ce ! Un om tinăr este de
ținătorul unor premise psi
hologice care ii pot facili
ta contactul cu alcoolul : 
este prezent gustul riscului, 
există o atracție pentru ex
periențe noi ca și nevoia

SFATUL MEDICULUI

A bea în scopul astîm- 
părării setei este o nece
sitate fiziologică, ceva care 
ține de însăși desfășura
rea normală a vieții. Atunci 
cînd apa este înlocuită cu 
o băutură . alcoolică disti
lată sau fermentată, la sa- moment, 
tisfacerea setei se adaugă 
gustul plăcut precum și 
producerea de bună dispo
ziție. Atitudinea față de 
alcool a cunoscut numeroa
se schimbări, acesta fiind 
în același timp temut și a- 
preciat I Alcoolul se consu
mă în cele mai variate 
împrejurări : cînd un om 
este deprimat sau cînd este 
fericii, dacă se simte sin
gur, dar și atunci cînd se 
bucură împreună cu un 
grup de semeni, pentru a 
se întări, pentru a se des
tinde, pentru a se încălzi, 
pentru a se răcori etc.

Se presupune că alcoo
lismul este determinat ge
netic, adică printr-un defect 
existent la nivel celular. O 
mare importanță se acordă 
unei structuri psihice apar
te, care l-ar predestina pe 
bolnav să bea ; este greu 
însă să se facă asemenea 
apreciere în cazul unor in
divizi care devin veritabili 
suferinzi psihici consecvenți 
consumului de alcool 1 Este 
foarte sigur insă că mediul 
înconjurător, cercul de oa
meni adică, are un deose
bit rol în formarea deprin-

de a sfida interdicțiile, do
rința de a-și „confecționa" 
o nouă identitate; există 
și un sentiment de atot
puternicie care duce la 
impresia că abținerea de ia 
alcool este posibilă

Băutorul 
continuă, 
din băut

se fi obținut în altă parte. 
Minereul de fier este de 
calitate superioară, iar mi
nele sînt cotate drept ex
celente, fapt ce-1 determi
nă să exclame : „Ce re
zervă prețioasă și ce ele
ment de prosperitate și de 
bogăție pentru viitor !“.

La Deva, Marmont are 
prilejul să viziteze cetatea 
medievală ridicată, după 
spusele localnicilor, pe 
ruine dacice și romane, 
monument renovat de 
curind.

Deși lucrarea conține 
unele erori cu privire la 
monumentele 
meleagurile 
erori datorate 
ficiente documentări, no
tele de călătorie ale lui 
Marmont prezintă un inte
res deosebit deoarece în 
ele. făcindu-se referiri la 
realitățile social-istorice din 
Transilvania, se arată că 
într-o Europă „pacificată" 
de Sfînta Alianță, româ
nii desfășoară o intensă ac
tivitate pentru afirmarea 
ființei naționale.

Privitor la locuitorii 
țării, Marmont arăta că 
„valahii... sînt vechii locui
tori, 
de români, 
este plină 
tine-*

Paginile 
de Raguza 
românilor și meleagurilor 
hunedorene au contribuit, 
la vremea respectivă, la 
o mai bună cunoaștere 
a istoriei și frumuseților 
acestor locuri ale țârii 
noastre.

între multele colecții 
de arbori din cadrul 
Arboretumului din Si- 
meria se află și una 
de bambus!. Vizitatorii 
Arixjretumului pot afla 
multe lucruri interesan
te despre acești arbori, 
originari din regiunile 
tropicale ale Asiei, A-

Ce știm despre 
bambus ?

vizitate pe 
hunedorene, 

unei insu-

Ei își dau numele 
iar limba lor 

de cuvînte la-

pe care ducele 
le-a consacrat

mericii, Africii și Ocea
niei. Astfel, semințele 
de bambus sînt consu
mate de om in India 
șl Brazilia, iar lujerii 
tineri al unor specii 
sînt folosiți asemenea 
sparanghelului în țările 
europene. Tulpina bam
busului crește într-un 
singur sezon, uneori pe 
durata de aproximativ 
o lună, de aceea spe
ciile cu talie înaltă 
cresc „văzînd cu ochii", 
atingînd în medie 100 
om pe zi. Din lemnul 
bambusului se pot 
construi acoperișuri de 
case, se poate fabrica 
mobilier, bărci, catarge, 
conducte de apă, jghea
buri, vase și alte usten
sile de menaj, garduri, 
rogojini, coșulețe, pă
lării, hîrtie fină. Și 
încă un amănunt: bam- 
bușii pot atinge 20— 
25 m înălțime și 0,60 m 
diametru.

Prof. MIRCEA DAN LAZAR

— Mă trec sudorile cit mai am de numărat ! 
Desen de V. MIHAILESCU

în orice

să bea, 
oprește

începe 
sau se 
în funcție de 

anumite situații : existența 
în copilărie a unor „mo
dele" de băutori, cantitatea 
și felul băuturii consumate, 
cantitatea de băutură pe 
care o consideră ca fiind 
limită, ocaziile în care se 
consumă alcool, presiunea 
pe care o exercită cei din 
jur pentru a-l determina să 
bea, părerea despre beția 
manifestată în public, tea
ma față de sancționarea 
exceselor de băutură etc. 
Să nu uităm propaganda 
pe care o fac in favoorea 
băuturilor alcoolice o su
medenie de filme sau piese 
de teatru 
copios I

Anoiizînd 
perspectivă 
ori se constată că o „pro
blemă" de viață îi lansea
ză pe individ pe calea 
băuturii, dar acesta, la 
rîndu-i, va deveni o „pro
blemă" și va continua să 
bea ; băutui excesiv începe 
ca simptom, dar continuă 
ca boală. (Va urma).

Dr. CORNEL STOICA

în care se bea

lucrurile în 
de foarte multe

Epigrame
DIAGNOSTIC -.
Unui ins, venit acia, 
sora-i pune o-ntrebare : 
„Dumneata ești cu hernia?" 
„Nu, eu sînt cu... mama 

mare".

CONSULT î
„Doctore, să mă dezbrac ?“
„Evident, ce întrebare...
ei, și-acuma ce vă doare?" 
„Ochiul drept dar foarte 

tare".

TERMOMETRU :
„Mamă soacră-i „făcătură", 
zise bucuroasă-o noră, 
nu mai al temperatură..." 
„Nu, că mi-o luă o soră".

CONSTATARE:
„E un lucru

să se vaite

toate mie mi

demult 
constatat, 

prinde el să 
înceapă, 

se trag de la... 
ficat.

L-am mîncat sleit și cu 
multă ceapă".

MIRCEA ANDRAȘ

MONEDE OMAGIALE
In Franța vor ti emise 

anul acesta două monede 
cu efigiile fizicianului Marie 
Curie și a sculptorului 
Francois Rude. Imaginea 
Măriei Curie, care a primit, 
in 1903, premiul Nobel pen
tru cercetări in domeniul 
elementelor radioactive, va 
figura pe o monedă de 
100 de franci, lansată cu 
prilejul comemorării a 50 de 
ani de la moartea marii 
savante. Va fi emisă, de 
asemenea, o nouă monedă 
de 10 franci, cu prilejul 
împlinirii a 200 de ani de 
la nașterea sculptorului 
romantic Francois Rude.

CEL MAI LUNG 
CREION DIN LUME

O Urmă din Wiesbaden a 
realizat cel mai lung creion 
din lume : el măsoară
518 m și esie „compus" 
în întregime din mase plas
tice. Chiar și mina este 
fabricată dintr-un polimer 
special, care înlocuiește cu 
succes grafitul. Cui pto- 
dest ? Firma susține că 
asemenea creioane pot ti 
păstrate mai ușor în li
brării sub formă de stive 
și pot fi vîndute cumpără
torilor cu... metrul.

depozitare.de
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Convorbiri româno-cehoslovace
FRAGA 17 (Agerpres). — 

La Praga au avut loc con
vorbiri între tovarășul Ma
rin Enache, membru su
pleant al Comitetului Po
litic Executiv al C. C. al 
P.C.R., viceprim-ministru 
al Guvernului Republicii 
Socialiste România, și to
varășul Ladislav Gerle, vi
cepreședinte al Guvernului 
R.S. Cehoslovace, președin-

încheierea lucrărilor

ții celor două părți in Co
misia mixtă guvernamen
tală româno-cehoslovacă de 
colaborare economică și 
tehnico-științifică. Au fost 
discutate și convenite noi 
măsuri pentru dezvoltarea, 
în continuare, a colabo
rării economice, pe baza 
specializării și adincirii 
cooperării in producție, 
pentru creșterea volumului 
schimburilor comerciale.

Conferinței pentru

fliEQsSn

măsuri de încredere și securitate, 
pentru dezarmare in Europa

STOCKHOLM 17 (Ager
pres). — După două luni
de dezbateri, la Stockholm 
s-au încheiat lucrările pri
mei sesiuni din acest an 
a Conferinței pentru mă
suri de încredere și secu
ritate și pentru dezarmare 
în Europa, convocată pe 
baza hotăririlor adoptate 
de reuniunea de la Madrid, 
ca parte integrantă a pro
cesului CS.C.E.

Dezbaterile primei se
siuni a conferinței au fost 
marcate de prezentarea âe 
către diferite state partici
pante a unor propuneri 
concrete de măsuri de în
credere și securitate, care, 
în viziunea acestora, se 
impun a fi negociate și a- 
doptate de către forumul 
european.

Promovind activ con
cepția și considerente
le președintelui Nîcolae 
Ceatișescu privind măsuri 
de încredere și securitate 
și pentru dezarmare in Eu
ropa, propunerile concrete 
prezentate de România, de
legația țării noastre a ac
ționat, in cadrul conferin
ței, pentru întronarea unei 
atmosfere de lucru con
structive și pentru stabili
rea unui dialog real care 
să ducă ia găsirea unei 
baze comune de negocieri, 
să răspundă intereselor de 
securitate ale fiecărei na
țiuni și ale Europei In an
samblul său.

Lucrările conferinței ur
mează a fi reluate la 8 mai 
1984.

■ BEIJING. - La Beijing 
s-a incheiat o nouă rundă 
a convorbirilor chino-brita- 
nice in problema Hong- 
Kongului, informează agen
ția China Nouă. Potrivit u- 
nui purtător de cuvînt a1 
Ministerului de Externe al 
R. P. Chineze, următoarea 
rundă de negocieri urmea
ză să se desfășoare in zi
lele de 26 și 27 martie, 
tot la Beijing.

■ OTTAWA. — La Mont
real, in Canada, au înce
put lucrările Conferinței in- 
teramericane privind pro
blemele social-politice ale

Americii Latine, la care 
sînt reprezentate statele din 
regiune, precum și S.U.A., 
Canada și unele țări vest- 
europene. Luînd cuvîntul la 
deschiderea lucrărilor, An
selmo Sule, membru al 
Consiliului de conducere al 
Asociației Lati no-America- 
ne pentru respectarea drep
turilor constituționale, a re
levat eforturile de pace în
treprinse de Grupul de la 
Contadora și a subliniot ne
cesitatea ca toate contro
versele să fie soluționate pe 
căi pașnice, prin nego
cieri.

„0 iernă fără sfârșit. Un război

nuclear ar putea avea consecințe 
climaterice teribile"

Un război nuclear in 
emisfera nordică ar putea 
atrage, pentru întreaga lu
me, o catastrofă climate
rică generalizată, care ar 
provoca miliarde de morți 
și ar anihila aproape în
treaga umanitate. Aceasta 
este concluzia sumbră a 
unui studiu apărut recent, 
care constituie rezultatul 
muncii depuse timp de doi 
ani de 80 de savanți din 
S.U.A. și mai multe țări 
ale Europei, în scopul de
terminării efectelor clima
terice și atmosferice ale 
unui război nuclear intre

care n-au pierit în răz
boi ar muri de sete. In 
ceea ce privește ființele 
umane, supraviețuitorii nu 
s-ar afla intr-o postură 
mai bună. Dacă războiul 
nuclear se va produce 
primăvara sau vara, cvasi- 
totalitatea culturilor din 
emisfera nordică ar fi dis
truse și aceasta ar însem
na foamete. Dată fiind 
diminuarea luminii și căl
durii solare, fenomenul de 
fotosinteză vegetală ar în
ceta, perturbînd astfel an
samblul rețelei alimentare, 
de unde consecințe tragice
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Statele Unite și Uniunea 
Sovietică.

La o săptămînă după un 
conflict nuclear, toată 
emisfera de nord (regiu
nea în care se consideră 
că un război nuclear s-ar 
putea produce) ar fi arun
cată în întunericul cauzat 
de norii de funingine și de 
praf, care ar putea persis
ta timp de luni de zile. 
Dat fiind faptul că în 
timpul exploziilor s-ar răs- 
pîndi în atmosferă pesta 
100 000 de tone de particule 
fine pentru fiecare megato- 
nă explodată, acest nor de 
fum și praf s-ar extinde 
rapid, alimentat și de fu
mul localităților incendiate 
și de cel al exploziilor 
aeriene și terestre. Fumul, 
funinginea și praful ar 
sfîrși prin a opri tre
cerea celei mai mari părți 
a razelor solare, aruncînd, 
astfel, regiunea într-o iar
nă nucleară caracterizată 
de temperaturi glaciare și 
de căderi de zăpadă ne
contenite.

Dată fiind scăderea brus
că a temperaturii, apele de 
suprafață se vor transfor
ma în gheață iar cea mai 
mare parte a animalelor

pentru rarele animale și 
ființe umane care vor 
fi supraviețuit.

Dacă climatul și tempe
ratura în emisfera de nord 
vor suferi aproape ime
diat modificări considera
bile, norii de praf și funin
gine radioactivă se vor 
răspîndi, de asemenea, în 
direcția emisferei sudice, 
viteza lor de deplasare 
fiind accelerată de orice 
perturbare a curenților at
mosferici. Faptul că cenușa 
vulcanului El Chichon din 
Mexic s-a răspindit în 
jurul lumii arată că cli
matul dintr-o regiune poa
te suferi influențe negative 
de pe urma unei catastro
fe climaterice care s-a 
produs la mii de km. 
„Anumite persoane cred 
că ele pot scăpa de un 
război nuclear luînd avio
nul pentru Noua. Zeelandă 
— a spus recent biologul 
Paul Ehlrich, de la Uni
versitatea Standford, dar 
noi știm acum că acest 
lucru nu este posibil".

(După Forum du Develop- 
pement — O.N.U.).

(AGERPRES)

•PORT
Meciurile etapei a 24-a 

a campionatului diviziei 
A la fotbal se vor desfă
șura daminică, după ur
mătorul program: Rapid 
— Jiul Petroșani (stadio
nul Republicii); F.C. Ar
geș Pitești — Sportul stu
dențesc; Corvnul Hune
doara — Chimia Rm. Vîl- 
cea ; A5A. Tg. Mureș — 
Dunărea 'CS.U. Galați; 
S. C. Bacău — Steaua ; 
C_S. Tîrgoviște — F. C. 
Baia Mare; Petrolul Plo
iești — FjC. Bihor Ora
dea ; Politehnica Iași — 
Universitatea Craiova. 
Partida Dinamo — F.C. 
Olt a fost aminată. Toa
te jocurile vor începe la 
ora 1530.

Posturile noastre de 
radio vor transmite, alter
nativ. aspecte de la me
ciurile etapei. Transmisia 
se va efectua pe progra
mul I, cu începere de la 
orele 15,25.

. ★BĂILE HERCULANE 17 
(Agerpres). — In turneul 
internațional masculin de 
șah de la Băile Hercu- 
lane, pe primele locuri

s-au clasat Ion Mărășes- 
cu (România) și Ratmir 1 
Holmov (U.R.S.S.), cu cite \ 
8 puncte din 13 posibi- 1 
le, urmați de Ghițescu și ’ 
Bă.-bulescu (România), 1 
Lukacs (Ungaria) și Es- ( 
pig (R.D. Germană) — cu J 
cite 7,5 puncte. '

în ultima rundă, a 13-a,
Holmov a remizat cu Ve- i 
ra, egalitatea fiind con- ■ 
semnată și în partida Mă- 
rășescu — Bărbulescu.

★
MOSCOVA 17 (Ager

pres). — Finala turneu
lui eandidaților la titlul . 
mondial de șah a conți- ț 
nuat la Vilnius, cu parti- i 
da a 4-a, în care Smislov J 
a avut piesele albe, dar ț 
adversarul său, tînărul 
mare maestru Gări Kas
parov a manevrat foarte 
bine cu piesele negre, ob- ) 
ținlnd avantaj material, i 
Partida s-a întrerupt la J 
mutarea a 41-a. iar sim- ‘ 
bătă Smislov a anunțat i 
că cedează fără a mai i 
relua jocul, astfel că sco- ’ 
nil a devenit 3—1 In fa- ) 
voarea lui Kasparov. ț
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COOPERATIVA DE PRODUCȚIE, ACHIZIȚII 
Șl DESFACEREA MĂRFURILOR ILIA

ÎNCADREAZĂ IMEDIAT:
• Lucrător gestionar la magazinul universal 

din Ilia, raionul tricotaje.

Condițiile de încadrare și retribuire sînt cele 
prevăzute de Legea nr. 12/1971 și Legea nr. 
57/1974.

COOPERATIVA „STREIUL" CĂLAN,
i sediul în Căian, str. Aurel Vlaicu nr. 2, 

telefon 30031

ÎNCADREAZĂ DE URGENȚA :

revizor contabil principal 
tehnician principal organizarea și norma
rea muncii
mecanic de întreținere mașini de cusut și i 
utilaje.

Mai încadrează, pentru calificare la locui dea 
muncă, prin cursuri, absolvenți 
rale :

• tîmplari la rindeluit
• cizmar tălpuitor
• fierar-betonist
• curățător chimic
• sudor
• tinichigiu industrial
Retribuția se va face conform Legii 57/1974 .

Hotărîrii UCECOM nr. 5.

cu

ai școlii gene-

- 2 
- 1
- 2
- 1
- 1
- 1 *

DECESE

publicitate
V I N Z A R I

• Vînd casă. Almașu Sec nr.
57. (4484)

• Vind casă. Uroi. nr. 105. 
Informații Simeria. strada An
drei Mureșanu nr. 47. (1495)

• Vînd casă, Geoagm sat. 
strada Teilor nr. 75. Informa* 
ții zilnic. (4489)

• Vînd Dacia 1300 neridica
tă, an de livrare 1984. Șoimuș 
nr. 188. (4482)

• Vînd Dacia 1310 nouă, a- 
cum cîștigată, crem. Gulyăs 
Maria, str. 1 Iunie nr. 10, bloc 
C 22, ap. 9, Brad, județul Hu
nedoara. (C. 3)

COMEMORARE

• Părinții, sora și bunicii, 
cu aceleași nesecate lacrimi, 
durere și dor nemărginit a- 
mintesc că la 13 martie s-a 
împlinit un an de cînd i-a 
părăsit, în plină tinerețe, la 
numai 15 ani, cel ce a fost 
FLORIN ADRIAN NEAMȚ, din 
Brânișca. Lacrimi și flori pe 
tristul lui mormînt, devenit loc 
de reculegere zilnică pentru 
părinții săi care îl cheamă și-1 
caută zadarnic.

Mulțumim elevilor din cla
sa a X-a D, de la Liceul Ilia 
și prietenilor din Brânișca, ce 
prin prezență, lacrimi și flori 
i-au înconjurat mormîntul. a- 
mintindu-și că i-au fost co
legi. (4479)

• Oamenii muncii din 
I.T.A. Deva, profund în
durerați de dispariția ful
gerătoare din viață a celui 
ce a fost un bun coleg

COMAROMI EMIL, 
transmit sincere condolean
țe familiei îndoliate. (4494)

• Colectivul de oameni 
ai muncii din șantierul 
C.F.I. De'.’a adresează sin
cere condoleanțe familiei 
îndoliate. prin pierderea 
celui care a fost

CACUCI GHEORGHE. 
un minunat coleg și cola
borator. (4497)

• Nemîngîiați pentru tot
deauna, Lazăr Ion. soț. fii
cele. ginerii, nepoții și stră
nepoții animță cu adîncă 
durere că după o lungă și 
grea suferință s-a stins din 
viață ființa de neînlocuit, 
devotată pină la sacrificiu 
ca soție, mamă, bunică și 
străbunică

LAZAR SUSANA (JICA) 
născută Dînșoreanu, 
in etate de 78 ani.

Inmormîntarea va avea 
loc în cimitirul din Sime
ria Veche, marți, 20 martie, 
orele 13.00.

• Fiica, fiii, nurorile, gi
nerele, nepoții, strănepoții 
și celelalte rude pling în
durerate trecerea in nefiin
ță a iubitului lor

VICTOR CIMBRU, 
învățător pensionar.

înhumarea va avea loc 
in satul Aurel Vlaicu, în 
ziua de 19 martie 1984, o- 
rele 14,00.

și

C. P. L. ARAD

desface prin magazinele de prezentare din Pia
ța Avram lancu și Calea Aurel Vlaicu un bo
gat sortiment de MOBILĂ DIN STOCUL DE 
EXPORT, ca :

• dormitoare „Malaga", „Louis Philippe", 
„Arad", „CIS"

• sufragerii „Lorena", „Rado", „Chrente", 
„Chartre"

• holuri „Dulcinees", „Gabriel", „Ady II", 
„Rock", „Manuel", „George" etc.
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