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ORGAN AL COMITETULUI JUDEȚEAN HUNEDOARA AL PC. R
Șl AL CONSILIULUI POP ULAR JUDEȚEAN

Sesiunea Consiliului popular județean
Iepi, la Deva s-au des

fășurat • lucrările Sesiunii 
Consiliului .popular jude
țean, lâ care au participat 
ca invitați primarii comu
nelor, președinții coopera
tivelor de producție, achi
ziții și desfacerea mărfu
rilor, reprezentanți ai or
ganelor județene, ai orga
nizațiilor’. de masă - și ob
ștești care au atribuții în 
domeniul, realizării progra
mului de autoconducere și 
autoaprovizionare terito
rială.

în cadrul ordinii de zi 
au fost prezentate Raportul 
privind modul cum au 
acționat consiliile populare 
și organele de specialitate 
pentru asigurarea bazei 
materiale și realizarea sar
cinilor de contractare a 
produselor agricole vege
tale și animale, precum 
și a programelor speciale 
in vederea înfăptuirii auto- 
conducerii și autoaprovi- 
zionării teritoriale . și In
formarea cu privire la a- 
plicarea măsurilor .de creș
tere a natalității. și îmbu
nătățirea situației demo
grafice în județul nostru.

Materialele prezentate au 
reliefat, în lumina sarci
nilor și orientărilor formu
late de secretarul general 
ăl partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, preocu
pările manifestate de facto
rii răspunzători în dome
niile analizate, rezultatele 
înregistrate pînă acum și 
direcțiile de acțiune pentru 
îmbunătățirea activității de 
viitor.

Pe marginea materialelor 
prezentate au luat cuvîn- 
tul tovarășii: Aurel Bulgă
rea, Salyina Prejban, Ni
colăe Pîrvu, Ion Bedeă, 

Corneliu Stîrceseu, Viorel 
Braiea, Adam Corui, Ga- 

. vrilă David, Augustin Bo- 
ticiu, Zeno Manațe.

Materialele și partici- 
panții la dezbateri au dat 
o înaltă apreciere contri
buției hotărîtpai’e' a secre
tarului generai al partidu
lui la elaborarea progra-

■ înelor de dezvoltare inten
sivă și modernizare a agri
culturii, pentru creșterea 
aportului acestei ramuri la 
progresul general econo- 
mico-social al patriei, gri
jii ce o poarttl ridicării 
necontenite a bunăstării 
oamenilor muncii. în acest 
context au fost subliniate 
preocupările existente pen
tru înfăptuirea obiectivelor 
stabilite de Consfătuirile 
de lucru pe problemele a- 
griculturii din decembrie 
1983 și ianuarie 1984, a 
prevederilor Programului 

‘-unic de creștere a produc
ției agricole în gospodă
riile personale ale mem
brilor cooperativelor agri
cole de producție și ale 
țăranilor particulari, pre
cum și a sarcinilor des-

■ prinse din cuvîntarea se
cretarului general al parti
dului la recenta plenară a 
CC. al P.C.R. Consiliile 
populare județean, munici
pale, orășenești și comu
nale au întreprins o serie 
de măsuri politico-organi- 
zatorice menite să asigure 
mobilizarea largă a tuturor 
producătorilor agricoli la 
valorificarea deplină a po
tențialului uman și mate
rial de; care dispune agri
cultura județului nostru 
•în scopul înfăptuirii în cele 
mai bune condiții a pre
vederilor programului de 

autoconducere și autoapro- 
vizionare teritorială. Dez
baterile în cadrul sesiu
nilor consiliilor populare și 
adunărilor cetățenești au 
prilejuit stabilirea și ini
țierea a numeroase ac
țiuni care să asigure o 
contribuție sporită a fie
cărei localități la fondul 
de autoaprovizionare și la 

4'fondul de stat, punînd ac
centul pe folosirea integra- 

-lă și cu randament ridicat 
a pămîntului, indiferent 
de deținători. Pe lîngă lu
crările de îmbunătățiri fun
ciare, care în acest an cu
prind peste 12 000 hectare, 
s-a acționat pentru crește
rea potențialului productiv 
al pămîntului prin aplica
rea a peste 300 000 tone 
îngrășăminte organice, a- 
cordînd prioritate fertiliză
rii suprafețelor destinate 
legumelor, culturilor inten
sive de cartofi și porumb, 
sfeclei de zahăr. Venind 
în sprijinul gospodăriilor 
populației pentru sporirea 
producției vegetale, Ia dis
poziția acestora au fost 
puse însemnate cantități 
de semințe din soiuri valo
roase, material șăditor, ră
saduri de legume, ceea ce 
impune ca și aportul ță
ranilor.cu gospodărie parti- 
'culară la realizarea pro
gramului de autoaprovizio
nare să fie mai însemnat. 
Asigurarea unei bune a- 
provizionări a populației 
județului cu legume, car
tofi și fructe din produc
ție proprie impune efor
turi deosebite în toate lo- 
-calitățilc pentru reeupera-

(Continuare in pag. a 2-a)

AGRICOLA DE PRIMAVARA

La semănat și pregătirea terenului, 
viteza de lucru trebuie sporită!

Vineri seara, Consiliul 
unic agroindustrial Călan 
a raportat încheierea însă- 
mînțărilor pe cele 185 ha 
destinate culturii de raa- ; 
zăre pentru boabe și a , 
46 ha cu sfeclă furajeră. '■ 
Acest fapt a permis să se 
treacă cu toate forțele ■ 
la pregătirea terenului și ; 
plantarea cartofilor. în ! 
unitățile din C.U.A.S.C, 
Călan cartofii trebuie să 
ocupe o suprafață de, 305 
ha, iar pînă vineri au fost 
cultivate aproape 90 ha. 
Ioan Cotuțiu, directorul 
S.M.A. Călan, ne spunea 
că prin organizarea bună 
a activității mecanizatorilor, 
prin strădania ce o depun 
specialiștii pentru buna 
utilizare a tractoarelor și 
folosirea la maximum a 
timpului bun de lucru se 
reușește să se atingă vi
teza de lucru planificată 
la cultivarea cartofilor, 
dar ea poate fi sporită 
la peste 5 ha, pe tractor

HUNEDOARA — ctitorii mărețe 
în anii SOCIALISMULUI

Ieri — mină cu cai. 
Astăzi — mecanizare 
complexă

Citim dintr-un documen
tar : ,,Primele exploatări
de minereu de fier din 
Munții Poiana Ruscăi da
tează din antichitate, de 
pe vremea dacilor și ro
manilor, lucru dovedit de 
numeroasele obiecte ar
heologice găsite în această 
zonă, care indică existența 
unei puternice colonii de 
exploatare la Teliuc. Al 
doilea zăcămint (de mine
reu de fier — n.n.) ca im
portanța și pondere este 
cel de la Ghelari, care 
este asemănător celui de 
ia Teliuc, minereul fiind 
alcătuit din siderită, he- 
matită, limonită...",

- In 1956, deci acum 
23 de ani, am venit eu la 
mină ca maistru minier — 
ne spune tovarășul Vasile 
Golda, directorul întreprin
derii, astăzi inginer-doctor 

și pe zi. Florica Lăpușan, 
inginera șefă a C.Â.P. 
Valea Sîngeorgiului, ne 
spunea că cele cinci trac
toare repartizate unității 
lucrează de cum se lumi
nează de ziuă pînă se 
Iasă seara, fără pauze 
nejustificate, cei mai vred
nici mecanizatori fiind loan

C. U. A. S. C. CĂLAN

Cristian, Stelian Măgurea- 
nu și Romulus Luțoi. Ca 
urmare a muncii mocani • 
zațurilor și cooperatorilor, 
pînă în prezent a fost 
pregătită o suprafață de 
aproape , 60 ha și s-au se
mănat 6 ha cu sfeclă fura
jeră și 12 ha cu trifoi.

La cooperativa agricolă 
din Bretea Strei stăm de 
vorbă cu Marcel Petruța, 
inginerul șef al unității : 
• Am semănat pînă 

in minerit. De atunci în
coace, anual, noi am tri
mis furnalelor țării mai 
bine de un milion de tone 
de minereu. Aproape 
1 100 000 tone vom extra
ge anul acesta. După ce-l 
înnobilăm la uzina de pre
parare, ridicîhdu-i la peste 
50 la sută procentul de 
fier, minereul ajunge la 
furnaliști și de aici in 
oțelul țării.

— Tovarășe director, am 
fost de curînd la mina 
Ghelari, astăzi, cea mai 
mare din cadrul întreprin
derii. Am stat de vorbă pe 
îndelete cu mulți oameni, 
mai cu seamă mineri. Ei 
aduc mereu în discuție me
canizarea, creșterea pro
ducției de minereu, ciștiguri 
mai bune, condițiile de via
ță și de muncă în conti
nuă perfecționare...

acum cinci hectare cu sfe
clă furajeră și 10 ha cu 

. mazăre. De două zile lu
crăm intens la pregătirea 
terenului și la cultivarea 
cartofilor. La realizarea 
patului germinativ lucrea
ză mecanizatorii Vasile 
Coca și loan Crișan, iar pe 
mașina de plantat cartofi, 
Traian Boglea, care are 
experiență bogată în exe
cutarea acestei lucrări. ;

Vorbiiidu-ne despre im
perativele sub care șe des
fășoară această lucrare, 
interlocutorul ne spunea că 
se urmărește, paralel cu 
atingerea unui ritm înalt, 
asigurarea unei densități 
de 600 000 tuberculi la 
hectar. Pentru a se asi- 
gura'o bună organizare și 
desfășurare a lucrărilor, 

' președinta unității, Maria 
Tănăsoni, se ocupă de pre-

TRAIAN BONDOR

(Continuare în pag. a 2-a)

— Este foarte bine să ne 
aplecăm mereu urechea la 
vorbele minerilor noștri. La 
urma urmei, ei dau tonele 
de minereu peste plan. 
Dacă stau să mă gîndesc 
bine, dintre cei pe care 
i-am găsit eu aici acum 
aproape 30 de ani, puțini 
mai sînt. Au ieșit la pen
sie, Dar despre ortacii 
noștri buni, devotați și 
harnici aș fi tare bucuros 
să scrieți. Inginerul Sîiaghi 
Zoltan, șeful minei Teliuc, 
apoi loan Birsan, Vasile 
Pavel, Ștefan Cristea, A- 
lexandru Oargă, loan Fur- 
dui, loan Herman, Tiberiu 
Doboli, Mihai Radu, loan 
Irimia, Nicolae Drîstaru 
fac parte din generația 
mea, adică mai vîrstnică. 
Alții au venit după noi, 
cîțiva ani mal tîrziu, dar 
sînt oameni de nădejde, 
Aici i-aș numi pe Simion 
Mariș, Petru Beldeanu, 
Nicolae Simțea, Ecsy Carol, 
loan Dav'descu, loan Tro- 
san, Gheorghe Neda, Ioana 
Lalu,.. Există și generația

GH. I. NEGREA

(Continuare în pag. a 2-a)

„Aprilie - luna gospodăririi și înfrumusețării localităților"
Sâ respectam ceea ce s-a fâcut, sa îmbogățim

zestrea de frumos a orașuluiComisia județeană pentru organizarea și des
fășurarea întrecerii socialiste adresează tuturor 
locuitorilor județului — muncitori, țărani, inte
lectuali, femei și bărbați, tineri și vîrstnici

CHEMAREA
de a participa cu toții la acțiunile organizate 
pentru buna gospodărire și înfrumusețare a lo
calităților.

Să facem în această perioadă ca orașele 
și satele județului nostru să devină mai fru
moase, mai bine gospodărite.
• să amenajăm noi zone verzi și de agre

ment și să întreținem pe cele existente ;
• să plantăm un număr cît mai mare de 

pomi, arbori, arbuști și flori;
• să reparăm străzile, drumurile și trotua

rele ;
• să zugrăvim și să întreținem fațadele ca

selor, zidurilor și gardurilor.
Asociațiile de locatari, cetățenii, toate unită

țile socialiste să asigure zilnic măturarea, în
treținerea și stropirea cu apă a trotuarelor, 
aleilor,- rigolelor și a zonelor verzi din fața 
imobilelor pe care le administrează sau dețin.

Comisia județeană își exprimă convingerea 
că oamenii muncii hunedoreni vor depune toa
te eforturile, priceperea, hărnicia și spiritul lor 
gospodăresc pentru realizarea obiectivelor edi
litare și de înfrumusețare a localităților.

Împreună cu ing. Virgi- 
liu Burtea, șeful secției 
gospodărie comunală și 
sing. Ioan Popa, din cadrul 
aceleiași secții a Consiliu
lui popular al municipiu
lui Deva consultăm planul 
de măsuri întocmit de co
mitetul executiv cu privire 
la gospodărirea și înfru
musețarea municipiului De
va în acest an.

Amintim cîteva realizări 
mai importante obținute 
deja în 1984. în 3 luni s-au 
plantat în Deva 24 009 fire (Continuare în pag. a 2-a)

Elevii Liceului agroindustrial din Hațeg îi ajută pe locatarii cartierului „Aurel Vlai- 
cu“ la amenajarea zonelor verzi în fața blocurilor.

de trandafiri, 22 000 fire 
gard viu, 65 000 arbuști or
namentali^ 25 000 arbori, 
iar in prezent, în serele 
consiliului popular muni
cipal se pregătesc pentru 
covorul multicolor al ora
șului 1,2 milioane flori di
ferite, ce vor înfrumuseța 
și mai mult zonele între
gului oraș. De asemenea, 
s-au plantat arbori și ar
buști ornamentali în par
cul din spatele I.P.H., ar
bori mari (ornamentali) în 
parcul de la gară, s-a a

menajat parcul și platfor
ma de pe Bulevardul De- 
cebal, s-a executat trotua
rul pe D.N. 7 în zona auto- 
gării pentru călători și în 
zona străzii 16 Februarie — 
Izvorul Decebal, s-au în
treținut zonele verzi în 
toate cartierele municipiu
lui, ca și aleile de pe ce
tate și din parcul „Cetate".

Pentru a ne convinge de-

VASILE PÂȚAN

ÎN ZIARUL DE AZI ;

■ CASA CU 200 DE 
COPII

■ R - R - R : Produse
noi, de valoare, din 
materiale refolosibile

■ MOZAIC DUMINI
CAL

Din cuprins :
• Memoria pămîntu- 

lui hunedorean
• Sfatul medicului
• Cuvinte încrucișate
• Șah
• Umor

■ Serial : COMPLO
TUL. Episodul IU

Acțiuni de 
înfrumusețare

Beneficiind de tim
pul frumos, un ma
re număr de oameni 
ai muncii din cadrul 
I.L.P.P. Deva, mobili
zați de organizațiile de 
partid, au fost prezenți, 
în zilele șăptămînii, 
la acțiunile de înfru
musețare a locurilor 
proprii de muncă. La 
depozitele din județ s-a 
făcut, în principal, cu
rățenie și au fost ame
najate zonele verzi, iar 
la stațiile PECO au fost 
săpate rondourile, s-au 
plantat flori și arbuști 
ornamentali.
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Astăzi — mecanizare 
complexa

(Urmare din pag. 1)

cea nouă, tînără, dar care 
se implică tot mai mult in 
problematica extragerii mi
nereului de Her din adîn- 
curite Munților Poiana Rus- 
căi. Notați-i pe Mircea Ni- 
coară, loan Raț, Horia 
Rain, Ovidiu China, Andro- 
nic Alic, Dan Sîrbuiescu, 
Cornel Petroescu, ca să 
dau doar c/teva nume. 
Vedeți, la noi, în minereul 
de fier, ca și la cărbune, 
de altfel, meseria nu se 
fură, se ia din mină in 
mină, de la o generație 
la alta". „Ce a fost tata?" 
„Miner 1". „Eu ce mă iac?" 
..Tot la baie". Că fiii mi
nerilor de altădată tint 
astăzi muncitori de înaltă 
calificare, maiștri, subingi- 
neri, ingineri e o altă po
veste, a cărei cheie se 
află in politica partidului 
nostru, promovată mai cu 
seamă în ultimii douzeci 
de ani.

Veteranii Ghelariului și 
Teliucului mai țin minte că 
acum 20-30 de ani lu
crau în mină cu cai. Ti
nerilor mineri nu le vine 
să creadă. Astăzi există 
electrificare, mecanizare, 
condiții dintre cele mai 
bune, care conduc la creș
terea producției fizice de 
minereu de fier. Dar firma 
J.M.H.* nu produce nu
mai minereu de fler. 328 
sînt beneficiarii ei din țară 
șl de peste hotare. Indus
triile chimică, farmaceuti
că, siderurgică, ușoară etc. 
nu-și pot îndeplini sarcini
le fără talcul de Hunedoa
ra ; marile combinate si
derurgice ale țării folosesc 
zi ți noapte dolomite de 
Crăciuneasa. Au cu ce se 
mindri minerii din adincu-

rile Munților Poiana Ruscăi!
— Exploatăm minereu de 

fier la peste 150 metri sub 
nivelul mării — ne spune 
tovarășul loan Bârna, se
cretarul . comitetului de 
partid. Și nu ne vom opri 
aici. Deschidem un nou 
cimp minier sub Nâdășbe— 
Ocoliș, de unde se așteap
tă minereu bogat Cu aju
torul I.P.E.G. Deva con
tinuăm cercetările în zona 
lazuri—Vadu Dob-ii—Leese— 
Cerișor. Pentru talc. La 
Ghelari nord-vest pentru 
minereu. Mineri; noștri. a- 
proape 5 000. dintre care 
jumătate sirrt car-un ștr, 
muncesc cu deplină dă u e 
pentru a răspiăb Inc-ede- 
rea pe care pcrt-d-ri. soro 
o pun în ei.

Revenim Ip sed ul I. M. 
Hunedoara. Ne oprim în 
hol. Secretarul gene-a- a. 
partidului, președinte e țării, 
tovarășul N cooe 
Ceausescu are două sem
nături aici. Una pe „Ordi
nul Muncii" clasa a ll-a. 
din 1978, alta pe „Ordinul 
Muncii* clasa a ll-a din 
1980, omindouă bucurii de 
mare preț pentru minerii 
din Munții Poiana Ruscăi.

- Știm că crem de înde
plinit sarcini importante. 
Mai multe maser. prime, 
•ndependența energetcă o 
țării cer eforturi meri. În
credințăm partid ui. pe se
cretarul nostru generai și 
primul președinte al Româ
niei, că minerii din od~n- 
euriie Munților Pogana 
Ruscăi își vor face întot
deauna datoria față de 
țara lor.

Sini cuvintele rostite cu 
patos comunist de minerul 
lordache Scinteie, veteran 
ol producțiilor de minereu 
de fier.

Casa cu 200 de copii
— Dimineața tind o aduc 

pe Oana la grădiniță, o 
las cu aceeași încredere 
cu care aș lăsa-o în gri
ja mamei mele. Fetița mea 
are doar trei ani și patru 
luni și de un an, de tind 
frecventează grădinița, a 
învățat foarte muîte lu
cruri. Sînt mulțumită per fu 
tot ce-i oferă această uni
tate de învățămînt și ocro
tire.

Cuvintele pe care ni 
le-a adresat mama Oanei 
Fișter, desenator tehnic 
la l.U.M. Petroșani, le-am 
auzit exprimate intr-un fel 
sau altul de numeroși pă
rinți care, în ziua docu
mentării noastre, au trecut 
pragul Grădiniței cu pro
gram prelungit nr. 3 din 
Petroșani.

— Și eu și soțul meu 
sintem foarte mulțumiți pen
tru modul în care Andrei 
este îngrijit aici. Plec la 
mină, in fiecare zi fără să 
mai am grija copilului, 
deși, trebuie să recunosc, 
e foarte neastîmpărat — 
ni se confesează mama 
lui Andrei Coroesc, inginer 
la I.M. Livezeni, iar bunica 
lui Cătălin Felea ore nu
mai cuvinte elogioase la 
adresa întregului colectiv 
al grădiniței.

— Ce-ați mtncat astăzi 
la prînz ?

— Supă cu perișoare, 
corniță cu cartofi și pră
jitură - se grăbesc cîțiva 
copilași să ne răspundă 
— dar acum sîntem la 
gustarea de după-amiază.

- Și ce... gustați ?
— Pîine, unt și brinză. Ieri 

am fost foarte cuminți și 
aim primit și ciocolată. 
Tovarășa, vreau să vă 
îmbrățișez că a venit mă
mica să mă ia.

„Tovarășa" - Elvira Sepe- 
țan, directorul grădiniței — 
e înconjurată de copii: „la 
revedere Manuel, la re
vedere Andrei, ne vedem 
cu bine, mîine, Gabriel, la

revedere rotruț, Oonc 
Cătălin»*

Șcpte să", de tic sa (4 cu 
dublă funcționai.tete), șapte 
soli de mese, două vestiare, 
atelierul aplicativ. nume
roasele cor-.doo'e, — *.oo- 
:e întrunesc c oe
basm, o lume a cu-or-.lor, 
a frumuseții, a primăveri. 
Ceea ce împodobesc azi 
pereții incoper.lor stnt dorul 
ți măiestria educocoorelor 
de aici, una mai talentată 
și mai îndrăgostită de me
serie ca cea .‘oftă. -A ti e 
mina Mediei Cotrirescu. ua 
talent deosebit în ario 
plastică. O vedeți pe 
lulio Sche'weitzer î Are un 
spirit de dăruire și dro- 
goste pentru copii rare. 
Ileana Fenițer e deosebit 
de harnică, Doba Popescu 
e bună, ambițioasă, mă pot 
oria nd bizui pe ea, dor 
os fi nedreaptă dacă a? 
vorbi numoî despre e!e 
cird Mc'-o Pu:v. L*dc 
Munteonu sînt orSănd 
exemple, tind educatoa
rele Moricna Tunoru. B- 
viro Matei și celelalte for
mează colectivul cu care 
muncim zi de zi și odu- 
năm, tot zi de zi, bucuriile 
acestei munci* — opreciozo 
Elvira Sepețan. Și numai 
după ce trecem din încă
pere în încăpere, după ce 
ascultăm cintece și poe
zii și admirăm îndemî- 
narea copiilor de-o șchioa
pă din atelierul oplicativ nu 
ne mai întrebăm de ce, in’ 
decurs de trei oni, această 
grădiniță a cucerit de două 
ori locul I pe județ în 
întrecerea „Școala noastră 
- casa noastră*. Și înțe
legem cit de redă și uti
lă este conlucrarea gră
diniței cu întreprinderea 
patronatoare - l.U.M. Pe
troșani — a cărei condu
cere este prezentă la toa
te acțiunile întreprinse de 
unitatea de învățămic.t 
preșcolar.

LUCIA LIC1U

Să îmbogățim zestrea
de frumos
(Urmare din pag. 1)

spre ce s-a realizat din 
planul de gospodărire și 
înfrumusețare a munici
piului in acest inceput de 
an aniversar, străbatem îm
preună cu tovarășii amin- 
tiți municipiu] de la un 
capă: ia altui. Constatări, 
in general bune, ba in ri
nele direcții chiar foarte 
bune. Vineri dimineața și 
după-amiază — participa
re activă la lucrări din 
partea multor asociații de 
locatari, a școlilor, unități
lor economice.

Am intilnit la locurile 
unde se executau lucrările 
de înfrumusețare și gospo
dărire a orașului lucrători 
de la Inspectoratul silvic, 
de la BDA.PS, Sectorul 
L 5 al CFJL, O. J. T, 
GJ.G.C.L. din toate liceele 
municipiului, locatari ai 
blocurilor din străzile Im- 
păratu Traian. N Bi.?es- 
cu. V. L Lenin șa. ame- 
najind zonele verzi și ren- 
dourile cu flori, dind o 
nouă față cartierelor, stră
zilor.

— Cu ce convingeri ve- 
niți din tatflmrile avute cu 
cetățenii municipiului ? — 
l-am întrebat la sfirșltnl 
raidului nostru pe tovară
șul Mînică Neagoe. prim- 
ricepreședintele Comitetu
lui executiv al Consiliului 
popular.

— Ci fc ultima vreme 
s-ac format foarte multi

a orașului
și foarte buni edili ai mu
nicipiului. IJeva nu este 
doar orașul celor care ne 
aflăm acum In conducerea 
consiliului popular, ci al 
tuturor cetățenilor săi. Ei 
îl ridică la noi dimensiuni, 
îl întrețin, îl gospodăresc 
și îl lasă moștenire urma
șilor. Iar la data aceasta, 
interesul deveniior pentru I 
orașul lor este mare, ini
țiativele sint diversificate 
și participarea la lucrările 
de gospodărire și înfrumu
sețare este tot mai activă 
S-au făcut multe lucruri 
bune pir.ă acum. Păcat 
de faptul că unele uni
tăți. cum sînt BJATM.. 
ULE-. Fabrica de produse 
lactate. Cooperativa -Pro
gresul*. S.U.T, Energo- 
constructia. IJ’.I.C.C.F. ș.a. 
nu-și aduc pe măsura po
sibilităților contribuția la 
realizarea tuturor obiecti
velor stabilite In acest 
sens. Așteptăm și colecti
vele acestor unități să par
ticipe in număr mare la, 
acțiunile ce vor continua 
pentru amenajarea spații
lor verzi, plantarea de 
trandafiri în zona casei de 
cultură și in zona centrală 
a orașului, plantarea de 
arbori și arbuști ornamen
tali in parcurile de la ga
ră, autogara, acțiuni de 
curățenie între blocuri, ac
tivități care vor îmbogăți 
zestrea de frumos a muni
cipiului.

Produse noi, de valoare, 
din materiale refolosibile

Creatorii de încălță
minte se află intr-o com
petiție permanentă nu 
numai cu gusturile noastre 
sofisticate, dar și cu folo
sirea cit mai chibzuită a 
materiilor prime. Se duce 
o adevărată luptă pentru 
utilizarea integrală a ma
terialelor, se gîndește, se

Tot anul trecut, din res
turi de material textil 
(numit panabol) s-au fa
bricat 6 000 perechi papuci 
de casă.

In afara străduințelor 
pentru crearea din mate
riale refolosibile a unor 
modele utile și atractive, 
se urmărește și obținerea 
unui preț scăzut pentru 
aceste produse. în ianuarie 
a.c., din niște plăci de 
p.v.c. pe suport textil, 
perforate pentru scoate
rea unui ornament ce se 
aplică pe o sanda, s-a con
ceput un model de plasă 
la prețul de 22 lei bucata.

— Este un preț prea 
mare, ne-a declarat ing. 
Cornelius Crainic, directo
rul fabricii. Trebuie să--l 
scoatem sub 20, la maxi

La Fabrica de încălțăminte Hunedoara

1

sj
Si
9,

10, 
10,:

11,,

13,0

18,5(
19,0(

19,20

19,55
21,35

21,50

Viteza de lucru 
trebuie sporită!

(Unnore Sn peg 1)

găurea terenulzi. iar Ingi- 
nerul șef coordonează în
deaproape lucrările de se
mănat și plantat, aflmdu-se 
ca și brigadierii de altfel, 
zi-lumină in cimp.

Atingerea unui ritm înalt 
și pălirăunei calități 
superioare a lucrărilor pe 
eroare sir.t oUectire ce 
se înfăptuiesc și în alte 
unități. în acest scop, la 
cultivarea cartofilor lu
crează cei mai buni me
canizatori ai S M A. Căuan. 
La Batfz. pe mașina de 
p-attta: lucrează Alexandru 
Pop. ia Sin trai, Constantin 
Brașovean u, la Strei, Du
mitru Ctoregaru și Andro- 
nic Moga. -a Bosor-jd, 
Alexandru Rozoti, ia Ruși, 
Dumitru laccb ș.a. — ca- 
mevd cu o calificare ridi
cată și experiență îndelun
gată tn efectuarea acestei 
operații de mare însem
nătate.

— Avem de cultivat cu 
cartofi 30 ba. iar oină în 
prezent mecanizatorul 
Gbeorghe CLrje a realizat 
circa Jumătate din aceas
tă suprafață — ne apettea 
Ioan Gela Buzdugan, pre
ședintele C_A_P. Bretea 
Română. Joi a început și 
pregătirea patului germina
tiv pe suprafața planifi
cată a fi semănată ea 
porumb, pînă vineri seara 
discuindu-se aproape 30 ha. 
Dacă vremea ne permite. 
In zilele următoare vom 
începe insămînțarea.

Din cele relatate pînă 
acum reiese că în C.UAjS.C. 
Călan campania agricolă de 
primăvară se desfășoară 
In bune condiții. Aces
ta este adevărul, dar se 
cere insistat în cîteva di
recții. în unele unități — 
Bretea Strei, Nădăștie și 
altele — n-au fost semă
nate în Întregime supra
fețele destinate furajelor, 
deoarece nu a fost procu
rată încă sămînța de 
trifoi. în 1983 unitățile 
agricole din zona Călan, 
cu excepția CA..P. Boșo- 
rod, n-au avut loturi se- 
mincene — lucru ce nu 
trebuie să se întâmple în 
acest an — Iar sămînța

repartizată de D.G.A.LA. 
din alto zone Încă n-a sosit. 
Comnustibilul destinat 
SALA. Călan trece mai 
irttii prin Hunedoara, fapt 
ce indrzie sosirea lui la 
destinație. Vagoanele cu 
motorină ar putea fi diri
jate la Călan, lucru ce 
trebuie rezolvat cit mai 
urgent posibil. Pentru uti
lizarea tractoarelor exclu
siv la pregătit terenul și 
semănat se impune ca la 
o seamă de lucrări — 
transport de sămință, în
grășăminte naturale și 
chimice șa. — să se fo
losească atelajele, căci fie
care unitate din zonă dis
pune de cai și căruțe. 
Specialiștii, conducătorii de 
secții și formații de me
canizare să vegheze ca 
tractoarele să nu circule 
in gol, iar alimentarea cu 
combustibil să se facă In 
cfcnp. acolo unde se lu
crează.

fac măsurători și sute de 
schițe în scopul utilizării 
fiecărei bucăți rămase în 
urma croitului. Pulsul unor 
astfel de preocupări se 
simte din plin și în acti
vitatea tînărului colectiv 
de muncă al Fabricii de 
încălțăminte din Hunedoa
ra. Irginera Georgeta 
Mâțu, șefa atelierului teh- 
nic-creație, ne-a vorbit 
despre grija tuturor de a 
valorifica fiecare bucată 
de material mărunt rezulta
tă în procesul de produc
ție.

— Oamenii noștri au, e 
drept, mai puțină expe
riență ta acest domeniu. 
Dar, prin acțiunile de pre
gătire profesională ce le 
desfășurăm, prin cele de 
educație în spiritul unui 
strict program de econo
mii observăm că pe zi ce 
trece se maturizează. Dacă, 
inițial, muncitorul nu vede 
și nu urmărește decît mo
delul de încălțăminte la 
care lucrează, mai tîrziu 
el observă că din bucățile 
ce rămîn se poate fabrica 
o gheată,' un papuc, o 
floare ce poate fi aplicată 
pe alt model și multe 
altele. De aici începe, de 
fapt, refolosirea „resturi
lor*' direct in producție.

— în trimestrul patru al 
anului trecut s-au fabri
cat, pentru femei. cizme 
din piele. Din bucățile mici 
rămase, inginera Georgeta 
Mâțu împreună cu Arabela 
Bilei și cu Aurica Atana- 
soaie au conceput un mo
del de ghetuțe pentru 
copil. S-au fabricat, astfel, 
10 000 de perechi care au 
fost imediat apreciate și 
contractate de bazele co
merciale.

mum 18 lei. Se înțelege că 
materialul nu costă nimic, 
ci doar manopera și unele 
furnituri ce se mai adau
gă. Să vedem cum îl scă
dem ! Trebuie neapărat.

Acțiunea de refolosire a 
fiecărui petic de mate
rial nu se mai află, în 
prezent, în sfera dorințe
lor, a necesităților teore
tice, este materializată în 
diverse puncte ale fabricii 
prin numeroase fapte de 
muncă. La atelierul de 
croit am văzut cîteva mun
citoare alegînd resturi de 
o anumită mărime, pentru 
păstrare în magazie. Tot 
acolo există cîteva mii de 
bucățele rombice de cati
fea. Pentru ce ? Se pre
conizează fabricarea unui 
model de poșetă. în urmă 
eu o săptămînă, muncitoa
rele Ana Ilea și Viorica 
Bartha s-au prezentat la 
conducerea fabricii : „Vă 
propunem să facem o ghe- 
tuță decupată pentru copii, 
din aceste resturi de 
plasă relon". Propunerea 
a prins deja viață. Va fi 
cuprinsă în fabricație a- 
proape toată seria de nu
mere pentru copii.

Un fel de teoremă pe 
care am reținut-o de la 
interlocutori: „Orice bu
cată de material mai mică 
decît piesa cea mai mică 
dintr-un model se nu
mește căzătură". Și un țel 
omniprezent în fabrică : 
trebuie creat, mereu, un 
alt model care să aibă 
piese mai mici decît acea 
căzătură. Spre a nu se 
arunca, dacă e posibil, 
NIMIC !
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Sesiunea Consiliului popular județean
(urmare din pag. 1)

rea intirzierilor la semă
na’, pentru efectuarea în 
timp scurt și de calitate a 
Întregului volum de lu
crări din campania agrico
lă de primăvară.

Totodată s-a reliefat răs
punderea deosebită ce re
vine consiliilor populare 
pentru înfăptuirea sarcini
lor din programul de dez
voltare a zootehniei și a 
prevederilor Programului 
unic- Deși efectivele de 
animale au sporit față de 
recensămintul din anul pre
cedent, există restanțe față 
de prevederile planului, 
care trebuie realizat la 
fiecare specie și în fiecare 
unitate administrativ-teri- 
torială. In scopul dezvol
tării sectorului zootehnic 
șl sporirii producției ani
maliere, gospodăriile popu
lației primesc un ajutor de 
seamă prin asistență sani- 
tar-veterinarâ, reproducă
tori de rasă, furaje pentru 
produsele contractate, cre
dite, acordarea altor avan
taje. O dată cu acțiunile

ce le întreprind în vederea 
înfăptuirii sarcinilor ce le 
revin din Programul unic, 
consiliile populare sînt 
chemate să acorde atenție 
maximă realizării în totali
tate a volumului de lucrări 
stabilite pentru îmbunătă
țirea pajiștilor naturale, 
asigurînd cantități sporite 
de furaje și în sortimen
te variate la nivelul ne
cesarului din balanțe și 
chiar cu unele rezerve, 
atît pentru animalele a- 
parținînd unităților agri
cole, cît și pentru cele ale 
gospodăriilor populației.

Deoarece există încă res
tanțe apreciabile la con
tractarea și preluarea pro
duselor agricole, s-a cerut 
consiliilor populare și or
ganelor contractante să-și 
intensifice preocuparea 
pentru realizarea integrală 
a prevederilor de plan în 

1 profil teritorial, urmărind 
ca produsele contractate 
să fie livrate la termenele 
stabilite. Pentru a asigura 
baza materială necesară 
realizării prevederilor con
tractuale, contractanții vor

primi prin unitățile coo
perației de producție, achi
ziții și desfacerea mărfuri
lor 17 000 purcei și 870 000 
pui de o zi, din care o 
bună parte au și fost 
livrați.

în legătură cu progra
mele speciale de cultivare 
a ciupercilor, de dezvolta
re a pisciculturii, apicul
turii și creșterii iepurilor 
de carne s-a subliniat ne
cesitatea unei preocupări 
mai susținute din partea 
consiliilor populare și a 
factorilor cu răspunderi în 
aceste domenii pentru în
deplinirea în totalitate a 
sarcinilor stabilite.

Sesiunea Consiliului 
popular județean a adoptat 
o hotărîire pentru îmbună
tățirea activității de con
tractare și preluare a pro
duselor agricole.

în încheierea lucrărilor 
sesiunii a luat euvîntul to
varășul Radu Bălan, prim 
secretar al Comitetului ju
dețean Hunedoara al P.C.R., 
președintele Comitetului 
executiv al Consiliului 
popular județean.
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Orăștie — leagăn de cultură
Orăștie — toponimic cu 

rezonanțe muzicale, nume 
de legendă, străveche vatră 
de istorie

Orăștie 
pe Valea 
gheată de 
ții încărcați de istoria stră
moșilor daci, vad comer
cial, oraș de cultură și 
centru economic.

Așezare cu rădăcini 
adinei în trecutul patriei, 
Orăștia își leagă numele 
direct sau indirect de ma
rile evenimente social-po- 
litice și naționale ale țării: 
unirea sub Mihai Viteazul, 
răscoala condusă de 
Horia, Cloșca și Crișan, de 
revoluția lui Tudor, și 
marea revoluție de la 1848, 
de unirile din 1859 și 
1918.

Dar coloana vertebrală 
a întregii ei existențe multi
seculare o constituie cul
tura printr-o varietate de 
Instituții și forme de ma
nifestare. între acestea, un 
loc de frunte revine școlii, 
primul așezămînt datînd 
din deceniul întîi al seco
lului al XIV-lea. Cert este 
că în 1772 în Orăștie 
funcționau trei școli: re
formată, calvină, româ
nească. Implicați în învă- 
țămîntul din Orăștie au fost 
Mihail Halid și marele 
umanist de talie europea
nă Nicolae Olahus. Dintre 
școlile secolului nostru se

și civilizație. 
—■ localitate de 
Mureșului, ve- 
departe de mun-

Alcoolul
„Vinul, multele feluri 

în dragoste sînt cele ce 
mii". PAPIRUS INSINGER
Este un lucru aproape 

obișnuit ca la sfirșitul unei 
consultații pacientul să-l 
întrebe pe medic dacă boa
la îi permite să bea și, 
eventual, oe cantitate de 
băutură își poate permite 
să consume.,. Observații 
privind apariția îmbolnăvi
rii inimii din cauza al
coolului au fost făcute de 
foarte mult timp : au fost 
descrise „Bierherz" (inima 
băutorilor de bere) și

si civilizație» f

impun Liceul „Aurel Vlai- 
cu“ la care a învățat, așa 
după cum ne sugerează 
numele, și „Icarul din 
Binținți" — Aurel Vlaicu, 
precum și dr. Petru Groza.

Dispunînd de tipografii, 
la Orăștie s-au editat o 
seamă de lucrări celebre 
prin conținut și prin nu
mele autorilor. Cea mai 
renumită este „Palia"

timiu, E. Farago, N. Iorga 
ș.a.

Pe aceste meleaguri au 
poposit personalități de 
seamă ale teatrului și mu
zicii românești 
fost Matei Millo, 

i a
187® 

ȘI
Ti beri u Bre-

cum au 
a cărui 
dat re- 

i, G. Di- 
efănescu

Memoria pămîntului 
hunedorean

(1582) — printre primele 
tipărituri în limba română, 
în ea folosindu-se pentru 
întîia oară cuvintele „ro
mân" și „românesc" pen
tru ,„rumîn“ sau „valah" 
—, urmată de „Schițe și 
povestiri" de I. Agîrbi- 
ceanu și „Frămintări" de 
L. Rebreanu, ambele edi
tate în 1912. Dintre publi
cațiile ce-au văzut lumina 
tiparului aici menționăm 
titluri ca „Revista Orăș- 
tiei" (1859—1899), „Sza- 
szvaros" (1896), „Spicuiri 
literare" (1901—1905) și 
mai ales „Cosînzeana" 
(1911—1915) cu circulație 
pe întreg teritoriul româ
nesc, în ale cărei pagini 
se întîlnesc numele lui 
I. Agîrbiceanu, L. Rebrea- 
nu, M. Sadoveanu, V. Ef-

trupă teatrală 
prezentații în 
ma, Barbu 
Delavrancea, ' 
diceanu ș.a.

Se cer a fi menționate 
bibliotecile în limbile româ
nă, maghiară și germană, 
societățile de cultură, reu
niunile meșteșugarilor și 
femeilor, asociațiile care 
au desfășurat o bogată 
activitate social-culturală 
în frunte cu „Astra" (în
ființată în 1868), precum 
și corul ale cărui baze au 
fost puse în 1872. Ade
vărate simboluri ale ora
șului de azi sînt între
prinderile chimică, meca
nică, de plante medicinale 
și „Vidra" — articolele de 
blănărie cu marca „Fa- 
vior" bucurîndu-se de pres
tigiu în țară și peste ho
tare.

Orăștia, aflată într-o în
noitoare vestimentație edi
litară, cu o dezvoltare eco
nomică șl spirituală deo
sebită în zilele noastre 
dobîndește, așa cum nota 
Hadrian Daicoviciu, „ima
ginea unei punți între tre
cut și viitor".
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STICLA 
DIZOLV ABILA

Cercetătorii britanici 
experimentează în pre
zent un tip neobișnuit 
de sticlă, care se poate 
dizolva și ale cărei a- 
plicații în medicină îi 
oferă largi posibilități 
de utilizare. Noul ma
terial este cunoscut sub 
numele prescurtat de
CRG, de la denumirea l 
în limba engleză „Con- i 
trolled Release Glass" ; 
— ceea ce înseamnă, în i 
traducere aproximativă, 
sticlă cu reducere con
trolată, denumire acor
dată datorită faptului 
că se poate dizolva în- 
tr-un lichid cu o viteză 
ce poate fi controlată. 
Recipientele din CRG 
se pot dizolva în orga
nism într-un ritm con
stant, începînd cu o zi 
și pînă la un deceniu, 
afirmă unul din specia
liștii care au participat | 
la cercetări, Cyril Drake, t 
chimist de la „Standard > 
Telecommunications La- ) 
boratories" din Harlow, | 
din apropiere de Lon- (

Cooperativa meșteșugărească „Retezatul» din Hațeg, ate
lierul de sculptură în os și lemn. Meșterul Adrian Banu, 
împreună cu soția Florica Banu execută statuete, bibelouri, 
bijuterii, servicii de masă, valorificînd resursele locale de 
materii. Acestea suit expuse spre vinzare în magazinele co
operației și comerțului de stat. Foto: AUREL ANCA

și inima
de mîncare și desfrînarea 
pricinuiesc suferințele ini- 
(Egipt).

de risc (tutun, supraali- 
mentație, lipsa activității 
fizice, stress). Există și 
unele teorii care susțin un 
efect pozitiv al alcoolu
lui, în sensul scăderii ca
zurilor de cardiopatie is
chemică la cei ce consu
mă cantități moderate de 
băuturi concentrate. Ceea 
ce este sigur și aceasta s-a 
observat și în condiții de 
experiment pe animale, 
alcoolul deprimă conside-

Sfatul medicului

„Weinherz" (inima băuto
rilor de vin), suferințe ca
racterizate prin mărirea 
exagerată a inimii însoțită 
de scăderea capacității de 
eforti s-a presupus că lip
sa vitaminei B 1, consecu
tivă consumului de alcool, 
ar sta la originea îmbol
năvirii. Prin anii ‘60 o 
suferință similară observată 
în Canada a fost pusă pe 
seama cobaltului 
ca stabilizator al 
de bere...

Astăzi observațiile 
ca și statisticile efectuate 
pe numeroase cazuri de
monstrează clar efectul 
nefast al alcoolului asupra 
aparatului cardio-vascular: 
apariția hipertensiunii arte
riale, apariția frecventă a 
hemoragiei cerebrale, îm
bolnăvirea inimii, apariția 
morții subite. Cunoscînd 
efectele alcoolului asupra 
organismului în ansamblu, 
asupra metabolismului, se 
înțelege că în mod auto
mat este atras în suferință 
și aparatul cardio-vascular.

Este destul de greu de 
precizat în ce măsură este 
alcoolul oa atare vinovat 
de apariția unei îmbolnă
viri cardio-vasculare, știind 
că o anumită structură psi
hică ar determina simultan 
plăcerea de a bea ca și 
apariția bolii ; pe de altă 
parte consumul de alcool 
se asociază cu un anume 
„stil de viață" care pre
supune o serie de factori

utilizat 
spumei

clinice

robii puterea de contrac
ție a mușchiului inimii, a 
cărui structură este vizibil 
modificată la examenul 
microscopic. S-a evidențiat 
scăderea cantității de mag
neziu din miocard, cu mo
dificarea proprietăților e- 
lectrice ale inimii, în care 
condiții terenul este pregă
tit pentru apariția morții 
subite. Apariția palpitațiilor 
și tulburărilor grave ale 
ritmului inimii s-a observat 
la persoanele care consumă 
cantități mari de alcool 
la sfirșitul săptăminii sau 
în vacanță, de unde sufe
rința s-a denumit „holiday 
heart"

Cea 
vire a 
alcool 
diomiopatie congestivă, su
ferință care la un moment 
dat evoluează spre moarte, 
fără posibilitatea de a o 
influența prin vreun trata
ment ; se manifestă prin 
semnele insuficienței car
diace, bolnavul acuzînd și 
o oboseală musculară exa
gerată ca un semn al 
îmbolnăvirii în același timp 
și a musculaturii și con
stituie o indicație de efec
tuare a transplantului de 
cord. Din fericire, in ori
care din situațiile amintite, 
dacă se renunță la consu
mul de alcool Ia timp re
zultatele favorabile nu se 
lasă mult timp așteptate. 
(Va urma).

Dr. CORNEL STOICA

Prof. MIRCEA MUNTEANU

și termin totul 1 

Desen de V. MIHAILESCU
i

Epigrame 
rutiere
VITEZA

Kilometri-n șir devoră, 
cu surprize neplăcute : 
„Suta" ce-a prins-o la oră 
l-a costat vre-o patru...

sute.

ÎN AȘTEPTARE

UN BĂIAT DE CAFENEA PERFECT
Băiatul de cafenea 

Scarab X-1“ na a fost 
prea eficient in prima sa 
zi de lucru : a răsturnat 
un pahar cu apă, a vărsat 
bere pe hainele unui client, 
iar uneori aceeași comandă 
trebuia cerută de mai 
multe ori la rînd pentru a 
putea fi recepționată. Dar 
este adevărat, „Scarab X-1“ 
nu este decît un robot. 
Creatorul său, Refl; Meyer,

care produce materiale și 
utilaje pentru spitale, a 
lucrat un an întreg ia a- 
ceastă invenție. El estimea
ză că robotul său, înalt 
de trei metri, care primeș
te comenzile prin walkie- 
talkie, rostind, la rindul 
său, cîteva fraze înmaga
zinate în memorie, va putea 
fi cu succes, în viitor, un 
băiat de cafenea perfect...

Urme în pașii vorbei
Dintre plînsul 
cu lacrimi, rîsul 
totdeauna sincer.
Ca să iasă plinea bună, 
cerneți brutarii I
Mai bine un dușman 
valoros decît un prie
ten de nimic.

și rîsul 
este

N-a intrat în gestiune, 
și-a vîrît doar 
pînă la cot.
Cheia succesului 
stătea în lacătul 
sertarul 
inovații.

mîna

lor 
de la 

cu invenții și

De 1 Aprilie

(inimă de vacanță), 
mai gravă îmbolnă- 
inimii produsă de 
este așa-numita car-

E1 cam aștepta în van. 
,Vine, nu vine..." și-a zis.

venit un... milițian, 
parcat pe INTERZIS.

ORIZONTAL : 1) Păcălici ; 2) 
Ușor de păcălit; 3) Dominată 
de confuzii — Sensibilă la 
păcăleli ; 4) Localitate în Sue
dia — Are o zi a păcălelilor..,
— ... și te face să fii cu ochii 
în patru (abr.); 5) Scoase din 
farse ! — Păcălită — La păcă
leli 1; 6) A scăpa de păcăleli
— Mirare ; 7) Celebritate nea
gră (reg.) — Păcăleală 
parte din satiră !. .. — ... 
un fel de păcăleală familiară 
(fig.); — -
căleli... — ... de 
10) Stă la baza 
reușite.

4) Localitate in R.F. Germa
nia — Intrată in... plasă — 
în siguranță ! ; 5) în glumă ! 
— Un fel de cioară vopsită — 
Literă .............
(fig) 
mare, 
se lasă păcălită ; 8) Plase — 
Păcălește cu ușurință; 9) Ușor 
de păcălit... — ... din min
ciuni !; 10) Purta ți de Păcală... 
—... nu mai crede în nimic. .

Dicționar : EDA, EJA, PSI.

VASILE MOLODEȚ

ENESCU; 9) SIMA — ANCA — 
P; 10) INELARI — STA; 11) 
RAI — RANETTI.

cbirilică ; 6) Păcălit.
— în formă ! ; 7) tn
se prinde greu — Nu

MAT ÎN 2 MUTĂRI

Controlul poziției :

Negru : Rg7.

»» 
Și-a 
fiind

CĂUTĂRI

După 
a spus :
caut strada Evelina...1 
„Nu mă supăr, căutați".

ce-a oprit mașina, 
„Nu vă supărați, «

ÎN POM

Ca și fiecare om, 
el știa, la figurat, 
ce-nseamnă să fii „în pom 
... azi, pe viu, a constatat 
(după ce a derapat).

PRIORITATE

„E1 n-avea prioritate, 
de ce tot oprești mereu ?" 
„Scuză-mă, nu ai dreptate, 
ba avea că-i... șeful meu".

MIRCEA ANDRAȘ

1) Consecințele
— d6

mat.

Dezlegarea careului 
apărut în ziarul nr. 8 202 :

Soluția problemei 
din ziarul

VERTICAL :
unor bune păcăleli; 2) Păcă
leala, în fond ; 3) Păcăleală
mai veche — Pusă pe păcăleli:

8) O 
.. și

9) Efectul unor pă-
1 aprilie (pl.); 

unei păcăleli
Cit — eă 

mat.

nr. 8 202 :

1) LILIAC — DIM A; 2) EM1- 
NESCU — OR; 3) VĂCAR — 
OMIDA; 4) ISER — TRASAT; 
5) T — UIMI — SA — U ; 6) 

TARE — CER ; 7) NU- 
8) TE —

1 23456789 10

3 ■ H .
10
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Schimb de mesaje 
general al P.C.R.

P.S.S. din
OSLO 31 (Agerpres). — 

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, au fost 
transmise tovarășului Theo 
KoritzinskL președintele, 
partidului Socialist de Stin
gă din Norvegia, un salut 

' cordial și cele mai bune 
urăi’t de: succes în activi
tate.

■ Președintele P.S.S. din 
Norvegia â mulțumit și a 
rugat să sc transmită tova
rășului- Nicolae Ceauș"--. -

între secretarul 
și președintele 
Norvegia

cele mai călduroase salu
tări și urări de sănătate și 
fericire, de noi succese po
porului român în dezvol
tarea economică și socială 
a patriei sale.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea 
de către Theo Koritzinski 
a tovarășei Eleonora Cojo
carii. membru al C. C. al 
P.C.R., care se află la Oslo 
pentru a participa ca re
prezentant al PCJR. la lu
crările celui de-a! XVIII-lea 
Congres a! P.C. Norvegian.

Intervenția reprezentantului României 
la lucrările Consiliului UNCTAD

GENEVA 31. — Trimi
sul Agerpres, Constantin 
Țintea, transmite; în ca
drul lucrărilor Consiliului 
UNCTAD, care se des
fășoară la Geneva, se află 
in curs de dezbatere, prin
tre mai multe categorii de 
probleme deosebit de im
portante, consecințele nega
tive pentru economia mon
dială și comerțul interna
țional, îndeosebi pentru 
țările in curs de dezvolta
re, ale fenomenelor de 
amplificare fără precedent, 
în ultimii ani, a mase -ilor 
protecționiste adoptate de 
statele dezvoltate. Aceste 
măsuri au condus la redu
cerea exporturilor țărilor 
în curs de dezvoltare, cu 
efecte directe asupra pro
cesului de dezvoltare eco
nomică a acestora.

Luînd cuvîntul, repre
zentantul țării noastre a 
pus în evidență necesitatea 
edificării unei noi ordini

in domeniul comerțului 
mondial, în vederea pro
movării unei largi colabo
rări economice internațio
nale, a dezvoltării econo
miei mondiale, in ansam
blu, lichidării subdezvoltă
rii și a decalajelor care se
pară țările în curs de dez
voltare de statele dezvol
tate. E! a reiterat "poziția 
și propunerile prezentate 
de țara noastră la cea de-a 
Vl-a sesiune a UNCTAD, 
de la Belgrad, privind ne
cesitatea de a se opri
dintele de accentuare a 
măsurilo- protecțîoaâsxe. 
de a se acționa cb mai 
•nare botărire pentru .^ea

rner*. irber 
îtro eî 

mâșu 
prai 

a oi 
iticeJO.

come

saa 
T- impie- 
eingrMi- 
-- iia’

Funeraliile naționale ale Iii 
Ahmed Sakou Toure

CONAKRY 31 (Agerpres). 
— în numele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, și al tovarășei 
Elena Ceaușescu, tovarăsui 
Gheorghe Rădulescu, mem
bru al Comitetului Politi 
Executiv al C.C. al P.C.R.. 
vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, aflat la Co
nakry cu prilejul funera
liilor naționale ale lui Ah-

med Sekoc Tours. a pre
zentat condoleanțe tovară
șului Lansarea Beavogui. 
șeful interimar ai statului, 
prim-mirăstru al Republi
cii Populare Revolntionare 
Guineea. prernm șj 
rășei Andree Toure 
pierderea grea suferita 
prin încetarea din viață a 
președintelui Sekou Toate, 
personalitate remarcabilă a 
vieții politice africane și 
internaționale.

va-

I
I
i

Abia fuseseră înlocuite 
vitrinele cafenelei „La 
Liliane", din Fouron, cind 
un nou scandal, de și mai 
mari proporții, a izbucnit 
în Belgia. Hazardul a vrut 
ca această poveste să fie 
cunoscută.

La 16 august 1983, în- 
tr-o cafenea din Bruxel
les, un anume Marcel 
Barbier s-a certat cu fra
tele său. Furios, el a tras 
mai multe focuri de re
volver în aer. Poliția a 
sosit imediat la fața lo
cului și contravenientul a 
fost închis. Percheziția 
făcută la domiciliul său 
a arătat că bruxellezul 
Barbier are cu „călăul 
Lyon“ o consonanță 
nume, dar și de idei 
litice.

Pe lingă o întreagă . 
noplie de arme albe și 
de foc, poliția a descope
rit o fotografie cu dedica
ție a lui Degrelle, lider 
al fascismului belgian și 
favorit al lui Hitler, pre
cum și numeroase ca- 
douri-suvenir amintind de 
al Ill-lea Reich: insigne, 
căști, centiroane, lucrări 
naziste. Printre manuale 
de „autoapărare" și pro
iecte de diverse atentate 
sau acte de sabotaj, po-

din 
de 

po-

pa-

ATENA. Reuniunea de experți 
a Conferinței pentru securitate 

_î - - - - - - - - - - - jn furOpași cooperare
ATENA 31 (Agerpres). 

— La Atena s-a inclieiat 
schimbul de vederi gene
ral din cadrul lucrărilor 
reuniunii de experți a 
Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Eu
ropa. însărcinată să 
nuc examinarea și 
tarea unei metode 
ral acceptabile de 
montare pașnică a d 
delor.

în ședința plenarâ ă re
uniunii au fost prezentate 
poziția României ți con
cepția președintelui Nicolae 
Ceaușescu privind regle
mentarea pașnică a dife
rendelor dintre state în 
Europa si in lume, propu
nerile și acțiunile consec
vente ale țării noastre vi- 
zmd eliminarea forței și a 
amenințării cu forța și so-

conti- 
elabc- 
gene- 
regle- 

ifcren-

rial a!

corni o imponanță deo
sebiră elaborării unei me
tode g-mcral-acccptabiic do 
soluționare pașnică a liti
giile- dintre statele euro
pene. șeful delegației ro
mâne. ambasadorul Nicolae 
Ecobescu. a subliniat că la 
mza eliboririi jnci mc-

de -tode general-acceptabile 
reglementare pașnică a di
ferendelor trebuie șă stea 
principiile < 
Cartei ONU..

• adoptată, la
României. în 1982, la Na
țiunile Unite, în, această 
problemă, prevederile Ac
tului final de la Helsinki 
și ale reuniunii de la Ma
drid. inclusiv mandatul pe 
care acesta l-a stabilit pen
tru reuniunea de la Atena, 
recomandările reuniunii de 
la Montreux. din 1978, ca
re a convenit elementele 
anei abordări comune, pre
cum și ansamblul normelor 
și principiilor dreptului in
ternațional, cerințele bunei 
vecinătăți, înțelegerea și 
espectui reciproc.
S-a arătat că, în 

facilitării aplicării 
piului reglementării 
nice și a metodei care va 
fi convenită. România con
sideră ;ă a*- fi util să se 
examineze posibilitatea 
creării unui mecanism co
respunzător, care să ofere 
an cadru suplu pentru fa
cilitarea găsirii căilor și 
mijloacelor de soluționare 
pașnică a diferendelor, pe 
baza recurgerii la nego
cieri, bune oficii, mediere 
și conciliere.

și obiectivele
L, Declarația 

inițiativa

scopul 
princi- 

paș-

eze

Ședința Comitetului C.A.E.R. pentru
colaborare in domeniul planificării

BUDAPESTA 31 (Ager
pres). — La Budapesta a 
avut loc cea de-a 32-a șe
dință a Comitetului C-A.E.R. 
pentru colaborare in 
meniul activității de 
nificare.

do- 
pla-

fost
Ște-

de combustibili, 
și materii prime 
1990 și pe o per- 
mai îndelungată,

Delegația română a 
condusă de tovarășul 
fan Biri ea. președintele Co
mitetului de Stat al Plani
ficării. reprezentantul țării 
noastre în comitet.

ui a examinatComite

as

gurarea necesarului rațio
nal al țărilor membre ale 
CA.E.R.
energie 
pină in 
spectivă
îndeosebi prin dezvoltarea 
in continuare a colaborării 
economice în domeniile e- 
lectroenergeticii, industriei 
cărbunelui, a petrolului și 
gazelor, siderurgiei și me
talurgiei neferoase, indus
triei chimice, geologiei și 
construcțiilor de mașini.

Complotul (III)
liția a fost de-a dreptul 
uimită descoperind aici 
telexuri ale N.A.T.O.. cu 
mențiunea „confidențial-.

Ziarele au relatat pe 
larg despre arestarea neo
nazistului și despre des
coperirile făcute la do
miciliul său. Considerând 
că această afacere a- pu
tea fi disimulată în sei
furile justiției, ca atâtea 
altele de același gen. 
Rene Haquin. observator 
al publicației „Soir“, a 
întreprins o anchetă pro
prie. Datorită articolelor 
sale, publicul a putut în
trezări — pentru a relua 
expresia unui ziarist bel
gian — partea vizibilă a 
aisbergului extremismu
lui de dreapta. Iar di
mensiunile acestei 
s-au dovedit de-a 
tul stupefiante.

Ce a aflat deci 
Haquin ?

în cursul procedurii de 
instrucție, Barbier a de
clarat că, părăsind F.J., 
a aderat la „Westland 
New Post" (W.N.P.). El 
a dezvăluit astfel exis-

orgamza-

părți 
drep-
Rene

tenia unei 
ții neonazi 
nează. de peste doi ani. 
la Bruxelles și in alte re
giuni ale Belgiei. Inculpa
tul a mărturisit, de ase
menea, că a ucis două 
persoane, din ordintil or
ganizației sale. O crimă 
atroce: Barbîtr și Eric 
Lammers, complicele ai 
cărui nume l-a dezvăluit, 
fost subofițer, și-au ciu
ruit, literalmente. cu 
gloanțe victimele, înainte 
de a le sugruma. In ceea 
ce privește documentele 
N.A.T.O. găsite la el. Băr
bier a sugerat judecăto
rului de instrucție să sc 
adreseze lui Michel Li
bert pentru detalii mai 
ample.

Arestat la jumătatea 
lui septembrie, acesta s-a 
dovedit a fi unul dintre 
conducătorii W.N.P. Li
bert, și el fost subofițer, 
a mărturisit că a furat 
telexurile confidențiale 
de lâ centrul de transmi
sii al Statului Majoi’ din 
Evere, unde și-a făcut 
serviciul pînă în septern-

brie 114(2. Or. o parte din 
documentele găsite la 
Barbier purtau date mai 
recente. Urmărind filiera, 
ancheta a demascat alți 
cin i militari, de la ace
lași centru, dintre care 
doi erau și agenți de le
gătură i 
WNP și 
La times.

Acum doi ani și jumă
tate. arest nume era pe 
toate buzele. în ianuarie 
1981. săptâminalu! _Pour" 
a scris pe larg despre 
acest neonazist și despre 
multiplele sale relații. în 
cadrul F.J.. el conducea 
serviciul de informații, 
împreună cu colegii săi 
căuta să strîngă informa
ții asupra inamicilor lor 
politici și să-și 
că" oamenii în 
țiile progresiste 
le compromite 
săpa din interior, 
cazul să mai adăugăm că 
Latinus era susținut de 
oameni politici cu greu
tate. Iar scrisorile de re
comandare ale unora din
tre acești politicieni i-au 
deschis porțile mai multor 
ministere.

între direcția 
un anume Paul

..introdu- 
organiza- 
pentru a 
si a le 

Este

T. N.
(va urma)
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CHIMISTUL
RM. VILCEA 
A CUCERIT 

„CUPA FEDERAȚIEI INTERNAȚIONALE 

DE HANDBAL"
în Sala sporturilor-, din' dinșe lâ toate capitolele, 

Rm. Vilcea, în prezența superioritatea tehnică și 
a peste 3 500 de specta- tactică adueîndu-i un suc- 
tori, s-a disputat sîmbătă ces detașat și victoria fi- 
meciul retur al finalei 
competiției feminine „Cu
pa Federației internațio- __ _  _
naîe de handbal", dintre handbal", pe care a do- : 
formația Chimistul ’Rm. minat-o. de. o manieră 
Vilcea și echipa• vest-ger- clară,' fără Să- piardă nici i 
mană V.F.L. Oldenburg, un punct, , 
încheiat cu scorul de 29—
21 (15—10) în 1 
handbalistelor românce, 
care intră astfel în po
sesia prestigiosului Țrofeu, 
devenind a treia formație^ trea 
feminină de handbal din Elena Morariu — cîte 3, 
țara noastră cîștigătoare Georgeta Ândronache — 
a unei cupe europene, ~ _ 7___
după ce Știința București, Pentru V.F.L. Oldenburg 
în 1961, și Rapid Bucu- ” 1
rești, în 1965, cucerise
ră „Cupa campionilor eu
ropeni".

învingătoare în prima Cordes 
manșă cu scorul de 22— 
18, echipa vîlceană, antre
nată de Constantin Po
pescu și Maria Ciulei, a 
abordat cu multă sigu
ranță returul, impunîn-

nală în aceaștă a treia 
ediție a „Cupei Federa
ției internaționale de

-------- în partida de sîmbătă, 
favoarea, golurile formației române

au fost marcate de Maria , 
Vcrigeanu — 11, Edit 
Torok — 5, Rodica Pes- ' 

■ 4, Hilda Popescu, '

2 și Nicoleta Petre — 1,

au înscris Rita Koster —- 
8, Maike Becker, Franke 
Lambrecht — cite 3, 
Christine Kynast, Birgit 

cite 2, Maria 
Sieve, Birgit Witte, Inge 
Breithaupt — cite 1.

Au arbitrat Luben Kos
tov și Evgheni Kabade- 
lov (Bulgaria)..

(Agerpres)

AZI, ÎN DIVIZIA A

Astăzi se dispută me
ciurile etapei a 25-a a 
campionatului diviziei A 
la fotbal, după următorul 
program: Sportul studen
țesc — Politehnica Iași 
(stadion Politehnica); 
Steaua — Corvinul Hune
doara (stadion Steaua) ; 
F.C. Olt — Petrolul Plo
iești; F.C. Baia Mare — 
S.C. Bacău; Universitatea 
Craiova — Dinamo Bucu
rești ; Chimia Rm. Vîl-

cea — A.S.A. Tg. Mureș; 
F. C. Bihor — Dunărea 
CJS.U. Galați; C.S. Tîrgo- 
viște — Rapid București 
și Jiul Petroșani — F.C. 
Argeș. Toate partidele 
vor începe la ora 17.00,

★
Posturile noastre de ra

dio vor transmite aspec
te de la toate întîlnirile 
etapei, pe programul 1, 
în cadrul emisiunii „Sport 
și muzică".

COMEMORARI

publicitate • Cu aceeași mare du
rere, tatăl, mama și sora 
anunță că la 2 aprilie se 
împlinesc 6 luni de la de
cesul mult regretatei mez
drea MONICA, care a luat 
cu ea speranțele, veselia șl 
mînguerea noastră.

In amintirea noastră a 
rămas aceeași fetiță minu
nată, plină de viață. pe 
care o vom plînge si nu o 
vom uita niciodată. (5046)

V I N Z A R I

• Vind apartament patru ca
mere. Deva, strada Lenin, bloc 
1, scara B, apartament 31, te
lefon 16277, după orele 17.

(3047)
• Vind apartament două ca

mere. Deva, B-dul Dacia, bloc 
"• scara A, apartament 19.

(4986)
• Vind casă, șură cu două
-- = alte anexe in Birtin

de Jos. Informații
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grajduri,
— Vața ___ ________
Arad, strada Armata Poporu
lui 27, Indrieș Romulus. (5036)
• Vind casă (n orașul Hu

nedoara. Traian Ciorogaru 10, 
trei nivele, telefon 11474.

(C. 27)
• Vind Dacia 1300, stare bu

nă. Călan. telefon 30043. (5025)
• Vind Dacia 1300. Hunedoa

ra, telefon 17330, după orele 17.
(C. 29)

• Colectivul de bobinatori 
de la. LM. Barza anunță cu 
profundă durere că în data 
de 2 aprilie 1984 se împlinește 
un an de. la dispariția fulge
rătoare a scumpei . lor colege 
BORTOȘ ANGELA.

Nu te vom uita niciodată.
(5039)

DECESE

PIERDERI

• Pierdut legitimație de ser
viciu, pe numele Resiga Dra- 
gomir, eliberată de I.P.I.C.C.F. 
Deva. O declar nulă. (5030)
• Pierdut legitimație de ser- 

■ pe numele Tudor Ma-
eliberată de C.S. 
Călan. o declar

• Colectivul de muncă 
din întreprinderea de. trans
porturi auto Deva este a- 
Iături de colegul Popescu 
Vasile în greaua încerca
re suferită prin pierderea 
soției

POPESCU TEREZIA.
Sincere condoleanțe fa

miliei îndoliate. (5041)

viciu, 
riana. 
toria-

-Vic- 
nulă. 
(5040)

ANTVERSARI

• Dânită Aurel tată, 
mamă, Diana surioară 
dragului lor Dănilă 
cu prilejul împlinirii 
anișori, sănătate și „La multi 
ani !“. (5035)

• Colectivul Muzeului De
va urează „La mulți ani“ to
varășului Dobrei Pascu, la 
împlinirea virstei de 50 ani și 
30 ani de activitate neîntre
ruptă in instituție. (5033)
• Nepoții, 

cutii urează 
Cismaș, din 
mulți ani !“ 
versării a 60

Cristina 
urează 

Flavius, 
a doi

copiii șl cunos- 
dragei lor Elena
Lăpuțnic, -La 
cu prilejul ani- 
de ani. (5047)

• Familiile Benea Silviu 
și Jurca Ioan cu tristețe 
aduc la cunoștință înceta
rea ........................
tie
me.

din viață, la 30 mar- 
1984, a dragei lor ma
in- vîrstă de 57 ani.
BEXEA HEDVIG 
născută Baum. (3015)

• Colectivul de oameni 
ai muncii din Institutul de 
subingineri Hunedoara a- 
duce un ultim omagiu ce
lui care a fost un bun co
leg, cadru didactic univer
sitar

SUCIU IONEL.
Transmitem sincere con

doleanțe familiei îndure
rate.
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