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Rezultatele lunii aprilie — 
o garanție a îndeplinirii planului 

pe luna mai, pe întregul an
• Secția I furnale — 18 200 tone fontă cenușie 

— își realizează și depășește planul lunar • Secția 
a li-a furnale — peste 32 000 tone fontă — salt 
important în sporirea producției • La cocserie o pro
ducție de 45 000 tone cocs de bună calitate • 53 000 
tone aglomerat feros — cea mai mare producție de la 
punerea în funcțiune a aglomeratorului • 12 000 tone 
semicocs pentru cocseriile de la Hunedoara și Călan 
• Turnătoria I — cu planul realizat • Turnătoria II — 
15 tone piese turnate peste plan • Turnătoria III — 
130 tone piese turnate în plus • C.E.T. I. — 129 MW 
produși suplimentar • Secția chimică — 41 tone ben
zen realizat peste plan.

\PRQDUCXfA FfZfCÂ-\
REALIZATA EXEMPLAR ZIDEZI

Plenara Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii

Cifrele înscrise în case
tă, culese din principalele 
secții de producție ale 
combinatului demonstrea
ză un adevăr pe care l-am 
mai subliniat în coloanele 
ziarului nostru : colectivul 
muncitoresc de la G. S. 
„Victoria" Călan este pu
ternic mobilizat pe drumul 
ascendent al redresării 
producției, pentru realiza
rea planului zilnic la toți 
indicatorii planificați.

— Avem garanția — su
blinia tovarășul Ionel Ho
dorog, secretarul comitetu
lui de partid, președintele 
consiliului oamenilor mun
cii, că pe baza rezultatelor 
obținute în luna aprilie, 
vom intra în luna niai la 

C.A.p. Hărău. Stația de pompare plutitoare funcțio
nează la parametri optimi.

C.A.p. Hărău. Apa adusă din Mureș udă ea o ploaie 
bună răsadurile de varză de curiud plantate.

M

plan, vom realiza ritmic, 
zi de zi, producția fizică 
sortimentală planificată la

La C.S. „Victoria" 
Călan 

fontă cenușie, cocs, aglo
merat feros, piese turnate.

Există, într-adevăr, în 
secțiile combinatului o at
mosferă bună de muncă, 
o atmosferă angajantă, res
ponsabilă. Se acționează 
într-un climat de respecta
re a ordinii și disciplinei 
muncitorești. De pildă, din 
19 aprilie, la secția I fur
nale se depășește zilnic 

PRIORITAR, ÎN ACESTE ZILE, PE OGOARE

UD AREA CU L T U R I L O R
Obținerea în acest an a unor producții agricole 

record impune ca în toate unitățile agricole să se 
întreprindă măsuri hotărîte pentru efectuarea în con
diții ireproșabile a lucrărilor de întreținere a culturilor 
și pentru asigurarea apei necesare bunei dezvoltări a 
plantelor. Deoarece în sol se resimte un deficit apre
ciabil de apă este necesar ca organizațiile de partid 
și conducerile unităților agricole să se preocupe cu 
întreaga răspundere de punerea în funcțiune a tuturor 
amenajărilor și instalațiilor de irigații, care să lucreze 
zi și noapte.

Pe lingă folosirea motopompelor, electropompelor, 
aspersoarelor, roților grădinarului și udarea gravita
țională, utilizind toate resursele de apă, trebuie să se 
treacă și la udarea cu gălețile și cănile, în special la 
culturile de legume.

La aceste acțiuni se impune să fie mobilizate 
zilnic, inclusiv azi, duminică, toate forțele de la sate !

c.A.p. Hărău. Noua amenajare 
de irigații a intrat in funcțiune

producția de fontă cenu
șie, nu se înregistrează ab
sențe nemotivate. în cinci 
zile din luna aprilie s-a 
realizat planul și la secția 
a H-a furnale, deși aici 
mai sînt multe probleme de 
soluționat.

Cocseria a produs în lu
na aprilie cocsul necesar 
pentru o producție de pes
te 60 000 tone fontă, în 
condițiile cînd s-au înre
gistrat și cîteva opriri pen
tru reparații planificate — 
ne spunea tovarășul Nico- 
dim Oargă, secretarul co
mitetului de partid de la 
cocserie. Dar strangularea 
s-a produs tot la secția a 
Il-a furnale, care, funcțio- 
nînd defectuos, nu a pre
luat întreaga cantitate de 
cocs, creînd greutăți proce
sului de producție de la 
bateriile de cocsificare.

— în luna aprilie, colec
tivul de muncă de la aglo- 
merator s-a întrecut pe si
ne, obținînd cea mai mare 
producție de la pornirea 
aglomeratorului. Dar fur- 
naliștii de la furnalele mari 
n-au preluat toată produc
ția de aglomerat feros — 
arăta inginerul Mihai Ra
du, șeful secției.

— S-a rezolvat în bună 
parte și problema mult co
mentată a sistemului de a- 
provizionare cu materii 
prime, a asigurării bazei

GH. I. NEGREA

(Continuare in pag. a 2-a)

Zilele acestea la ferma 
legumicolă a C.A.P. Hărău 
a intrat în funcțiune prima 
etapă a unei amenajări de 
irigații, care asigură uda
rea permanentă în condiții 
optime a unei suprafețe 
agricole de 50 ha.

Cei care au conceput, 
proiectat și realizat, în 
timp record instalațiile 
respective sînt oameni ai 
muncii de la Grupul între

Sîmbătă, 5 mai, au con
tinuat, sub președinția tova
rășului Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, președin
tele Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii, lucră
rile Plenarei Consiliului 
Național al Oamenilor 
Muncii din industrie, con
strucții, transporturi, cir
culația mărfurilor și fi
nanțe.

La sosirea în sală, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a 
fost întîmpinat de partici- 
panți cu multă căldură, cu 
îndelungi șî puternice a- 
plauze.

în cursul dimineții au 
fost reluate lucrările în 
plen.

în legătură cu proble
mele aflate pe ordinea de 
zi, au luat cuvîntul nu
meroși vorbitori.

Dezbaterile au prilejuit, 
în continuare, o analiză 
aprofundată, de înaltă exi
gență, a modului în care 
organele de conducere co
lectivă din ministere, cen
trale și întreprinderi ac
ționează pentru îndeplini
rea planului național unic 
de dezvoltare economico- 
socială a României pe 
anul 1984. pentru realiza

HUNEDOARA — ctitorii mărețe 
în anii SOCIALISMULUI

Cînd tinerii au amintiri...
Intre halda de zgură și 

primele blocuri din Hune
doara exista pe dreapta 
șoselei o panglică de teren 
arid, acoperit cu nisip și 
piatră. După fiecare dez
gheț oamenii mai smulgeau 
cu trudă din el cîteva pe
tice pentru legume. In rest, 
terenul rămînea o mică îm
părăție a mărăcinilor, adi
că tocmai bun pentru in
dustrie. Și așa s-a intim- 
plat.

S-a construit, mai intri, 
moderna fabrică de oxigen 
a combinatului siderurgic. 
Apoi, pe aliniamentul „oxi
genului" s-a pus temelia (Continuare în pag. a 2-a)

prinderilor de gospodărie 
comunală și locativă Deva. 
Mai exact — aflăm de la 
tovarășul Viorel Răceanu, 
directorul general al 
G.I.G.C.L. Deva — sînt 
muncitorii și specialiștii 
din secția A.C.T., conduși 
de inginerul Jianu Fărca-

MIRCEA LEPADATU 
Foto N. GHEORGHIU 

(Continuare în pag, a 2-a) 

rea programelor prioritare 
privind lărgirea bazei e- 
nergetice și de materii 
prime a țării, pentru extin
derea și generalizarea a- 
cordului global în toate 
ramurile economice, pentru 
înfăptuirea obiectivelor 
stabilite de Congresul al 
XII-lea și Conferința Na
țională ale partidului. în 
acest cadru, participanții 
la discuții, relevînd rezul
tatele bune obținute, cît și 
unele lipsuri manifestate, 
au prezentat acțiunile po
litice și tehnico-organizato- 
rice întreprinse în vederea 
îndeplinirii integrale a- sar
cinilor de plan pe 1984, 
an hotărîtor pentru înfăp
tuirea actualului cincinal.

în continuare. Plenara 
Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii a adop
tat, în unanimitate, o 
Hotărîre-chemare care dă 
expresie voinței tuturor 
celor ce lucrează în indus
trie, construcții, transpor
turi, în domeniul circula
ției mărfurilor și finanțe
lor de a ridica întreaga 
activitate la un nivel su
perior de calitate și efi
ciență. de a realiza exem
plar obiectivele de dezvol
tare economico-socială a 
țării prevăzute pe acest an 
și pe întregul cincinal.

noii fabrici de incălțămirr- 
te.

Apariția fabricii reprezin
tă conturul material al in
dicațiilor date de tovarășul

împreună cu echipa de muncitori pe care o conduce Fa- 
biu Martinuț instalează electro pompa pentru irizarea cultu
rilor la A.E.I. Chim in di a.

A.E.I, C-hlmindia. Pentru obținerea unor producții spo- 
nte de furaje la hectar, se acționează energic în vederea 
asigurării apei necesare culturilor.

Primit cu deosebit en
tuziasm, cu cele mai alese 
sentimente de dragoste și 
stimă, a luat cuvîntul, in 
încheierea lucrărilor 
tovarășul NICOLA E 
CEAUȘESCU.

Cuvîntarea conducătoru
lui partidului și statului 
nostru a fost urmărită cu 
profund interes, cu depli
nă satisfacție și unanimă 
aprobare, fiind subliniată, 
în repetate rînduri, cu vii 
și îndelungi aplauze, cu 
urale și ovații.

S-a aclamat pentru Parti
dul Comunist Român, pen
tru secretarul său general, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Această vibrantă mani
festare a pus pregnant în 
lumină unitatea de mono
lit a întregii noastre na
țiuni în jurul partidului, 
al secretarului său gene
ral, a reafirmat senti
mentele de nețărmurită 
dragoste, de înaltă prețuire 
și adîncă recunoștință ale 
tuturor cetățenilor țării 
față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru neobo
sita activitate pe care o 
desfășoară în slujba înflo-

(Continuare în pag. a 4-a)

Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al partidului, 
de a dezvolta simultan ra
muri diverse ale economiei 
care să folosească forța de 
muncă și resursele materia
le locale.

Cum se intimplă de o- 
bicei, semnele noului obi
ectiv au apărut înaintea 
fundațiilor. Zeci de femei 
din Hunedoara — in majo
ritate soții de siderurgiști - 
au învățat meseria de con
fectioner încălțăminte in-

MARIN NEGOIȚĂ



DRUMUL SOCIALISMULUI
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Bătălia pentru apă
Toți ce; prezenți la se

diul C.A.P. Pricoz știau că 
trebuie acționat rapid, cu 
răspundere, pentru a asigu
ra culturilor apa necesară. 
Erau doar oameni ai pbrri'. 
oameni care de murii cv 
sint in slujba agr. curio
și cunoșteau exact ce în
seamnă această secetă p~e- 
lungită, lipsa de apă o- 
sol pentru culturi. Și ~a 
știau ce aveau de făcut 
pentru a asigura coc ne
cesară pe ogoare e semă
nate. Numai că arec, 
greutăți cu instaicț'a de 
gat. Motopompe. ii Pp sec u 
unele piese, lipsea. și d - 
garniturile de cauciuc ce 
aripilor de p oale... Dor se 
gîndeau și la cefe 30 ho 
de kicernă, la cefele te 
culturi semănate in aceas
tă primăvară. Crescuseră 
frumos insă acum „stătea, 
să pălească" din cauza p- 
sei de apă. Și se aflau doc
ta doi pași de apă, oe 
malul Mureșului.

Astfel a început la C-A.F. 
Pricaz, vineri, 4 mai, bătă
lia pentru apă. O bâtă e 
deloc ușoară, în care, timp 
de mai multe ceasuri, opt 
oameni au tăcut dorado 
unei totale dăruiri in mun
că, abnegației ți responsa
bilității pentru soarta re
colte).

Prima problemă de rezol

vat : amplasarea motopom- 
pei. Malul apei era înalt 
și abrupt S-a găsit un loc 
mai pot Tivit Dar nu putea 
L coborită ocoo deed cu I 
b'cțe.-e. Ce opt n-ou stat ! 
pe ginduri. Au coborit-o 
cu scree Apo a iost 
dădui iui Le Roș- șeful I 
secte nseccn tore Pricoz ț 
să-și arase măxesina.
Ac o-o. pe aokx Mureșulw, j 
seconoot ■ccqt<:j V«o- * 
fCf Murga F Viorea Bt- 
TTȘe ~~ meccnUatari, Con- I 
ssontta Vcsx ovei, Ae tandru 
Lup și Șreic.n Crețu, a reu
șit să depisteze L-epsat și 
să i.<ăxre defection 'e | 
asc-nse ale motopempei, j 
pu.x'nd-o io funcțiune. Au 
last crteva ceasuri de matt
ed l.naiririă depusă de ce- 1 
amintiți. c otari de care au 
fost permanent, M door 
cu sic:.. Viorel Bcbto. 
Inginerul șei ai C AP Pri
caz și Lo.rean Lucoi. pre
ședinte e ConsiSutui urne I 
ogrondustrial Orăște. C'nd. 
în fina'. aspersoa.-e e au 
început să imp-ășrie apa 
peste cultură. pe fețele 
celor opt. deși erau p'rini 
de noroi șl c'țira uz. pînă 
•o piele, a oporut bucuria 
și încrederea. Bucuria iz- 
binziî, încrederea pentru 
soarta recoltei.

M. LIONEL -

C.A.P. Hârău. Ștefan Korsiș șt Biro Domokos, doi harnici 
cooperatori, pregătesc montarea unei noi aripi de ploaie.

Cind tinerii au amintiri...
(Urmare din pag. 1)

C.A.P. HÂRĂU

Noua amenajare de irigații 

a intrat în funcțiune

C.A.P. Pricaz. Echipa de 
pune în funcțiune instalația

mecanici condusă de Hie Roșu 
de irigare.

(Urmare din pag. 1)

șu și maistrul Pal Blajll. 
Angajîndu-se să sprijine 
concret și eficient coope
rativa agricolă din Hărău, 
conducerea unității din 
Deva și colectivul secției 
amintite au început în lu
na martie realizarea insta
lațiilor de irigare și mon
tarea lor pe teren. Pentru 
a se asigura în permanen
ță debitul necesar de apă, 
a fost concepută și construi
tă o stație de pompare 
plutitoare, care a fost 
instalată pe rîul Mureș. 
Dotată cu două electropom- 
pe și toate instalațiile afe
rente, aceasta are un debit 
de 320 mc pe oră. De la 
stația de pompare, apa 
este adusă printr-o rețea

de transport și distribuție 
lungă de 2 km. Cele 50 de 
vane, amplasate la distan
țe optime pe rețeaua de 
distribuție asigură o mare 
mobilitate instalației și 
posibilitatea irigării în cele 
mai bune condiții a între
gii suprafețe de teren cul
tivate. Instalația de irigare 
este deservită de coopera
torii Ștefan Kocsis și Biro 
Domokoș, care s-au decla
rat deosebit de mulțumiți 
de randamentul ei, de func
ționalitate și de udarea 
bună care se realizează. 
Deocamdată, se udă prin 
aspersiune o suprafață de 
6 ha, cultivată cu varză 
de vară, dar, în curînd, 
suprafața irigată va fi 
extinsă, o dată cu planta
rea altor culturi de legume.

Rezultatele lunii aprilie — 

o garanție a îndeplinirii planului
pe luna mai,

(Urmare din pag. 1)

tehnico-materiale necesare 
procesului de producție, 
s-au creat stocuri de mi
nereu de fier de bună ca
litate, se insistă cu mai 
mult folos la furnizori pen
tru a se asigura și canti
tățile de calcar, cărbuni și 
altele — aprecia tovarășul 
Dragomir Balintoni, di
rector comercial.

Trebuie subliniat că rea
lizările din luna aprilie — 
bază puternică pentru în
deplinirea indicatorilor pla
nului lunii mai, a întregu
lui trimestru și an — sint 
urmarea firească a spriji
nului direct primit din par
tea Comitetului județean 
de partid, a conducerii 
Centralei industriale side
rurgice Hunedoara, mai cu 
seamă pe linia îmbunătăți
rii stilului și metodelor de 
muncă ale comitetului de 
partid și consiliului oame
nilor muncii. Operativele 
zilnice, analizele periodice 
concrete, la fața locului, 
au făcut să crească răspun
derea pentru îndeplinirea 
sarcinilor de producție ale 
fiecărui schimb de lucru 
și atelier, ale fiecărei for
mații, secții, uzine, au con
dus la respectarea ordinii 
și disciplinei muncitorești. 
Se urmărește cu mai mul
tă exigență de către fieca
re organizație de bază și 
comitet de partid modul în

pe întregul an
care sînt îndeplinite hotă- 
rîrile organelor superioare, 
ca și propriile hotărtri lua
te în sprijinul realizării 
sarcinilor economice, întă
ririi vieții interne de 
partid. în vederea creșterii 
răspunderii in muncă a co
muniștilor.

— Urmărind cu toată răs
punderea realizarea pro
ducției fizice In sortimen
tele de care economia na
țională are nevoie — ne 
spunea tovarășul inginer 
Nicolae Ivașcu, directorul 
tehnic al combinatului — 
ne preocupăm permanent și 
de reducerea consumurilor 
specifice pe tona de pro
dus, prevenirea oricăror 
forme de risipă de energie 
electrică și combustibili, 
pentru ca întreaga noastră 
activitate să se încadreze 
în limitele indicatorilor de 
eficiență economică maxi
mă.

Acționînd în acest mod 
de responsabilitate comu
nistă în muncă, siderurgiș- 
tii de Ia Călan se vor în
scrie, fără îndoială, în rîn- 
durile colectivelor munci
torești de prestigiu ale ju
dețului, cinstind prin fap
te și realizări mărețele e- 
venimente istorice din via
ța partidului și a țării — 
împlinirea celor patru de
cenii de la eliberarea pa
triei și Congresul al XIII- 
lea al partidului.

O NOUA SECȚIE MEȘTEȘUGĂREASCA
Zilele acestea. în com

plexul meștegurăresc din 
strada Mărăști, Coopera
tiva „Mureșul’ Deva a 
deschis o nouă secție de 
prestări servicii. Este

vorba despre activitatea 
de confecționat și reparat 
articole din blănărie pen
tru femei, bărbați și 
copii.

n 
n
11
12

cația expresă a secretaru
lui general al partidului, 
unitatea și-a deschis larg 
porțile și s-a împodobit 
sărbătorește. Tînărul colec
tiv l-a primit cu căldură 
pe conducător. Au fost vi
zitate sectoarele de produc- 

!, s-a stat de vorbă cu 
mulți muncitori și, cg în
totdeauna, secretarul ge
neral al partidului a sesi
zat ceea ce era esențial 
pentru dezvoltarea fabricii. 
A indicat precis cum să se 
folosească mai bine spațiul 
și utilajele, a cerut să fie 
mecanizate urgent o sea
mă de lucrări pentru creș
terea productivității muncii. 
„Harnicul colectiv a acțio
nat cu promptitudine — ne-a 
relevat Aurelia Rășinaru, se
cretarul comitetului de 
partid. Fără nici o inves
tiție, aplrcînd pur și simplu 
ceea ce ne-a spus tovară
șul Nicolae Ceaușescu, a 
fost creată a aricea linie 
de fabricație. S-au constru
it mașini și dispozitive noi
— de tăiat Ușii, de îndoit 
barete, de perforat ș.a. S-a 
ajuns, astfel, la producerea 
a 7 000 de perechi pe zi", 
„Oamenii — a intervenit 
maistrul Costică Grădinaru
— s-au întrecut pe sine în 
muncă. Ana llea. Lucia An- 
dronache, Maria Chereji, 
Gheorghița Dochiu, Rădică 
Barbu, Margareta Man sint 
doar cîțiva dintre cei har
nici. Ar mai fi familiile...". 
„Ce familii ?“ — l-am în
trebat. „Care s-au format 
aici. Muncind alături, tine
rii s-au cunoscut și s-au 
căsătorit. Mariana și Cornel 
îabacu, Paula și Constan
tin Munteanu. Inginerul Eu
gen Moraru s-a căsătorit 
joi, 26 aprilie 1984, cu Ana 
Ciornei, modeller la atelie
rul de creație".

In 1984 — c'ind sărbăto
rim patru decenii de la e- 
liberare și cel de al XIII- 
iea Congres al partidului
— colectivul Fabricii de în
călțăminte 
realizează 
trimestru 
producția 
activitate, 
teriale la 
ție marfă 
mătate, 
s-a dublat, 
prestigiu închinate, in 
talitate, celui care a ctito-

tr-un atelier-școală amena
jat ad-hoc. Alte zeci de ti
neri hunedoreni au urmat 
școli profesionale. Astfel, 
„tăierea panglicii" la Fa
brica de încălțăminte din 
Hunedoara, întâmplată la 1 - (ie, 
decembrie 1976, nu a luat 
prin surprindere pe nimeni. 
Imediat a intrat în produc
ție prima linie de fabrica
ție.

Unul dintre „veteranii" 
fabricii, inginerul Constan
tin Munteanu, absolvent din 
1976 al Institutului politeh
nic lași, ne spune ; „După 
inaugurare existau 150—160 
de muncitori, în majoritate 
femei, organizați pe două 
schimburi. Producția zilnică 
ajungea abia fa 600 pe
rechi încălțăminte" 1

Dă la început fabrica po
sedă trei linii dotate cu u- 
tUaje. Funcționa doar una ! 
Se subînțelege obiectivul 
prioritar: pornirea tuturor 
utilajelor, atingerea capaci
tății maxime ! După o lună 
intră în producție și linia 
a doua de fabricație. „Aici 
om folosit și muncitori ne
calificați !“ își amintește 
(dacă se poate spune că 
tinerii ou amintiri 1) ingine
ra Valeria Pop, șefa com
partimentului C.T.C. Apoi 
adaugă : „Am trăit împreu
nă cu întreg colectivul e- 
moții le primei perechi de 
încălțăminte... După aceea, 
ne-am obișnuit. Munca ne-a 
deslușit, alături de frumu
sețile unei profesii, și acele 
mici (dar importante I) se
crete ale producției".

La 23 August 1977 
ționau în plin toate 
trei linii. In 1978 s-a 
najat in spațiul existent Și 
a patra linie de fabricație. 
Fiecare cotă cucerită a în
semnat și un plus de pro
ducție. S-a ajuns la 4 000 
de perechi pe zi. „In gene
ral, oamenii erau mulțumiți 
de rezultate - ne spune 
Nicolae Dragotoniu, conta
bil șef. Se obțineau anual 
360 000 perechi de încălță
minte, cheltuielile materia
le la „mie" erau de 847 
lei, iar rentabilitatea se ri
dica la 15 la sută. Dar...".

Dar, în septembrie 1982 
a fost momentul de coti tu 
ră în existența fabricii — rit acest edificiu pe vatra 
vizita tovarășului N'colae de metal a Hunedoarei : 
Ceaușescu. Creată la indi- Partidul Comunist Român.
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! Necontenita
1 - Alo, dispensarul Be-
) riu ? La telefon spița ui O- 
ț răștie, dr. Vas-le fvănescu. 
i Cu moașa Filipescu.- As- 
} ciritați-mă cu atenție. Du- 
j pă scadența rut din poldi- 
î nică, data probabilă a rraș- 
i terii in cazul Măriei Cimpo- 
> rescu este depășită și tacă 

n-a fost internată. Știți că 
1 femeia se at’ă în evidență 
’ specială. Pregătiți-o și vom 

trimite autosaivorea s-o 
tronsporte ta maternitate.

Deși locuința familiei 
Cimporescu se alia intr-o 
zonă mai greu accesibilă, 
in satul Cucuiș, prin grija 
cadrelor care urmăresc sta
rea fiecărei gravide aflate 
in evidența policlinicii, a 
omului de la volanul auto- 
salvării, în cazul acesta 
Petru Bratu, ia fost evita
tă suferința letală sau naș
terea la domiciliu. Acum 
femeia se află în afara ori
cărui pericol. Durerile au 
venit spon tan, imediat după 
internare, Iar nau-nâscutul 
a adus pe chipul tatălui, 
muncitor forestier, a! ce
lorlalți trei frățiori, zîmbe- 

i tul senin de iubire pentru

forfotă pentru viață, pentru sănătate
micuța ființă ce tace parte 
din familia lor.

— Nu este singurul caz de 
acest gen, între cefe 215 
nașteri înregistrate la noi 
de la începutul anului — 
sublinia medicul specialist 
ginecolog Vasîle Ivănescu, 
în timp ce trecea pe la pa
tul fiecărei lăuze, interesin- 
duse de starea de sănăta

te mult și eu și soțul meu, 
deși mai avem patru feti
țe. Muncim amîndoi la 
„Vidra" și ne gospodărim 
cu chibzuință veniturile 
pentru ca celor mici să nu 
le lipsească nimic.

— Plec de aici, unde e- 
xistă o preocupare necon
tenită pentru viață și să
nătate, cu impresii deose-

COPIII — LIANTUL FAMILIEI, 
VIITORUL NAȚIUNII

te a mamelor. Se aflau la 
a treia, a patra, sau a cin- 
cea naștere Ana Si moi u, 
Eugenia Bucur, Lucia Cuje- 
rean, Maria Stolon, alte 
mame, fa prima naștere — 
tânăra Maria Dincan sau 
inginera Anica Boșorogan. 
Aveau chipul senin, aseme
nea cerului după o fur
tună vijelioasă, erau mul
țumite că au adus pe lume 
copii sănătoși și vioi.

— Am născut un băiat 
și-s tare fericită — spune, 
cu lacrimile bucuriei abia 
stăpînite, muncitoarea Ma
ria Stolen. L-am dorit loar-

bite despre colectiv — de
clară inginera Anica Boșo
rogan. Eu om avut o naș
tere mai grea, prin ceza
riană. Dar buna pregătire 
a medicilor și personalului 
mediu, omenia șl grija ma
nifestată față de oricare 
caz și mai cu seamă față 
de cefe deosebite, mî-au 
dat încrederea că totul va 
decurge normal. Și așa 
a fost, iar Delia Florina, 
copM mult dorit, se simte 
bine. Tot ale! am să-i dau 
viață și următorului.

Multe mame ne-au de
clarat că aici au născut șl

ceilalți copii, că aici vor 
naște și pe următorii. Aici 
unde, sub coordonarea me
dicului primar, dr. Gheor- 
ghe Steblea, asistentele ori 
moașele Maria Moraru, E- 
va Hegeduș, Florico Cojo
carii, care dau prima mină 
de ajutor în sala de tra
valiu și de naștere, ori Ano 
Turdășan, Ileana Frățilă și 
Ileana Cronicec, care pre
iau micuțele făpturi și le 
dau cele dinții îngrijiri, își 
fac cu prisosință datoria.

...Alte și alte mame, pre
gătite de plecare, coboară 
scările maternității cu prun
cii în brațe. Jos, îi preiau 
tații, unii din Romos sau 
Aurel Vlaicu, din Vaidei, 
Beriu sau Cugir — veniți 
pentru a-și însoți acasă fa
miliile, mai bogate, mai 
puternice. Altele — din oraș 
sau din localitățile mai în
depărtate, coboară din au- 
tosalvare și, după ce ti se 
face primul examen de spe
cialitate, iau locul celor ca
re au plecat. Si astfel zi 
și noapte continuă forfota 
neîntreruptă pentru viață, 
pentru sănătate.

ESTERA SÎNA
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Solidaritatea zărăndenilor cu România 
în războiul pentru cucerirea independenței

in procesul de înfăptui
re a marelui ideal al in
dependenței României, la 
loc de cinste se înscrie și 
contribțiția românilor din 
teritoriile ce continuau să 
fie detașate prin granițe 
nefirești de trupul țării. Se 
manifestase atunci, în 
1877—1878, încă o dată, în 
chip impresionant, unitatea 
în cuget și simțiri a tutu
ror românilor.

în contextul evenimente
lor acelor ani hotărîtori 
pentru destinele întregii 
națiuni, la acțiunile de so
lidaritate cu cauza dreaptă 
a fraților de peste munți 
participă, cu toate măsu
rile restrictive luate de au
toritățile austroungare, și 
românii din străvechea Ța
ră a Zarandului. „Cauza 
ostașului român" era con
siderată „cauza generală a 
românilor".

Printre conducătorii miș
cării locale de solidaritate 
cu România s-au numărat 
dr. Ștefan Erdeli, din Baia

de Criș, și avocatul Secula, 
din Brad. în casele aces
tora s-au ținut întruniri 
unde au fost discutate pro
bleme privind participarea 
României la războiul ru- 
so-turc, mersul operațiuni
lor militare pe cîmpul de 
luptă din Balcani.

Participarea activă a ză- 
răndenilor la efortul co
mun al întregii națiuni în

România care luptă pentru 
o cauză sfîntă și astfel am 
instituit aici o subscripție 
pentru frații români răniți 
în rez’oel". Fără pic de o- 
dihnă, curajosul patriot 
din Dobra a bătut în lung 
și în lat drumurile și po
tecile Tării Zarandului 
strîngînd contribuții de la 
77 de persoane din 26 de 
localități. Acțiunii lui se

MEMORIA PA.MÎNTLLUI HUNEDOREAN
lupta pentru independență 
s-a manifestat și prin co
lectarea de ajutoare bănești 
și materiale (îmbrăcăminte, 
pînză, pansamente, scamă 
etc.) pentru nevoi militare 
și sprijinirea ostașilor ro
mâni răniți pe cîmpul de 
luptă. într-un apel publi
cat în ziarul „Telegraful 
român" din 21 iulie/2 au
gust 1877, Romul Crainic, 
din Dobra, arăta că „Nu 
am putut rămine indife
renți de frații noștri din

în moarteaPrimul ajuior
subită cardiacă

Se înțelege prin moartea 
subită cardiacă moartea ca
re survine rapid, în condi
țiile în care anterior nu e- 
xistau semne certe de boa
lă, sau acestea au evoluat 
scurt (de regulă sub o oră). 
Sînt evidente pierderea 
cunoștinței, absența pulsului 
(căutat la arterele carotide, 
pe fețele anterolaterale ale 
gîtului), paloarea cadave
rică ; la 45 de secunde 
după oprirea inimii se pro
duce midriaza (dilatarea 
pupilelor), iar cînd aceasta 
tinde să devină greu re
ductibilă au trecut deja un 
minut și 45 de secunde de 
la oprirea inimii.

Chiar în pofida 
instruiri anterioare se 
servă că atenția cea

unei 
ob- 
mai

Respirația se execută după 
metoda „gură la gură" : 
buzele salvatorului sînt li
pite etanș de buzele vic
timei, nasul este pensat, se 
expiră aer în plămînii vic
timei de aproximativ 16 ari 
pe minut. Simultan (este 
ideal să se lucreze în e- 
chipâ) se face masajul cor
dului (60-70 ori pe minut) : 
se începe practic prin apli
carea a una-două lovituri 
puternice cu latul mîinii în 
treimea mijlocie a sternu
lui, suficiente uneori pen
tru pornirea inimii (uneori 
un bun rezultat îl produce 
ridicarea membrelor inferi
oare la 90°, manevră prin 
care o mare cantitate de 
sînge ajunge în inimă) ; 
masajul cordului propriu-

SFATUL MEDICULUI

mare i se acordă inimii, 
de unde efectuarea de ma
nevre (mai mult sau mai 
puțin corecte) de masaj 
cardiac. Vom sublinia, in 
deplin acord cu practica, 
necesitatea de a acorda o 
atenție prioritară respira
ției, în scopul alimentării 
permanente a creierului cu 
oxigen ! S-a codificat un 
A.B.C. al resuscitării car- 
dio-respiratorii, literele fi
ind inițialele unor cuvinte 
englezești cum vom vedea, 
subliniindu-se și aici aten
ția care trebuie să i se a- 
corde oxigenării creierului : 
A (airway = cale aeriană), 
B (breathing 65 respirație), 
C (circulation “ circulație). 
Deci vom începe cu căile 
respiratorii care trebuie să 
fie absolut libere, permea
bile pentru aer : curățarea 
gurii și faringelui de resturi 
alimentare, de singe, scoa
terea protezei, tracțiunea 
limbii spre înainte ; capul 
victimei va fi împins puter
nic spre spate (în extensie), 
în acest mod căile respi
ratorii superioare „atiniin- 
du-se" într-un singur ax.

zis (cordul este compri
mat între stern și coloana 
vertebrală) se face compri- 
mînd puternic sternul în 
treimea sa Inferioară (chiar 
pînă la 7 cm în adîncime I) 
cu podul palmei stingi pes
te care este așezată palma 
dreaptă. Obligatoriu victi
ma trebuie să se afle așe
zată cu spatele pe un plan 
dur.

A.B.C.-ul expus constituie 
mijloacele de boză pentru 
susținerea vieții, în com
pletarea acestora interve- 
nindu-se cu mijloace avan
sate (aparatură medicală, 
medicamente) manipulate 
de personal de specialita
te, dar manevrele de resus
citare cardia-respiratorie a 
căror importanță capitală 
nu mai trebuie demonstra
tă trebuie aplicate co
rect și fără întrerupere, in
clusiv pe timpul transpor
tului, pînă la revenirea la 
normal, la preluarea victi
mei de către personalul 
de specialitate, sau Io o- 
prirea resuscitării ca nee
ficientă.

Dr. CORNEL STOICA

CATRENE CU. POTRIVNIC
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alătură dr. Ștefan Erdeli 
și Emilia Gabor la Baia 
de Criș, Zoe Mihălțeanu și 
Iudita Secula la Brad și 
Matilda Pop la Crișcior 
(deschide un mic atelier 
pentru prepararea scamei) 
și alții, care colectează im
portante sume de bani și 
cantități apreciabile de ma
teriale pentru sprijinirea 
răniților.

Contribuția românilor din 
provinciile aflate sub do
minație străină la susține
rea războiului de indepen
dență a avut o strălucită 
expresie în lupta cu arma 
în mină a multor fii ai a- 
cestor meleaguri împotriva 
oștilor otomane. Din rîndul 
numeroșilor voluntari ce 
s-au înrolat în cadrul ar
matei române „mînați de 
dorul să ajute și ei Ia mîn- 
tuirea României scumpe de 
sub jugul Semilunei" a fă
cut parte și asistentul far
maceutic Adam Hențiu, o- 
riginar din satul Rișca 
(corn. Baia de Criș). înro
lat în aprilie 1877 în Ba
talionul II vînători ca sol-

dat, tînărul Adam Hențiu, 
în virstă de 21 ani, avan
sat caporal, participă la a- 
tacul redutei Grivița din 
30 august 1877, unde osta
șii români s-au acoperit 
de o nepieritoare glorie. 
Fiind rănit, după o scurtă 
perioadă de convalescență, 
inimosul oștean solicită să 
fie menținut pe front și 
este trecut in serviciul sa
nitar ca subfarmacist Pen
tru eroismul și curajul do
vedite în înfruntarea cu 
dușmanul el a fost decorat 
cu importante ordine și 
medalii : „Virtutea milita
ră", „Trecerea Dunării" și 
„Apărătorii independenței".

în anii următori, 
terminarea 
versitare, 
(Hențescu) 
București o 
vitate profesională ca far
macist și o intensă muncă 
pe tărîm obștesc, fiind de
seori sufletul mișcării na
ționale ardelenești în Ca
pitală, mai ales în cadrul 
societății „Carpați". Cu pri
lejul comemorării a 100 de 
ani de Ia răscoala Iui IIo- 
ria, Cloșca și Crișan, în 
1884, publică în ziarul „U- 
nitatea națională", organul 
de presă al societății „Car
pați", un vibrant articol 
intitulat „Gorunul lui Ho- 
ria", gorun ce „stă cu bra
țe de uriaș, vecinie ne
schimbat, martor al vite
jiei strămoșilor, chezaș vi
tejiei nepoților, cînd va 
veni și vremea lor". Vis 
și legitimă dorință ce se 
vor împlini în 1918.

Dr. IOAN ANDRIJOIU

după 
studiilor uni- 
Adam Hențiu 
desfășoară în 

susținută acti-
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Jiul, „Castelul din Carpați" și 
iubirile lui Jules Verne (V)

... aceasta este concluzia 
la care ajunge dr. Chris
tian Schaller, unul dintre 
autorii volumului „A invă- 
ța să te hrănești", intr-un 
interviu acordat săptămi- 
nalului elvețian „L’ECHO", 
in care prezintă rezultatele 
unor cercetări recente in 
acest domeniu.

Dx. SQhaller relevă că, din 
totalitatea substanțelor vitale 
pe care le-a elaborat natura 
și care se găsesc în trestia de 
zahăr și în sfeclă, în urma 
rafinării rămine una singură : 
zahărul alb. Dar el se dove
dește un produs mort, a că
rui întrebuințare antrenează 
numeroase tulburări. înainte 
de toate, zahărul paralizează 
Imunitatea naturală și favori
zează înmulțirea bacteriilor no
cive. El stă la originea carii
lor șl perturbă echilibrul flo
rei intestinale din tubul di
gestiv. Aceasta duce la infec
ții, care apar in diferite părți 
ale corpului cu o rezistență 
mai mică, dind naștere la ri- 
nite, angite, otite, sinuzite, 
cistite etc.

Exemplele care demonstrea
ză nocivitatea zahărului sînt 
numeroase. Doar simpla supri
mare a zahărului rafinat per
mite adesea vindecarea infec
țiilor recidivante sau cronice. 
Studiile atestă diminuarea in
stantanee a capacității globu
lelor albe de a distruge bac
teriile, in momentul în care 
s-a mîncat zahăr rafinat, iar 
această diminuare este propor
țională cu cantitatea ingerată. 
Spre deosebire de zaharurile 
naturale, zahărul rafinat este 
absorbit foarte repede de in
testinul subțire șl provoacă o 
hipergilcemie bruscă. Aceasta 
determină o stare de excitație 
fizică și psihică, apoi antre
nează o hipoglicemie. A doua 
reacție este însoțită de o de- 
Sresiune mentală, de obosea- 

i fizică. Faimosul cerc vicios.
Asemenea alternanțe dereglea
ză metabolismul și epuizează 
sistemul nervos, ceea ce pro
voacă oboseală, iritabilitate, 
agresivitate șl o 61ăbire gene
rală. Pe de altă parte, orga
nismul iși mobilizează pentru 
neutralizarea zahărului alb re
zervele de calciu, in detrimen
tul sistemului osos și al den- 
tițiel, care devin din ce în ce 
mai fragile.

Categoric, trebuie să consi
derăm zahărul alb drept un 
drog care antrenează o veri
tabilă toxicomanie — spune spe
cialistul elvețian, relevînd că 
în spitale au fost făcute stu
dii foarte interesante. S-a 
constatat că, atunci când can
titatea de zahăr s-a diminuat 
și s-a înlocuit cu miere, îm-

preunâ cu 2-3 modificări ali
mentare ușoare, oamenii trec 
mult mai ușor prin stările al
ternante de excitări și depre
siuni, iar consumul de cal
mante scade la jumătate. E- 
fectul zahărului ca generator 
de anxietate este amplu do
vedit. El provoacă, de aseme
nea, diabetul.

Te poți simți bine modifi- 
cind modul de a te hrăni fără 
a recurge la diete draconice, 
care Iac adesea mai mult rău 
decit răul ce trebuie să-l în
lăturăm. Nu este suficient să 
le spui oamenilor : suprimați 
zahărul ! Trebuie să le spui 
și cu ce să-1 înlocuiască. Ast
fel, în cartea menționată fi
gurează o listă a principale
lor produse nenocive care să 
Înlocuiască zahărul și deriva
tele sale dăunătoare. In ceea 
ce privește zahărul rafinat, se 
pot cita înlocuitori ca mierea, 
dar și zahărul de mesteacăn 
(xylitol), de orez, de malț, de 
arțar, precum și zahărul de 
trestie nerafinat.
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Revenind la „filiera sen
timentală" (sau oricum om 
numi-o) sîntem îndreptățiți 
a ne întreba : este mai jus
tificat să credem că docu
mentarea lui Jules Verne 
în vederea scrierii „Caste
lului din Carpați" s-a fă
cut la fața locului, deci că
lătorind în România și pe 
Valea Jiului, și nu numai 
după însemnările și notele 
din cărțile și presa vremii ? 
Strănepoata sa - Allotte de 
la Fuye —, in biografia pe ca
re i-a închinat-o („Jules 
Veme, sa vie, son oeuvre", 
1928), dezvăluie printre al
tele : „...nuanța romantică 
a acestei opere o deose
bește de altele". De ce ? 
Allotte de 
nevoia să 
„comprimat 
biografia 
pentru că și 
posibil să e- 
xiste o legă
tură între 
„Castelul din
Carpați" și viața sentimente, 
lă □ autorului: „Dardin sen
timentele intime ale unui 
scriitor, cititorii săi n-au de 
reținut decit ceea ce el în
suși le-a destăinuit și, da
că trebuie neapărat să 
căutăm în opera lui Jules 
Verne amintirea măreață o 
unei pasiuni secrete, șt 
poate, pe de-a întregul in
telectuală, o găsim în al 
său „Castelul din Carpați", 
scris chiar în acești ani. 
Nuanța romantică a aces
tei opere se deosebește de 
altele și poate îndreptăți 
asemenea supoziții*. Să în
țelegem de aici că or fi 
vorba de o anumită sim
bolistică folosită de roman
cier, fie pentru a-și măr
turisi, tainic, simțămintele, 
fie - pur și simplu - pen
tru a-și expulza pe hîrtie 
tensiuneo interioară de ca
re amintește strănepoata 
sa ? După opinia noastră, 
nu, Exegeții și biografii ca
re au analizat și scris des
pre romanul vernian în 
greaua și migăloasa încer
care de a demonstra călă
toria „incognito" in țara 
noastră și de a stabili o- 
nalogiî de ordin onomos-

la Fuye simte 
introducă ocest 
de subiect" în 

romancierului, 
ea consideră

SERIAL

tic, nu au confruntat nicio
dată descrierile din natură 
aflate în roman cu reali
tățile geografice. Atunci 
cum de s-a avansat ideea 
documentării dup» hărți și 
note de călătorie ? Real
mente este tulburător - în 
special pentru cititorul ro
mân - să găsim în textul 
franțuzesc cuvinte scrise 
de-a dreptul românește : 
cucuruz, mămăligă, rachiu, 
catrință, barăci, balauri, 
zmei, stafii, șarpele casei, 
babe, cintecele, doinele, 
voievozi, lozinca valahă „Dâ 
pînă Io moarte, Românul 
nu piere". în legolurâ cu 
oceste cuvinte românești, 
traducătorul cărții atrage 
atenția, în postfață» c-o 
fost nevoit „să-l earectăm 
ortografia (un singur exem

plu : „Româ
nul nu piere, 
sursa lui de
vine in scrie

rea lui Jules Verne „Le Roit- 
main ne saurait pei-r“, din 
Elisee Redus „Remerin no 
pere". Este bine știut că, to
tuși, în epocă, în intreogo pe
rioadă a pregătirii Memo
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randumului, cit țl in limpul | 
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procesului care avea să se 
desfășoare la Cluj, in 1894, 
lozinca circula in Transil
vania sub următoarea for
mă exactă : DE. N-A PE- 
RITU ROMÂNUL (șe păs
trează, dealtminterî, le- mu
zeul din Lugoj, o brățară 
de argint cu. această in
scripție, una din multele pe 
care româncele te-otr purtat 
în sala „Redute» Orășe
nești", în vremea procesu
lui intentat memerandiști- 
lor). Dar dincolo de stric
tețea transcrierii, semnifica
ție majoră capătă faptul 
că Jules Verne include in 
cartea sa o asemenea lo
zincă politică, deosebit de 
frecventă și actuală atunci 
pentru românii transilvăneni, 
care luptă, din- răsputeri, 
pentru unirea cu- țaro-ma- 
mă : DE N-A PERriU RO
MANUL. ș

I
I
I
I
A

I
I
I
I
A

I

• f r

(Va ur mo)
DUMITRU DEM IONAȘCU |

* # jmmt z ani « mmt « —w v t—t

„AURUL FURNICILOR"
Etnologul francez Michel 

Peissel a publicat recent 
o nouă carte cu titlul de 
mai sus, după cercetările 
Întreprinse în regiunea La
dakh, la frontiera dintre 
Kașmir și Pakistan. Cu
noscutul specialist afirmă 
că a descoperit în această 
regiune din Himalaya tri
bul legendar minaro — 
singurii descendenți în 
Asia ai triburilor ariene, 
preariene și de tradiție 
neolitică, refugiate în urmă 
cu secole în aceste locuri.

în volumul menționat — 
ca subtitlu 

Eldorado- 
Tibet" —, 
că a identi-

care poartă 
„Descoperirea 
ului grec în 
autorul susține 
ficat, de asemenea, locul 
— descris de Herodot și în 
lucrări datînd încă din vre
mea lui Alexandru Mace
don — de unde dârzii ex- 
trăgeau imense cantități 
de aur. Michel Peissel afir
mă, totodată, că uriașele 
furnici legendare acoperite 
cu blană, imaginate de He
rodot în „Istoriile" sale, 
nu erau altceva decit mar

mote, botezate de tribul 
minaro „extrăgătoarele de 
aur". Potrivit ideii avan
sate de etnologul francez, 
„Eldorado-ul grecilor din 
Tibet" era tocmai nisipul 
aurifer extras de marmote 
din galeriile lor subpămîn- 
tene, în special în platoul 
arid și pustiu Dansar.

Lucrarea lui Michel Peis- 
sel cuprinde o serie de 
relatări privind alte des
coperiri arheologice și ex
plicații asupra metodelor 
cinegetice folosite de tri
bul minaro. Aceste meto
de ar fi similare celor 
utilizate de omul european 
din perioada neolitică, 
conservate pe înaltele pla
touri din Himalaya. Foto
grafiile care ilustrează vo
lumul sînt 
cercări de
caracteristicile 
tribului minaro — trăsătu
rile feței, culoarea pielii 
—, total diferite de cele 
ale populațiilor vecine, 
asiatice, din Tibet, Nepal 
etc.

tot atîtea în- 
a demonstra 

ariene ale

EPIGRAME
I.A MAGAZIN
El, nefiind timid din fire, 
i-a spus ce avea. In gind ;
„Aș dori... o intStnire". 
„Așteptați, vă rom la’ rind !“,

„DOCUMENTARE-
El, tăindu-i o șuviță.
din părul ei cu iz noptatic, 
a pus-o ca sertip <ee carte-n 

eartea » 
„Cultura părului sălbatic-.

PLECIND ÎN CONCEDIU

Ca in orice an, mereu,
la librăria din gară 
a cerut o carte-ușeară 
c-avea un bagaj... mai gr„u.

UNUI GESTIONAU
El
nu e .. . _____
nu dă lipsă la cfntar
...nu-ți mai dă mei RESTUL, 

chiar.

riu dă marfă pe-ascuns, 
„după marfă" dus.

LA DISPENSAR
„V-aș ruga să M u^eți“ 
„Dar, TRIMITERE aveți ?“ 
o-întrebă, direct, © soră.
„Am, că mă trimise o... noră".
BIROCRATUL
El e vesel că în- fine,
îi semnă hîrtiile,
nu-i mal spuse MllNE*
fiindcă mîine-i... S.R.L.

MIRCEA ANDRAȘ



Plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii
(Urmare din pag. 1)

ririi României socialiste, 
spre binele și prosperitatea 
poporului român.

Puternic mobilizați de 
aprecierile și îndemnurile 
tovarășului Nicolae 
Ceaușeșcu, participanții la 
acest mare forum al demo

crației noastre muncitorești, 
revoluționare, au dat glas 
hotărârii milioanelor de oa
meni ai muncii de a trans
pune neabătut în viață in- 

ițiile și orientările se
al al parti-

tru progresul neîntrerupt 
al economiei naționale, pen
tru propășirea continuă a 
patriei i 
ridicarea 
bunăstării 
spirituale 
popor. S-a

socialiste, pentru 
permanentă a 

i materiale și 
întregului 
tstfel glas

de a cinsti cu noi și înăl
țătoare fapte de muncă, cu 
împliniri tot mai rodnice, 
cele două evenimente de 
seamă ale acestui an — 
a 40-a aniversare a elibe
rării patriei și Congresul 
al XHI-lea al Partidului 

r.ist R<

REZULTATELE ȘI MARCATORII :

I

I

SPORTUL STUDENȚESC — 
A.S.A. TG. MUREȘ 3—2 (1—2). 
Golurile au fost marcate de 
lorgulescu, M. Sandu, Mun- 
teanu II, i*espectiv, Dumitrescu 
și Ciorceri. în minutul 4, Co
ra? (Sportul studențesc) a 
ratat o lovitură de la 11 m.

• S.C. BACĂU — CORVI- 
NUL HUNEDOARA 1—1 (0—1). 
AU ■ “ “
tiv,

marcat î Avădanei, rcspec- 
Strcdic.

Schimb de mesaje intre tovarășii Licrârile conferinței internaționale
I 
I

Nicolae Ceaușescu si Giovanni Spadolini

DUNAREA
3—0 (1—0).

• STEAUA
C.S.U. GALAȚI _ ...
Punctele au fost realizate de 
Petcu (2. unul 
de Ia 11 m) și

UNIVERSITATEA CRAIO-
— C.S. TÎRGOVIȘTE 4—» 

(2—0). Golurile au fost înscri
se de Cămătaru (:>, unul din 
lovitură de la 11 m) și Adrian 
Popescu.

VA

din lovitură 
Lăcătuș.

• F.C. BAIA MARE — JIUL 
PETROȘANI 4—1 (3—0). Au
înscris : Koznai (2), Sepi și 
D. Moklovan, respectiv, Stana.

•
4—1 
He 
tiv,

F.C. BIHOR — DINAMO
(1—1). Autorii golurilor :

(3) și Georgescu, respec- 
Țălnar.

ROMA 5 (AgerpresX — 
Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, au fost 
transmise un cordial salut 
și cele mai bune urări con
ducerii Partidului Republi
can Italian, secretarului 
general al P.R.I., Giovanni 
Spadolini.

Mulțumindu-se pentru 
mesajul primit, din partea 
secretarului general al 
P.R.I. au fost transmise 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, conducerii Parti
dului Comunist Român, un 
călduros salut, împreună cu 
cele mai bune urări de 
sănătate și fericire perso
nală, de succese și pros-

peritate peporu-u» roman.
Schimbul de mesaje a 

avut loc cu prilejul tatil- 
nirii dintre tovarășul V.i 
Dobrescu. membru se plesni 
al Comitetului Foliile Exe
cutiv al G. e. al P-GJL «i 
Aristide Gunella. membru 
al Direcțiunii PJU.

în timpul convorbirii au 
fost evidențiate relațiile 
bune, prietenești existente 
între cele două partide, și 
a fost exprimată dorința 
comună de a le dezvolta și 
amplifica în viitor, 
ciindu-se că aceasta 
tribuie 
teniei 
țări și 
păcii și 
ropa și

Apărarea păcii

consacrate intensificării luptei 

împotriva politicii de apartheid
IR

La Lcsaxa
Apei pe es). 
□ iacepat

as C
Kfrâc

X.
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• F.C. ARGEȘ 
î—i (»-«). c__. 
chis scorul prin 
colul egalizator 
4e Moiceanu.

RAPID
Oaspeții au des- 

' i ștefan Popa, 
fiind marcat

CHIMIA RM. VÎLCEA — 
OLT 1—0 (1—0). Unicul

gol a fost marcat de Vergu.
F.C.

a pre— 
con- 
prie- 
două 

cauza

&•

la întărirea 
dintre cele 

popoare, la 
securității in En

in întreaga lume.

dezarmarea

cauză a întregii omeniri

NAȚIUNILE UNITENAȚIUNILE UNITE 5 
(Agerpres). — La sediul din 
New York al Națiunilor 
Unite a fost difuzat ra
portul secretarului general 
al O.N.U.. Javier Perez de 
Cuellar. intitulat „Legă
tura reciprocă dintre dez
armare și dezvoltare”.

într-un moment în care 
problemele economiei mon
diale sînt îngrijorătoare, 
cînd se înregistrează circa 
600 milioane de șomeri 
totali sau parțiali și 900 
milioane de analfabeți 
adulți, cînd aproximativ 
500 de milioane de oa
meni suferă de inaniție. 
anual se cheltuiesc sco
puri militare peste 600 
miliarde dolari, se arată 
în raport.

în încheiere, in raport 
se arată că, în afara iro
sirii unor uriașe resurse 
umane și materiale, înar
mările comportă un pericol 
major pentru pacea lumii, 
sporind riscul unui război 
care ar putea fi fatal 
pentru întreaga omenire.

lui nipon chemarea de a-și 
activiza lupta pentru pace 
și dezarmare. In apelul 
publicat în acest sens la 
Tokio este exprimat pro
testul opiniei publice ni
pone Împotriva planurilor 
privind instalarea de ra
chete de tip „Tomahawk* 
pe navele americane care 
intră în apele teritoriale 
ale Japoniei.

fliîSQsED
■ PRAGA. — La Monu

mentul eroilor români din 
orașul Havlickuv Brod 
(R.S. Cehoslovacă), ridicat 
in memoria i 
39 de ani i 
dat viața in 
eliberarea I 
sub ocupația

triva apart 
politicii 
sporirea aji

țicoală 
Atica®

Lr 
si

I
I
I
I

TOKIO 5 (Agerpres). — 
Un număr de 54 perso
nalități religioase din 
Kyoto au adresat poporu-

celor care, cu 
in urmă, și-au 
luptele pentru 
localității de 
i fascistă, a 

avut loc ceremonia depu
nerii de coroane de flori.

Au participat Josef Dole- 
zal, președintele Comitetu
lui național orășenesc, alte 
persoane oficiale, locuitori

Potrivit cifrelor 
difuzate la Bonn 
rul șomerilor din 
Germania a atins 
record de peste 2 
ne.

oficiale 
numă- 

R. F. 
nivelul 
milioa- 

Această situație con
trastează în mod evident 
cu cea din urmă cu a- 
proape un deceniu, cînd 
totalul celor aflați în cău
tare de lucru era de 
circa 600 000. în prezent 
numărul celor lipsiți de 
un loc de muncă de mai 
bine de un an reprezin
tă circa 30 la sută din 
totalul șomerilor. Totoda
tă, numărul absolvenților 
de facultăți care nu au 
de lucru s-a dublat, între 
1975 și 1983. Acest ade
vărat flagel social îi afec
tează în mod deosebit pe 
tineri, iar dintre ei fe
meile tinere — victime 
tradiționale ale șomajului

Dezbateri asupra
NAȚIUNILE UNITE 5 

(Agerpres). — Consiliul de 
Securitate al O-N.U. a 
continuat prin alte două 
ședințe, dezbaterile sale a- 
supra situației din Cipru, 
inițiate la cererea guver
nului acestei țări. Au luat 
cuvir.tul reprezentanții 
Egiptului. Siriei. Iugoslaviei 
Pakistanului ți Republic» 
Nicaragua.

Vorbitorii au exprimat 
îngrijorarea țărilor lor față 
de deteriorare; situației

ai orașului. A fost prezent 
ambasadorul României la 
Praga, Co'nel Pânzo'u

■ CIUDAD DE MEXICO 
— Intr-un document al Pro
gramului O.N.U. pentru 
mediul Ambiant (U.N.E.P.), 
difuzat la Ciudad de Meti

se atrage atentia csu- 
dimensiunilor dramat ce 
accelerării procesului 
deșertificare o plo- 

Documentul amintit

co. 
pro 
ale 
de 
netei.
arată că peste 35 la sută 
din partea de uscat a 
Terrei se află în pericol de 
a fi complet cuprinsă de 
deșert, amenînțind viețile o 
peste 850 de milioane 
persoane.

In R.F.G.: Șomajul-o plagă socială
— găsesc cel mai greu de 
lucru. La mijlocul anu
lui trecut s-a calculat că 
numărul femeilor tine
re fără un loc de muncă 
crescuse, în interval de 
un an, cu 11 la sută, în 
timp ce la bărbați situa
ția era aproximativ ne
schimbată. Și mai ilus
trativ pentru această ine
galitate socială este că 
din trei tineri șomeri 
două sînt femei.

Investigațiile efectuate 
de sociologi au relevat 
fără putință de tăgadă 
implicațiile și efectele pe 
plan psihic asupra per
soanelor rămase fără un

’ loc de muncă. Ei au sesi
zat fenomenele de margi-

nalizare, depresiune și 
însingurare care ii cu
prind treptat pe șomeri, 
in special cînd această 
stare se prelungește. în 
masa șomerilor intră nu
meroase persoane înalt 
calificate, dar și munci
tori și, totodată, se ob
servă o creștere accen
tuată a numărului imi
granților în rândul celor 
care bat !a ușile diverse
lor întreprinderi, sau ur
măresc cu febrilitate a- 
nunțarea noilor locuri de 
muncă, tot mai puține și 
acestea. Pe lingă faptul 
că afectează situația ma
terială a celui concediat, 
șomajul — arată, specia
liștii în probleme socio-

sitaației dii Cipri
dis Capra ță îoță de im- 
piărațnle acestei procrease 
peairu Latrezul bazia noe- 
diteraoeac- Eî s-ou pro
nunțat. ia totalitate. pen
tru respectarea suverani
tății. isiegritățu teritoriale 
Și nealinieri; Ciprului, 
snrdinî.nd că șansele opti
me ale soîu’knări: proble
mei cipriote rezidă in des
fășurarea de negocieri in
tre comunitățile din insulă, 
cu sprijinul secretarului 
general al O.N.U.
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CLASAM ENTUL

• POLITEHNICA IAȘI — 
PETROLUL PLOIEȘTI 2—0 
<2—0). Au înscris : Florean și 
Gheorghiu.

1. Steaua 32 20 4 8 57—22 44
2 Univ. Craiova 33 17 7 9 55—20 41
3. Dinamo 29 16 9 4 59—32 41
4. Sportul studențesc 33 17 6 10 55—40 40
5 F.C. Argeș 32 17 4 11 41—29 38
& S.C. Bacău 33 15 5 13 35—43 35
7 F.C. Biuor 33 14 6 13 50—43 34
8. Politehnica Iași 33 12 10 11 32—34 34
<â Chimia Rm. Vîlcea 33 14 6 13 39—47 34

10. F.C. Core inul 33 12 8 13 45—42 32
11. F.C. Olt 32 10 11 11 35-24 31
IX Jiul Petroșani 33 12 7 14 31—45 31
IX F. C. Baia Mare 33 12 6 15 39—57 30
14. Rapid București 33 9 11 13 28—33 29
15. A-SuA. Tg. Mureș 32 11 5 16 32—44 27
16l Dunărea C.S.U. 33 8 10 15 29—40 26
17. Petrolul Ploiești 33 9 7 17 33—48 25
fs. C.S. Tirgoviște 33. 4 6 23 24—70 14

Etapa viitoare (ultima, 13 mai) : F.C. Olt — Poli.
Iași; Dunărea C.S.U. — Chimia Rm. Vîlcea; Petrolul 
— Steaua ; C.S. Tirgoviște — F.C. Bihor ; Rapid — 
i -C. Baia Mare; A5.A — F.C. Argeș; Jiul — Spor- 
tnl studențesc; Dinamo — S.C. Bacău; Corvi nul — 
I niv. Craiova.

SstHor

PIERDERI

V 1 N Z A R I

108.nr.

D E C E S

SCHIMB DE LOCUINȚA

S. N.

(623) 
trei 

Devg,
(644)

din 
rată

te și „La mulți ani“ cu 
juî aniversării a 30 de

• Fiica, fiul si soțul urează 
dragei lor AURICA PATRU- 
LESCU multa fericire, sănăta- 

prile- 
ani. 

(«49)

• Male Aurel și Cornelia,' 
euscri, aduc un ultim omagiu 
dragei lor

LASCU MARIA
pe eare'nu o vor uita nicioda
tă. («42)

(653)
casă dependințe 
o cupa bilă imediat, 

Oncasa 
(632)
Deva, 
scara 

(639)
Deva, 

, apar- 
(628) • Soțul, fiica, fiul, gi

nerele, nepotul anunță cu 
durere încetarea din viață 
a dragei lor
LASCU MARIA (MAIA), 
în vîrstă de 48 ani.
- în mor militarea are loc 

orele 14, 
strada 
(641)

. astăzi, 6 mal, 
la cimitirul din 
Eminescu. Devii.

mem- 
21010939 al 

credit ..De
clin Deva, pe numele 

Deli-Maria. 11 declar nul.
(649)

Pierdut chitanța nr. 27291, 
25 septembrie 1982, elibe- 

x«lc. de O.J.T. Deva, pe nu
mele . Toma Elisabeta. o de
clar nulă. (650)

ANIVERSA RE

• Schimb locuință -două 
’ camere CluJ-Napoca cu Deva.

• Pierdut carnet de 
bru cooperator nr. 
Cooperativei de 
cebar- din Deva, 
Alic ~ - -- ’

publicitate
si mu- 
tal: în 

familie, între prieteni, în 
grupul social din care 
face parte.

Fără să fie un fenomen 
singular pentru R.F.G., 
șomajul și mai ales creș
terea sa rapidă îngrijo
rează atit pe economiști 
și sindicate. dar și pe 
unii oameni politici. Pro
blema care se pune la 
ora actuală este ce se va 
intimpla pe piața forței 
de muncă în condițiile 
în care rata generală a 
creșterii economice se 
menține redusă și cînd 
se așteaptă ca ’ în acest 
deceniu circa 100 000 ti
neri absolvenți să se 
adauge celor care caută 
un loc de muncă.

apartament patru 
camere, cărămidă. Deva, zonă 
centrală. Telefon 11984.
• Vind apartament 

camere, confort sporit, 
telefon 26641, zilnic.

• Vind casă, ocupa bilă ime
diat. Deva, Viile Noi, strada 
Stejarului, nr. 8.
• Vind 

(grădină), 
satul Plopi, 
Petru.

• Vind Dacia 1 300, 
strada Lenin, bloc A, 
D, apartament 78.
• Vind Dacia 1 100.

B-dul Bălcescu. bloc 1. 
tament 10. ___

• Vind pian, placă bronz,
coadă scurtă. Deva, telefon 
21439. (636)

ÎNCHIRIERE

• Ofer cu chirie aparla 
meat și cameră. Deva, tele- 

13693, orele 16—18. 
.................... - <643)

I Informații, Deva, telefon 15530, 
după orele Ț7. (647)
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