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LA ÎNSĂMÎNȚAREA PORUMBULUI SA SE 
LUCREZE ZI-LUMINĂ!

Vineri, 13 aprilie a.e., 
loan Gherghinoiu și Traian 
Buglea, doi dintre cei mai 
pricepuți și harnici meca
nizatori ai Stațiunii de 
mecanizare a agriculturii 
din Călan, au intrat în 
brazdă, înte-o tarla a 
Cooperativei agricole de 
producție din Bretea Strei, 
imediat ce s-a luminat de 
ziuă. Au ieșit cînd s-a 
lăsat seara. In ziua aceea 
cei doi mecanizatori au 
însâmînțat cu porumb 
peste 30 de hectare, reali- 
zînd concomitent și erbi- 
cidarea. Referindu-se la 
modul cum se desfășoară 
semănatul, Maria Tănăsoni, 
președinta cooperativei, ne 
spunea : (Continuare in pag. a 2-a)

La ferma de legume a C.A.P. Ilia, condusă de Emilia Popa, se lucrează la plan
tatul gulioarelor in cimp. Lucrarea este efectuată de mecanizatorul Gheorghe Suba, 
ajutat de cooperatoarele Angela Furdui, Rozalia Muntean, Sofia Culda și Valentina 
Schiau, iar Eva Fer face completarea golurilor.

DUMINICA, 15 APRILIE 1984

— Din cele 113 ha ce le 
avem de însâmînțat, am 
realizat 68 ha. Depunem 
toate eforturile pentru a 
încheia lucrarea în epoca 
optimă.

Unitatea Planificat Realizat

C.A.P. Batiz 201 37
C.A.P. Nădăstie 229 50
C.A.P. Strei 224 65
C.A.P. Boșorod 189 25
C.A.P. Ruși 119 45
C.A.P. Sincrai 98 22
C.A.P. Valea Singiorgiului 97 27
C.A.P. Gințaga 112 15

IN LUMINA INDICAȚIILOR Șl ORIENTĂRILOR 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

Reducerea consumurilor materiale - cale sigură 
de sporire a eficienței economice

— Lucrăm cu toate trac
toarele de care dispunem 
— ne spunea Vasile Ne
grea, inginerul șef al 
C.A.P. Bretea Română.

4 pagini — 50 bant

La semănatul porum
bului se lucrează în toa
te unitățile din C.U.A.S.C. 
Călan. Iată stadiul atins 
pe unități ptnă în ziua de 
ieri:

Vălean Ciolea și Aurel
Grozav pregătesc terenul,

TRAIAN BONDOR

ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 1 MAIj
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De 
luni, 
trila. 
Vulcan, Livezeni își rea
lizează și depășesc zi de 
zi sarcinile la extracția 
de cărbune. Pînă în dimi
neața zilei de ieri. Ia cele 
cinci mine se realizase 
o producție suplimentară 
de 10 352 tone cărbune. 
Cu cele mai mari canti
tăți extrase se prezintă 
in continuare minerii de 
la Petrila — plus 4142 
tone, urmați de cei de la 
Uricani — plus 2 705 to
ne. Paroșeni — Plus 
1610 tone.

CONSUMURI 
MATERIALE REDUSE
Organizind temeinic lu

crul în secții și ateliere, 
urmirind îndeaproape, zi 
de zi, la fiecare loc de 
muncă, modul in care sint 
folosite și gospodărite ma
terialele, colectivul de la 
IJVLM.R. Simeria a obți
nut, de la începutul anu
lui, însemnate economii 
la consumurile materiale

In cuvînXarea rostită la 
plenara C. C. al P.C.R. din 
21—22 martie a.c., tovară
șul Nicolae Ceausescu sub
linia că alături de crește
rea productivității muncii 
și ridicarea nivelului teh
nic și calitativ al produc
ției, alt obiectiv economic 
prioritar îl reprezintă re
ducerea consumurilor ener
getice și de combustibili, 
a celor materiale în ge
neral, conform prevederi
lor planului, normelor sta
bilite. La Stația de utilaj 
și transport Deva am dis
cutat despre preocupările 
și rezultatele obținute pe 
linia reducerii cheltuieli
lor materiale, a creșterii 
eficienței economice. Con
tabilul șef al unității, Flo
rin Comănescu, ne-a spus:

— La noi se vehiculează 
șl se prelucrează zi de zi, 
lună de lună, mari canti
tăți de materiale pe care

la începutul acestei 
minerii de la Pe- 
Uricani, Paroșeni,

CĂRftUNE peste 
PLAN

CONGRESUL
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normate: 378 tone lami
nate finite din oțel, 592 
metri cubi cherestea de 
rășinoase, 250 metri cubi 
cherestea de fag, 82 tone 
piese brute turnate din 
fontă, 8 tone țevi din 
oțel. Aceasta în condiții
le cînd s-au reparat în 
plus față de plan 45 va
goane de marfă și cister
ne pentru calea ferată.

ECONOMII DE ENERGIE 
ELECTRICĂ ȘI 

GAZ METAN 
aîn perioada care 

trecut de la începutul

le livrăm șantierelor. Iar 
dacă nu punem accentul 
pe gospodărirea lor aten
tă, pe încadrarea strictă- 
în consumurile specifice, 
depășim indicatorul de bază 
al eficienței economice — 
cheltuielile materiale, care 
reprezintă tocmai expresia 
valorică a consumului de 
materii prime, materiale, 
combustibili și energie.

— Ce spune, tovarășe 
Comănescu, această „ex
presie valorică" a consumu
rilor stației pe primele trei 
luni ale anului ?

— în perioada trecută 
din acest an, la poligonul 
de prefabricate cheltuielile 
materiale la 1 000 lei pro
ducție marfă au fost redu
se față de plan cu nouă 
lei, iar la confecții meta
lice cu aproape 11 lei. Pe 
total activitate, stația a 
avut planificat 820 lei 
cheltuieli materiale la 

anului, la Combinatul si
derurgic Hunedoara s-au 
obținut rezultate bune 
pe linia economisirii e- 
nergiei electrice și a ga
zului metan. Despre ele 
ne vorbește inginerul Vi- 
chente Olaru, din cadrul 
serviciului energetic al 
combinatului:

— Prin încărcarea uni
formă a mașinilor de 
aglomerare cu un strat 
minim de 260 mm, core
larea debitului de gaz 
metan cu cel de oxigen 
insuflat in furnale, Con
ducerea optimă a proce
sului de ardere la cup
toarele tehnologice, prin 
modernizările efectuate 
cu prilejul reparației ca
pitale la blumingul de 
1000 mm, în general prin 
supravegherea și func
ționarea corespunzătoare 
a majorității utilajelor și 
instalațiilor de la secții
le mari consumatoare am 
reușit să economisim, de 
la începutul anului, peste 
10 milioane kWh ener
gie electrică și 241 380 
mc gaz metan. (Stelian 
Dena, corespondent).

1 000 lei producție marfă 
și a realizat 815 lei. Aces
te, aparent, mici reduceri, 
dar semnificative pentru 
noi, au dus la o eficiență 
mai ridicată în activitatea 
industrială, la un benefi-

• ci if pe primul tri mestru de 
200 000 lei.

Economisirea materiilor» 
prime, materialelor, com
bustibililor, energiei etc. 
constituie deci calea cea 
mai importantă de scăde
re a cheltuielilor mate
riale. Despre modul cum 
s-au aplicat măsurile luate 
de comisia de gospodărire 
a materialelor, ce rezulta
te concrete s-au înregis
trat am aflat în secții și 
ateliere, la punctele de 
lucru unde se realizează 
efectiv producția.

LIVIU BRAICA î

(Continuare in pag. a 2-a)

De pe toate suprafețele să se
obțină recoltă!

în majoritatea unităților 
agricole din Consiliul 
unic agroindustrial Hațeg 
se acționează pentru lua
rea în cultură a noi su
prafețe de pămînt. încă 
din toamna trecută specia
liștii au depistat terenurile 
ce pot produce și s-a tre-

Ciopcia se lucrează la 
tăierea unor pomi îmbă
trâniți, suprafața respec
tivă urmînd să fie semă
nată în această primăva
ră. Lucrarea merge însă 
cam anevoios, impunîndu- 
se urgentarea el. în in
cinta fermei zootehnice

CINSTIRE HĂRNICIEI MUNCITOREȘTI
Colectivului I.C.I.T.P.L.C.I.M. Deva i s-a decernat Steagul roșu 

și Diploma de onoare, de unitate fruntașă pe țară 
în întrecerea socialistă pe anul 1983

cut ia desțelenirea aces
tora La C.A.P. Li vadea, 
de p'ldă, s-a desțelenit o 
suprăiață de 10 ha teren, 
care a fost destinată cul
tivării cu plante furajere. 
La C.A.P. Pui au fost, de 
asemenea, repuse în cul
tură trei ha de teren în 
satul Galați și patru în 
satul Băiești. La C.A.P. 
Sîntămăria-Orlea s-a arat 
o parte din drumul spre 
satul Balomir, calea de 
acces fiind redusă la lă
țimea normală.

De asemenea, în satul

de aici există o suprafață 
dc teren ce ar putea fi 
pusă și ea în cultură.

în zona Hațegului se 
lucrează la o linie de 
înaltă tensiune și multi 
stîlpi sîn.t plantați în tar
lale cultivate. Cu prilejul 
înălțării acestora a fost 
afectată o parte din su
prafața cultivată cu ce
reale păioase. Conducerile 
cooperativelor agricole* 
consiliile populare au da
toria să ia măsurile ne
cesare pentru cultivarea 
acestor suprafețe.

APRILIE - LUNA GOSPODĂRIRI] 
Șl ÎNFRUMUSEȚĂRII LOCALITĂȚILOR 

CETĂȚENI DE LA ORAȘE Șl SATE 1 
Participați cu mic cu mare la acțiunile ce 

se organizează în localitatea dumneavoastră, 
dovedindu-vă astfel dragostea față de orașul 
sau satul în care trăiți.

După cum se știe, pen
tru succesele din anul 1983, 
destoinicul colectiv de mun
că al I.C.I.T.P.L.C.I.M. De
va s-a situat pe locul a! 
Il-lea în întrecerea socia
listă între institutele de 
proiectare ale ministerelor, 
fiind distins cu „Ordinul 
Muncii” clasa a ll-a.

Această înaltă prețuire 
a muncii, acordată •. de 
partid celor harnici, a fost 
întregită ieri, cînd institu
tului fruntaș din județul 
nostru i s-au înmînat Stea
gul roșu și Diploma de o- 
noare de unitate fruntașă 
pe țară pe anul 1983.

La festivitatea consacra- 
tă acestui eveniment emo
ționant au participat pro- 
iectanți, cercetători, specia
liști, cadre cu funcții de 
răspundere, alți oameni ai 
muncii din cadrul institu
tului, reprezentanți ai or
ganelor județean și muni
cipal Deva de partid și de 
stat, ai Consiliului jude
țean al sindicatelor și ai 
ministerului de resort, in
vitați.

Au luat parte tovarășii 
Maria Mitrofan, secretar al

Comitetului județean Hune
doara ql P.C.R., Leru Circo, 
prim-secretar al Comitetului 
municipal de partid Deva, 
Petru Furdui, membru ai 
Comitetului Executiv al C.C. 
al U.G.S.R.

Despre activitatea colec
tivului institutului desfășu
rată în 1983 și în primul 
trimestru al acestui an, 
a vorbit inginerul Ni
colae Zăvoianu, directorul 
I.C.I.T.P.L.C.I.M. Deva.

Pentru rezultatele deose
bite înregistrate anul tre
cut și pentru înalta distinc
ție primită din partea con
ducerii partidului și sta
tului, a tovarășului Nicolae 
Ceausescu, oamenii mun
cii de la I.C.I.T.P.L.C.I.M. 
Deva au fost felicitați de 
tovarășul Petru Furdui, ca-

DUMITRU GHEONEA

(Continuare în pag. a 2-a)

Aspect din timpul decernării drapelului, Foto: N. GHEORGHIU



Producția suplimentară măsurată 
la suprafață are rădăcini adinei in abataje

Pe inginerul Iacob 
Jitea, șeful Secției mi
niere Boița Hațeg, l-am 
întâlnit la uzina de pre
parare. împreună cu alți 
muncitori, mărșăluia prin 
pasta albicioasă din ju
rul clădirii, stabilind 
punctele urce urma să 
se efectueze citeva repa
rații. Priviadu-i, am ob
servai că mai toți aveau 
chipuri Mlade de că-eci. 
,De fapt. însăși secția este 
așezată cam în mijlocul 
satului, fără xarăuri și 
porți, ca o g.spnc r -le 
mai mare. Șeful secției

VPRQDUCnĂ
REALIZATA EXEMPLAR ZIDEZI

povestește:
— Primul - pas spre 

subteran, sătenii îl fac 
ca pe-o „încercare- —
vagonetari, ajutori de
mineri, la deservire etc. 
Apoi, ii pregătim prin
cursuri organizate. în
1983, 26 de tineri au În
vățat tainele meserie: de 
miner. Anul acesta 20 de 
oameni vor urma cursul 
de operatori preparare.

Acolo, în burta dealu
lui din dreapta, se află 
și galeria principală prin 
care minerii coboară în 
subteran. După un kilo
metru de mers, ei o apucă 
prin galerii diferite, și 
prin suitori pentru a 
ajunge la cele 4 abataje. 
Șeful de brigadă Vaier 
Mihăiasă cu minerii Du
mitru Giura și Arofl Gro- 
șan coboară cel mai 
adine, pînă la orizontul
— 160. Pe primele șase 
zile din trimestrul II 
1984 această brigadă a 
scos „la ziuă" un plus 
de 26 tone de minereu 
complex. La orizontul
— 120, unde sint două 
abataje, merg brigăzile 
lui loan Vlăiconi și Petru

CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ

La însămînțarea porumbului 
să se lucreze zi-luniiuă!

(Urmare din pag. 1)

iar Gherasim Sicoe sea
mănă porumb. La pregă
tit se lucrează pînă seara 
târziu, la lumina farurilor. 
La însămînțarea porum
bului realizăm 18—20 ha 
pe zi. Bineînțeles că ur
mărim să realizăm o lu
crare de cea mai bună 
calitate.

în aceste zile de maxim 
efort, Benone Ionescu, in
ginerul șef. al C.A.P. Ruși 
se duce spre unitate cu 
autobuzul ce pleacă din

(Urmare din pag. 1)

re Ie-a înmînat apoi, din 
partea Comitetului Execu
tiv al C. C. al U.G.S.R., 
Steagul roji* și Diploma de 
onoare de unitate frunta
șă pe țară.

Vorbind în numele colec
tivelor din care fac parte, 
Liana Vesa, Voichița Ca- 
reja și Virgil Boca, 
s-au referit la activi
tatea complexă pe care 
institutul, în ansamblul său, 
o desfășoară, punînd in 
valoare o serie de idei și 
soluții care au dat consis
tență producției unităților 
beneficiare, au exprimat 
hotârirea proiectanților, cer
cetătorilor, specialiștilor de 
la I.C.I.T.P.L.C.LM. Deva de 
a-și pune șl In continuare 
întreaga energie creatoare 

Niculescu. în aceeași 
primă etapă a trimestru
lui al II-lea oamenii lui 
Vlăiconi au extras 34

Secția minieră 
Bo'rta-Hațeg

săi oo plus .de &
^*4* rcniArca* iz
deoscsrt ortacii lor — 
Aiffly Zepa. V:ore. IX- 
mrj. Bevn VLâksocu. Sc-

HeȚjrwi looeî GrozOCU. 
Și brigada de mizeri coo- 
da&ă de Docei Tămări- 
iocă a cbrir.zt rezalxaxe

— De fapc. per.ira toa
tă oecția deroara;cj pe al 
dcCea trimestre din acest 
an este bon, ne-a derla- 
rat iagmerri cu produc
ția Biri Jitea. S-eu pre- 
locrfet ta plac Ito tone 
minereu, cotinindu-se im
portante cazbtăti sopii- 
mev.tare ia wxxrt'r tie 
zinc ți concentrat de 
pirită.

Producția fizică pe pri
mul trimestru 1964 a în
registrat de asemenea de
pășiri la toate sorti
mentele planificate : sulf 
în concentrat s-a obținut 
cu 33,8 la sută mai mult, 
zinc în concentrat cu 3 
la sută, iar sulf in con
centratul de zinc cu 40 îa 
sută. Productivitatea mun
cii a crescut, în aceeași 
perioadă, cu 31,9 la sută. 
O primă concluzie se im
pune de la sine: din a- 
dincurile satului Boița 
se extrag importante can
tități de minereu pentru 
țară, colectivul secției

Călan la orele 7,30 dimi
neața. Cum asigură oare 
organizarea muncii și con
ducerea lucrărilor pentru 
urgentarea însămînțărilor?

La C.A.P. Vîlcele, în tar
laua unde se semăna po
rumb. l-am întâlnit pe 
Gheorghe Cuteanu, prima
rul comunei Bretea Româ
nă. El ne-a relatat:

— Fiecare lucrător a 
primit o sarcină concretă, 
să răspundă de o ’ unitate. 
Cuvântul de ordine al a- 
cestor zile este ca sămân

in slujba dezvoltării eco- 
nomico-sociale a patriei, a 
progresului și prosperității. 

Colectivul I.C.I.T.P.LC.I.M. 
a fost felicitat pentru re
zultatele deosebite din c- 
nul 1983 și de ing. Ilarion 
Minciulescu, director în Mi
nisterul Minelor, urindu-i 
noi succese în producție.

In cadrul festivității a 
luat cuvîntul tovarășa Mă
ria Mitrofan, care a feli
citat călduros colectivul 
institutului pentru realizări
le sale deosebite dobindl- 
te pe frontul larg și fertil 
al creației tehnico-științifi- 
ce, asigurind - prin mate
rializarea in producție a 

ridieîndu-se mereu la co
tele înalte ale hărniciei.

— Cum sint apreciate 
minereurile complexe ex
trase ?, am întrebat-o pe 
inginera Dorica Păran, 
unul din oamenii despre 
care se spune că s-a 
întors m satul sau sa 
aplice învățătura acumu
lată in școlile țării. Este 
din Boița.

— Răspund de labora
tor și de compartimen
tai calitate, ne-a decla- 
frat interlocutoarea, fiind 
deci în legătură directă 
co opiniile beneficiarilor. 
Pot afirma că toate con
centratele obținute sint 
buce. corespund, dar 
pentru concentratul de 
pirită primim cele mai 
multe laude. Ni se spune 
că este cei mai bun din 
țară.

Secția minieră Boița — 
Hațeg, așa firesc inte
grată in fizionomia sa-

V3 conoâștc o 
dezro.iare insenna’A Se 
af.ă ta lucru un nou ori
zont minier care va des
chide zăcămtatul in a- 
dfccime. Puțul de extrac
ție de aici, construit, ta 
regie, are adâncimea de 
240 m și va fi dat in 
folosință la sfințitul a- 
cestai trimestru.

La intri iții ie pre
parare s-a pas fa fânc- 
țtane un filtra Umăr 
pentru coneentra^L de 
zinc, ere sr iad ea 15 ia 
sută gradul de recupe
rare a metalul»'. încă 
un filtra de aceiași fei 
va funcționa pesSe două 
iuni și ja Itaîa de pirită.

Imag:-.; concrete aje I 
preocupărilor anta co
lectiv hotărât să dea ri^. 
ță cit mai rărind și 
mai bine sarcina de 
mare răspundere — pesă 
de partid în fața tuturor I 
minerilor — de a crește 
continuu baza de mate- I 
rii prime a tării

MARIN NEGOTTA

ța de porumb să fie pusă 
sub brazdă în timp cît 
mai scurt și într-un pat 
germinativ pregătit cu 
cea mai mare grijă în 
ce privește viteza de lu
cru, la C.Â.P. Bretea Româ
nă și Ruși ea ar putea fi 
mai mare. Se pierde timp, 
în special dimineața, căci 
lucrul în cîmp demarează 
târziu. Ar trebui să în
ceapă cum se luminează 
de ziuă Vom insista în 
acest sens și ne vom în
cadra în epoca optimă.

unor idei, soluții și expe
riențe înaintate — inaltă 
productivitate, calitate și 
eficiență în multe unități 
din cadrul Ministerului Mine
lor. Vorbitoarea și-a expri
mat convingerea că acest 
prestigios colectiv de mun
că hunedorean își va am
plifica preocupările și ca
pacitatea creatoare, va 
obține noi și importante 
succese in producție, men- 
ținîndu-se în fruntea co
lectivelor fruntașe din ju
deț și din țară.

Participanțil ta festivita
te au adresat o telegramă 
Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
tovarășului NICOLAE

DUM

Reducerea consumurilor materiale

întreprinderea de tricotaje Hunedoara. Comunista Tatiana Enache, una dintre cele 
mai harnice muncitoare, lucrează pe o grupă de șase mașini, realizîndu-și ritmic sar
cinile de plan. Foto;, N. GHEORGHIU

(Urmare din pag. 1)

— Punem accentul pe 
economisirea materialelor, 
pe încadrarea riguroasă în 
normele de consumuri pre
văzute — arăta sing. Emil 
Mărgineand, președintele 
comitetului de sindicat al 
secției industrie. De ia în- 
cepetul 
priatr-o

anului curent, 
activitate bine 

organizată și o urmărire 
atentă a modului in care 
fiecare formație își fade- 
piinește sarcinile proprii, 
am reușit să obținem im
portante economii. Spre 
exemplu. Ia sortimentele 
de oțel-beion utilizat la 
armarea prefabricatelor 
aven o economie de 35 
tooe, la total agregate 
de peste 50 mc. iar la var, 
beton. mozaic și b.ca.

snerfie normate.
— Pe trimestrul intC — 

a adăugat șeful atelierului 
prefabricate, loan Sorea — 
colectivul nostru și-a de
pășit pianul fizic cu circa 
20 ia sută, respectând nor- 
mele de consumări apro
bate pentru fiecare sorti-

EXPOZIȚIE 
DE PICTURA

Casa de cultură 
municipiul Deva

i

din 
- - - găzduiește o expoziție de 

pictură. La cea de-a
șaptea „personală" și 
după 15 expoziții colec
tive și județene, Carol 
Nebert din C3uj-Na-
poca expune 36 de 
lucrări in ulei. Ex
poziția artistului plas
tic oferă devenilor, în 
aceste zile de aprilie, o 
întâlnire cu pictura.

CEAUSESCU, în care, prin
tre oițele, se spune : 

rOnorați de înalta dis
tincție primită, ințelegind ce 
obligații morale avem, noi 
toți cei care lucrăm în cer
cetarea științifică și în pro
iectare, permiteți-ne să vă 
adresăm, din inimă, mult 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cele mai alese 
mulțumiri, insoțite de an
gajamentul nostru ferm de 
a acționa cu toată dărui
rea pentru traducerea in 
viață a sarcinilor ce ne re
vin, cinstind astfel marile 
evenimente politice ale a- 
cestui an - cea de a 40-a 
aniversare a revoluției de 
eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiim- 
perialistă și Congresul al 
Xill-lea al Partidului Comu
nist Român*. 

l

j

lucrărilor pe șantiere.
Șeful de schimb, "sing. 

Gheorghe Lup, preciza că 
la b.c.a sînt cele mai mari 
pierderi, deoarece nu este 
livrat modulat de între
prinderea producătoare. 
Toate căzăturile sînt însă 
strânse și folosite pe șan
tiere la lucrări de izolație. 
Despre economiile obținu
te ne-a vorbit și șeful de 
brigadă Nicolae Adam, de 
la atelierul confecții meta
lice. Fiecare cupon de ta
blă este refolosit. Aici s-au 
economisit în 
ne de metal, 
an 1,2 tone. 
Aron Tămaș, 
cu, Constantin Aursulesei, 
Anica Ciubotaru, Emeric 
Suba, maistrul Avei Bo-

1983 opt to- 
iar în acest 

Lucrătorii 
loan Urses-•?»

Jurnalul cumpărătorului
— Lunar, în consiliul 

șefilor de unități — ne 
spunea Zuckerberger Va
lentina, director al între
prinderii comerciale de 
stat mărfuri industriale 
Hunedoara — analizăm, pe 
lingă problemele legate 
de programul de creștere 
a rentabilității fiecărei u- 
nități de desfacere a măr
furilor, și cele legate de 
modul de servire a popu
lației. Propunerile și sesi
zările înscrise în „Jurna
lul cumpărătorului" sînt 
luate în atenție In mod 
operativ. Propunerile ce- 

Un bogat izvor de sugestii 
pentru îmbunătățirea servirii

zan (stația de betoane) s-au 
referit la necesitatea întă
ririi disciplinei tehnologice, 
la asigurarea funcționării 
corespunzătoare a tuturor 
instalațiilor și utilajelor, la 
formarea și manifestarea 
unei atitudini ferme, in
transigente, față de nepă
sare și risipă în utilizarea 
bunurilor materiale la 
toate locurile de muncă. 
Prin aceste căi — arătau 
interlocutorii — punînd ac
centul pe reducerea consu
murilor, pe valorificarea 
superioară a resurselor dis
ponibile, se înfăptuiesc 
sarcinile trasate de partid, 
de creștere necontenită a 
eficienței economice a u- 
nității.

20,0(1 Te! 
toa 
lui' 

21,35 Pe 
si

21,50 Te 
lor

22,00 în 
lui

20,00

20,20

20,40

dă Angela Bistrian, lucră
tor gestionar :

— Cunoaștem că în ter
men de 48 de ore avem 
obligația să trimitem în
treprinderii noastre tute
lare fiecare talon cu 
propuneri ori sesizări ast
fel ca nici una din însem
nări să nu rămînă nerezol
vată. Dar n-am dat prile
jul, nici una dintre noi, să 
existe nemulțumiri. Ceea 
ce este in competența noas
tră — respectiv schimba
rea unor poșete ori um
brele defecte, cumpărate 
din magazinul nostru —

rezolvăm pe loc, fără co
mentarii, despăgubind 
fel cumpărătorul.

Iată, deci, că sînt 
tăți comerciale în

uni- 
care 

propunerile și sesizările ce
tățenilor sînt rezolvate 
prompt, fără intermediul 
jurnalului. Ne-am convins 
de acest lucru și la moy- 
dernul magazin confecțâî- 
galanterie nr. 75, un^tii în 
urma dialogului purtat de 
gestionara Iancu ' Ioana, 
cu un număr mare, de cum
părători s-a înlocuit vân
zarea la tejghea a confec
țiilor tip PNA prin ex
punerea lor liberă.

în unitățile de încălță
minte nr. 74 și electro
tehnice 77 personalul ma
nifestă, de asemenea, a- 
mabilitate.

Deci atunci cînd există 
interes pentru îndeplini
rea cu conștiinciozitate a 
sarcinilor profesionale, când 
se iau în seamă sugestiile 
— verbale ori înscrise în 
jurnal — ale celor ce a- 
pelează la serviciile comer
ciale, 
se ridică 
cerințelor, 
Iul 
se 
instrument de 
tre cei 
cei care vînd, 
dialog în slujba 
serviri.

ESTERA ȘINA

servirii 
înălțimea 

„Jurna- 
nu 

i într-un 
„duel" în- 

care cumpără și 
ci într-un 

bunei

calitatea 
la 
iar 

cumpărătorului 
transformă
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țâțânilor au contribuit mult
la îmbunătățirea activității
comerciale, a relației vînză- 
tor-cum părător. Au existat
unele reclamați! cu privire 
ia calitatea mobilei fabrica
te la C.P.L. Zalău. Printr-o 
bună colaborare cu furni
zorii insă am reușit să 
rezolvăm în termen, spre 
mulțumirea cumpărătorilor, 
înlocuirea unor piese de
fecte.

împreună cu Lilica Cosor, 
președinta comitetului sin
dicatului din întreprindere, 
efectuăm un raid prin 
numeroase unități comer
ciale. Modul civilizat în 
care lucrătoarele gestio
nare și vânzătoarele Eca- 
terina Suceava, Maria Bă- 
ieșu, Elena Fântână, Ana 
Stepănescu și Maria Vlad 
— de la unitățile nr. 10 
menaj, cosmetice nr. 11, 
textile nr. 1, tricotaje nr.
6 și mercerie, situate în 
centrul vechi — întrețin 
dialogul cu solicitanții 
articolelor etalate de acgste 
magazine explică nume
roasele consemnări pozitive 
din „Jurnalele cumpără
torului" peste tot afișate 
la loc vizibil.

La loc vizibil, astfel ca 
accesul fiecărui cumpără
tor să fie asigurat, se află 
„Jurnalul" și la magazinul 
de cosmetice „Crinul". Și 
aici filele lui nu conțin în
scrisuri. Explicația ne-o

tură);
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DuminiCâL
Memoria pămîntuiui hunedorean

Ulpia Traiana Sarmizegetusa în lucrările 
umaniștilor si cronicarilor medievali

După abandonarea Daciei 
de către administrația și 
armata romană, viața pe 
teritoriul capitalei f6stei
provincii . nord-dunărene 
continuă încă un timp
îndelungat, fapt relevat de 
numeroasele descoperiri 
arheologice. Cu toate a- 
cestea, în cursul veacuri
lor, numele fostei metro
pole a Daciei romane a 
fost dat uitării. Doar mă
rețele ruine vorbeau des- 

.-pre înfloritoarea viață de 
odinioară.

Interesul pentru cultura 
romană și în Transilva
nia a fost stîrnit de valu
rile Renașterii, care, în 
©colul ai XV-lea, a cu
mins și această parte a 
îuropei. Cu ajutorul Iui 
ancu de Hunedoara, multi 
țineri transilvăneni au 
tudiat în Italia, devenind 
poi vehiculatori ai cu- 
entelor spirituale de 
colo.
Din cercul umaniștilor 

ransilvăneni, Joannes Me- 
erzius, canonic la Alba 
tllia, £ă bucurat de un 
enume european. El poate

fi considerat întemeietorul 
epi’grafiei latine din Tran
silvania. Adunarea epigra
felor romane Mezerzius a 
început-o în 1495. Colec
ția lui a fost copiată și 
apoi dusă la Roma prin 
intermediul unei rude și 
prieten al său, hunedo- 
reanul Filip More din 
Ciula, ambasador al regelui 
la curtea de la Veneția. 
Colecția monumentelor epi- 
grafice transilvănene a in
trat astfel în circulația 
cercetătorilor antichității 
romane, devenind cunos
cută în toată Europa.

Culegerea de texte epi- 
grafice ale lui Mezerzius 
a cuprins 120 de inscripții 
copiate, după aprecierea 
marelui epigrafist Momm
sen, cu multă exactitate. 
Unul din marile sale me
rite este faptul că a iden
tificat satul medieval din 
Țara Hațegului, Grădiș
tea, cu orașul antic Ui- 
pia T/aiana. Acest fapt 
este dovedit nu numai 
prin numărul mare al 
inscripțiilor provenite din 
acest oraș, 36 la număr,

ci și prin mărturia unor 
cronicari-istorici din se
colul XVI.

Din relatările lui Ste- 
phanus Taurinus, poet 
umanist din sec. XVI, 
reiese că Mezerzius a stu
diat vestigiile metropolei 
Daciei romane la fața lo
cului. Se pare că el a fost 
printre primii care au trans
portat unele monumente 
romane de la Sarmizegetusa 
la Alba Iulia, o inițiativă 
nu prea lăudabilă, care 
mai tirziu va fi cultivată 
cu multă ardoare. Merite
le lui Mezerzius in iden
tificarea satului Grădiștea 
cu anticul oraș Ulpia Tra
iana au fost accentuate și 
de către umanistul sas 
Lebelius. Deși Mezerzius 
cunoștea bine unul din 
numele orașului, cel de 
Ulpia Traiana Augusta Da
cica, se pare că din nu
mele dacie al metropolei 
a reținut doar prima sa 
parte, adică Sarmiz, care 
apărea mai des în inscrip
ții sub formă prescurtată.

(Va urma) 
IOAN ANDRIȚOIU

EPIGRAME

UNUI GESTIONAR :

Se credea nevinovat 
că din vin el n-a luat, 
ci din contră, ei a pus 
... apă ca să-i lasă plus.

ASTRONOMIE :

£/, privind duios la ea, 
i-a spus : „Tu ești steaua 

mea'.
Dor'el bind nu mai „circi

stele', 
nu știu— care-' dintre ele.

UNUI FOTBALIST :

C<* să nu-1 simtă consoarta 
c-a băut, face-un ocol, 
însă nenimerind poarta 
singur se dădu de... gol.

SEHOTĂBl rlL :

Să-i ceară mma, el voia, 
câ-l ardea la inimioară, 
însă nu se hotăra 
ca-e... mină să i-o ceara.

LA FARMACIE :

Cu muftă-amablirtote, 
dîndu-i restul rncpoi,
i-a spus: „Multă sănătate 
și... mai veniți pe la noi!'

MIRCEA ANDRAȘ
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marelui 
do- 

invocate sînt de- 
de a ti certe. In 

„Drum de luptă, 
(Ed. Mi- 

pag.

Alcoolul și aparatul digestiv
Alcoolul se cbsoorbe rapid stanțe chimice, de unde 

din tubul digestiv, troversînd se înțelege că îmbolnăvi- 
cu ușurință membrana ce- rea acestuia are consecin- 
lulelor din intestin și sto- țe grave asupra tuturor 
mac ; de menționat că ab- proceselor chimice care se 
sorbțio în stomac este desfășoară în organism, 
mult îngreunată de grăsimi, Pentru început, sub efec- 
proteine și hrdrați de car- tul alcoolului, survine o 
bon (dulciuri). Odată ab- depunere exagerată de gră- 

UȘrbiit alcoolul ojunge în simi în ficat (rezultă 
sînge, difuzîndu-se în mod ,,ficatul gras") cu posibi- 
egal la toate organele (cu li tait ea de revenire a fica- 
consecințe secundare ex- tului la normal dacă se 
trem de periculoase). E- oprește la timp consumul 
fectele alcoolului se mani- de alcool ; în caz contrar 
festă începînd de la eso- suferința evoluează spre 
fag, ca o inflamație a hepatită cronică și, în fi- 
mucoasei (stratul interior), nai, spre ciroză hepatică. 
La bolnavul cu ciroză he- boală deosebit de severă, 
patică produsă de alcool, în care țesutul normal al 
la nivelul esofagului apar ficatului este înlocuit de 

l varice care, prin rupere veritabile cicatrici. De

SFATUL MEDICULUI

produc hemoragii deosebit 
de periculoase.

Stomacul este afectat fie 
pentru moment (gastrita 
acută), ca urmare a con
sumării unei mari cantități 
de alcool, puțind apare 
hemoragii, fie un timp maii 
îndelungat (gastrita croni
că), în situația din urmă 
survenind o modificare a 
mucoasei gastrice în direc- 

atrofierii (subțierii) a- 
odesteia ; în mod practic 
suferința determină pier
deri de sînge și proteine 
(mucoasa stomacului „plin
ge"). Un efect deosebit de 
grav are asocierea alcoo
lului cu aspirina.

Acționînd pe mucoasa 
intestinului subțire alcoolul 
duce la apariția de diaree, 
determină tulburarea ab
sorbției intestinale, conco
mitent cu apariția de pier
dere prin scaun a unor 
principii alimentare, gră
simi și hidirați de carbon 
(pe aceștia intestinul nu îi 
mal „suportă").

Asupra pancreasului e- 
fectele alcoolului sînt bine 
cunoscute și temute, mer- 
gînd de la pancreatita 
acută, de multe ori cu risc 
pentru viață, până la pan
creatita cronică în care 
scăderea producerii de 
fermenți de către pancreas 
duce la tulburări serioase 

.in digestia alimentelor.
Ficatul, veritabil labora

tor, are rol în producerea, 
^modificarea sau neutrali- 
^Irea a numeroase sub-

menționat că ciroza hepa
tică apare la alcoolic și 
în cazul în care alimen
tația este absolut norma
lă, deci nu intră în dis
cuție dificultățile de nu
triție.

Toată, gama suferințelor 
amintite duce Io tulbu
rări accentuate de nutri
ție a bolnavului, asociin- 
du-se lipsa poftei de 
mîncare, vărsăturile, tulbu
rările în digerarea ali
mentelor și în absorbție, 
pierderile prin diaree. Să 
nu uităm însă că alcoo
licul nici nu se alimentează 
corespunzător, banii chel- 
tuindu-i pe băutură și nu 
pe alimente.

S-a observat ,că per
soanele care consumă al
cool în cantități mari fac 
foarte frecvent cancer al 
gurii, limbii, esofagului, 
ficatului ; acesta din urmă 
apare ca atare, sau prin 
transformarea cirozei dată 
de alcool în cancer.

S-a emis părerea că ar 
exista o legătură între 
apariția cancerului de 
colon (intestin gros) și 
consumul exagerat de bere. 
Unii autori cred că se 
asociază în producerea 
cancerului alcoolul și tu
tunul, dar oricum, ținînd 
cont și de rolul vîrstei și 
al fumatului în apariția 
cancerului este sigur că 
alcoolul e vinovat de a- 
pariția cancerului sferei 
digestive. (Va urma).

Dr. CORNEL STOICA

I

*

I

*
*
*

*

*

I
„Solo" chirurgical

Obișnuiți cu soliști in 
muzică sau dans, uităm 
că există solo-uri uneori 
chiar fascinante și în 
alte domenii și, în mod 
deosebit, în știință.

Se cunosc cazuri de sa- 
vanți, medici, cerfcetători 
științifici, care, în dorin
ța de a ajunge la cunoș
tințe noi pentru binele 
omenirii, au făcut expe
riențe pe ei înșiși pentru 
a stabili anumite legi ale 
unor procese fiziologice 
sau fiziopatologice, pen
tru a studia acțiunea 
unor medicamente noi. O 
parte 
rari
plătit chiar cu viața pen
tru autoexperiențele lor. 
Astfel, Obermeier Otto, 
descoperitorul spirochetei 
febrei recurente, a murit 
de holeră în 1873, Valii 
E. și. Lasear I. au murit 
în Cuba de febră galbe
nă. Simson a studiat ac
țiunea cloroformului pe 
el însuși, Gertrud Volmer 
asistentă a lui Martini E. 
din Hamburg s-a autoino
culat cu malarie. Polo
neza Clara Fonti a în
cercat, în 1950, transmite
rea cancerului mamar

din acești teme
ai medicinei au

I 
prin autoexperiență. For- ) 
smann Werner medic din ' 
Bad-Kreuznach, în 1928 i 
și-a făcut singur cate- • 
terizarea inimii în fața 
ecranului radiologie cu o 
sondă de circa 65 cm 
lungime introdusă prin 
plica de la cot. Această 
încercare a servit la 
elaborarea unei metode 
moderne de explorare 
chirurgicală, cateterismul 
cardiac, pentru care în 
1957 s-a atribuit premiul ■ 
Nobel. Dintre cercetăto- ț 
rii români —=-«— __ .
C. Levaditi, 
autoinoculat 
de la iepuri 
o boală 
N. Minovici care la 
Institutul de medicină le
gală din București a făcut 
incredibile autoexperien- 
țe menționate în toate 
tratatele de medicină ju
diciară. Deosebit de in
teresante sînt cazurile de 
autochirurgie. Dar des
pre acestea — intr-un 
număr viitor al „mozaicu
lui duminical".

amintim pe 
care s-a 

cu secreție 
infectați cu 

contagioasă și 
care

dr. IOAN BALEA, 
Spitalul municipal 

Petroșani
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CÎNTEC FLORILOR
ORIZONTAL : 1) Compozitor 

român (1843—1925) autorul pie
sei corale „Copilul și floarea-; 
2) Regizorul filmului „Nufărul 
roșu“ (Gheorghe) — „Cîteva 
flori“ de Mihail Jora ; 3) Pus 
pe apărare — Flori de hibis
cus ! — Petale de lalea !... 4) 
...pe luncă ! — A compus can
tata „Cîntec despre tranda
fir" ; 5) Autorul piesei voca- , 
le „Două roze" — în floare !;? 
6) Strânse bine — A se mani
festa... în viteză ; 7) Cu flori 
albastre sau albe — Abrevie
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Jiul, „Castelul din Carpațî" 
și iubirile lui Jules Verne (II) 
Oricit de tentante ar fi

ipotezele Vizitei
romancier in România, 
vezile 
parte 
cartea 
drum de pace 
litară, 1981, pag. 99), 
Mihai Stoian se întreabă : 
„A tost Jules Verne in 
Transilvania ? Răspunsul 
este : pină astăzi nu exis
tă nici o dovadă certă a 
unei asemenea călătorii 
inireprinse — „incognito" — 
de marele scriitor'. Datele 
și erementeie de culoare 
locală folosite in roman 
(aproape in intregime), s-a 
susținut și se _____
mai susține, 
că -aparți
neau fui Mi
chel Jules 
Verne, fiul 
scriitorului, inginer miner și 
geolog, care or fi făcut 
prospecțiuni in Valea Jiului. 
Acesta s-a aflat intr-ade
văr pe locurile dintre Pa
ring și Retezat intre anii 
1899—1903 ca specialist și 
consultant al bancherului 
Paul Morin Pons; „Istoria 
mineritului de pe Jiu" 
(Revista minelor, editată la 
Petroșani, 1935, pag. 21), 
deci cu șapte ani mai tir
ziu după apariția romanului. 
In Calendarul Editurii Po
litice (1975) se notează : 
„ „mu de mult s-a aflat 
despre un fapt ieșit din 
comun. Deși la prima ve
dere relatarea ar părea 
de domeniul senzaționalu
lui, se pare că faptul este 
real, In casa scriitorului 
din Amiens' a locuit un 
timp o româncă din Ar
deal, iar atunci cind aces
teia i-au decedat părinții, 
Jules Verne a irisoțit-o spre 
orășelul situat nu departe 
de Brașov. Deși nu există 
la ora actuală nici un do
cument scris despre vizită, 
totuși, rudele ardelence/ 
mai păstrează și astăzi 
obiectele personale ale 
scriitorului, obiecte aflate 
in București'. Dind curs 
notei semnată de Simion 
Săveanu, Ion Ho bana re
vine asupra existenței fa
miliei Muller, stabilită din 
1881 in București 
printre 
născut 
prima 
Mutier.

Amiens in 1896, locuind in 
casa Louisei Breton și frec- 
ventind familia Verne, în
toarsă in țară in 1898,, se 
căsătorește cu inginerul 
Stephane Caillac, naturali
zat în 1912. Fiica lor, ne
poata Luisei Miiller, Lucia 
Angela Duțescu a lost șl 
ea găzduită de Louise 
Breton la Amiens - evi
dent, prea tirziu pentru a-1 
mai putea cunoaște pe 
Jules Verne. Lucia Angela 
Duțescu a moștenit o mică 
pendulă de masă și două 
din cele șapte navomo- 
dele care se aflau intr-o 
vitrină încuiată in --- -
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altele : 
E. J.

fiică

rea formulei latine ,.dolus, 
malus, a best o- — Lut ; 8) Riu 
in Noua Zeeiandă — Din poe
zia „In munți- a acestui poet 
român cităm : ..Și tot \in. tot 
vin prin ceață/ Flori smulgând 
pe lingă drum / Din colnice 
urcă fum, / Aburi albi de di
mineață" ; 9) Semnatarul pie
sei corale „Mândră floare-i 
norocu" — Autorul poeziei 
„Flori" — Petale de petu
nie !; 10) Din creația acestui 
compozitor reținem melodia 
..Garofița- ; 11) A compus
piesa corală „Foaie verde și-o 
răsură".

VETRTICAL : 1) Autorul volu

I * 
1 * 
I w 
I * 
I

—fă in casa | 
inginerului I 

Ga/rtoc; I ah- . 
tuf^Juncan” I 
din „Copiii | 
căpitanului J 

Grant" și submarinul „Nou- | 
tilus* drn „Douăzeci de J 
rhii de leghe sub mări". I 
Pendula 
delete au 
soților Muller și E„ 
Rose de către Jules Verne. 
Din păcate, ele au < 
părut in 1944, ca și seri- “ 
sorite primite de Gustave | 
Mu Her'. Mai toți biografii « 
și exegeții care „au că- I 
lătorit pe urmele lui Jules J 
Verne", in goană după 
documente inedite, au tre
cut suib tăcere (poate și 
din dorința de a crea 
senzație), nota autorului 
din prima pagină a „Cas
telului din Carpați" care 
indică sursele documenta
ției geografice : „Dl. de 
Gena nd o a descris și 
Elisee Redus a vizitat a- 
ceste provincii de la capă
tul Europei'. Plecînd de , ia 
datele invocate de Jules 
Verne, de la multele, foar
te multele argumente in- 
citante, verosimile, dar 
care nu pot depăși deo
camdată, stadiul ipotezelor 
a fita timp cit argumentele 
biografilor și exegeților 
n-au putut certifica pre
zența efectivă a romancie
rului francez în țara nogs- » 
tră și mai ales pe Jiu, 
ne-am propus să elucidăm 
acel așa 
ce planează 
în biografia 
călătorit sau 
JruJui ?

SERIALUL 
NOSTRU

și scrie 
„In 1882 s-a 
Marle-Rose, 
a soților

Ea a plecat la

Iși navomo- * 
fost dăruite I 

,J. Măriei- J 
me. | 
dis- J

zis „incognito" 
ca o umbră 
verniană. A 
nu in Valea

(Va urma)

DUMITRU DEM IONAȘCU
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mului de piese muzicale „Din
colo de crizanteme" — Ne-a 
lăsat piesa corală „Floare-n 
cimp" ; 2) „o garoafă" se in
titulează piesa vocală a acestui 
compozitor — Raiul macilor 
roșii ; 3) Furcă de lemn cu
patru coame — Autorul coru
lui „Floare roșie"; 4) Pe ver
surile acestui poet, N. Iones- 
cu a compus piesa corală 
„Floare tîrzie" — Faraon din 
dinastia a V-a; 5) Delimitare 
pe teren — A compus melodia 
„Busuiocul" — Petale de cri
zantemă !; 6) Flori de iaso
mie !... — ... și de cais ! — 
A scris versurile neuitatei me

lodii „Firicel de floare-albas- 
tră“ de I. Vasilescu ; 7) Pe 
versurile acestui poet, M. 
Jora a compus liedul „Floarea 
mărului" — Fluviu antic 4n 
Epir ; 8) Asteroidul cu nr.
435 — Stau în capul mesei 
(fem.) ; 9) Petale de hortensie!

— A compus corul „Floare
roșie" — Flori de lotus ! ; 10) 
Ii aparține piesa vocală „Măr
gărit bine-nflorit" ; 11) Sine-
qua-non al creșterii florilor — 
Semnatarul partiturii corale 
„Floare dragă".

Dicționar : DMA, TU AI,
UNIS, EAS, ELIA.

VASILE MOLODEȚ

Dezlegarea careului apărut 
în ziarul nr. 8 214

1) PRECOCITATE ; 2) RA-
CEM — NĂDUF ; 3) OI —
LOTUS — NE i 4) DOM — 
NET — GEM; 5) UNANIMITA
TE ; 6) C — RIMELAT — R; 
7) AMABILITĂȚI; 8) TUR — 
TIT — ȚUȚ ; 9) OS — CAIAC
— NA ; 10) ROPOT — TO
CAT ; 11) ÎNTREVEDERE.

MAT ÎN 2 MUTĂRI
Controlul poziției :
Alb : Rei, Db7, Ncl și nîî 
Negru : Rd3, p:d5

Soluția problemei din 
ziarul nr. 8 214 :

1. Td« — dl !
2. Db9 — al, bl sau ez
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- MECIURILE ETAPEI A 28-A 
A CAMPIONATULUI DIVIZIEI A LA FOTBAÎ

• •Schimb de mesaje între tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen

Apelul Marii Adunări Naționale a R.S.R. 
difuzat ca document oficial al O.N.U.

(Agerpres). 
mesaje 

loc 
Nicolae

PHENIAN 14
— Un schimb de 
de prietenie a avut 
intre tovarășul 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România, și 
tovarășul Kim Ir Sen. se
cretar generai al Comite
tului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, pre
ședintele Republicii Popu
lare Democrate Coreene.

Mulțumind pentru mesa- 
iul primit și felicitările a- 
dredate, tovarășul Kim Ir 
Sen a rugat să se trans
mită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei 
Blena Ceaușescu salutul 
său prietenesc. împreună 
cu cele mai bune urări de 
sănătate și fericire perso-

po-nală, de noi succese 
porului român pe drumul 
progresului și prosperită
ții, al edificării societății 
socialiste multilateral dez
voltate și înaintării Româ
niei spre comunism.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea 
la Pbetdan de către tova
rășul Kim Ir Sen a tova
rășului Nicolae Cocstantin, 
memt>—j al Comitetului Pc- 
litîe Executiv al C. C. al 
P.CJC, președintele Consi
liului Central ai U.G.SJL. 
care, la invitația Federa
ției Generale a indicate
lor din Coreea, efecmeozi, 
în fruntea unei delegații 
sindicale, o vizită de prie
tenie și schimb de expe
riență in R P.D. Coreene i.

NAȚIUNILE UNITE 14 
(Agerpres). — La Națiuni
le Unite a fost difuzat ca 
document oficial al O.N.U. 
Apelul Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socia
liste România adresat So
vietului Suprem a! U.R.S^ 
Congresului S.U.A., parla
mentelor din țările euro
pene pe teritorial cărora se 
amplasează rachete 
ci ea re cu rază medi 
acțiune.

europene 
adoptat la

Și
24

celelalte țări 
din Canada, 
martie 1984.

In spiritul orientărilor 
consecvente ale președinte
lui Nicolae Ceaușescu, al 
nobilelor sale preocupări 
pentru destinele întregii 
umanități. documentul cu
prinde o nouă și vibrantă 
chemare la acțiune pentru 
înlăturarea primejdiei nu
cleare. pentru triumful pă
cii ș: cooperării în Euro
pa și în întreaga lume.

| Meciurile etapei a 28-a 
s r. -
Ila fotbal se vor desfășura 

duminică dună urimătnrul
I’program: 

țese — n ■ ■
IX
I*
I*
I

a campionatului diviziei A

duminică, după următorul 
Sportul studen- 

F. C. Baia Mare 
(stadion „Sportul studen
țesc1*); Steaua — F.C. Bi
hor Oradea (Stadion „Stea- 
ua“J; A.S.A. Tg. Mureș — 
Politehnica Iași; Dunărea 
C.S.U. Galați — Rapid ; 
Universitatea Craiova —

# MV *

de aportheki de oe cc—_ - 
nentul african.

Chimia Rm. Vîlcea;
Petroșani — Petrolul 1 
iești; F.C. Argeș Pitești 
C.S. Tîrgoviște; S.C. Ba 
— F.C. Olt; Corvinul 
nedoara — Dinamo. Pa 
dele vor începe la 
17,00.

★
Posturile noastre de 

dio vor transmite, altei 
tiv, aspecte de la toate : 
•citirile etapei. Transm 
se va efectua pe proi 
mul I, cu începere de 
ora 16,45.

(Agorpre
< «mmv • aaMar » atouf

I 
I
I 
ț
I 
ț
*
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| VIENA. — La Viena a 
avut loc plenara Comite
tului Central al Partidului 
Comunist din Austria, con
sacrată problemelor luptei 
pentru pace, dezarmare și 
destindere, precum și pozi
ției partidului in probleme 
actuale ale situației econo
mice și social-politice din 
țară. La plenară s-a rele
vat că P.C. din Austria a- 
cordă sprijin deplin des
fășurării „Sâptăminii aus
triece în apărarea 
programată să aibă 
tre 13 și 20 mai.

păcii", 
loc irr-

CHILE, 
făcută 

_> 0 Comunist

■ SANTIAGO DE 
- Intr-o declarație 
publică la Santiago 
Chile, Partidul C--
din Chile s-a pronunțat 
pentru crearea unui amplu 
front ăl forțelor de opoziție 
din țară — transmite agen
ția IPS. „Este necesară rea
lizarea unei înțelegeri ime
diate între toate forțele de 
opoziție chiliene... Trebuie 
să căutăm o soluție demo
cratica a crizei profunde 
în care se află în prezent 
statul chHion* se afirmă in 
declarația P.C. din Chile.

■ LAGOS. - Președin
tele Consiliului Militar Su
prem al Nigeriei, Moham
med Buhari, declară că 
țara sa va acorda in con
tinuare întregul sprijin mo
ral și material mișcărilor 
de eliberare națională din 
sudul Africii, va milita pen
tru urgentarea accesului la 
independență al Namibiei, 
va acționa pentru lichida
rea definitivă a sistemului

Specialiștii vest-germani 
au realizat o serie de uti
laje de mare capacitate 
pentru construcția de dru
muri. Ultima creație din 
această serie este excava
torul autotractat cu o cupă 
de 30 mc. 
este de 7 
șenilei de 
excavator 
totală de

NAVĂ CU

■ RABAT. - Actuala 
conjunctură economică in
ternațională necesită in
staurarea grabnică a unei 
noi ordini economice mon
diale bazate pe o distri
buire echitabilă a resurse
lor materiale și, pe lăr
girea posibilităților țărilor 
in curs de dezvoltare de o 
beneficia de tehnologiile 
avansate, se erată i- Co
municatul comun dat pu
blicității la incheîe'ea con
vorbirilor dintre p-esed>- 
tele Braziliei, looo Bco'.sSc 
de Figuehedo. co'e c -zt-- 
o vizită obcială î- Mo-oc. 
și regele Hossoe c II- ea. 
info'mează age-~țic MAP.

■ WASHINGTON. - Se
natul american a aprobat 
majorarea taxelor fiscale cu 
43 miliarde dolari pe o pe
rioadă de 3 ani, in cadrul 
planului de ansamblu ai 
administrației de reducere 
a deficitului bugetar fede
ral, core se ridice ic pre
zent la arca 200 -ni ic-de 
dolari anual. Anterior. Ca
mera Rep-ezertarte-or apro
base o majorc-e a 'încasă
rilor federale reci zate dm 
impozite pe venituri de 49 
miliarde doiori, timp de 
tre: ani coesec_4>v.

■ OTTAWA. . Intr-o de
clarație făcută presei Io 
reîntoarcerea dintr-un tur
neu in unele țări din A- 
merica Centrală, ministrul 
afacerilor externe al Cana
dei, Allan MacEachen, a 
condamnat minarea portu
rilor nicaraguane și ames
tecul străin in treburile in
terne ale țărilor îot-no- 
americane.

EXCAVATOR URIAȘ

înălțimea sa 
mt iar lățimea 
1,5 m. Uriașul 
are o greutate 
475 tone.

PÎNZE PENTRU 
TRANSPORTUL 
MĂRFURILOR

Marea Britanie va lansa 
în curînd la apă prima 
navă cu pinze destinată 
transportului de mărfuri. 
Ea va efectua curse regu
late pe vechea rută co
mercială de-a lungul lito
ralului vestic al Africii pină 
în Marea Caraibilor. Noua 
navă va avea o lungime

-T

încadrează de urgență

I
I
I

„Caravana

I.C.S. MĂRFURI INDUSTRIALE 
HUNEDOARA

irea 
dea-

apărarea păcii"

I

DIN TARILE SOCIALISTE

ce;

DECESE i

publicitate

încadrează

■ Colectivul de mun 
din cadrul U.J.C.M. De 
aduce un ultim omagiu c 
iul care a fost un bun c 
leg de muncă

BÎKCEAN NICOLAE
Sincere condoleanțe f 

mlliei îndoliate. (5199)

ÎNTREPRINDEREA AGRICOLĂ DE STAT
MINTIA

de kobrea-e a 
din beton cu 

oe cenușă re
ia te'mocen-

un metru cub 
de 
la 
de

VtNZAKI
casă, comuna Cer- 
Sus nr. 268. teiefon

a- 
e-ectrică. 
in eco-

I*
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I*
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LUCRATOR GESTIONAR la magazin 
„Metal" Ghelari. 4

Condiții de încadrare: școala profesiona 
comercială, cu vechime de un an și trei luni 
comerț, sau liceul economic și vechime în c< 
merț un an.

'-'formații suplimentare, la telefon 122-* 
Hunedoara.

pr 'TXJi
turbme specale prad. 
toore de ene:

o BERUN.
nom a R. D. Ge~^zre se
stud-ază na posvbUtoh 
de ut 'ia-e In producte a 
maser-rar P~ ~-e se-:.~x-e 
La InstSutui de mate-'ce 
pe constricție d-n RD.G. 
a fast e-onorată o metodă 
ef-centă 
produselor 
odeos-t 
zjdualâ de
trale. Speca șCi institu
tului ou constatat că adău
garea la 
de beton a 100-200 kg 
cenușă reziduală duce 
economi s'rea a 80 kg 
ciment.

Q SOFIA - Uzina 
mașini și utilaj chimic 
Hcskovo

de 
din 

unul dintre
I
*

I

2

0 un electrician forță, pentru ferma Lăpu 
nic

• doi lăcătuși mecanici agricoli - ateii 
Mintia.

Retr'buția majorată, conform Decretul 
325/1983. ’ ' ’ ’ ‘

Informații la telefon 15999.

Vină 
de 

139. (5183) 
■ Vind 

Deva. " ‘ 
iului.

iicridisinc

8,5 noduri și va 
in șase săptămîm 
Anglia — insulele 

Dominica și St. 
Nevis. Vasul va

de 30 m și două catarge 
de cite 30 m fiecare. 
Constructorii susțin că ea 
va putea dezvolta o vite
ză de 
parcurge 
distanța 
Antigua, 
Kitts și
dispune și de două motoa
re Diesel, folosite, in prin
cipal, la lucrările de in- 
cărcare-descărcare. Echi
pajul lui va fi alcătuit din 
6-7 persoane.

TRANSPLANTUL UNOR 
SECȚIUNI DE 

CREIER UMAN

Medicii vor putea recur
ge, in viitoarele decenii, la

metoda transplantului, pen
tru a înlocui secțiuni ale 
creierului uman, afectai 
de diverse tulburări, a de
clarat, la o reuniune știin
țifică organizată la New 
York, cercetătorul amercan 
Cari Cotmann. Pe baza ex
perimentelor realizate pe 
cobai, el a apreciat că teh
nicile și cunoștințele ac
tuale ar permite înlocuirea 
a circa 20 la sută din 
creierul omului, dar a ex
clus posibilitatea unui 
transplant integral, atir- 
mirrd că milioanele de ter
minații nervoase care ar 
trebui conectate ar face 
imposibilă o ostiei de 
operație-

APARAT DE IONIZARE A 
AUTOMOBILULUI

Specialiștii afirmă că re
ducerea numărului anto
nilor (ioni negativi) intr-un 
spațiu închis, de exemplu 
in interiorul unui automo
bil, are efecte negative 
asupra organismului uman, 
influențind ma: ales respi
rația. După numeroase ex
periențe un grup de teh
nicieni de la firma „Side- 
da'“ au creai un aparat 
de ionizare. care branșat, 
in automobil la bricheta 
electrică de la bord, asi
gură un debit de 1 800 
miliarde de anioni pe se
cundă și pe centimetru 
cub. Eliminind diferitele 
impurități — fum, praf, 
microorganisme - sistemul 
înlătură efectele negative 
ale acestora asupra șofe
rului, ceea ce duce la re
ducerea nervozității lui in 
timp ce conduce.

I*
I
I
I
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motocicletă Simson. 
Micro 15, strada Stre- 
bloc 66, apartament 6. 

(5189)
■ Vind mobiiă, dulap trei 

uși, masă, scaune. Deva, Goj- 
du. Zamfirescu, bloc 11, apar
tament 7. (5195)

■ Vind covor tip persan 3/4 
(mongolez) și bicicletă damă 
-Pegasu. Deva, telefon 28747, 
după orele 15. (5197)

SCHIMB DE LOCUINȚA
■ Schimb garsonieră Deva, 

strada Lenin, bloc I, cu apar
tament două camere, Gojdu 
sau zona pieței, telefon 16187.

(5198)
PIERDERI

■ Pierdut legitimație de ser
viciu nr. 11810, pe numele Ba- 
laj Maria, eliberată de E.M. 
Deva. O declar nulă. (5186)

■ Pierdut legitimație de ser
viciu cu nr. 54960, pe numele 
Codria Mihai, eliberată de 
C.S.H. O declar nulă. (C. 2)

■ Pierdut legitimație de ser
viciu, eliberată de întreprin
derea „Vidra“, pe numele Mol
dovan Angela. O declar nulă.

(C. 3)
ANIVERSARI

■ Mămica, tăticul și bunicul 
urează dragului lor Iulius Spă- 
taru „La multi ani (5175)

n Cu ocazia împlinirii a 20 
de ani de căsnicie fericită, 
Dana urează părinților săi fe- 

|. ricire șl viață îndelungată.

I
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COMEMORASE
I Familia anunță comemo- 
■ea a 6 luni de la decesul 

dragului sot, tată socru și bu
nic DRAGUȘ TRAIAN. din 
Fizești. Nu te vom uita nici
odată. (5196)

■ Jeni soție, Florin fi 
Camelia noră și nspo 
Camil și Florela anunță < 
nemărginită durere moa 
tea fulgerătoare, 
scurtă suferință, a <
a fost cel mai bun sc 
tată și bunic

BÎRCEAN NICOLAE 
(tataia), în vîrstă de 63 an

Corpul neînsuflețit se . 
flă depus la casa din S 
meria Veche.

înmormîMtarea va avi 
loc luni, 16 aprilie, or 
le 14.

Nu-1 vom uita niciodat

■ Nepotul Cornel și s- 
ția sa Mărioara anunță < 
nespusă durere încetări 
din viață a unchiului Ii 

BtRCEAN NICOLAE.
îi vom păstra o veșnli 

amintire.

■ Familia îndurerată < 
nunță încetarea din viat 
a dragului lor fiu, sot, ta- 
și bunic

GYENGE ODON 
în vîrstă de 54 ani.

înhumarea va avea 1< 
luni, 16 aprilie 1984, ore 
16, la cimitirul romano-a 
tolic din strada Eminesc 
Deva.
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