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IN ZIARUL DE AZI :

Produse competitive, 
livrate în termen

beneficiarilor externi
„Este necesar să se ac

ționeze cu toată fermitatea 
pentru realizarea planului 
comerțului exterior pe toa
te relațiile, atît pe țări so
cialiste, cit și pe devize 
convertibile... Realizarea 
producției pentru export, a 
exportului, constituie una 
din sarcinile de importan
ță hotărîtoare pentru des
fășurarea în bune condiții 
a întregii activități" — 
sublinia cu justețe secre
tarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la plenara C.C. 
al P.C.R. din 21—22 mar
tie a.c.

înfăptuirii acestor dezi
derate, oamenii muncii din 
cadrul Atelierului de mo
bilă Deva îi subordonează 
zi de zi toate preocupările 
și eforturile în muncă. Fa
ță de anul trecut, produc
ția pentru export care se 
realizează în 1984 aici este 
mai mare cu peste 40 la 
sută. Dar colectivul s-a 
mobilizat, acționează cu 
perseverență și responsa
bilitate, îndeplinindu-și rit
mic prevederile de plan.

— Executăm cuiere, ra
me pentru oglinzi, bufete 
(în modele destul de pre
tențioase), contractate cu 
beneficiari din R.F. Ger
mania și Suedia, produse 
apreciate și tot mai mult 
solicitate — releva tânărul 
inginer Zsok Geza, șeful 
atelierului. Pe primul tri
mestru ne-am depășit pla
nul Ia export cu 500 000 
lei. Numai în luna martie 
am livrat partenerilor noș
tri de peste hotare măr-

furi în valoare de 80 000 
dolari — poate cel mai 
mare volum de produse 
din întreaga existență a a- 
telierului. Avem contracta
tă producția pentru export 
pe întregul an, lucrăm pe 
două schimburi și reușim, 
de la începutul acestui an, 
ca toate echipele să-și în
deplinească planul și să 
obțină âștiguri frumoase.

Am urmărit lucrul în 
sectoarele atelierului. Nu 
se poate vorbi de hale 
prea spațioase și de utila
je și instalații ultramoder
ne. ' însă buna organizare 
și responsabilitate în pro
ducție, hotărîrea unanimă 
a colectivului de a lucra 
mai bine, de a onora fir
ma atelierului și a I.P.L. 
Deva, în fața partenerilor 
externi, numai cu produse 
de bună calitate, conduc 
la rezultate deosebite. Am 
notat că, în vederea eli
minării timpilor neproduc
tivi, a creșterii productivi
tății muncii și îmbunătă
țirii continue a calității 
produselor, a fost reorga
nizat fluxul tehnologic în 
sala mașinilor, au fost 
realizate, prin autodotare, 
o mașină de sculptat (da
torată concepției subingi- 
nerului Constantin Prodea, 
din cadrul I.P.L. Deva) și 
un atelier în care se con
fecționează scule. De ase
menea, se află în curs de 
finalizare un dispozitiv de 
șlefuit canturi profilate, iar

■ Propagandei vizuale — 
o atenție sporită

■ Noul magazin general 
din Petrila a fost dat 
in folosință

■ Manifestări dedicate 
„Zilei mondiale a să
nătății*

■ Mozaic duminical.
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Vizita oficială de prietenie în tara 
noastră a președintelui M.P.L.A.— 

Partidul Muncii, președintele
R.P. Angola, Jose Eduardo dos Santos

CONT/NUAREA CONVORBIRILOR 
OFICIALE

La Palatul Consiliului de 
Stat au continuat, sîmbătă, 
7 aprilie, convorbirile ofi
ciale intre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
și tovarășul Jose Eduardo 
dos Santos, președintele 
M.P1.A. — Partidul Mun
cii, președintele Republicii 
Populare Angola.

In cadrul noii 
convorbiri. cei 
ședinți au reluat
de păreri in probleme de 
interes comun.

A fost reafirmată hotă
rîrea de a lărgi conlu
crarea reciproc avantajoa
să dintre România și An
gola, prin valorificarea tot 
mai largă a posibilităților

runde de 
doi pre- 
schimbul

pe care le oferă, în acest 
sens, economiile naționale 
ale celor două țări. S-a 
convenit să fie extinsă 
cooperarea în diverse sec
toare economice, în folosul 
și spre binele celor două 
țări și popoare, al pro
gresului și prosperității lor, 
al cauzei păcii, înțelegerii 
și colaborării internațio
nale.

Cei doi conducători de 
partid și de stat au sub
liniat voința României și a 
Angolei de a întări conlu
crarea pe arena mondială, 
în cadrul O.N.U. și al altor 
organism 
grupului 
mișcării țărilor nealiniate, 
de a-și aduce, prin efor
turi și 
contribuția

e internaționale, al 
..celor 77“ și al

acțiuni comune, 
activă la re-

(Continuare in pag. a 4-a)

OASPEȚI Al 
JUDEȚELOR 

PRAHOVA SI 
BRAȘOV '

Președintele M.P.L.A. — 
Partidul Muncii, președin
tele Republicii Populare 
Angola, tovarășul Jose 
Eduardo dos Santos, îm
preună cu persoanele ofi
ciale angoleze care îl în
soțesc au plecat, sîmbătă 
după-amiază, într-o vizită 
în județele Prahova și 
Brașov.

Primul obiectiv vizitat 
a fost cunoscuta uzină 
ploieșteană „1 Mai“ — 
unitate reprezentativă pen
tru nivelul de dezvoltare 
a industriei românești — 
care realizează la înalți 
parametri tehnico-calitativi, 
utilaje petroliere, instala
ții pentru industriile mi-

(Continuare în pag. a 4-a)

CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ 1
Toate forțele mobilizate 

la urgentarea însămînțărilor!
Obținerea în acest an a 

unor producții agricole re
cord impune — așa cum a 
subliniat secretarul gene
ral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, la 
Plenara C. C. al P.C.R. din 
21—22 martie a.c. — ca 
întregul potențial uman 
și mijloacele mecanizate 
să fie utilizate zilnic ou 
randamente maxime pen
tru efectuarea 
optimă și de 
însămînțărilor de primă
vară. Răspunzând acestor 
imperative, lucrătorii din 
întreprinderile agricole de 
stat au încheiat semăna
tul orzoaicei pe cele 
hectare planificate, au 
sămințat peste 750 ha 
plante 
plantat 
hectare. Ieri, în ogoarele 
IA.S. Simeria, Mintia și 
Hațeg au continuat lucră
rile de pregătire a tere
nului și plantatul cartofi
lor pe ultimele 25 de hec
tare, cit și semănatul plan
telor de nutreț pe 
140 ha rămase pînă 
realizarea integrală a 
nului. Concomitent

acționat la pregătirea te
renului pe suprafețele des
tinate culturii porumbului, 
lucrarea realizîndu-se pină 
acum pe 120 hectare. S-au 
areat astfel condiții ca în 
aceste zile să se treacă 
din plin în fiecare 
la însămînțarea 
bului.

întrerupte
umidității excesive 
lui, lucrările de sezon au 
fost reluate ieri cu forțe 
sporite și pe ogoarele

unitate 
porum-

din
In epoca 

calitate a

cauza
a solu-

C.A.P. Deva. Președintele 
unității, Elena Grosu, ne 
spunea că s-a încheiat 
insămînțarea sfeclei de 
zahăr pe întreaga supra
față planificată — 70 de 
hectare. De asemenea, s-a 
terminat însămînțarea plan
telor furajere. Cartofii au 
fost plantați, pînă ieri, pe 
30 de hectare. Pentru a 
încheia grabnic lucrarea, 
mecanizatorul Nicolae Lu- 
puț a fost prezent la plan
tatul ultimelor 10 hectare.

în brigada Mintia a 
C.A.P. Vețel s-a continuat 
ieri plantatul cartofilor pe 
cele 10 hectare 
pină la realizarea 
lui. Mecanizatorul 
Bobaru dovedește 
dere deosebită pentru efec
tuarea lucrărilor în cele 
mai bune condiții, asigu- 
rind respectarea densității 
stabilite.

Legumicultorii de la fer
ma nr. 3 a Asociației hor
ticole Deva au finalizat 
ieri erbicidarea culturii de 
ceapă pe cele 20 de hec
tare cultivate. Tractoristul

rămase 
planu- 
Lucian 

răspun-

(Continuare in pag. a 2-a)

de nutreț și 
cartofii pe

cele 
la 

pla- 
s-a

Pe ogoarele C.A.P. Deva se lucrează cu spor la pregătirea patului germinativ, accen- 
punindu-se pe calitatea discuitului.

APRILIE - LUNA GOSPODĂRIRII ȘI ÎNFRUMUSEȚĂRII LOCALITĂȚILOR

CETĂȚENI DE LA ORAȘE Șl SATE !

Astăzi și in zilele care urmează se orga
nizează ample acțiuni de gospodărire și în
frumusețare a localităților.

Participați cu mic cu mare la acțiunile 
din localitatea dumneavoastră, dovedindu-vă 
astfel dragostea față de orașul sau satul în 
care trăiți.

• încheiați cit mai grabnic acțiunea de 
curățenie generală a spațiilor din ju
rul locuinței sau din incinta unității 
sau instituției ;

• Plantați cit mai multi arbori, arbuști 
ornamentali și flori;

• Dați fațadelor locuințelor un aspect 
corespunzător;

• Combateți inerția, lipsa de interes a 
unor concetățeni ai dv. în a participa 
la acțiunile organizate ;

• Exemplul dumneavoastră să fie 
îndemn pentru cei râmași în urmă I

Municipiul Deva poate fi mai bine gospodărit dacă toți 
locuitorii săi iși îndeplinesc îndatoririle civice

Am subliniat adesea că 
rapida dezvoltare urbanis
tică a municipiului reșe
dință de județ impune re
ceptivitate mai mare față 
de gospodărirea orașului, 
nevoia de a acționa mai 
prompt, de a coordona mai 
bine eforturile celor care 
trebuie să asigure dezvol
tarea cu cele ale fac
torilor care asigură în
frumusețarea și gospodări
rea. Cum participă cetățe
nii la înfrumusețarea loca
lității în care trăiesc și 
muncesc 7 Vom ilustra cu 
cîteva aspecte culese vi
neri, intr-un raid prin zona 
dinspre D.N. 7 a orașului.

Fața dinspre artera de 
circulație a blocului 4 A, 
din cartierul Progresul a- 
rată clar că acolo locuiesc 
oameni cu dragoste de fru
mos. în vecinătate se află 
însă blocul de garsoniere 
I de pe strada Lenin. Atît

zona dinspre D.N. 7 cît și 
cea dinspre strada Lenin 
nu au văzut mină de gos
podar în această primăva
ră. în spatele centralei ter
mice din strada Lenin, ca 
de altfel și în fața centra
lei, dezordinea pe care au 
lăsat-o cei oare au făcut 
reparații și modernizări te 
trimite cu gîndul la obi
ceiuri prea vechi ale sec
ției de specialitate’ a 
G.I.G.C.L. Deva. Repară și 
apoi pleacă, lăsînd în urmă 
numai dezordine.

în total contrast cu stra
da Lenin, unde s-au exe
cutat lucrări cu muncă 
plătită de la buget, se află 
capătul blocului C1, din 
strada Narciselor, unde 
trebuiau să acționeze loca
tarii blocului. în zona din
tre blocurile R din strada 
I. L. Caragiale și blocul 
A B 20 din Gojdu s-a făcut 
curățenie și ordine, s-au

săpat straturi atît cît să-și 
pună locatarii legume și 
verdețuri. în rest — pă- 
mînt al nimănui. Și ca să 
sublinieze mai bine dezin
teresul locatarilor din cele 
două blocuri față de aceas
tă zonă, proprietarii auto
turismelor 2 HD 823, 1 HD 
620 și 2 HD 9844 au parcat 
cu două roți pe spațiul 
oare ar trebui să se nu
mească zonă verde. Și 
doar lingă ei, în spatele 
blocului R se află un loc 
cu asfalt (!).

Strada Kogălniceanu e 
largă cît un bulevard și 
leagă între ele DN 7 și 23 
August. Unde s-a folosit 
muncă plătită s-a făcut 
cite ceva. Zonele din ca
petele blocurilor E 21 și 1 
de pe Aleea Muncii, veci
ne cu strada Kogălniceanu 
nu s-au bucurat pînă acum 
de atenția nici unui loca
tar. Probabil se așteaptă

primăvara viitoare. Pe pe
luza marginală străzii Ko
gălniceanu s-au parcat auto
turismele 2 HD 8848 și 
2 HD 974. Tot pe strada 
Kogălniceanu se află com
plexul de unități meșteșu
gărești. Sînt 5 la număr 
și s-au tot invitat care să 
toaleteze zona verde de pe 
latura dinspre spital a com
plexului. ÎI întrebăm pe 
Loghin Drăgoi, șeful secției 
de uz casnic, de ce nu s-a 
făcut nimic în această zo
nă. A răspuns: „Noi am 
zis că arată destul de bine 
așa“. Nu, nu arată bine ! 
Puneți mina pe hîrlețe și 
dovediți-vă gospodari l

între blocurile A 9 și A 4 
din vecinătatea complexu
lui s-a lucrat doar cît țin 
straturile de legume. (Nu

ION CIOCLEI

(Continuare in pag. a 2-a)
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Propagandei vizuale-o atenție sporită
'De curînd, Consiliu] e- 
rășenesc de educație poli
tică și cultură socialistă 
Hațeg a organizat un con
trol prin cele mai impor
tante Unități economice din. 
oraș, urmărindu-se modul 
în care propaganda vizua
lă se integrează în efortu
rile colectivelor de oameni 
ai muncii pentru îndepli
nirea sarcinilor de plan. 
Redăm, pe scurt, constată
rile. Gazetele de perete de 
la cooperativele meșteșugă
rești „Hațegăna" și „Rete
zatul", — care au o ve
che tradiție și o bună ex
periență, situîndu-se pe 
locuri fruntașe în mai 
mulți ani — se prezintă 
cu mult mai bine decît 
ale celorlalte unități din 
localitate. Sînt cu edițiile 
la zl, așa cum prevede re
gulamentul concursului ju
dețean, au articole care 
dezbat cele mai semnifica
tive probleme și au un as
pect îngrijit. Același lucru 
se poate afirma și despre 
gazeta de perete de la Au
tobază, cu excepția supli
mentului satiric.

Pozitiv este și faptul că 
în toate unitățile se află, 
în locuri vizibile, panouri, 
cuprinzând angajamentele 
luate în întrecerea socia
listă pe anul 1984 de către 
colectivele respective. E- 
xistă și alte numeroase pa
nouri cu citate sau che
mări mobilizatoare. în 
curtea întreprinderii de 
producție și industrializare 
a legumelor și fructelor, de 
exemplu, se află citeva pa
nouri, scrise îngrijit, care 
atrag atenția celor care 
trec pe aici. Unul dintre 
ele arată care sînt sarci
nile concrete ce revin aces
tui colectiv de muncă în 
perioada actuală, sarcini 
izvorîte din cele mai re
cente documente de partid. 
Un alt panou' explică su
gestiv importanța economi
sirii fiecărui kilowatt și în
deamnă la acțiune concre
tă și eficientă în această 
direcție.

Impresionează plăcut și 
punctul de documentare 
politico-ideologică de la 
Autobază, el cuprinzînd un 
bogat și variat material. 
Cei care îi trec pragul au 
la îndemînă numeroase 
cărți, broșuri, pliante, co
lecții de ziare și reviste, 
alte diverse materiale.

•TaMpaniă agricolă de primăvară*
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(Urmare din pag. 1)

Toate forțele 
mobilizate 

la urgentarea 
însămînțărilor !

(Urmare din pag. 1)

Petru Corlăiteanu a efec
tuat lucrarea respectând 
cu rigurozitate normele 
din tehnologie. Șeful fer
mei, ing. Nistor Giura Do
rin, ne spunea că pînă 
acum s-au cultivat cu 
legume 47 de hectare. 
Varza timpurie a fost 
plantată în cîmp pe toate 
cele 5 hectare repartizate 
culturii respective, iar var
za de vară s-a însămînțat 
pe 10 hectare, fiind deja 
răsărită.

Deoarece aceste zile sînt 
hotărâtoare pentru impul
sionarea și încadrarea în
sămînțărilor în perioada 
optimă, este necesar ca or
ganizațiile de partid și 
conducerile unităților agri
cole să organizeze temei
nic întreaga activitate pen
tru a asigura înregistra
rea unor randamente ma
xime pe fiecare tractor și 
mașină de semănat, lu- 
crfaidu-se pe timp de 
noapte la pregătirea te
renului, iar azi, duminică, 
în toate unitățile să fie zi 
de muncă record la însă- 
mînțări. . __

Din păcate, însă, cu pri
lejul acestui control au 
fost constatate și unele as
pecte care lasă de dorit și 
care vor trebui să fie re
mediate în cel mai scurt 
timp. Gazeta de perete 
„Berarul", de la întreprin
derea de bere, are un as
pect cu totul necorespun
zător, iar cele trei articole 
expuse aici nu au dată, 
deci nu se poate stabili

ÎN ORAȘUL 
____ HAȚEG ____ ’

cînd au fost scrise și afi
șate. In coltul rezervat sin
dicatului există un articol 
care nu se poate citi. fiirfl

Nici gazeta de oerete 
..Mecanizatorul- de la 
S.M.A. nu se prezintă mai 
bine. Ea conține trei ar
ticole vechi, datate intre 
16 și 20 ianuarie a.c., deci 
cu un „stagiu" de peste 
două luni de zile!

Surprinde în mod cu 
totul neplăcut starea in 
care se af.ă suplimentul 
satiric al gazetei de perete 
de la Autobază, denumit 
-în lumina farului", care, 
după cite știm, in edițiile 
anterioare ale concursului 

late bune. Acum însă este

Manifestâri dedicate 
„Zilei mondiale a sânâtății"
La Casa de cultură a 

municipiului Deva a avut 
loc ieri o adunare prile
juită de „Ziua mondială a 
sănătății". Despre semnifi
cația acestui important e- 
veniment a vorbit tovară
șa Maria Bereș, directorul 
Direcției sanitare a jude
țului.

In continuare s-a dat ci
tire Mesajului adresat de 
Biroul Comitetului jude
țean de partid tuturor lu
crătorilor din domeniul 
ocrotirii sănătății, după ca
re s-a înmînat unui în
semnat număr de cadre sa
nitare insigna de -Eviden
țiat în munca sanitară", 
în încheierea adunării, for
mațiile Spitalului județean 
și Spitalului din Hațeg au 
prezentat un bogat pro
gram artistic.

Grijă deosebită lucrărilor 
de sezon în pomicultură!

Printre lucrările de sezon 
în pomicultură se numără 
și plantatul pomilor. De 
felul cum se efectuează a- 
ceastă lucrare depinde reu
șita prinderii pomilor și 
evoluția lor ulterioară. La 
plantare este necesar a se 
respecta o serie de reguli 
sj norme. Pe lingă reali
zarea gropilor cu dimensiu
nile de 80/80/60 cm, se 
face fasonarea rădăcinilor, 
operație care constă în 
scurtarea rădăcinilor prin
cipale la 15—20 cm, iar a 
celor secundare la 2—3 cm. 
Tot ou această ocazie se 
îndepărtează rădăcinile rup
te. înainte de plantare, ră
dăcinile pomilor vor fi mo- 
cirlite. Pomii trebuie plan
tați la adîncimea la care 
au crescut în pepinieră. 
Dacă se plantează mai la 
suprafață vor suferi din 
cauza uscăciunii, iar dacă 
se plantează prea adînc, 
pornesc greu în vegetație 
și cresc slab. Pomul se fi
xează la centrul gropii, 
trăgîndu-se cu sapa pă
mântul pe rădăcini într-un 
strat gros de 5—10 cm, du
pă care se face primul 
călcat al pămîntului, în- 
cepînd de la marginea gro
pii spre pom. Se adminis

două spații rezervate pen
tru articole sau caricaturi, 
acestea sînt goale ! Ne pu
nem fireasca întrebare : 
oare în activitatea acestui 
colectiv de muncă să nu 
existe și aspecte negative, 
tare să fie satirizate ? Greu 
de crezut.

De asemenea, s-a consta
tat că in unele unități nu 
sc 3cords a ten Via cuvsni— 
tc popularizării operative 
a celor care s-au remarcat 
in întrecerea socialistă. 
Astfel, la Autobază și 
I.P.IX.F. pe panouri se a- 
fiă portretele fruntașilor 
din anul— 1982 si nu din 

înt două fotoeraf:

îpener, 
lin la

e stau in ta’.â.

NICU SBUCHEA 
corespondent

Asemenea adunări au 
avut loc in toate unitățile 
spitalicești din județul nos
tru.

Au avut loc, de aseme
nea, in diferite unități din 
localitățile Hunedoara, Pe
troșani, Brad, Orăștie, Ha
țeg, din alte orașe și din 
unele comune ale județului 
mese rotunde, dezbateri, 
expuneri pe teme cum sînt: 
-Bucuria de a fi mamă", 
-Copilul — bucuria fami
liei*, „Ocrotirea sănătății 
femeii gravide" etc., ac
țiuni urmate de programe 
artistice și gale de filme.

De o largă apreciere 
s-au bucurat desenele pe 
asfalt executate de elevi, 
șl preșcolari, având o te
matică adecvată.

trează apoi gunoi putred 
(10—15 kg la pom), după 
care se umple ca pămint 
pînă la suprafață și șe face 
al doilea călcat. In caz de 
secetă se toarnă 1—2 gă
leți apă. După ce apa se 
absoarbe în pământ, se 
procedează la efectuarea 
unui mușuroi la baza trun
chiului ia înălțimea de 
15—20 cm, a cărui lărgime 
să -depășească marginile 
gropii pentru a proteja ră
dăcinile pomului.

în vederea obținerii unor 
producții de fructe ridicate 
și de calitate, este necesar 
să fie executate cu întrea
ga răspundere lucrările a- 
grotehnice și fitosanitare de 
sezon în livezi. După tă
ieri se fac obligatoriu lu
crările de strângere a ra
murilor rezultate din tă
ieri, precum și a frunze
lor căzute, care constituie 
un adevărat focar de in
fecție cu diferite boli. O- 
perația de strîngere a frun
zelor are drept scop dimi
nuarea acestei rezerve bio
logice a unor ciuperci care 
produc rapănul și făinarea.

După tratamentele de iar. 
nă se face stropitul împo
triva gărgăriței florilor de 
măr, cînd 10—15 la sută

Noul magazin general din Petrila 
a fost dat in folosință

Programul de dotare a 
localităților Văii Jiului cu 
funcționalități sociale din
tre cele mai moderne și de 
mare utilitate, stabilit ca 
urmare a vizitelor secreta
rului -general al partidului 
și susținut de stat cu in
vestiții se materializează 
pas cu pas. In cadrul a- 
cestui program, completa
rea și modernizarea rețelei 
comerciale ocupă un foc 
însemnat. Și lată că la nu
mai un an și ceva de la 
deschiderea magazinului u- 
nrversoi .Jiul’ din Petroșani, 
rețeaua comercială a Petri
lor s-o îmbogățit și ea cu 
o unitate de mare interes 
pentru locuitorii orașului.

Prin eforturile conjugate 
a.e constructorilor și ale 
beneficiarului a fost pus 
in funcție noul magazin ge
neral. Deschiderea lui a 
fost prefațată de strădanii
le comune ale lucrătorilor 
și cadrelor de ta Direcția 
comercială județeană și cea 
o Văii Jiului, ale oameni
lor muncii de la I.C.S. măr
furi nduStriale Petroșani 
care, zile și nopți la rind, 
au trudit cot la cot pentru 
a prelua din mers de la 
constructor spațiile de vin- 
zare și cele anexă, a le 
mobila și o face decora- 
țiun'e interioare și afte lu
crări care cădeau in sar
cina beneficiarului.

Citeva amănunte despre 
organizarea și funcționarea 
magazinului ne dă Maria 
Duminică, șefa complexului:

„Magazinul va fi deser
vit de 65 de persoane, in 
cea mai mare parte soții 
și fiice de mineri din Pe- 
trtia sau Petroșani, deschi
derea acestui magazin ge
neral insemnind intre altele 
și crearea de noi locuri de 
muncă. Prin darea in folo
sință a magazinului gene
ral se creează posibilități 
de mai bună aprovizionare 
și servire a populației, iar 
in arhitectonica orașului el 
este o construcție de toată 
frumusețea.

Suprafața totală este de 
4 000 mp, din care 1 400 
mp suprafață pentru vinza- 
re, magazinul dispunind de 
spații optime pentru depo
zite de mină, vestiar, grup

din mugurii floriferi sînt 
dezmuguriți. Pentru acest 
tratament se folosește Car- 
betox 37 în concentrație de 
03 la sută In perioada cu
prinsă între începutul în
frunzitului și înflorire se 
vor efectua două tratamen
te pentru prevenirea și 
combaterea ciupercilor ca
re produc rapănul și făina
rea mărului, precum și al 
păianjenilor și insectelor 
defoliatoare.

Primul tratament se va 
face cu Turda cupral în 
concentrație de 0,2 la sută 
plus sulf muiabil în con
centrație de 0,6 la sută, 
înainte de înflorire se face 
al doilea tratament cu 
aceeași combinație. In cazul 
cînd în anul trecut au e- 
xistat atacuri de insecte 
defoliatoare, se va intro
duce în această combinație 
Carbetox 37 în concentra
ție de 0,4 la sută.

în continuare, pomiculto- 
rii vor ține o permanentă 
legătură cu centrele și for
mațiile de protecția plante
lor din zonă.

Ing. GHEORGHE ALEMAN, 
Ing. MIOARA COCA, 

Stațiunea de cercetare 
ți producție pomicolă 

Geoagiu 

social, lifturi pentru trans
portul mărfurilor. La etajul 
II sini situate raioanele de 
confecții, galanterie, Încăl
țăminte, tricotaje și lenje
rie pentru bărbați, foto- 
muzică, țesături, covoare, 
decorațiuni interioare. Pri
mul etaj găzduiește raioa
nele de tricotaje, lenjerie, 
încălțăminte, confecții pen
tru temei și copii, jucării.

In sfirșit, la parter se si
tuează raioanele cu arti
cole de uz casnic, electro
tehnice și electronice, biju
terii, parfumerie, ciorapi, 
mercerie, marochinărie.

Cei care au realizat a- 
ceostă impunătoare con
strucție in peisajul petri- 
.'ean sint constructorii Șan
tierului 5 Orăștie și insta
latorii Șantierului 6 al 
T.C.H. Sub conducerea di
rectă a șefului de lot Ion 
Filipescu, a maiștrilor Ma
rin Brădișteanu și Constan
tin Georgescu, zidarii din 
brigada fui loan Hațegan, 
dulgherii Iui Remus Birle, 
sudorii conduși de Aristide 
Borișteanu, mozaicarii lui 
Dumitru Popa ca și zugra
vii de sub conducerea lui 
Florian Blca au muncit 
mult și cu tragere de ini
mă la realizarea acestei 
construcții pentru minerii 
Petrilei. Lor li s-au alăturat 
cu aceeași dăruire în faze
le mai avansate ale con
strucției — instalatorii lui 
Vasile Smeu, electricienii 
lui Gheorghe Lalea.

Un cuvinl se cuvine spus 
și despre cei ce au realizat 
mobilierul magazinului, du
pă o concepție originală și 
foarte eficientă - fabrica 
de construcții metalice și 
prelucrări mecanice Ră
dăuți. La montarea mobi
lierului ca și la decorarea 
interioară sau exterioară cu 
elemente metalice de mas
care, de protecție, de in
formație ori de ornamen
tație, oamenii de sub con
ducerea lui Dumitru Cfti- 
riiă s-au dovedit meșteri 
neintrecuți. De altfel, tot ei 
sini cei care au executat 
lucrări asemănătoare la 
magazinul „Jiul" din Petro
șani.

TH. MÂRCUȘ

se poate pune odată ordi
ne și în această tendință 
a unor locatari de a des
ființa orice zonă verde 
pentru a planta legume și 
verdețuri 7). Un spațiu larg 
arată ca al nimănui. în
tâlnim în acest punct al 
cartierului Gojdu activiști 
ai consiliului popular mu
nicipal plecați pe teren să 
mobilizeze oamenii la ac
țiuni. „Nu vor locatarii să 
iasă la activități de gospo
dărire și am hotărât să ve
nim cu elevi de la Școala 
generală nr. 4 să curățăm 
cel puțin zona de pietre 
și resturi vegetale". Cum 
v-ați simțit, cetățeni care 
locuiți în aceste două 
blocuri, cînd ați văzut co
piii sub ferestrele dumnea
voastră făcînd ceea ce tre
buia să faceți dumneavoas
tră pînă acum ? în fața 
Școlii generale nr. 4, zona 
aparținând blocului A 5 e 
ocupată de autoturismele 
3 HD 3356, 3 HD 2196
și 3 HD 4306. La doi 
pași se află parcarea 
amenajată în acest scop, 
dar dumnealor nu vor să 
scape nici un minut de 
sub observație mașinile și 
atunci le parchează pe zona 
verde. în fața blocului ex
perimental a! C.T.E. Min
tia ar fi fost nevoie de 
multă vreme de o amena-
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pînă la 1 Mai se, va ter
mina montarea și punerea 
în funcțiune a unei ma
șini de uscat tip MU-9, cu 
ajutorul căreia se va asi
gura stocul de cherestea 
uscată necesară produc
ției de export.

Șeful atelierului aprecia 
că la baza rezultatelor bu
ne în producție stau ordi
nea și disciplina muncii, 
îmbinarea fructuoasă a pri
ceperii și experienței unor 
meseriași, cum sînt mais
trul principal Ioan David, 
subing. Maria Avram, șefii 
de echipă Ana Șchioapa, 
Gergely loan și Petru Bîr- 
lea, cu talentul și dorința 
de afirmare a unor tineri, 
între care se evidențiază 
loan Boșca, Oprița Ciucu- 
lescu, Mariana Matei. „Fă
ră ordine și disciplină nu 
se poate, reia ideea loan 
David, din sectorul montaj, 
sculptură și intarsii. Aceas
ta înseamnă venirea la 
timp la program, folosirea 
efectivă a orelor de lucru, 
respectarea riguroasă a 
tehnologiilor de fabricație, 
mai ales că noi lucrăm 
pentru export și nu avem 
voie să facem nici un ra
bat de la calitate. De fapt 
nici nu am avut refuzuri 
sau reclamații pentru ca
litatea produselor pe care 
Ie executăm. Avem mese
riași buni, și dintre cei ti
neri, dar totul este să se 
lucreze atent cu ei, dife
rențiat, după pregătirea și 
caracterul fiecăruia". „Și 
ar mai fi de spus, adăugă 
Gergely loan, strădania 
conducerii atelierului, a în
tregului colectiv pentru 
perfecționarea cadrelor — 
avem lucrători specializați 
pe anumite operații —, 
pentru cunoașterea temei
nică a sarcinilor de plan 
zilnice, pentru folosirea 
rațională a capacităților de^^.ț
producție, pentru exercita
rea unui control sever al 
produselor, pe flux, buca
tă cu bucată, îneît nici o 
defecțiune să nu ajungă la 
produsul final. Toate vin 
în sprijinul nostru, prin 
to-ate reușim să realizăm 
produse de bun nivel teh
nic și calitativ, apreciate 
de beneficiarii noștri ex
terni. Așa ne vom strădui 
să lucrăm și pe mai de
parte" .
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jare simplă pentru par
carea autoturismelor așe
zate în linie pe tot fron
tul clădirii, pe zona verde, 
întrebăm pe unul din pro
prietari dacă nu le-a venit 
ideea să-și amenajeze acest 
loc cu mijloace proprii. 
„S-a dus un tovarăș la - 
consiliul popular să ceară' 
aprobare".

Pe strada Mărăști, în 
fața blocului D 5 îl găsim 
pe pensionarul Aurel Gîr- 
job greblînd peluza margi
nală a străzii și încărcând 
resturi uscate în coș. „Nu 
pot să suport ca în fața 
mea să fie neorânduială. 
Lucrez destul de greu. Mă 
sprijin în baston, dar nu 
pot suporta locul acesta 
lăsat în paragină". Ați re
cepționat, concetățeni ai 
lui Aurei Gîrjob ? Acest 
om bolnav nu poate su
porta dezordine în jurul 
iui și pentru aceea pune 
mîna și face ce poate. Cum 
vă simțiți, în fata exem
plului său, dumneavoastră, 
cei care n-ați făcut nimic?

Cei 
ca și 
vizați 
le ce 
participe 
tragere de inimă la acțiu-^sj 
nile organizate de corisi- * 
liul popular prin deputății 
săi, de asociațiile locatari-WÂ 
lor pentru gospodărire și ' 
înfrumusețare.
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Curaj, tenacitate, dîrze- 
nie și nu în ultimul rînd 
cunoștințe temeinice de 
specialitate — iată princi
palele calități pe care tre
buie să Ie aibă un speolog. 
Peșterile-abisuri ale mun
ților — îl atrag ea un 
magnet și nu are liniște 
pînă ctod nu le află toate 
secretele.

Așa procedează și gru
pul de tineri speologi ama
tori din municipiul Hune
doara, membri ai clubului 
„Proteus" care, de la în
ființarea sa, în 1977, a de
venit din ce în ce mai cu
noscut pe plan național, 
datorită succeselor obținu
te. Astfel, în anii 1978 și 
1981 a ocupat locul 7, res
pectiv, 4 pe țară, din 35 
de cluburi, jar în 1983 — 
locul 4, din 45 de cluburi.

Cei 17 speologi hunedo- 
reni, între care se numără 
Marinuș Baicoană (pre
ședinte), Ioan Romulus, 
Alexandru Adam, Petre 
Iuliu, Csabo și Magdalena 
Bartok, Aurel și Gabriela 
Circo, Ioan Nicu, Traian 
Vlădulescu, toți oameni ai 
muncii de profesii diferi
te la întreprinderi din mu
nicipiu, au descoperit, cer
cetat și cartografiat 400 de 
peșteri, dintre care 81 nu
mai în anul 1983. Iată oî- 
teva mai importante: Peș
tera .Urșilor din Munții 
Retezat, cu o lungime de 
4 500 m, Peștera de la Va
lea de Brazi, de 1 500 m, 
Peștera din Valea Stînii, 
în Munții Sebeș, de 1 400 
m lungime, cu denivelări 
de peste 180 m și avenă 
declarată unicat de Comi
sia Națională de Speologie 
datorită peisajului subte
ran și a formelor rare de 
cristalizare a calcarului.

Clubul „Proteus" are și 
o secție de arheologie, con
dusă de Tiberiu Mariș și 
o secție de salva-speo. El 
este afiliat Federației Ro
mâne de Turism și Alpi-

Speologii 
hunedoreni 
nism și Comisiei Naționale 
de Speologie. Patronat de 
comitetul U.T.C. din C.S. 
Hunedoara, clubul „Pro
teus" se autofinanțează.

Alături de speologii se
niori activează și un grup 
de elevi de la liceele hu- 
nedorene. „Multe din pros
pecțiunile noastre, ne spu
nea inginerul Ioan Romu
lus, unul dintre cei mai 
activi membri ai clubului, 
au și o deosebită valoare 
economică pentru industria 
extractivă. într-o peșteră, 
turistul sau trecătorul de 
ocazie trebuie să intre cu 
mare atenție. Nu trebuie 
mișcat sau atins nimic, 
doar privit. Aici dear na-

PESTil VĂD PLASELE 
DE PESCUIT

Peștii aud nu -.mal zgo
motul motoare‘or de a
traulere. dor rod chiar și
plase e de pescuit, susțin
.hbologn suedezi. In ur
ma unor cercetări, efectua
te ta fnsLtutul de ocea-
negrele de ta Gotebarg.
spec a^țtă au ajuns ia coe-
chiza că peșL'i „văd" pa
sele de pescuit de la o
distanță de 20 m și în
cearcă să scape de ele.

CEL MAI ZGOMOTOS 
ORAȘ DIN LUME

Cel mal zgomotos oraș 
din lame este Rio de 
Janeiro — aceasta este 
concluzia specialiștilor par
ticipant la cea de-a X-a 
Conferință inie moțională de 
acustică. Nivelul zgomotu
lui intr-un singur cartier 
al orașului — Copacabana 
— depășește 85 decibeli,

Alcoolul și sarcina
încă din antichitate se 

cunoștea efectul negativ al 
alcoolului asupra dezvoltă
rii sarcinii și a fătului ca 
atare. Din secolul trecut au 
existat preocupări în rîndul 
lumii medicale pentru lă
murirea acestei probleme. 
Cunoscînd că alcoolul se 
difuzează în mod egal în 
întregul organism, se înțe
lege că acesta traversează 
placenta desfășurîndu-și e- 
fectul toxic asupra embrio-

asemenea caracteristice : 
deschiderea pleoapelor este 
mult mai scurtă ca de obi
cei, nasul este mic și foar
te turtit, distanța intre ochi 
este mai mare, ca în mod 
normal, se observă o întir- 
ziere în creșterea maxila
relor.

Foarte caracteristică este 
prezența altor malformații, 
unele deosebit de grove, 
interesînd operatul cardio
vascular (defecte ele inimii

SFATUL MEDICULUI

nului, așa cum, după naș
tere, va ajunge și în lap
tele mamei.

S-a observat că mamele 
alcoolice nasc feți cu o 
greutate foarte mică la naș
tere, iar alcoolul esje con
siderat ca un mare vino
vat de apariția diverselor 
malformații. S-a descris 
destul de recent sindromul 
fetal alcoolic, reunind une
le semne extrem de suges
tive.

Sistemul nervos este în 
mod serios interesat, este 
prezentă o marcată întîr- 
ziere în dezvoltarea min
tală, ulterior acești copii 
vor avea greutăți mari în 
procesul de învățare. Une
ori, capul este neobișnuit 
de mic (microcefalie). Co
piii pot fi deosebit de iri
tabili, este evidentă o lip
să de coordonare a mișcă
rilor.

Cam în 80 la sută din 
cazuri dezvoltarea în conti
nuare a copilului (crește
rea în lungime și greutate) 
rămîne în urma valorilor 
normale.

La nivelul feței sînt vi
zibile unele malformații, de

care cer rezolvare chirur
gicală de urgență), rinichii, 
scheletul.

Observațiile făcute în ca
zul omului au fost confir
mate și în condiții de 
experiment pe animale: ad
ministrând alcool 1a șoareci- 
femelă, puii acestora mor 
înainte de naștere sau se 
nasc cu malformații.

Se crede că efectul al
coolului de producere a 
malformațiilor se desfășoa
ră fie direct, acționînd to
xic asupra embrionului, fie 
prin determinarea unui de
ficit de vitamine sau de 
minerale (zinc probabil). 
Nu este exclus ca în cazul 
femeilor consumatoare de 
alcool acesta să producă 
unele modificări în chiar 
fiziologia aparatului de re
producere, anterioare sar
cinii, urmînd ca acestea 
să-și lase amprenta de ne
dorit asupra fătului chiar 
în condițiile în care femeia 
se abține de ta băutură în 
perioada în care este gra
vidă. (Va urina)

Dr. CORNEL STOICA
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STEUAN DtNA, 
ccresoc"dent

ce«a ce cc^sci-e un pe- 
riccl pentru sârătctec o- 
C-
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NOTAȚII

tura are voie să lucreze. 
Formarea unei stalactite 
durează sute de ani, de
venind patrimoniu al tutu
ror generațiilor ce vin. 
Este un sacrilegiu a nu o 
proteja. Membrii clubului 
nostru dovedesc de fiecare 
dată, în tet ceea ce fac, 
competență, seriozitate, dis
ciplină. Sarcinile sînt pre
cise. Nimeni nu are voie 
să greșească. Echipați cu 
funii și picoane, pășim ca 
și exploratorii, în necu
noscut. In această temera
ră și aspră activitate este 
nevoie de multă dî-zenie, 
tenacitate, curaj, voință. 
Membrii JPrtrteusului- cu
nosc bine toate acestea și 
le respectă sever, iar suc
cesele nu ne ocolesc. Vom 
insista mai mult in fci
sa și utila 
kW-

TEBAPIE cu ajutorul 
MAGNETISMULUI

Fabrica de instrumente 
medicale din crașul bulgar 
Vrața a început să reali
zeze in producție de serie 
un nou aparat medical des
tinat terapiei cu ajutorul 
magnetismului, intitulat 

N t*M. El funcțio
nează pe baza unui pol 
magnetic de jcasă frecven
ță — Sd Hz — și se ali- 
mectează de la rețeaua de 
curent electric. Aparatul 
este destinat in special a- 
fecțiumlor circulatorii 
astmului bronșic.

PREV ENIREA ARDERII 
MOTORULUI

Vn inginer egiptean 
descoperiî și brevetat 
sistem simplu prin care se 
poate împiedica 
motorului in cazul 
uleiul se 
rul nu e 
este vor 

mul de 
torului, care ii pa 
In caz că se produce 
ctdeptul menționat, 
opinia specialist*or 
teci si ’

arderea 
in care 

iar șofe- 
In fapt, 

i circuit 
la siste-

21 mo
aie opri 

in- 
După 

---- _ egip- 
ul poate fi uti-

termină ii
ste atent.
ba de un
conectat 1
aprindere

Jiul, „Castelul din Carpați" !
•R
I

Mondekt, sub i/tlu'l * 
aux regions minie- f

GRĂDINA ZOOLOGICA 
RUPESTRĂ

O grădină zoorag eâ ru
pestră, sitrjotă permanent 
sub pâmint și cu ontmaie 
care Uăesc in subteran, a 
fost inooguroiă o Orgnac- 
r'Aren. ia sudul deparic- 
i—enhxuu francez Ardeche 
Ea a fost ome-rojată in peș- 
ier4e care at-ng. ord. adin- 
cimea de 20C metri. Speo
logii prez-ntă vizilaterdor 
pești, insecte și animale 
care trăiesc numai 
tuneric.

UN NOU ELEMENT
Un nou element chimic 

• a fost sintetizat de cerce
tătorii vest-germani de la 
Societatea de cercetări a- 
supra ionilor grei din 
Darmstadt. a ~ anunțat 
Miercuri directorul științi
fic al acestei societăți, pro
fesorul Paul Kienle.

Noul element, denumit 
-eiemer.tul 1M“, permite 
să se adauge un nou corp 
in faimosul tabel al lui 
Mendeleev, chimistul rus 
oare. La sfirșitul secolului 
trecut, a clasat cele 91 ele
mente existente in natufă 
după proprietățile lor chi
mice și numărul de pro
toni ce compun nucleul a- 
tomului respectiv.

I
ORIZONTAL: 1) Revoluțio

nează evoluția; 2) Cules de pe 
ramurile aceluiași butuc — 
Vine cu transpirații; 3) La În
doială ! — „Copilul" parfumat 
al undelor albastre — Can
doare ! ; A) E o casă ca-n po
vești — Cit se poate de clar
— Evocare dulce a aromelor 
de fructe; 5) Toată lumea de 
acord; 6) Rezultatul modifică
rii unor... puncte de vedere ! ;
7) Manifestări de voie bună ;
8) Făcut pe ocolite — Titlu 
scurt ! — Rămas uluit prin 
expresie; 9) Tare la anatomie
— Rindurică de apă !n cursă 
rapidă — Metodă de preda
re ! ; 10 Grup ritmic mult a- 
plaudat — Făcut mărunțiș; 11) 
Se spune la întîlnire.

VERTICAL: 1) Binefăcători !; 
2) Reieșit dintr-o împărțeală 
de... tarabe — O boare de 
vlnt; 3) Unul din zece ! — 
Cultivat pentru... arta culina
ră — Pentru puțin !; 4) Cu
prins în superlative — E ni
mic în argoul francez — Un 
colectiv armonios; 5) Seamănă 
dar nu se potrivește; 6) Baze 
de lucru pe... verticală; 7) De 
prisos se definește; 8) Disc 
pus la cîntare — Tot mai 
rar ! — Adăugat la adresă I ;
9) Scoase din adîncuri I Pus
Ia patru *..................
trecere ! 
semnale 
surzește 
care nu
DICȚIONAR: NIB.

VASILE MOLODEȚ

DEZLEGAREA CAREULUI
APARUT ÎN ZIARUL NR. 8208:

1) înșelători; a Neajutorat; 
3J Va<* j- Inimâ; 4) Eda — 
An — I*; 5) Se — Arsă — 
Li; 4> rf-.ta — Tii; 7) Lala — 
Festă; t) ira — Pont — T; 91 
R — Ris — Teme; 14) Imagi
nație.

An — lafr; S) Se — 
Li; 4) rtita — Tis; T,

MAT IN 2 MUTĂRI

I*
I*
I
I*
I
I

si iubirile luif
S-a 

către .
animați de ipoteza formu
lată mai de mult: aceea a 
unei vizite pe care Jules 
Verne ar fi făcut-o in Româ
nia și în special pe Valea 
Jiului in deceniul nouă al 
secolului trecut. Fără să 
poată aduce argumente ho- 
tăriteare in favoarea aces
tei presupuse călătorii, 
multi, chiar foarte mulți 
biografi impresionați de 
amănuntele istorico-geo- 
grafice și analogiile de or
din onomastic au "încercat 
să identifice anumite ele
mente și să stabilească le
gături intre onomastica Și 
toponimica folosite in scrie
rile cunoscute și anumite 
locirri cu încărcătură afec
tivă pentru Jules Verne. 
Astfel, „Castelul din Car
pați", roman care a făcut 
și face obiectul multor ipo
teze, este iden- ---------
trbeat, cu Ce
tatea de Colț, 
numele pri
marului Koltz este legat de 
amintita cetate, iar al în
vățătorului Hermod de Ho- 
morod, localitatea natală a 
mamei Luizei Muller, deve
nită prin repetatele căsăto
rii Luise Feutsch, apoi 
Bertschi, mai apoi văduva 
Fabre, recăsătorindu-se in 
1878 cu Gustave Muller și 
locuind între anii 
1881, la Amiens, unde 
stabilită și verișoara 
Gustave, Louise Breton, 
nă prietenă cu fetele din 
prima căsătorie a lui Jules 
Verne; aceasta a lost fi
liera prin care s-au cunos
cut cu marele scriitor, cu 
care, după stabilirea la 
București, în 1881, familia 
Muller păstrează o susți
nută- relație epistolară. 
Este adevărat, cum susține 
și Ion Hobana în cartea 
sa .2000 de pagini pe ur
mele lui Jules Veme", scrii
torul francez a dovedit un 
otașoment nemaiîntîlnit la 
vreun scriitor străin pentru 
România și poporul ei. In 
prefața primei . traduceri 
românești (aparținînd lui 
Victor Onișor, Sibiu, 1897) 
subliniat „Roman din via
ța poporul românesc din 
Ardeal*, dr. E Dăianu scrie: 
.Jules Veme n-a umblat 
niciodată în părțile noas
tre. Datele de care se ser
vește. le-o scos din două 
cărți geografice. Una din 
geografia cea mare a cele
brului Elisee Redus, care a 
umblat în Ardeal, chiar prin 
Valeo Jiului, și o altă carte 
de Auguste de Gerando, 
care la rîndul său a fost 
călăuzit de Redus în că
lătoria sa". Dar, așa cum 
notează mai departe Ion 
Hobana, autorul „Castelu
lui din Carpați", „nu și-a 
scos datele din cel de-al 
treilea volum al monumen
talei Nouvelle Geographie 
Universalle, consacrat Eu
ropei Centrale; el a utilizat 
însemnările de călătorie 
publicate de Redus în

Jules Verne (I)
scris, s-a rescris, de 
biografii și exegeții

Tour du
Voyage
res de la Transylvanie oc- * 
cidentale. lar dl. De Ge- | 
rando insă nu-i Joseph J 

~ ' do | 
fi- I

I
I*
I

Marie, baron de Gerando 
(1772-1842), publicist și I. 
iosof, 
torul 
păți" 
guste
le contelui Emeric Teleki), 
autor al volumului „La 
Transylvanie et ses habi
tants" (Paris, 1845, două 
tomuri). Am desprins din 
cartea lui Auguste de Ge
rando printre altele: „Va
lahii sînt, în Transilvania, 
cei mai vechi locuitori ei 
pămîntului. Ei ocupau țara 
și întemeiaseră un princi
pat, 
tins 
ților 
alte

cum crede traducă- 
„Castelului din Car- 
in notele sale, ci Au
de Gerando (ginere-

I
I 
I*
I

ace — Ieșite din în- 
; 10) Anunțat prin 
luminoase — Te a- 
la baterie; 11) E una 
ține.

cind ungurii și-au ex- 
dominația asupra mun- 
vechii Dacii...". Sau in 
pagini: „Dedesubtul

celor trei (na
țiuni unite) 
se aflau vala
hii, vechii stă- 

pîni ai solului și cei mai 
numeroși locuitori, care nu 
posedă rfici un teritoriu". 
Fără a uita să pună in
certitudinea înaintea certi
tudinii (considerat uneori 
drept un fapt neîndoielnic), 
Ion Hobana nu lasă pe ci
titor fără un răspuns „de
finitiv" : „Castelul din Car- 
pați este unul din puținele 
romane pentru care auto
rul s-a documentat la ta
cul acțiunii, călătorind în 
anul 1892 prin țara noastră 
și stînd mai mult timp în 
ținutul orașului Petroșani..." 
Un alt exeget vemian, Si- 
mion Săveanu, in „Pe ur
mele lui Jules Verne în 
România", ne propune să 
ne îndreptăm atenția spre 
Tara Hațegului, unde, Io 
hotarul satului Suseni, sub
ordonat comunei Riu de 
Mori, se înalță Cetatea de 
Colț. în cercetarea noastră 
am făcut întocmai, dar nu 
înainte de a studia cu a- 
tenție și însemnările lui 
Elisee Redus, care preci
zează: „Neîndoielnic, Va
lea Ruo de Mora (Riu de 
Mori) a fost foarte popu
lată odinioară. Trecătoarea 
prin care se intră în ea 
dinspre cîmpia Hațegului 
era păzită de o cetate ale 
cărei ruine se văd încă de 
pe un promontoriu...". P/e- 
cind de la bănuielile lui 
Simian Săveanu, Ion Hoba
na scrie : „Coincidența fra
pantă dintre locul unde 
este construită Cetatea de 
Colț, modul ei de construc
ție și 
tă a 
Pați“, 
duce 
rită 
spre Vulcan, Loire a, Petro
șani... Asemănarea dintre 
cele două castele indică 
aproape cu siguranță fap
tul că Jules Verne și-a pla
sat acțiunea celebrului său | 
roman în Cetatea de Colț". * 

(Va urma)
DUMITRU DEM IONASCU

SERIALUL 
NOSTRU

1878— 
era 
Iul 

bu-

descrierea amănunți- 
„Castelului din Car- 

descriere care ne 
spre culmea împădu- 
ce străjuiește drumul
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Coairoiai poziției. 
Alb : HO, Db3. TdS. 
Negru : RcS, Ncl, p : c3.

SOLUȚIA PROBLEMEI 
DIN ZIARUL NR. 8208 :

1. Dce — c3 R oriunde
2. Tdt — dS sau da mat.



.1 Vizita oficială de prietenie în țara noastră 
a președintelui M.P.L.A. — Partidul Muncii, președintele 

Eduardo dos SantosR.P. Angola, Jose
CONTINUAREA CONVORBIRILOR

OFICIALE

(Urmare din pag. 1)

glemen tarea justă, demo
cratică, a problemelor com
plexe ce confruntă ome
nirea, la promovarea poli
ticii de pace, dezarmare.

securitate, I 
colaborare, 
idealurilor 
independență 
ale tuturor 
la edificarea 
mai drepte și

înțelegere și 
la înfăptuirea 
de libertate, 

i și progres 
popoarelor, 
unei lumi 
mai bune.

DEPUNEREA UNEI COROANE DE FLORI

Tovarășul Jose Eduardo 
dos Santos, președintele 
M.P.L.A. — Partidul Mun
cii, președintele Republi
cii Populare Angola, a

depus, sîmbătă dimineața, 
o coroană de flori la 
Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporu
lui și a patriei, pentru 
socialism.

OASPEȚI Al JUDEȚELOR 
PRAHOVA

(Urmare din pag. 1)

niere, metalurgică, chimi
că, mașini-onelte și mate
rialelor de construcții.

Directorul Centralei in
dustriale de resort le-a 
prezentat pricipalele etape 
de dezvoltare a unității în 
cei peste 
existență.

Au fost 
secții de 
uzinei.

Oaspeții angolezi au ple
cat apoi spre Brașov.

După sosire, la Comite
tul județean de partid, 
gazdele au înfățișat oaspe
ților profilul economic al

100 de ani de

vizitate, apoi, 
fabricație ale

Șl BRAȘOV
județului, eforturile făcute 
de partid și de stat pen
tru dezvoltarea economi- 
co-socială a acestuia, pen
tru îmbunătățirea perma
nentă a condițiilor de 
muncă și viață ale locui
torilor acestor meleaguri.

★In cursul serii, primul 
secretar al Comitetului ju
dețean Brașov al P.C.R., 
președintele Consiliului 
popular județean a oferit 
un dineu în onoarea pre
ședintelui M.P.LA.. — 
Partidul Muncii, președin
tele Republicii Populare 
Angola, Jose Eduardo dos 
Santos.

Intervenția reprezentantului României 
in dezbaterile Sesiunii Comisiei Economice

a O.N.U. pentru Europa bussed
GENEVA 7 — Trimisul 

Agerpres, Constantin Țin- . 
tea, transmite : Sesiunea 
Comisiei Economice a 
O.N.U. pentru Europa 
(C.E.E— O.N.U.) a exami
nat, în plenară, proble
mele dezvoltării comerțului 
și cooperării industriale în
tre țările membre.

Intervenind în dezbateri, 
reprezentantul României 
s-a pronunțat pentru în
lăturarea presiunilor pro- 
tecționiste din țările dez
voltate din regiune, care 
s^au accentuat și au con
dus chiar la adoptarea de 
măsuri restrictive selective.

In context, el a sub
liniat necesitatea unei con

a Comite- 
dezvoltarea 

C.E.E. —al
intensificarea 
comerciale și 

industriale

tribuții sporite 
tului pentru 
comerțului 
O.N.U.', la 
schimburilor
a cooperării 
între țările membre.

Trebuie, a spus vorbi
torul, ca C.E.E.—O.N.U. să 
manifeste preocupare spo
rită față de rezolvarea 
problemelor comerciale spe
cifice țărilor în curs 
de dezvoltare din regiu
ne, asigurarea unei acce
lerări a ritmului dezvol
tării acestora în vederea 
eliminării decalajelor 
le separă de statele 
voltate bogate.

care 
dez-

■ VARȘOVIA. - La Var
șovia s-au desfășurat lucră
rile ședinței Seimului R. P. 
Polone, la care au parti
cipat Wojciech Jaruzelski, 
prim-secretar al C. C. al 
P.M.U.P., președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. 
Polone, alți conducători de 
partid și de stat polonezi.

Seimul a discutat pro
bleme legate de situația 
construcțiilor de locuințe 
și a adoptat legi din dife
rite domenii ale activității 
de stat, printre care și o 
lege referitoare la sectorul 
energetic.

omenirea. Declarația atra
ge atenția că absența dia
logului Est-Vest, produce
rea și desfășurarea de noi 
tipuri de arme nucleare 
constituie un pericol direct 
pentru securitatea euro
peană, relatează agenția 
Tani'ug.

■ SANTIAGO DE CHILE. 
- Formațiunile politice chi
liene, Partidul Radical, 
Partidul Social-Democrat și 
Uniunea Socialistă Popu
lară au decis constituirea 
Federației Socialiste Demo
cratice, al cărei obiectiv 
este continuarea luptei pen
tru revenirea la democra
ție și la o viață politică 
parlamentară în Chile — in
formează agențiile France 
Presse și IPS.

Conferința Uniunii
GENEVA 7. — Trimisul 

Agerpres transmite: Cea 
de-a 71-a Conferință a 
Uniunii Interparlamentare 
a examinat în plen punctul 
de pe ordinea de zi inti
tulat „Dezbateri generale 
privind situația politică, 
economică și socială din 
lume".

Duînd cuvîntui, reprezen
tantul României a relevat 
că evoluția evenimentelor 
pe plan mondial eviden
țiază cu deosebită preg
nanță necesitatea creșterii

Interparlamentare
rolului parlamentelor, 
Uniunii Interparlamentare 
în rezolvarea justă și du
rabilă, în interesul șl cu 
participarea tuturor sta
telor, a marilor probleme 
ale lumii contemporane.

Uniunea Interparlamen
tară trebuie să situeze în 
continuare în centrul aten
ției sale problemele opri
rii cursei înarmărilor, tre
cerii la măsuri hotărîte de 
dezarmare, în primul rînd 
de dezarmare nucleară.

al

■ ATENA. — Guvernul 
Greciei a dat publicității o 
declarație in legătură cu 
reuniunea ministerială a 
Grupului de planificare nu
cleară al N.A.T.O., expri- 
mînd „rezerve de principiu 
in legătură cu toate as
pectele politicii nucleare a 
N.A.T.O.". De asemenea, 
se subliniază că escalada
rea cursei înarmărilor re
prezintă problema cea mai 
gravă și mai acută cu oare 
este confruntată în prezent

■ BONN. — In fiecare 
zi, pe glob mor 40 000 de 
copii din cauza foametei 
și a diferitelor maladii. 
Ce1 mai ridicat grad de 
mortalitate infantilă se în
registrează pe continentul 
african, unde, în majorita
tea țărilor, din 1 000 de 
nou-născuți supraviețuiesc 
mai puțin de 100, iar 20 
la sută din copii mor în 
primii cinci ani de viață 
— a declarat presei, la 
Bonn, James Grant, direc
torul UNICEF.
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„Ștafeta cetăților de foc 
și-a desemnat cîștigătorii

S-a încheiat 
cetăților 
fost o 
care a 
parcursul 
împărțiți 
cite 4 schimburi 
■turl deosebite din partea 
sportivilor din cele 10 
echipe aliniate la start.

Ieri, după sosirea în 
fața porții principale a 
Combinatului siderurgic 
din Hunedoara, maestrul 
sportului Dumitru Ni
culae, campion național 
și balcanic de maraton, 
ne-a declarat i. „Pretu
tindeni, de la' Reșița la 
Oțelu Roșu, Călan, Sime- 
ria, Deva 
mă aici 
eforturile 
răsplătite 
prin caldele și sincerele 
manifestări de simpatie 
ale miilor de cetățeni 
întâlniți pe traseu, ale 
oficialităților din fiecare 
localitate prin care a 
trecut caravana sportivă, 
în mod deosebit m-au 
impresionat atenția și 
sprijinul acordate acestei 
competiții, aflată la pri
ma sa ediție, de clubul 
sportiv hunedorean, de

„Ștafeta 
de foc“. A 
întrecere 

solicitat —- pe 
celor 192 km 
în 3 etape a 

efor-

și mai cu sea- 
la Hunedoara 

noastre au fost 
cu prisosință

AZI ÎN DIVIZIA
Astăzi se dispută opt 

din cele nouă meciuri ale 
etapei a 27-a a campio
natului diviziei A de fot
bal, partida Dinamo — 
F.C. Argeș Pitești fiind 
amînată. Iată programul s 
Chimia Rm. Vîlcea — Po
litehnica Iași ; Jiul Petro
șani — Steaua București ; 
F.C. Baia Mare — Dună
rea C.S.U. Galați ; C. S.

ii

clasa- 
sfîrși- 

de în-

factorii de conducere ai 
mișcării sportive din ju
dețele Hunedoara și Ca- 
raș-Severin, de organele 
de partid șî de stat din 
toaite localitățile, mari sau 
mici deopotrivă".

Iată cum arată 
meniul general la 
tul celor trei zile
trecere s locul I — Rapid 
București (Dumitru 
Niculae, Gheorghe Dra- 
gomir, Aurel Toader,
Petre Brînaru, Gabriel
Brănișteanu ; antrenor — 
maestru emerit al spor
tului, Dinu Cristea); lo
cul II — A.S.A. Sibiu 
(Stan Zevedei, Vasile U- 
zuneanu, Mihai Deac, Be
niamin Părăuț, Vasi'le 
Mureșan, antrenor Ilie 
Popa) ; locul III — 
I.E.F.S. București (Dumi
tru Cozan, Radu Brăgu- 
ța, Marian Zamfirescu, 
Ștefan Radu, Dumitru 
Sapoval, antrenor prof. 
Gheorghe Rugină); locul 
IV — C.S. „Metalul" Hu
nedoara (Marius Han, 
Iuliu Făget, Nicolae Ple- 
șa, Gheorghe Urdea, Ion 
Nicolae, antrenor Berecs- 
zaszy Stefan).

MIRCEA DIACONU

A LA FOTBAL
Tîrgoviște — Corvinul Hu
nedoara ; Petrolul Ploiești 
— Universitatea Craiova ; 
F.C. Olt — Sportul Stu
dențesc București ; F. C. 
Bihor Oradea — A.S.A. 
Tg. Mureș ; Rapid Bu
curești — S.C. Bacău (sta
dionul „Steaua"). Toate 
întâlnirile încep la ora 
17,00.

GRUPUL ÎNTREPRINDERILOR 
DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ 

Șl LOCATIVĂ HUNEDOARA-DEVA

str. V. I. Lenin, nr. 6

ÎNCADREAZĂ URGENT :

© MOSCOVA - In a- 
propierea lacului de acu
mulare Talimardjan, din 
Uzbekistan, se află în 
construcție o termocentrală 
electrică cu o putere insta
lată de 3 200 megawați, 
care va funcționa pe bază 
de gaz natural. Primul din
tre cele patru blocuri e- 

t nergetice a die 800 mega
wați fiecare — relatează 
ziarul „Izvestia" — va intra 
în funcțiune în cursul anu
lui 1986.

Constructorii de pe șan
tierul noului obiectiv econo- 

i mic s-au angajat să ter
mine lucrările înainte de 
termenul planificat.

•k
0 SOFIA - Institutul 

naval din Varna a pus la 
punct documentația pentru 
o navă de aprovizionare 
de 3000 tone, a cărei pro
ducție de serie a început 
la Șantierele navale din 
Ruse. Unele soluții tehni
ce reprezintă o premieră 
pentru constructorii de nave 
bulgari. Astfel, nava va fl

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
dotată cu instalații de 
conducere speciale care îi 
asigură funcționarea și în 
condiții meteorologice difi
cile. O instalație originală 
permite, 
provizionarea 
bustîbîl 
mare.

de osemeneo, a- 
ei cu corn- 

în porturi și pe

0 BEIJING^. — Principa
lele centre de extracție a 
cărbunelui din China și-au 
îndeplinit planul de pro
ducție pe primele trei luni 
ale anului cu trei zile mai 
devreme, raportînd reali
zarea, pînă la 28 martie, a 
93,61 milioane tone căr
bune, ceea ce reprezintă 
cu 5,16 la sută mai mult 
decît în aceeași perioadă 
a anului trecut. Aceleași 
unități au realizat, totodată 
— arată agenția China 
Nouă — 12,33 milioane to
ne cărbune sortat.

0 'PRAG* - Peste 200 

milioane coroane au fost 
alocate, în cursul acestui

an, pentru realizarea unui 
program de refacere a te
renurilor agricole in bazi
nul carbonifer al Cehiei de 
nord. Exploatările din a- 
ceasta importantă regiune 
carboniferă a țării distrug, 
anual, zeci de hectare de 
terenuri agricole, terenuri 
care sînt reamenajate pe 
măsură ce frontul de lucru 
avansează. In cursul acestui 
cincinal se vor reface 
1 700 ha pășunii, iar pe 
locul unde s-au aflat ex
ploatările s-au sădit pomi 
și vii. Totodată, în fostele 
cariere de cărbune se 
construiesc stadioane sau 
se amenajează lacuri popu
late cu pești.

★
0 BUDAPESTA. - Fa

brica de aluminiu de la 
Ajka (R.P. Ungară) a înce
put să producă galium, un 
metal rar, obținut în proce
sul de realizare a alumi
nei, cu largi întrebuințări 
în industria electronică. In 
cursul acestui an, fabrica

de Ia Ajka a produs 3 000 
kg de galium. Specialiștii 
maghiari au anunțat că o 
nouă unitate de producere 
a gaJiumuJui va fi creată, 
în curînd, în apropierea o- 
roșului Ajka.

★
o VIENTIANE. - In agri- 

cultura provinciei C ham pas- 
sak, din R.D.P. Laos, au 
fost înregistrate anul tre
cut, Importante succese. 
După cum relatează agen
ția de presă KPL, recolta 
totală de orez - princi
pala hrană a populației a 
fost de 161 312 tone, reali- 
zindu-se o creștere de 0,3 
tone la hectar. Suprafața 
amenajată pentru cultura 
orezului a sporit, față de 
1980, cu 2 280 ha.

Totodată, în baza noilor 
orientări adoptate de gu
vern în domeniul dezvoltă
rii agriculturii, au fost ex
tinse apreciabil plantațiile 
de cafea, provincia Chain- 
passak dispunînd acum de 
13114 ha de cafea, cu 
5514 ha ma i mult decît 
in 1980.
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• zidari (bărbați)
• sudori
• automacaragii pentru automacara de 

12,5 t
• muncitori necalificați (bărbați).
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tament Deva,
telefon 12263. (5125)

■ Vind apartament două 
•~ere, boxă. Deva, Bălcescu.

(5121) 
apartament două 

bucătărie, hol, din 
confort I. Hațeg,

* camere, boxă.
* telefon 20099.
I ■ Vind
I camere,
* cărămidă, ______ __ ___
I str. A. viaicu, bloo P29, ap.
I 20. Telefon 70573. (c. 1)
J ■ Vind Skoda S100. Brad,
I strada Obor, nr. 2 A. (5127)

* SCHIMB DE LOCUINȚA
I ■ SehlrtJ? două apartamen-
* te a doua camere cu apar-

ANIVERSARE

■ Rodlca șl Cr&ti îi urează
dragului lor Mircea Goțlu 
multă sănătate» fericire și 
„La mulți ani“. (5t20)

PIERDERI
■ Pierdut foaie de parcurs 

nr. 19595 pentru S651, pe nu
mele Sereș Mircea, eliberată 
de I.E.I.R.I.D.E.E.T. Deva. O 
declar nulă.

■ Pierdut legitimație de ser
viciu, pe numele Sereș 
Mircea, eliberată de 
I.E.I.R.I.D.E.E.T. Deva. O de
clar nulă. (5120)
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