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Sesiunea Marii Adunări Naționale
în prezența tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, sîmbătă, 24 mar
tie, au fost reluate în plen 
lucrările sesiunii a noua a 
celei. de-a opta legislaturi 
a Marii Adunări Națio
nale, în cadrul cărora au 
fost dezbătute și adop
tate hotărîri și legi de 
importanță majoră pentru 
dezvoltarea eccmomico-so- 
cială a patriei noastre so
cialiste.

La sosire, în rotonda 
Palatului Marii Adunări 
Naționale, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost 
întâmpinat cu deosebită 
căldură, cu puternice și 
îndelungi aplauze. Depută
ții și invitații au expri
mat, și cu acest prilej, 
simțămintele de înaltă pre
țuire și aleasă stimă, față 
de tovarășul Nicolae 
Ceausescu, secretarul gene
ral al partidului, pre
ședintele Republicii, pentru 
activitatea sa neobosită 
consacrată bunăstării și 
fericirii poporului, intere
selor sale vitale, progre
sului multilateral al Româ
niei socialiste, cauzei păcii 
și înțelegerii între națiuni.

Împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în lo
jile oficiale au luat loc to
varășa Elena Ceaușescu, 
tovarășul Constantin Dăs- 
călescu, alți tovarăși din 
conducerea de partid șl de 
stat.

In sală se aflau, în cali
tate de invitați, membri ai 
C.C. al P.C.R. și ai guver
nului, conducători de insti

tuții centrale, organizații 
de masă și obștești, repre
zentanți ai vieții noastre 
științifice și culturale, zia
riști.

La discuția comună pe 
marginea rapoartelor celor 
două programe supuse 
dezbaterii au luat cuvântul 
deputății Ion Sîrbu, Fer
dinand Nagy, Emanuel 
Bahici.

După încheierea dezbate
rilor tovarășul Nicolae 
Giosan, președintele Marii 
Adunări Naționale, a supus 
votului Marii Adunări Na
ționale proiectul de Hotărî- 
re referitoare la Progra
mul privind creșterea mai 
accentuată a productivită
ții muncii și perfecționa
rea organizării și normării 
muncii în perioada 1983— 
1985 și pînă în 1990 și 
proiectul de Hotărîre re
feritoare la Programul 
privind îmbunătățirea ni
velului tehnic și calitativ 
al produselor, reducerea 
consumurilor de materii 
prime, de combustibili și 
energie și valorificarea 
superioară a materiilor 
prime și materialelor în 
perioada 1983—1985 și pînă 
în 1990. Marea Adunare 
Națională a adoptat„.în 
unanimitate hotărîrile re
feritoare la cele două 
programe.

La următorul punct de 
pe ordinea de zi, tovarășul 
Gheorghe Oprea, prim 
viceprim-ministru al gu
vernului, a prezentat Ex
punerea la Proiectul de 
lege cu privire la regimul 
de navigație pe Canalul 
Dunăre — Marea Neagră,

Raportul comisiilor per
manente de specialitate 
ale Marii Adunări Națio
nale la acest proiect de 
lege a fost prezentat de 
deputatul Deccbal Urdea, 
președintele Comisiei pen
tru industrie și activita
tea economico-financiară.

După discutarea, pe ar
ticole, forul suprem al 
puterii de stat a votat in 
unanimitate Legea cu pri
vire la regirKul de navi
gație pe Canalul Dunăre 
■— Marca Neagră.

în continuarea ședinței, 
președintele Marii Adunări 
Naționale a informat că 
un grup de deputați, mem
bri ai Comisiei pentru 
politică externă și coope
rare economică internațio
nală, ai celorlalte comisii 
permanente, ai Grupului 
român din Uniunea inter
parlamentară, Grupului 
parlamentarilor români 
pentru securitate și coo
perare în Europa, precum 
și alți deputați reprezen
tând toate județele țării, 
îngrijorați de agravarea 
fără precedent a situației 
pe plan mondial au hotă
rât să propună adoptarea 
unui Apel al Marii Adunări 
Naționale a Republicii So
cialiste România- adresat 
Sovietului Suprem al U- 
niunii Republicilor Socia
liste Sovietice, Congresu
lui Statelor Unite ale 
Americii, parlamentelor din 
țările europene pe terito
riul cărora se amplasează 
rachete nucleare cu rază
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu a înminat, 
in cadrul unei solemnități, înalte distincții 
fruntașilor în întrecerea socialistă pe 1983

T ovorășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii 
Socialiste România, a înmi
nat, sîmbătă, în cadrul unei 
solemnități care a avut loc 
la Palatul Marii Adunări Na
ționale, înalte distincții ale 
Republicii Socialiste Româ
nia unor organizații jude
țene de partid, consilii popu
lare județene, întreprinderi 
și centrale industriale, uni
tăți agricole și silvice, de 
construcții, unități din do
meniul transporturilor și 
telecomunicațiilor, circulației 
mărfurilor, de gospodărire 
comunală și prestări de' ser
vicii, institute de cercetare, 
proiectare și inginerie teh
nologică pentru rezultatele 
deosebite in îndeplinirea și 
depășirea planului național 
unic de dezvoltare econami- 
co-socială și a angajamen
telor asumate în întrecerea 
socialistă pe anul 1983.

La solemnitate au partici
pat tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășul Constantin Dăs- 
câlescu, alți tovarăși din 
conducerea de partid și de 
stat.

in sală se aflau deputății 
Marii Adunări Naționale, 
un mare număr de invitați 
care au participat la cea 
de-a noua sesiune a celei 
de-a opta legislaturi a 
Marii Adunări Naționale.

Conferirea și în acest an, 
prin decret prezidențial, a 
înaltelor ordine ți titluri ale 
Republicii Socialiste Româ
nia ilustrează prețuirea pe 
care conducerea partidului 
și statului, personal tovară
șul Nicolae Ceaușescu, o 
acordă muncii pline de dă
ruire și abnegație revoluțio

DECRET PREZIDENȚIAL 
privind conferirea de distincții ale Republicii Socialiste România 
unor organizații județene de partid, consilii populare județene, 

unități economice și institute de cercetare și proiectare
Președintele Republicii 

Socialiste Romania 
decretează:
Art. 4. — Pentru rezul

tatele deosebite obținute 
în anul 1983 în întrecerea 
dintre unitățile industriale, 
de construcții, din agricul
tură și silvicultură, trans
porturi și telecomunicații, 
circulația mărfurilor, de 

nară cu care, în cursul anu
lui trecut, clasa muncitoa
re, țărănimea, intelectuali
tatea, toți oamenii muncii 
— români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — 
din unitățile cărora li s-au 
conferit înalte titluri și ordi
ne ale Republicii Socialiste 
România au desfășurat-o 
pentru îndeplinirea, la toți 
indicatorii și în condiții de 
calitate superioară, a sarci
nilor de plan.

Tovarășul Dumitru Apos
tata, secretar prezidențial și 
al Consiliului de Stat, a dat 
citire Decretului preziden
țial.

in aplauzele celor pre- 
zenți, președintele Republi
cii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
a înmânat înalte distincții 
acordate co'ectivelo' situate 
pe primele locuri in între
cerea socialistă.

Au luat, apoi, cuvintul 
tovarășii : loachim Moga, 
prim-secretar ai Comitetului 
județean Cluj al P.C.R., 
Nicolae Dicu, directorul 
Exploatării miniere Cavnic, 
județul Maramureș, Cornel 
Pacoste, prim-secretar al 
Comitetului județean Timiș 
al P.C.R., Florin Tănăsescu, 
directorul Institutului de cer
cetare științifică și inginerie 
tehnologică pentru industria 
electrotehnică București, A- 
lexandru Orzață, directorul 
întreprinderii de prelucrare a 
aluminiului Slatina, Constan
tin Leonard, prim-secretar al 
Comitetului județean lași al 
P.C.R., Vadim Rusu, directo
rul întreprinderii agricole de 
stat Balaciu, județul Ialomița, 
Radu Suman, directorul Trus
tului de construcții industria
le și agrozootehnice Bucu
rești, Mircea Sfetcovici, direc

prestări servicii și insti
tute de cercetare .și proiec
tare, se conferă :

„Ordinul Muncii-1 clasa 
a II-a, pentru locul II :

— întreprinderii de pros
pecțiuni și explorări geo
logice Hunedoara, jude
țul Hunedoara.

— Institutul de cerce

NICOLAE CEAUȘESCU 
președintele Republicii Socialiste România

torul întreprinderii textile 
Pitești, Costică T. Mișcă, 
președintele Cooperativei a- 
gricole de producție Bucov, 
județul Prahova, llie Bologa, 
președintele Consiliului oa
menilor muncii a! întreprin
derii de utilaj chimic ,,Gri- 
vița Roșie" — București.

Primit cu deosebită căldu
ră și însuflețire, cu cele mai 
alese sentimente de dragos
te și prețuire, de profundă 
recunoștință, cu vii și înde
lungi aplauze, în încheierea 
solemnității a luat cuvin
tul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului ge
neral al partidului, înalt 
omagiu adus efortului crea
tor al oamenilor muncii din 
toate sectoarele economiei 
naționale, muncii pline de 
abnegație cu care întregul 
popor înfăptuiește Programul 
partidului de edificare a 
societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism, 
constituind, în același timp, 
un însuflețitor îndemn la 
noi fapte de muncă consa
crate progresului patriei, a 
fost urmărită cu deosebită 
atenție, cu interes și deplină 
satisfacție, fiind subliniată în 
repetate rînduri cu puternice 
aplauze. Cei prezenți au dat 
expresie hotărârii ferme de a 
transpune în viață în mod 
exemplar politica internă și 
externă a partidului și sta
tului, de a întâmpina cu noi 
succese de prestigiu marile 
evenimente din acest an - 
a 40-a aniversare a revolu
ției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și 
antiimperialistă și cel de-al 
Xlll-lea Congres al partidu
lui.

tări. inginerie tehnologică 
și de proiectare a lucrări
lor de construcții și insta
lații pentru minereuri 
Deva, județul Hunedoara.

„Ordinul Muncii" clasa 
a IlI-a, pentru locul III :

— întreprinderii electro- 
cențrale Deva, județul Hu
nedoara.

CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ

Zile de maxim efort
• Organele comunale de partid și de stat - 

puternic factor mobilizator • Legumicultoarele 
își consolidează faima • Tărăgănări nejustifi
cate

Rapoltu Mare oferă în 
aceste zile imaginea unei 
comune angrenată în buna 
desfășurare a lucrărilor de 
maximă însemnătate ce au 
loc pe ogoare. Cooperato
rii, mecanizatorii și spe
cialiștii, toți cei ce mun
cesc pămîntul — însuflețiți 
de chemarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, 
de a obține în acest an 
producții agricole record 
— se străduiesc să pună 
sămînța sub brazdă în- 
tr-un pat germinativ bine 
pregătit, în timp cit mai 
scurt și în condiții de 
calitate ridicată. Ce ar 
putea consemna reporte

*

Răsaduri pentru gospodăriile populației
Venind în sprijinul gos

podăriilor populației, pen
tru a asigura producerea 
unor cantități sporite de 
legume timpurii necesare 
unei tot mai bune apro
vizionări a populației ju
dețului, la serele din Sîn- 
tandrei s-au produs peste 

rul ce poposește în Ra
poltu Mare ?

La primărie, ni s-a spus:
— Dacă aveți nevoie de 

primar, de vicepreședinte 
sau de secretarul adjunct 
cu propaganda apoi cău- 
tați-i la cîmp. Pe la sediu 
vin numai după ce se 
înserează.

Faptul acesta este cît 
se poate de firesc. Acum 
cînd pe ogoare sînt foar
te multe de făcut, cadrele 
de conducere trebuie să-și 
mute întreaga activitate 
în cîmp. Factorii de răs
pundere de la comună au 
fost repartizați pe uni
tățile agricole, pe brigăzi 
și formații de lucru cu

500 000 fire răsaduri de 
varză timpurie, tomate, 
ardei, gulioare și vinete. 
Procurarea acestor răsa
duri se poate face zilnic 
de la chioșcul întreprin
derii de sere, care este 
deschis între orele 8—16.

pe ogoare.
sarcina de a coordona în
deaproape munca oameni
lor, de a mobiliza toate 
forțele satelor la cîmp. 
acolo unde se hotărăște 
soarta recoltei.

Legumicultoarele din Ra
poltu Mare sînt renumite 
pentru hărnicia și pricepe
rea lor. Și — cum ne-am 
convins — sînt hotărâte 
să-și consolideze această 
faimă. Le-am găsit pe

(Continuare in pag. a 2-a)

Deva. Vedere panoramică.
■T---------------------------------------------- ---------------

Ritmicitate și eficiență pe întregul flux
de exploatare și preparare a

— înscrisă în Programul 
partidului de lărgire a ba
zei proprii de materii pri
me, zona Coranda-Hondol 
este supusă unor ample lu
crări vizînd dezvoltarea și 
modernizarea activității de 
exploatare și preparare a 
minereurilor de aici. Vă 
rugăm, tovarășe director, 
ing. Gheorghe Felea, 
să vă referiți la princi
palele preocupări „la zi“ 
ale colectivelor E.M. Co- 
randa—Certej.

— Trei sînt direcțiile 

majore în care acționăm : 
îndeplinirea ritmică, în 
condiții de înaltă calitate 
și eficiență, a producției 
fizice, sortimentale, în ca
pacitățile actuale ; finali
zarea punerilor în funcțiu
ne și atingerea parametri
lor în noile capacități de 
producție; încadrarea, per
fecționarea și stabilizarea 
forței de muncă în unită
țile noastre.

— Să concretizăm, in or
dine, realizările de la în
ceputul anului și pîrghiile

minereurilor
ce trebuie acționate mai 
puternic în continuare.

— Privind realizarea pla
nului fizic, înregistrăm, „la 
zi“, depășiri de 20 la sută 
la plumb, 9 la sută la zinc, 
42 la sută la cupru, 10,4 
la sută la sulf, însumînd 
o depășire a producției 
marfă de 26,4 la sută. De 
menționat că aceste spo-

Convorbire consemnată de 
DUMITRU GHEONEA

(Continuare în pag. a 2-a)
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Plenara Consiliului
județean al F.D.U.S

Ieri, la Deva, a avut loc 
plenara Consiliului județean 
al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste. La lu
crările plenarei au partici
pat membrii consiliului ju
dețean, președinți și secre
tari ol consiliilor munici
pale, orășenești și comunale 
ale F.D.U.S., președinți ai 
comisiilor pe domenii, acti
viști de partid, alte cadre 
cu munci de răspundere în 
diferite domenii de ocfvita- 
te.

In cadrul plenoreî a fost 
dezbătută preocupa-ec con
siliului județean, a celor 
municipale, orășenești ți co
munale ole F.D.U.S. în mo
bilizarea deputaților. a ce
tățenilor, la acțiunile edi- 
Htor-gospodărești ; rezulta
tele obținute și măsurile ce 
se impun în creșterea con
tribuției organizațiilor com-

ponente ale F.D.U.S. în re
cuperarea și reintroducerea 
în circuitul economic a ma
terialelor refolosibile.

De asemenea, în plenară 
a fost prezentată o informa
re privind preocuparea Co
mitetului județean și a celor 
locale ale O.D.U.S. pentru 
activizarea organizațiilor pro
prii în mobilizarea membri
lor lor la reoîlzc'ea so'CÎ- 
mlor economice, întărirea 
ordinii ți disciplinei, edu
carea soda sta a acestora.

In problemele examinate, 
pienorc a odoptc: măsuri 
pentru continua îmbunătă
țire c cctritcți.

încheiereaIn inche’ereo lucrărilor 
pienoreî a loot cuvintul to
varășul Gheorghe Matei, se
cretar oi Comitetului jude
țean de partid, președin
tele Consiliului județean ol 
F.D.U.S.

MINERII DIN VULCAN - 16 300 TONE

DE CĂRBUNE SUPLIMENTAR

Ritmicitate și eficiența 
pe întregul flux

(Urmare din pag. 1)

in slujba mamei și copilului - 
competentă profesională, condiții 

medico-sanitare excelente

■ ■

DUMI

Prin dăruirea și hărnicia 
în munca din abataje, 
prin realizările bune ob
ținute zi de zi în 
ția de cărbune, 
de la Vulcan se 
între fruntașii in 
rea socialistă pe 
carbonifer al Văii Jiului. 
Celor peste 14 400 tone 
de cărbune extrase peste 
plan în primele două luni 
ale anului, le-au mai a- 
dăugat, în cele două de
cade ale lui martie, alte 
1 900 tone extrase supli
mentar. Cu depășiri - de

produc- 
minerii 

situează 
întrece- 
bazinul

I
j

J
seț

J 
j

•!

Plan mai consistente 
situează colectivele sec
toarelor V, VI și I. O 
mențiune aparte se cuvi
ne pentru brigăzile con
duse de Traian Burza, 
Constantin Ciurăscu. Mi
hai Dudescu, loan 
Mircea Murărașu. 
stantin Purcariu 
prin depășirea constantă 
a randamentelor cu 3—8 
tone pe post, înscriu cele 
mai mari sporuri de pro
ducție de ’la începutul 
anului, fiind hotăriți să 
le majoreze in continuare.

But, 
Co li
căre,

ruri de producție au fost 
obținute, în principal, pe 
seama productivității mun
cii, care marchează o creș
tere față de plan, la pro
ducția netă, de peste 47 la 
sută.

— Ce factori obiectivi au 
determinat aceste creșteri 
de productivitate și de pro
ducție ?

— Tn primul rind stră
daniile susținute, responsa
bile. ale celor din abata
je pentru îmbunătățirea 
calității minereului extras 
și ale celor din preparație 
pentru creșterea indicelui 
de recuperare, organizarea 
temeinică a lucrului pe for
mații și schimburi, utiliza
rea rațională a capacități
lor de producție, 
de muncă 
efectiv de 
tate mai 
colectivele 
ța și Bocșa.

— Dar în domeniul in
vestițiilor 7

— Deocamdată, 
sint probleme, 
duim, împreună 
structorii și cu 
Centralei minereurilor De
va, să terminăm probele 
tehnologice la liniile I și 
a II-a de la noua uzină de 
preparare și să intrăm cit 
mai repede pe producție, 
să urgentăm finalizarea li
niei a III-a (cu termen de 
punere in funcțiune în lu
na mai a.c.), să dăm efec
tiv în exploatare și să au
torizăm funicularul, încît 
să ne putem organiza și 
desfășura activitatea la ni-

a forței 
și a timpului 
lucru. Cu rezul- 
bune se înscriu 
sectoarelor Vor-

aici mai 
Ne stră- 
cu con- 
sprijinul

8.30 T
9,00 A
9.30 D 

10,00 M
10.30 «
11.45 Ui
12.30 Ti

d 
« 

13,00 A 
17,55 S

d<
18.10 Ir
18.30 M

e<
18,50 1 
19,00 T

lo
19,20 C 

(<
20.10 F

Of 
lo 
C

21.45 T
lo

a-dare să plece acasă c-a 
juns-o dorul de Oana.

După ora alăptatului, cei 
mici sînt cântăriți și așezați 
apoi în pătucurile curate a- 
le compartimentului nou-năs
cuți, supravegheați și urmă
riți în evoluția creșterii în 
greutate de medicii princi
pali de specialitate Mariana 
Dobre și Rita Fugaciu, de 
personalul mediu sanitar 
Cornelia Isai, Virginia Mun
tean u și Elena Lozăr.

Mamele își reiau locul în 
saloane, cele mai multe 
mulțumite că cei mici s-au 
deprins cu suptul.

— Nu există produs, ori- 
cît de sofisticat, care să în
locuiască integral valoarea 
nutritivă a laptelui de ma
mă. Igiena mîinilor și pieptu
lui, înaintea fiecărui alăptat, 
este obligatorie — încheie dr.

— Datorită bunel activități 
de depistare o femeii gra
vide în primele luni de sar
cină, precizează dr. Mircea 
Giurgiu, șeful secției mater
nitate a Spitalului județean 
Deva, a supravegherii for 
active, dispensarizărli cazu- 
rilor-problemă, cu risc ‘cres
cut, și colaborării perma
nente inter disciplina re cu ser
viciile anestezie-terapie in
tensivă și laborator, cu sec
țiile interne, pediatrie și chi
rurgie ale spitalului, în ul
timii doi ani mortalitatea 
maternă, prin risc obstetri
cal, a fost zero și în același 
timp nu s-a înregistrat nici 
un episod de infecție interi
oară nici la maternitate, nici 
la nou-născuți.

Instantaneu în salonul în 
care mamelor li se aduc co
piii

velul planului mobilizator 
de producție pe care-1 a- 
vem.

— Aceasta presupune și 
asigurarea, pregătirea și 
folosirea rațională a forței 
de muncă.

— Depunem eforturi sus
ținute și în această privin
ță. Prin dimensionarea co
respunzătoare a activității 
in capacitățile existente, 
am redistribuit personalul 
neproductiv la noile capa
cități de producție și pro
cedăm în continuare la 
încadrarea de lucrători în 
conformitate cu prevederi
le de plan ale unității. 
Menționez că dispunem de 
condiții bune de muncă, 
noilor încadrați le asigu
răm locuințe în Certej, dar 
importanța activității noas
tre ne obligă la o selecta
re severă a cadrelor, din 
punct de vedere al pregă
tirii profesionale și al 
ciplinei de producție, 
sfîrșitul acestei luni 
încheie două cursuri 
calificare tn meseria 
operatori preparare, 
este în plină desfășurare, 
iar de la începutul Iranii 
aprilie vom deschide un 
curs de calificare în mese
riile de funiculariști, exca- 
vatoriști și ajutori mineri 
pentru sectorul Vorța.

— Pe ce laturi ale ac
tivității veți pune accentul 
în continuare 7

— Pe ritmicitate, calita
te și eficiență în realiza
rea producției fizice, sor
timentale, pe completarea 
cu personal bine pregătit 
a tuturor locurilor de mun
că din subteran și din ac
tivitățile de la suprafață, 
pe întărirea ordinii și dis
ciplinei în muncă. In ce 
ne privește, avem condiții 
și sîntem hotărîți să ne în
deplinim și în continuare 
ritmic prevederile de plan 
pe acest an, pe întregul 
cincinal, dar în același 
timp solicităm factorilor 
tutelari de resort mai 
mult sprijin în aprovizio
narea tehnico-materială, 
îndeosebi cu combustibil, 
piese de schimb pentru 
buldozere și excavatoare, 
lemn de mină, carbid. Cei 
care muncim în perimetrul 
Coranda—Certej ne vom 
strădui să asigurăm econo
miei naționale cantități 
sporite de resurse minera
le utile, de metale de ma
re necesitate pentru con
tinua sa dezvoltare.
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COPIII - LIANTUL FAMILIEI, 
VIITORUL NAȚIUNII

Zile de maxim efort pe ogoare
Noua uzină de preparare de la E. M. Certej.

— Și al patrulea este tot 
fecior : un fecior zdravăn, 
de aproape 4 kilograme. 
L-am botezat loon, dar îi vom 
spune Neluțu — se bucura 
Dorina Vesa, după ce, cu 
pruncul încă in brațe, se în
depărtase de fereastra înal
tă a salonului prin care în
cercase să-l arate soțului si 
celorlalți trei copii aflați în 
curtea maternității, nerăbdă
tori să facă prima cunoștin
ță cu noul membru al fami
liei.

— Vizitele io noi în saloa
ne nu sint permise. Ar fi pe
ricol de a fi transmiți microbi 
noilor născuți — ne lămu
rește sora șefă, Toth Izabelo, 
în timp ce Felicia Faur in
vită mamele să se pregă
tească pentru alăptat.

Se aflau aici, la secția 
(paternitate a Spitalului ju
dețean, unde 290 de femei 
au născut de la începutul 
ortului pînă azi tot atîția 
copii, nenumărate mame : 
Sanda Coroiu, care a născut 
al doilea copil, Eugenia Co
can, care o avea pe Sandi- 
na și acum, de cîteva zile, 
născuse un băiețel, făcîn- 
du-t deosebit de fericit pe 
soțul ei, alte mame ca Ma- 
rioara Moier, la a patra naș
tere, foorte Unora Rostaș 
Gyongyi, căreia i s-a împli
nit dorința : a mai adus un 
frățior Cătălinei ți Rozaliei, 
Monica lancu, care s-a hotă- 
rit în sfîrțit s-o numească 
Lavinia pe cea de a doua 
fetiță și așteaptă cu nerăb-

Mariana Dobre lecția de e- 
ducație sanitară ținută 
melor.

In saloanele sterile 
secției, mamele ascultă 
atenție sfaturile date, 
multă răbdare de către 
clicii de specialitate. Indife
rent că sint de gardă me
dicii Mircea Giurgiu, Paras- 
chiva Jurca, sau Petru Tîr- 
noveanu, Alexandru Ciotea, 
Virgil Bretolu, Crăciun Clepce 
sau Fodor Arpad, cadrele 
medii sanitare Toth Izabela, 
Natalia Ghemeț sau Ana Za- 
harie, ele se bucură de o a- 
sistență medicală corectă, 
făcută cu multă responsa
bilitate și de o educație sa
nitară permanentă încă din 
zfua 
în 
au 
țin 
Și 
mame.

Dovada ? Față 
perioadă a anului trecut, na
talitatea a crescut, lunar cu 
30 la sută, iar numărul de 
avorturi spontane și autori
zate a scăzut cu peste 40 la 
sută și are în continuare 
tendința de scădere. Cifre 
dincolo de rigiditatea căro
ra 
că 
ce 
pe 
resc sănătatea făpturilor mici 
și o mamelor.

ma

BUC 
letin 
tul < 
tatca 
Radi

22,05

22,15

î

leviziui 
gazin u 
da ve 
fol ciori 
teior; 
16,05 5 
român» 
Muzicii 
Armat t

X MW r

(Urmate din pag. 1)

cîteva dintre ele muncind, 
împreună cu mecanizatorul 
loan Filimon la plantarea 
arpagicului.
15 lucrau 
semănat, 
atîtea curățau canalele 
de irigații. Grădina are 
toate semințele asigurate, 
a pus răsaduri din bel
șug, o 
lației. Viorel Cornea, șe
ful de 
cîteva din legumicultoarele 
cele mai harnice ca : Vic
toria Nițiu, șefa de echi
pă, Silvia Acs, Simina June, 
Ana Morar și altele.

Cornel Tărăpoancă, ingi
nerul șef al CA.P. Ra- 
polt, ne spunea :

— Pentru această primă
vară ne-am asigurat sâ- 
mință de bună calitate, pe 
care o încorporăm în sol 
cînd temperatura acestuia 
este cea cerută de tehno
logie. Toate suprafețele 
ce se seamănă au fost 
fertilizate cu îngrășămin
te naturale și chimice. Se-

Altele, vreo 
în solarii, la 
iar cam tot

să vîndă și popu-

fermă a evidențiat

mănatul îl efectuează me
canizatori pricepuți, oa
meni care cunosc foarte bine 
tehnologiile. loan Bălosu 
va planta cartofii, iar Ro
mulus Toader va însămin- 
ța sfecla și porumbul.

Irina Radu, 
C.A.P. Bobilna, 
de fertilizarea 
Pînă în prezent 
duse în cimp 
tone gunoi de grajd, 
mijloace mecanice,. dar și 
cu atelajele, in această 
acțiune evidențiindu-se 
cooperatorii Gheorghe Fi
lip, Gheorghe Bretean, Io
sif Vălean, Romulus Za- 
harie și alții.

La secția de mecanizare 
Petru Evi și Petru Bre
tean făceau ultimele re
glări la mașina de plantat 
cartofi, puneau la punct, 
împreună cu loan Ștef, 
electricianul S.M.A. Slme- 
ria. sistemul de semnali
zare a acesteia. Alți me
canizatori pregăteau agre
gatul pentru erbicidat.

La A.E.I. Bobilna me
canizatorii Aron Brașo-

președinta 
se ocupa 
terenului, 

au fost 
peste 500 

cu

veanu, Luca Paul și Ma
rin Lingurar lucrau la fer
tilizarea terenului cu în
grășăminte organice.

— Ce se lucrează as
tăzi (vineri, 23 martie) în 
cimp ? l-am întrebat pe 
ing. Victor Filimon, șeful 
fermei vegetale.

— încheiem efectuarea 
primei discuiri pe toată 
suprafața ce o vom semă
na în această primăvară.

— Ați semănat 
pînă acum ?

— Nu, pentru că 
ratura solului este 
tă.

— Cit e astăzi ?
— Nu știu, că n-am ter

mometru. Dar, dacă vre
mea se încălzește vom în
cepe semănatul, 
luni. Sîntem bine 
in acest sens.

Apreciem optimismul in
terlocutorului nostru, dar 
trebuie ținut seama de 
faptul că A.E.I. Bobîlna 
are de semănat o suprafa
ță de aproape 300 ha, iar 
vremea este înaintată.

ceva

tempe- 
scăzu-

probabil, 
pregătiți
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în care au fost luate 
evidență, apoi după ce 
fost internate 
timp înainte 
pînă cînd

aici cu pu- 
de a naște 
au devenit

de aceeași

se află căldura sufleteas- 
a oamenilor în halat alb, 
asistă și ajută la venirea 
lume a copiilor, urmă-
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FESTIVALUL MUZICII DE CAMERĂ
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Concertul inaugural
Pregătit îndelung și cu 

minuțiozitate, festivalul 
cameral a început într-o 
atmosferă de emoții și viu 
interes, atît din partea 
gazdelor, cit și a invita- 
ților, aflați în fața unui 
public interesat în a-și 
îmbogăți experiența mu
zicală.

în cuvîntul de deschi
dere, compozitorul Liviu 
Comes, membru al Uniu
nii Compozitorilor, profe
sor la Conservatorul „Ci- 
prian Porumbescu" din 
București, a transmis sa
lutul Uniunii Compozito
rilor din R.S.R., acelor 
care, pentru a treia oară 
consecutiv, realizează a- 
preciatul Festival al mu
zicii de cameră din Deva: 
profesorii școlii generale 
nr. 8 cu clase de muzică 
și arte plastice, Societa
tea profesorilor de muzi
că și desen, casa de cul
tură, sindicatul învăță- 
mînt din Deva.

Dînd curs invitației de 
a participa la acest fes-

tival, orchestra de came
ră a Sindicatului învăță- 
mînt din Cluj-Napoca, di
rijată de prof. Mihail 
Gutmann, a susținut con
certul inaugural cu lu
crări din muzica româ
nească și universală. Pri
ma lucrare ne-a apropiat 
de personalitatea com
plexă a lui George Enes- 
cu. Precedat de 
semnificative ale 
sale (Suita a II-a 
vioară și pian op.
ta pentru orchestră op. 9, 
Rapsodiile op. 11), Inter
mezzo op. 12 ne dezvăluie 
un muzician care la 21 
de ani nu numai că po
sedă temeinic meșteșugul 
componistic, ci, mai mult, 
este un creator care și-a 
găsit drumul propriu.

Am avut plăcerea de a 
audia și un opus din crea
ția românească actuală i 
„Mica serenadă" de Liviu 
Comes. Scrisă în buna 
tradiție a divertismentu
lui clasic — fapt ce trans
pare din arhitectura celor

lucrări 
creației 
pentru 
6, Sui-

trei părți (I — sonată, II
— scherzo, III — rondo)
— „Mica serenadă" este 
construită cu un material 
sonor în spirit folcloric 
românesc în primele două 
părți, cea de-a treia par
te avînd la bază două au
toritate din cîntecele pen
tru copii, cărora — după 
cum ne mărturisea auto
rul — le este dedicată 
întreaga lucrare.

Ultimele două piese as
cultate au reînviat pen
tru o clipă vechi epoci 
din cultura europeană î 
„Suita în stil antic op. 
40“ de Edvard Grieg și 
„Divertismentul" în Re 
major, K.W. 334 de W. A. 
Mozart.

Datorită recunoașterii 
importanței festivalului de 
către muzicieni de seamă 
din țară, acest prim con
cert rămîne un moment 
de referință al Festiva
lului muzicii de cameră 
din Deva.

ANA FODOR
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Un sanctuar tracic solar la Cetatea din Petriș?
în vara anului trecut am 

prezentat în coloanele a- 
cestui ziar Cetatea din Pe
triș, vestigiu datat de la 
începutul epocii civilizației 
fierului, respectiv secolele 
XII—IX î.e.n. La poarta 
de nord a cetății (în zona 
Hațegului) se află o stîncă 
cu o înfățișare stranie, de
numită „Stînca Jidovului1*. 
Forma ca de animal întă
râtat are peste 4 m înăl
țime și 5 m lungime.

Ce surprinde la această 
stîncă nu este pitorescul 
ca lucrare în timp a natu
rii, ci reprezentările reali
zate de om pe ea, ținînd 
de facultatea care-i este 
proprie numai lui — crea
ția.

Pe stîncă au fost dăltui
te 4 figuri circulare, trei 
avînd diametrul de 1,25 m, 
puțind reprezenta soarele.

Dăltuirea figurilor și o- 
rînduirea lor a urmărit, 
se 
ele 
în
Pe 
lui 
Cea mal mică, aflată sub 
formarea de bot a capului 
acelei roci, este luminată 
la răsăritul soarelui, iar 
cea de pe partea dreaptă 
a stîncii — pe tot cursul 
zilei. în partea dinspre 
nord a acestei

fost prelucrate în relief 
trei munchii în poziție o- 
rlzontală, care, paralele 
între ele, se îndreaptă per
pendicular pe diametral 
vertical al formei solare, 
cea de deasupra ar stră
bate central figura, a doua 
jumătatea semicercului de 
jos, a treia — baza cir
cumferinței. Dacă s-ar fi
xa un ax în centrul cer-

Aceasta 
razele 

aflat la

lucrării 
de o al-

Memoria 
pămîntului 

hunedorean

pare, ca fiecare dintre 
să primească din plin, 
mod succesiv, lumina 
timpul evoluției astru- 
zilei pe bolta cerească.

figuri, au

cului, ca la un cadran so
lar, ar putea să facă posi
bilă o împărțire a timpu
lui zilei.

Figura a treia, sculptată 
în relief, apare pe o față 
prelucrată, puțind fi lumi
nată numai în crepuscul. 
Această figură circulară 
în relief, cu o adîncire în 
partea de sus, care poate 
să fi avut o semnificație, 
este posibil ca inițial să fi 
reprezentat o imagine.

Deasupra formei ca de 
crupă a stîncii a fost dăl
tuită a patra figură, în 
poziție orizontală, drc'jtn- 
ferința ei unindu-se cu a 
celei

dinapoi a stîncii. 
a primit din plin 
soarelui cînd s-a 
zenit

Complexitatea 
este amplificată și
tă figură similară, dăltui
tă pe O altă stîncă ieșită 
din sol, situată la circa 7 m, 
în partea de sud-vest a în
truchipării monumentale 
de rocă, în poziție orizon
tală ca o vatră de foc.

E posibil ca lucrarea să 
fi folosit 
timpului.

Scrutând mintal rostul pe 
care l-a 
fiecare figură in parte din 
acest complex, am fost în
clinați să-l comparăm cu 
Marele Sanctuar de la Sar
mizegetusa Regia — stînca 
cu cele 4 figuri putir.d fi 
asemuită ca templul și an
samblul astronomic de a- 
colo, iar vatra circulară 
de la sol ca placa de an- 
dezit.

Numai că acest complex 
al Cetății din Petriș. fiind 
cu mult mai vechi, ar pu
tea fi socotit strămoș al a- 
celuia, care confirmă re
marcile anticului istoric 
Herodot că slujitorii cle
rului 
și cu

la măsurarea

putut îndeplini

daco-get se ocupau 
astronomia.

ȘTIAȚI CĂ...
...numărul peșterilor 

cercetate de marele 
speolog român Emil Ra- 
coviță. in Europa și A- 
frica. se ridică in mai 
mult de 1 000 ?

„In 1864 a luat fiin
ță. la Timișoara, primul 
club de canotaj de pe 
teritoriul țării noastre, 
denumit „Societatea 
luntrișoarelor" ?

...în 1921 a luat fiin
ță, La Cluj, sub condu
cerea și îndrumarea ma
relui savant român E- 
mil Racovâță, prima so
cietate de turism din 
România. denumită 
„Frăția muntenească* ? ' 

—ir. 1S10 s-a înființat 
una din primele socie
tăți de drumeție din ța
ră ^Societatea — 
nă din

—In 
iși află 
100 de

—pentru prima oară in 
lume, în 1875. pe stră
zile Bucureștiului au 
fost aprinse lămpi cu 
petrol lampănt ?

—pentru prima oară 
in Europa, în anul 1884, 
s-au aprins becurile e- 
lectrice in orașul Timi
șoara-

Ca-pa ti-
7
Retezat 

aproape

Sinaia"
Munții 
sălașul 
lacuri glaciare ?

în relief de pe fața
Cu«ese » p.-euc-cte de

PETRU TARĂU

Despre „traseul" alcoolului 
in organismul uman

a

A

Deși alcoolul eliberează 
calorii/gra.m, in condiții7

de repaus puțind acoperi 
o parte din necesarul de 
energie al corpului uman, 
el nu poate fi considerat 
ca aliment, fiind in esență 
lipsit de principalele ele
mente nutritive care intră 
în structura celulei ; mai 
mult, alcoolul desfășoară 
efecte nefaste asupra di
verselor organe și sisteme. 
Trebuie reținut că în pro
cesul de fermentație a glu
cidelor rezultă pe lîngă al
cool o serie de substanțe 
cu un înalt grad de toxi
citate : alcooli superiori,
aldehide, diverși acizi, ta- 
nin, coloranți etc. Băuturile 
preparate din fructe cu

rapid în stomac și înduce
prima porțiune a intesti
nului subțire, cu atit mai 
bine cu cit alcoolul este 
mai diluat. O porțiune in
fimă (3-5%) este eliminat 
prin plămini și rinichi, res
tul ajungind prin sistemul 
circulației porte în ficat. Un 
sistem complicat de fer
menți pe măsura veritabi
lului laborataj care este fi
catul Intervine asigurind 
desfășurarea unui lanț de 
reacții chimice, care vor 
descompune în final alcoo
lul in apă și bioxid de car
bon, așa cum se întâmplă 
curent în obișnuitul proces 
de ardere ; pe parcurs re
zultă la un moment dat o 
substanță intermediară, o-

SFATUL MEDICULUI

sîmburi (prune) pot conți
ne acid cianhidric I Une
ori în băutură pot ajunge 
substanțe insectofungicide 
folosite pentru tratamentul 
fructelor. Dacă pentru pro
ducerea țuicii se folosește 
un alambic necorespunză
tor, aceasta va fi sursă de 
plumb, cupru sau zinc.

Este interesant de men
ționat că și organismul u- 
nor mamifere care consu
mă și fructe, ca și al unor 
insecte care se hrănesc cu 
sucuri, dispune de enzime 
(fermenți) capabile să de
gradeze alcoolul. în corpul 
omului, mai precis în in
testin, rezultă în mod nor
mal, consecutiv acțiunii u- 
nor microbi, cantități neîn
semnate de alcool ; și pa- 
raziții intestinali pot produ
ce de asemenea mici can
tități de alcool.

Legătura între afectarea 
ficatului și excesul de bău
turi alcoolice a fost con
semnată încă în vechile 
manuscrise medicale indie
ne — Ayurveda. Intr-adevăr 
ficatul este cel direct im
plicat în transformările pe 
care le parcurge alcoolul 
odată pătruns în corp. Ab
sorbția alcool ului se pro-

cetaldehida, extrem de to
xică în măsura în care nu 
este neutralizată. Ficatul 
poate „prelucra" doar o 
cantitate limitată de alcool 
în unitatea de timp, de un
de rezultă că excesul de 
alcool suprasolicită ficatul 
și ii perturbă funcțiile nor
male. Consecințele sînt cu 
atit mai grove cu cît nu 
se poate face „ajustarea" 
ficatului la cantități mari 
de alcool, iar aicolui nu 
poate fi stocat în organism 
și nu poate fi nici neutra
lizat de către un alt orgon 
în afara ficatului. Această 
dezorganizare a proceselor 
chimice de care este răs
punzător ficatul va duce la 
apariția unor abateri de ia 
normal : scăderea sintezei 
proteinelor core se știe că 
sînt absolut necesare pen
tru viață, creșterea depu
nerii de grăsimi în ficat, 
scăderea producerii de glu- 
coză în organism ; de fapt 
o parte din morțile subite 
care apar la alcoolici sînt 
rezultatul scăderii glucozei 
în sînge urmată de apari
ția comei hipoglicemice. 
(Va urma).

Dr. CORNEL STOICA

SEES
LEII FUNERARI DIN SARMIZEGETUSA

Povestea celor doi lei din 
Sarmizegetusa este urmă
toarea. Cu 33 de ani in 
urmă, un țăran care-și să
pa grădina a dat cu hîr- 
lețul in ceva tare. Pătrun
zând mai adine in pămint, 
a scos la lumină două 
sculpturi din calcar. Erau 
doi lei impunători, execu
tați in mărime aproape na
turală ți foarte bine con
servați. Nedindu-ți seamă 
de valoarea lor, omul a 
să-i slarîme pentru 
face piatră de var. 
Simion Corui, alt om 
sat, vestit in toată

i vrut 
a-și 
Dar 
din 

zona 
pentru înțelepciunea, hăr
nicia, indeminarea in tot 
ce face și harul artistic cu 
care era înzestrat, oiHnd 
de descoperirea consătea
nului său, nu l-a lăsat să-i 
siarime. l-a plătit omului 
o sumă de 
leii acasă, 
pasat sus, 
de-o parte 
porții, pentru a-i vedea ori
ce trecător. Și s-a dovedit 
că Simion Corui a fost 
deosebit de inspirat. Cerce- 
tind leii, reputatul istoric 
Constantin Daicoviciu, al ți 
cercetători și muzeografi au 
stabilit că sini de o auten
tică voloore istorică ți de

bani ți a dus 
Mal tîrziu i-a 
pe zidul curții, 
ți de alta a

arhitectură romană. Execu
tați in o perioadă cuprin
să intre stîrțitul secolului 
II ți începutul secolului HI 
e.n., leii fac parte din. ca
tegoria monumentelor-sim- 
boluri funerare pe care ce
tățenii romani, îndeosebi 
cei înstăriți, le puneau la 
morminte pentru a-i apăra 
de duhurile rele — c on fir
mind, intr-un fel, teza că 
populația romană nu a pă
răsit in totalitate Dacia, o 
dată cu retragerea aurel ra
nă, ci a continuat să con
viețuiască alături de băști
nași.

Bineînțeles, cer doi iei 1 
fac parte din patrimoniul 
muzeal al județului nostru, 
firnd lăsa ți in custodia fa
miliei Corui, ca răsplată a 
faptului că i-a recuperat, 
păstrat cu grijă și expus 
la vedere. Simion Corui a 
trecut în neființă, dar ur- ț
mațul său, Tenie Corui, 
poartă aceeași grijă- leilor 
romani, fiind gata pricind 
să povestească istorialor.

Așadar, cînd vizitați Ves
tigiile antice ale iMpiei 7 
Troiana-Sarmizegeiusa nu 
pregetați să vă opriți o cli
pă la poarta casei cu; "nr, 
28 din sat.

MIRCEA LEPĂDAW

Urme în pașii vorbeiHRtSTACHE TATU 
Hațeg

St in ca aflată in Cetatea din Petriș.

s-a to-

nici o 
au tras

Zvon de primâvară
ORIZONTAL : ix „...alb" este 

pinza pictorului francez Mo
net — Compozitor brașovean 
(1847—1925) autorul piesei co
rale „Primăvara- (Gheorghe); 
2) A scris poezia Floare al
bastră” — In flori !; 3) Scoa
te primăvara vitele Ia pășu
ne — Una care abia așteaptă 
să apară frunza ; 4) „Primă
vara” este tabloul acestui pic
tor român — Descris ; 5) A 
zăpăci — se ține de cal ; 6) 
Scoase din aprilie ! — Aerul 
primăverii — înflorește primă
vara ; 7) „Flori de...* se in
titulează romanța lui I. Bă- 
jescu-Oardă — Vin de la soa
re ! — In primăvară!; 8) Pro
nume — A compus „Foaie 
verde ghiocei- ; 9) Peisagist 
român cu tabloul „Primăva
ra* (Ion) — „Primăvara mea 
se numește...” Ișl intitulează’ 
melodia Edmond Deda ; 10) Se 
joacă cu cercuri — Nu se miș
că ; U) Primăvară (flg.) — 
Umorist român căruia ii a- 
parține poezia „Ajun de pri
măvară*.

vertical : 1) Acestui pic
tor rus (1860—1900) îi aparțin 
tablourile „Martie”, „Primă
vară timpurie" — Aliniat pe 
ogor; 2) E verde primăvara 
— Se ține cu caș ; 3) Aici
cresc florile noastre — ..... în
grădină* tablou al pictorului 
francez Monet ; 4) Ne vizi
tează în flecare primăvară — 
Frunze de aloe ! ; 5) E-nmi- 
resmat primăvara — ZI de 
vară — Măsurat in martie ! ; 
6) De la Alecsandrl citire ! — 
Sport la țintă — Absoarbe 
parfumul florilor ; 7) „Repu
blică a primăverii" de com
pozitorul Maurlciu Vescan —•

Din creația acestui poet so
vietic amintim poezia „Primâ- 
vara- ; 8) Autorul romanului 
..Laleaua neagră- — Din nea
mul oscilor ; 9) A scos poe
ziile Primăvara bătrinei dom
nișoare", ..Flori, frumoase 
flori" — Candid ; 10) Se schim
bă in fiecare primăvară — 
Poet hunedorean, autorul poe
ziei „Pace de primăvară" (Eu
gen) — Bite ! ; 11) Primăvara 
pe ogoare — Se ține de spic.

SERGIU IONIȚA 
Deva

• Vai de capul lor ce-au 
pățit la picioare.

• Virful de atac 
cit.

• Na s-a făcut 
înlocuire. Fotbaliștii
tot timpul — fără rezerve.

• Talentul ? Ca mingea. 
Cînd in cap, cînd în pi
cioare...

• "Meciul transmis Jn co
lor s-a dovedit a fi alb-ne- 
gru.

• în fotbal, unii au ștaif, 
alții crampoane.

• Tinăra speranță a im- 
bâtrînit pe tușă.

• Au deschis porțile sta
dionului să se aerisească 
jocul.

• De cînd practică para
lelele a călătorit pe toate 
meridianele.

• De la inele gimnastul 
a trecut la verighete.

• Greul galei de box a 
căzut pe categoria pană.

• Deși terenul e bocnă, 
băieți trag la.„ „firul ier
bii".

ION MARINESCU

RAITA — RM ; 4) I — "NORD 
— NA — A ; 5) UMAR — A- 
LADIN ; 6) NATAL — ARIE ; 
7) EVU — ATN — ONS ; 8) 
ERUDITA — UO ; 9) A — A- 
RAT — POPA ; 10) ROLA — 
ADEVĂR ; 11) CEATĂ — CLA
RE.

Mat in 2 mutări
Controlul poziției :
Alb : Rd2, Dc«, Tb5. 
Negru : Rd4, Td8, Cf7.

SOLUȚIA PROBLEMEI 
DIN ZIARUL NR. 8190 :

DIN LUMEA ȘTUNȚEI 
Șl TEHNICII

Sistem automat de 
cercetări ecologice 
fn activitatea științifi

că din silvicultura Uniu
nii Sovietice va fi folo
sit un sistem automat de 
cercetări ecologice, 
intermediul unui 
tor electronic se 
brii temperatura 
ditatea aerului, 
și subsolului în 
parametrii viatului, ai ra
diațiilor solare și nivelul 
precipitațiilor.

Primul sistem de acest 
fel din Uniunea Sovie
tică este pus la punct de 
un grup de ingineri de 
la Centrul din Orientul 
îndepărtat al Academiei 
de științe a U.R.S.S. Prin 
intermediul acestei sis
tem poate fi studiată via
ța pădurii, pot fi găsite 
cele mai adecvate căi 
pentru folosirea raționa
lă a zonelor sitvicole și 
pentru refacerea fondului 
forestier.

Prin 
calcula- 
vor sta» 
și uni. 

solului 
taiga.

Instalație pentru 
refolosirea maselor 

plastice
Firma austriacă „Voest 

Alpine" a pus la punct 
o instalație pentru refo
losirea materiilor prime 
secundare din Industria 
maselor plastice. în insta
lație, reziduurile sînt cu
rățate, concasate și 
transformate în praf, iar 
apoi sînt introduse în 
extruder, unde sint con
densate și plastrficate, 
devenind granule-1. Dh2 — a2

2. Da2 — g2
orice

DEZLEGAREA CAREULUI 
APĂRUT ÎN ZIARUL 

NR. 8190 :
1) RĂSĂRIT — FAR ; 2) AL- 

MICLEA ; 3) TB
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Sesiunea Marii Adunări Naționale
(Urmare din pag. 1)

medie de acțiune, parla
mentelor din celelalte țări 
europene și din Canada. 
Propunerea de completare 
a ordinii de zi a actualei 
sesiuni prin includerea 
acestui apel a fost apro
bată in unanimitate.

Din împuternicirea unui 
grup de deputați, tovară
șul Petru Enache, vice
președinte al Consiliului 
de Stat a dat citire Apelu
lui. Textul Apelului a fost 
subliniat, în repetate rân
duri. cu vii și îndelungi 
aplauze de întreaga asis
tență. .

Apelul Marii Adunări 
Naționale a Republicii So
cialiste România adresat 
Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., Congresului S.U.A. 
parlamentelor • din țările 
europene pe teritoriul că
rora se amplasează rache
te nucleare cu rază medie 
de acțiune, parlamentelor 
din celelalte țări europene 
și din Canada a fost 
adoptat în unanimitate.

Aprobînd întru totul acest 
nou document, de politică 
externă a partidului și 
statului nostru, inițiative
le de pace ale României 
socialiste, ale președintelui 
ei. deputății și invitații
•__

au exprimat întreaga recu
noștință tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, care, 
slujind cu inepuizabilă e- 
nergie interesele vitale ale 
națiunii, cauza socialismu
lui în România, a intrat, 
totodată. în conștiința 
omenirii ca arhitect și cti
tor <le pace, ca promotor 
înflăcărat al idealurilor de 
înțelegere și cooperare, 
strălucit luptător pentru 
cauza independenței și su
veranității popoarelor, pen
tru apărarea dreptului 
fundamental al oamenilor, 
al națiunilor, la viață, la 
pace, la existență liberă și 
demnă. Sub cupola Pala-

tului Marii Adunări Na
ționale au răsunat cu 
nestrămutată credință, ca 
un simbol al triumfu
lui rațiunii pe planeta 
noastră : „Ceaușescu — 
pace!-", „Dezarmare — 
pace !“.

In încheiere, președin
tele Marii Adunări Națio
nale a arătat că celelalte 
puncte de pe ordinea de 
zi urmează să fie exami
nate de comisiile perma
nente de specialitate și su
puse dezbaterii forumului 
suprem legislativ la relua
rea lucrărilor actualei se
siuni.

! | ÎNTREPRINDEREA MECANICĂ ORÂȘTIE

I Str. N. Titulescu, nr. 60
j ÎNCADREAZĂ PRIN CONCURS

• Șef atelier PROIECTĂRI TEHNOLOGII 
| SECTOARE CALDE.

Condiții : •
- Absolvenți ai învățămîntului superior teh

nic ; 7 ani vechime în specialitate.
Concursul va avea loc în data de 30 martie 

1984, orele 14,00, la sediul I. M. Orăștie.
Relații suplimentare se pot obține la tele

foanele : 41040 ; 41041, interior 134 și 229.

DIN ȚĂRILE
■ MOSCOVA. - In re

giunea lakutsk, din Siberia, 
a fost descoperit, recent, 
un important zăcămint de 
săruri potasice, care va pu
tea satisface întreg nece
sarul de îngrășăminte de 
acest te! a! agriculturii si
beriene.

Specia!'știi au calculat 
că, de pe fiecare kilometru 
pătrat de zăcămint, se pot 
obține, prin extracție la zi, 
pînă ia 70 milioane tone 
de săruri potasice toarte 
pure.

Ele se folosesc, în pri
mul tind, ca îngrășămint 
agricol, dar au o largă în
trebuințare și în medicină, 
producția de sticlă, săpun, 
coloranți și în diferite do
menii ale industriei chimi
ce.

■ BEIJING. - Recent, pe 
aeroportul Shahe, din Bei
jing, s-a desfășurat primul 
zbor demonstrativ al unui 
nou avion civil multifunc
țional construit în R.P. Chi
neză. Dotat cu două mo
toare cu turbină, avionul 
„Yun-12“ are o capacitate 
de 17 locuri și se poate ri
dica pînă la o altitudine 
de 3 000 m, distanța maxi
mă de zbor, fără escală,

Demonstrație de protest împotriva 
armelor nucleare

AUCKLAND 24 (Ager 
pres). — O amplă demon
strație de protest împotri
va armelor nucleare s-a 
desfășurat în portul neo
zeelandez Auckland. Parti- 
cipanții, ambarcați pe a- 
proape 100 de vase de 
diferite tipuri, au încercat 
să blocheze intrarea în 
radă a unor nave mili
tare americane.

CONCEPȚIA NOVATOARE, PROPUNERILE CONSTRUCTIVE ALE PREȘEDINTELUI 

NICOLAE CEAUȘESCU iN APĂRAREA PĂCII, PENTRU COLABORARE ÎNTRE STATE

0 cerință a salvgardării păcii popoarelor: renunțarea la amplasarea 
și menținerea de trupe și baze militare pe teritorii străine

in nenumărate rinduri 
România, prin glasul pre- 

11 ședmtelui său, tovc'ășu 
Nicolae Ceaușescu, s-a pro
nunțat pentru renunțarea de 
către toate statele la om- 
plasarea de trupe, de baze 
militare pe teritorii străine. 
Istoria în general și istoria 
ultimelor decenii în special 
a dovedit că prezența ba
zelor și a trupelor unui stat 
pe teritoriul național ai al
tui stat nu numai că re
prezintă un factor — per
manent — de neîncredere, 
de insecuritate, dar se con
stituie, totodată, într-una 
din formele ce materiali- 

I zează lupta pentru menți- 
1 narea sferelor de influență 
î sau pentru reîmpărțirea a- 
I cestor sfere.

SOCIALISTE
fiind de 1 440 km. Noul a 
parat utilitar folosește pis
te scurte, poate transporta 
diferite încărcături, precum 
și 17 pasageri.

El a fost produs sub li
cență la Fabrica de av oc
ne din Harbin.

■ SOFIA. - Combinatul 
de prelucrare a aluminiului 
din Șumert a început să 
producă noi profite de la
minate, utilizate in diferite 
sectoare ale induși- e . Pen
tru prima oară in Bulgara, 
aici se realizează benzi de 
aluminiu cu lățimea de 
1,5 m, profiluri, țev și ar
mături.

■ PHENIAN. - Produc
ția de minereuri de metale 
neferoase a sporit în R.P.D. 
Coreeană cu 11 Ia sută. în 
primele două luni aie o- 
cestui an, comparativ cu 
perioada corespunzătoare a 
anului trecut, informează 
agenția ACTC. Cele ma' 
mari creșteri au fost obți
nute la exploatarea mine
reurilor de zinc și plumb, 
producția realizată in luna 
februarie fiind cu 15 la su
tă mai mare decît cea în
registrată la sfirșitul anu
lui trecut.

Agenția Associated Press, 
care transmite știrea, men
ționează că mișcările de 
luptă pentru pace din 
Noua Zeelandă organizea
ză cu regularitate acțiuni 
prin care se protestează 
împotriva prezenței în 
apele teritoriale ale țării 
a navelor militare ameri
cane purtătoare de arma
ment nuclear.

Moi recent. Io Conferin
țe de la Stockholm pentru 
măsuri de încredere și se
curitate și pentru dezo'ma- 
re pe continent. România □ 
cuprins, in propunerile pre
zentate de reprezentanții 
săi, și pe aceasta de o 
deosebită insemnâtete. tri- 
zînd nedislocarea o noi 
trupe, neamp'asarea a noi 
baze militare pe teritoriul 
altor state în Europa și în
cetarea dezvoltării și mo
dernizării celor existente. 
Pentru că logica vieții re
levă cu pregnanță că di
recția de acțiune nu este 
cea a sporirii prezenței mi
litare pe teritorii străine, ci, 
dimpotrivă, aceea a renun
țării la baze și retragerea

Qi£
■ ROMA. — la Roma a

avut loc, in prezența pre
ședintelui Sandro Pertini, o 
ceremonie in memoria celor 
335 de victime ole masa
crului săvirșit de naziști, in 
urmă cu 40 de ani, la 
Fosele Ardeatine.

Partid penții la comemo
rare, reprezenrind o-geni- 
zațiî oie veteranilor luptei 
ootifoscista din italia, D'e- 
cum ți personal-toți o’e 
riaț. porit.ee ți cu'tu'aie 
itabece. cu exprimot spe
ranța că lumea nu va mei 
cunoaște iarăși ora- e răz
boiului si reimrietea fos- 
cismulu'.

■ GENEVA. - La Ge
nera a fost înființat un Co
mitet international compus 
din numeroși oameni de 
știință — intre care opt 
laureați ai Premiului Nobel 
- care se va ocupa de 
aplicarea tehnologiei avan
sate in lupta împotriva 
foametei in lume. Alcătuit 
sub egida Organizației 
Meteorologice Mondiale 
(O.M.M.), comitetul va exa
mina și aplica diferitele 
programe elaborate cu 
scopul de- a contribui ia 
creșterea producției agri
cole in regiunile afectate 
de secetă.

■ BRUXELLES. - După 
eșecul Consiliului C.E.E. 
desfășurat la începutul sâp- 
tâminii la Bruxelles, orga
nizațiile profesionale agri
cole din Piața comună au 
lansat un apel „celor 
zece", cerindu-le să adop
te noile prețuri agricole 
pentru campania 1984 - 
1985, care urmează să in
tre în vigoare la 1 aprilie, 
informează agenția ANSA.

tuturor trupelor in perime
trul național.

S gur, pot exista — și se 
vehiculează — sumedenie 
de -argumente" care se vor 
sprijin tezei necesității unor 
beze și dislocări de trupe 
ole unui stat sau oituia pe 
teritorii străine. Viața po
poarelor insă le infirmă pe 
toate, la suprofeță nerămî- 
nî.nd decît faptul nud: atin
gerea gravă ce se aduce 
prin cceste „prezențe" aiît 
suveranității, cit și indepen
denței naționale a statelor 
năpădite de asemenea _a- 
jutoare"...

„România — relevă tova
rășul Nicolae Ceaușescu — 
s-a pronunțat și se pronun
ță ferm pentru retragerea 
trupelor străine de pe teri

Totodată, eie au expri
mat preocuparea pentru 
faptul că, în domeniul a- 
gricol, orientările Consi
liului GE.E. tind „să acu
muleze pe umerii agricul
torilor măsuri de penalizare 
care vor avea repercusi
uni extrem de negative 
asupra veniturilor k>r".

■ CIUDAD DE MEXICO. 
— In capitala Mexicului a 
fost creat Comitetul de 
apărare a popoarelor din 
țările Americii Centrale, din 
care fac parte militanți pe 
tărim obștesc, cadre di
dactice din America de 
Sud, America de Nord și 
unele state vest-europene. 
In cursul unei conferințe 
de presă organizate eu 
acest prilej, s-o anunțat că 
vor fi inițiate acțiuni de 
masă in favoarea soluțio
nării pe calea tratative
lor c tutu'o* * controverse
lor din America Centrală, 
împotriva polițaii ameste
cului străin in treburile 
interne, pentru autodeter
minarea popoarelor.

■ BEIJING. - R.P. Chi
neză acționează pentru asi
milarea treptată a tehno
logiei de producere a e- 
chipamentelor necesare 
centralelor atomoelectrice 
ce se vor construi in țară, 
chiar dacă, în prezent, teh
nologia respectivă este im
portată - a declarat vice- 
premierul Consiliului de 
Stat, Li Peng, informează 
agenția China Nouă. in 
momentul de față, în China 
se realizează două centra
le atomoelectrice, ele ur- 
mînd să devină operative 
încă în cursul actualului 
plan cincinal. Alte două 
asemenea unități se vor 
construi in următorul cin
cinal (1986-1990) - a re
levat vicepremierul chinez.

■ Colectivul întreprin
derii de pajiști Deva 
transmite sincere condo
leanțe familiei dr. Gheor
ghe Olteanu în marea 
durere prilejuită de pier
derea fiicei lor 
MIHAELA. (4962)

■ Familia îndoliată anun
ță cu deosebită durere înce
tarea din viață după o grea 
suferință a tînărului

DOREL COSTEA
înhumarea va avea loc la 

26 martie 1984, orele 14, la 
cimitirul din Boiu de Sus.

(4963)
■ Familia Andri ca Gheor- 

ghe transmite sincere condo
leanțe familei îndoliate prin 
decesul vărului

COSTEA DOREL.
S Un grup de colegi, mu

zicanți din Deva, aduc un 
ultim omagiu dragului lor 

COSTEA DOREL, 
acordeonist și transmite condo
leanțe familiei îndoliate. (4965)

■ Colegii de activita
te artistică — Drăgan 
Muntean, Savu Nicolae, 
Coza Ionel, Safta Adrian/ 
Miheț Ovidiu, și Lokotoș 
Fery depling dispariția 
fulgerătoare a talenta
tului acordeonist

DOREL COSTEA 
de numai 39 de ani. din 
Boiu de Sus.

Sincere condoleanțe în
dureratei familii.
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toriul altor state, pentru 
desființa-ea bazelor milita
re — ca una dintre condi
țiile primordiale pentru o 
politică de destindere". îm
plinirea acestei chemări la 
rațiune ar elibera mica 
noastră Europă de cei cir
ca 1 milion de ostași ai 
altor state aflați pe teri
toriul a 18 țări străine de 
pe continent, încartiruiți în 
nu mai puțin de șapte sute 
de baze.

Cu realismul ce o carac
terizează, țara noastră a 
propus o retragere ce sub
înțelege un proces gradual, 
dar care — neapărat — în 
ultimă instanță să vizeze e- 
liberarea Europei de acest 
flagel ai trupelor străine 
Intrate în casa altuia I
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ANUNȚ IMPORTANT
Aducem la cunoștința cetățenilor, instituții- 

j lor, unităților economice și cooperatiste din 
. municipiul Hunedoara, orașul Călan și comu

nele Bunila, Cerbăl, Ghelari, Peștișu Mic, Te-
• liucu Inferior, Toplița și Lunca Cernii, că Oficiul 
, pentru probleme de muncă și ocrotiri sociale din

municipiul Hunedoara și-a încetat activitatea, în- 
J cepînd cu data de 16 martie 1984, urmînd ca toa

te dosarele de pensionare, precum și -cererile 
| legate de drepturile de pensii și asigurări so- 
j ciale să fie depuse la DIRECȚIA PENTRU PRO- 
! BLEME DE MUNCĂ Ș! OCROTIRI SOCIALE A 
| JUDEȚULUI HUNEDOARA, cu sediul în muni- 

j cipiul Deva, B-dul Dr. Petru Groza, nr. 28, te- 
i lefon 11850 (interior 19, 15, 57).

Accesul publicului, zilnic între orele 10-13.
* I

publicitate
V ÎXZA RI

■ Vind apartament 
camere, confort unu 
Deva, telefon 2&5S7.

două 
sporit.

(4958) 
patru 

bal-
■ Vind apartament

. camere, cărămidă, garaj, __
con dublu. Deva, zona pieței.

; telefon 16109. orele 16—20. 
(4954)

■ Vind urgent apartament 
nou. două camere decoman
date. Hunedoara, strada Mihai 
Viteazul 21 A, bloc 1, aparta-

1 ment 16. (4938)ia Vind Dacia 1 300. neri- 
, dlcată. Hunedoara, telefon 

, 15187. după orele 16.
<c. 22)B Vind tractor Lanz—Buldog J de 25_ c p cu circular si

Iw
I 
I

Deva, 
(4951)

de ser-

plug, cîmpuri Surduc, nr. 68. 
(4961)

OFERTA DE SERVICIU
■ Caut femeie internă pen

tru îngrijit doi copii. ~ 
telefon 23050.

PIERDERI
■ Pierdut legitimație 

viciu, pe numele Chici Cleo- 
nlc, eliberată de G.I.G.C.L. 
Deva. O declar nulă.

(4941)
■ Pierdut legitimație de ser

viciu, nr. 2231, pe numele 
Olariu Dorina, eliberată de 
Fabrica de încălțăminte Hu
nedoara. O declar nulă.

(4949)
■ Pierdut legitimație de ser

viciu, cu nr. 64 364, eliberată 
de E. M. Ghelari, pe numele 
Lovin Mihai. O declar nulă.

(c. 1) 
ANIVERSARI

■ Părinții, soția și copiii
urează dragului lor fiu, soț 
și tată RAȚI IOAN, cu ocazia 
aniversării a 50 de ani. multă 
sănătate, fericire și „La 
mulți ani“. (4952)

■ Cei unsprezece copil, nu
rorile, ginerii și nepoții 
urează dragei lor BERECZKY 
MARIA, cu prilejul aniversării 
a 70 ani, sănătate, viată lun
gă și multe bucurii. (4411)

DECESE

■ Profund îndurerați 
elevii claselor a IlI-a C 
și a Il-a C, de la Școa
la generală nr. 1 Deva, 
cu toată candoarea celor 
cîțiva anișori, prezintă 
sincere condoleanțe fa- 
milei îndurerate prin pier
derea neuitatei lor colege

MIHAELA OLTEANU.
Sinteni alături de fa

milie în nemărginita sa 
durere. Susan Cornelia, 
Sorescu Livia. (4933)
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■ Colectivul Băncii a- 
gricole Deva este alături 
de colega Mai ia Oltea- 
nu în momcnMte de ne
mărginită durere prici
nuite de moartea dră
gălașei sale fiice 
MIHAELA șl transmite 
sincere condoleanțe fa
miliei. (4956)

r1

■ Colectivul de muncă 
de la O.J.R.S.A. Deva 
este alături de Dr. Ol
tean u Gheorghe în incre
dibila pierdere suferită 
prin decesul fiicei sale 
MIHAELA, în virstă de 
9 ani. Sincere condolean
țe îndureratei familii.

(4955) 4
■ Colectivul de oameni 

ai muncii din cadrul A- 
sociației horticole Deva 
este alături de familia 
Oltean u în încercarea 
grea pricinuită de de
cesul fiicei lor MIHAELA.

Transmite sincere con
doleanțe familiei îndo
liate. (4959)
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