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Bătălia pentru realizarea în întregime a 
sortimentelor planificate poate fi cîștigată

Plenara Consiliului Național al 
Agriculturii, Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Gospodăririi Ageior

Am început ancheta noas
tră în schimbul de dimi
neață, de la cuptorul nr. 8 

, spre nr. 1, solicitînd răs
puns la cîteva întrebări : 
Ce marcă de oțel aveți 
programată astăzi 1 V-ați 
încadrat în program ? Din 
ce cauză se schimbă măr
cile unor șarje ?

Cuptorul 8, prim-topitor 
Emil Bighiu: „Am plani
ficat OLC 45—X. Conform 
analizei chimice finale 
ne-am încadrat în program. 
Luna aceasta am avut o 
singură șarjă căreia i s-a 
schimbat marca inițială. 
Nu s-a încadrat în limitele 

L cerute la carbon".
Cuptorul 7, prim-topitor 

Constantin Dogaru : „Tre
buie să realizăm o șarjă 
deosebit de pretențioasă : 
PC 60—nuclear. Ieri n-am 
reușit. în loc de PC 60—nu
clear
N-am putut lucra bine pe 
șarjă din lipsa vanelor de 
zgură. Azi ne 
program".

Cuptorul 6, 
loan Tănase :
Ust—37, oțel necalmat. Are 
limite de carbon foarte 
strînse, între 0,12 și 0,17. 
Este greu de prins. Luna

aceasta însă ne-am înca
drat în graficul sortimen
tal în fiecare schimb. Ar 
fi bine ca noi. prim-topi- 
torii să cunoaștem analiza 
fontei pe care o încărcăm 
în cuptoare".

Cuptorul 5, prim-topitor 
Teodor Fițiu : „Programa-

Cuptorul 3, ajutor prim- 
topitor Nicolae Popa : „Pro
gramarea prevede o șarjă 
de Ust—37. Ne încadrăm. 
Este adevărat că așteptăm 
uneori după vanele de zgu
ră, aceasta debordează pe 
platformă și ne dă mult 
de lucru*.

REALIZATA EXEMPLAR. Z! DE ZI

La O.S.M. 2 din 
C. S. Hunedoara

tot Ust—37. 
De fapt, lu
am avut nici

am dat OL 52—2K.

încadrăm în

prim-topitor 
„Facem un

rea prevede 
Ne încadrăm, 
na aceasta nu 
o șarjă care să nu se în
cadreze 
De ce se 
timentul 
zele sînt 
instrucțiunilor tehnologice, 
Uneori nu putem evacua 
zgura că nu avem vane, 
deci nu se poate lucra bine 
pe șarjă...".

Cuptorul 4 era în repa
rație planificată.

la marca cerută, 
mai schimbă sor- 
planificat ? Cau- 
: nerespectarea

Cuptorul 2, prim-topitor 
loan Codreanu : „In loc de 
Ust—37 am dat OL—42. A 
fost depășit carbonul. N-am 
respectat întocmai timpul 
de fierbere liniștită".

Cuptorul 1, ajutor prim- 
topitor Sabin Ianoș : „A- 
vînd analizele apropiate, 
azi am programat într-o 
oală OL—37—3K si în cea
laltă RST—37—2. ’ Cu asi
gurarea vanelor de zgură 
stăm mai rău. în rest a- 
vem toate condițiile să res
pectăm programarea".

vanelor 
trenurilor 
multă o- 

seriozitate

campania agricola de primăvara

La întreținerea culturilor 
să fie mobilizate toate 

tortele
Deoarece rîul Mureș ș-a 

revărsat pe unele terenuri 
la Ilia, Burjuc, Gurasada 
și în alte localități, s-au 
constituit formații care au 
acționat cu răspundere pen
tru ca suprafețele afectate

sateior I

— Asigurarea 
pentru zgură, a 
de turnare, mai 
perativitate și 
în munca laboratoarelor,
transformarea halei de tur
nare într-o anexă a cup
toarelor, în sensul ca oala 
să funcționeze după mer
sul cuptoarelor și nu cup
toarele după capriciae ce
lor din hala de turnare — 
iată condiții care garantea
ză respectarea întocmai a 
sortimentului de oțel pla
nificat pe fiecare schimb 
— preciza maistrul princi
pal loan Crișan.

și la Lăpușnic, Pojoga, Do
bra, iar în satul Lăsău a 
fost împiedicată pătrunde
rea apei în grădina de le
gume. Imediat ce nivelul 
apelor Mureșului vor re
intra în matcă va începe

GH. I. NEGREA

(Continuare în pag. a 2-a)

C.U.A.S.C. ILIA

să fie cît mai reduse. Bine 
a acționat, din acest punct 
de vedere, consiliul popu- 

— Iar al comunei Ilia. Aici, 
în satul Săcămaș, a fost 
înălțat un dig pentru care 
s-au transportat circa 200 
saci cu pămînt. Toate gu
rile de canale din diguri 
au fost blocate, ca și ca
petele șanțurilor ce dau în 
Mureș. S-au înălțat diguri

săparea de șanțuri pentru 
ca apa să se retragă cît 
mai repede de pe culturi.

în toate unitățile se des
fășoară cu intensitate lu
crările de întreținere a 
culturilor. ,

TRAIAN BONDOR

(Continuare in pag. a 2-a)

C.A.P. Peștișu Mare. Aici sfecla s-a dezvoltat foarte fru
mos și, profltind de vremea bună, un mare număr de coo
peratori au ieșit la prașila a doua manuală.

„Nu știu alții cum sânt, 
dar eu, cind mă gîndesc 
la satul în care m-am năs
cut, la părinții care mi-au 
dat viață, mi se face așa 
un dor...“.

Discutăm, la întreprinde
rea de tricotaje Hunedoa
ra, cu confecționera Vica 
Angheluș. Ne fusese reco
mandată ca o muncitoare 
pricepută, 
„Da, 
eram 
rată 
zăm 
cru de 
bine.
merg hăt departe, în U- 
niunea Sovietică și în A- 
mer'ica".

— Dar cealaltă familie ? 
Cea de suflet și

— Nu știu alții
Și, în dulcele 

dovenesc, Vica 
ne vorbește despre familia 
sa, la care ține ca la ochii 
din cap. Șefele sale nu 
omîseseră să ne spună și 
acest lucru, spre care ne-am 
axat apoi documentarea.

— Noi sin tem de la țară. 
Dintr-un sat din jurul Bo
toșanilor. Poiana se chea
mă. Familia mea era veci-

conștiincioa să. 
ne facem datoria. Lu- 
aici ca intr-o adevă- 
familie. Ne reali- 
planul, dăm lo

calitate, cîștigăm 
Tricotajele noastre

de d or ? 
cum sînt... 
grai mol-
Angheluș

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
a participat, sîmbătă, la 
lucrările Plenarei Consi
liului Național al Agricul
turii, Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Gospodări
rii Apelor, care a avut 
loc în Capitală în zi
lele de 18—19 mai a.c.

La sosirea -în sala Pala
tului Sporturilor și Culturii 
din Capitală, unde au avut 
loc lucrările, conducătorul 
partidului și statului a fost 
întîmpinat cu multă căl
dură, cu vii 
aplauze.

în această 
entuziastă, în 
luat loc tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

La lucrările plenarei au 
participat, ca invitați, se
cretari cu probleme de a- 
gricultură ai comitetelor 
județene de partid, cadre 
din conducerea direcțiilor 
generale județene pentru a- 
gricultură și industrie ali
mentară, uniunilor județe
ne ale cooperativelor agri
cole de producție, trustu
rilor S.M.A., I.Ă.S. și hor
ticole, inspectorii șefi ai 
inspectoratelor județene 
silvice, reprezentanți ai 
unor consilii unice agroin
dustriale de stat și coope
ratiste, ai oficiilor de gos
podărire a apelor, comisii
lor județene ale producă
torilor agricoli individuali, 
specialiști din unități de 
producție, cercetare și în- 
vățămînt.

și îndelungi

atmosferă 
prezidiu a

Au luat parte, de ase
menea, cadre cu munci 
de răspundere din minis
tere și instituții centrale 
care au sarcini în domeniul 
agriculturii, activiști de 
partid și de stat, ai orga® 
nizațiilor de masă și ob
ștești.

Plenara a dezbătut, timp 
de două zile, probleme de 
mare actualitate ale agri
culturii noastre socialiste 
în lumina orientărilor și 
cerințelor puse de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, în fața a- 
cestei ramuri de bază a 
economiei naționale, a tu
turor lucrătorilor ogoare
lor. Ordinea de zi a cu
prins :

1 Raportul privind des
fășurarea campaniei de în- 
sămînțare a culturilor de 
primăvară : acțiunile ce 
trebuie întreprinse pentru 
întreținerea 
efectuarea în 
bune condiții 
din campania 
vară.

2. Raportul
țiunile întreprinse de orga
nele și unitățile agricole 
pentru transpunerea în 
viață a orientărilor și in
dicațiilor tovarășului
Nicolae Ceaușescu, în ve
derea creșterii efectivelor 
și a producțiilor animalie
re. asigurării furajelor la 
toate speciile de animale.

3. Raportul privind mo
dul în care acționează or
ganele și unitățile agricole

culturilor și 
cele mai 

a lucrărilor 
agricolă de

privind ac-

pentru îndeplinirea sarcini
lor ce le revin în domeniul 
exportului. •

4. Raportul privind rea
lizarea sarcinilor pe anul 
1984 prevăzute în Progra
mul unic adoptat de Comi
tetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. privind creș
terea producției agricole în 
gospodăriile personale ale 
membrilor cooperativelor 
agricole de producție și în 
gospodăriile producătorilor 
particulari.

Dezbaterile s-au desfă
șurat în plen, pe sectoare 
de activitate și grupe de 
județe.

în cursul zilei de vineri, 
au avut loc, de asemenea, 
lucrările Plenarei Uniunii 
Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție și 
ale Comisiei Centrale a 
producătorilor agricoli din 
localitățile 
za te.

Au urmat 
nerale, la 
cuvîntul numeroși vorbi
tori.

în mod unanim, partici- 
panții la discuții au dat o 
deosebită apreciere contri
buției esențiale a tovară
șului Nicolae Ceaușescu la 
elaborarea și înfăptuirea 
politicii agrare a partidu
lui și statului, subliniind 
concepția sa profund știin
țifică, revoluționară privind 
realizarea unei agriculturi 
moderne, de înaltă pro
ductivitate, sporirea apor
tului acestei ramuri de bază 
a economiei naționale la

necooperativi-

dezbateri ge- 
care au luat

(Continuare in pag. a 4-a)

casa mereu plină...
nă cu a soțului. Șl acum 
sînt vecine. Părinții, ți ai 
lui și-ai mei, au lucrat la 
C.A.P. Azi sînt pensionari. 
Dar tot mai muncesc. Pe 
lingă casă. El, soțul, ple
case la Hunedoara. M-a 
adus și pe mine aici, Ne-am 
luat din dragoste și ne în
țelegem ca la început.

Petrică Angheluș a mun
cit, a învățat și azi este un 
mecanic auto destoinic și 
respectat la I.A.C.R.S. Hu
nedoara. In urmă cu șase

vă 
fa 
f'

u-

i

ÎN ZIARUL DE AZI

■ Profile 
cii, în

■ Finețe 
deviza 
fruntaș

■ Carnet
■ Mozaic

in spațiul mun- 
perimetrul vieții 

și fantezie — 
unui colectiv

cultural 
duminical.

Cț-CbniiLta
ani, cind a intrat în pro
ducție întreprinderea de 
tricotaje, Vica Angheluș s-a 
încadrat în fabrică, s-a ca
lificat și azi și ea se si
tuează între muncitoarele 
de frunte ale secției con
fecții. Munca, viața le-au a- 
dus numai împliniri. Au ve
nit copiii. Pe rînd : Vale- 
rică — acum de 10 ani, 
Dana/ — 9 ani, Petrică — 
6 ani și Cornel — 5 ani. A- 
cum apartamentul modern, 
primit de la stat, frumos, 
mobilat cu tot ce-; nece-

sar le este plin de lumină 
ți voioșie.

— Nu v-a fost, nu 
este greu ți cu munca 
fabrică și cu gospodăria 
cu patru copii ?

— Nu pot spune că-i
șor, dar cînd erau mal 
mici copiii i-au îngrijit bu
nicii, la țară. Acum, că-s 
mai mărișori, se cresc unul 
pe altul. Apoi, soțul meu 
este un om gospodar și 
tată iubitor. Mă ajută e- 
norm. Se ocupă de copii, 
coase, brodează, face piro
gravură, da ce nu știe să 
facă... Ba, un timp l-am ți
nut la hai și pe un frate 
al meu, care lucrează în 
combinat. Acum s-a însu
rat, va fi și el în curînd 
tată. Nouă, casa ne este 
mereu plină. Ba vin la noi 
părinții mei, ba ai soțului 
— atunci cînd pot, că vara 
mai au ți ei de lucru pe-a- 
casă —, frații mei cu copiii, 
din Moldova — căci și noi 
sîntem patru frați —, cum- 
nații. Cu toții ne înțelegem 
foarte bine, ne ajutăm. Noi 
ne iubim mult părinții. Ca 
și ei pe noi. Și mă mîh-

DUMITRU GHEONEA

(Continuare in pag. a 2-a)
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Biografii 
paralele

om a cărui biografie 
scris paralel cu cea

Un 
s-a 
a secției in care lucrează 
neîntrerupt de 35 de ani, 
in schimbul „A“ — este lă
cătușul Virgil Lupșa, de la 
C.T.E. 2, din C.S. Hunedoa
ra. A crescut o dată cu 
secția, s-a specializat, a 
devenit un meseriaș de nă
dejde, apreciat și stimat 
de tovarășii săi de muncă 
— merite dobindite prin 
hărnicia și pasiunea cu 
care și-a Îndeplinit întot
deauna sarcinile.

Acolo unde a fost une
ori mai greu, Virgil Lupșa 
era prezent cu fapta sa de 
muncă, mereu pildă in fa
ța colectivului, de care nu 
s-a desprins de peste trei 
decenii și jumătate. S-a 
bucurat întotdeauna la îm
plinirile colectivului său, a 
căutat mereu soluții noi. 
Dacă-1 Întreabă astăzi ci
neva despre meritele pro
prii. răspunde ca orice om 
modest, ca orice comunist, 
că „întregul colectiv do la 
C.T.E. 2 trebuie evidential 
pentru producerea supli
mentară anul acesta a 195 
MW energie electrică, re
cuperarea unor materiale 
refolosibile în valoare de 
peste 135 00» lei, mai bine 
de 300 tone oxid de fier 
recuperat Ia desprăfuirea 
cazanelor recuperatoare, a- 
poi uleiuri uzate, resturi 
de bronz, cupru,..".

Și ce frumos sună vorba 
omului, 
să-i 
sale

atunci cînd știe 
alăture fapta muncii 
de zi cu zi.

Va si le Grigoraț, 
corespondent
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profile in
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tiul muncii.
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Stai citeodată fi te gîn- 
dești in tihnă osupra unor 
lucruri știute de demult, de 
cînd oi început să pricep 
că nu ești singur pe lume. 
Le-ai găsit pe pămint și 
le-ai acceptat pentru că 
făceau parte din firea »>e- 
țîi și te-ai integrat în cos
mosul lor întrucit eisfa
de dinainte. Aba moi 'în
coace încep și intrebărîia- 
să te iscodească :

— Cum poate Munca să-' 
clădească pe Om ik.no 
cu lucruri de preț, ca 
arhitect țâră seomăn ?

— De unde iși aduce 
Munca materialele scumpe 
și delicate din care ne în
cropește puterea fi ferestre
le minții, ce unefte ferme
cate ține ea în miini ?

— Ce magnetism necu
noscut face pe Om să-și 
aleagă o cale sau alta în 
viață, să renunțe, uneori, 
la drumul cunoscut (ce i s-a 
transmis din moși-strămoși) 
și s-o apuce brusc spre ce
va Nou (îndeobște atractiv 
dar, în aceeași măsură, ne
cunoscut) ?

— De unde vine 
curat către toate, <
tui în general, dor moi a- 
ies al acestui miner Marton 
Ferencz care stă în fața 
mea, pe una din a'.e:e Cer- 
tejului și-mi deapănă calm 
scurte amintiri din vota 
sa, idei despre creșterea 
copiilor, părerile sole în do
meniul deschiderii noilor 
zone cu minereu și ol zbo
rurilor galactice ?

Sub cerul semănat
„nu mă uita", în incinta 
Exploatării miniere Co-on- 
da-£.ertej, eram mal mult 
SUD imperiul întrebărilor 
transcrise mai sus și au
zeam doar frirrturi din ce-m 
spunea Marton Ferencz.- A 
venit la mină acum două
zeci de ani, dintr-un sat 
numit Dobrea, de pe lingă 
Satu Mare. Avea 23 de am 
și a intrat în subteran ca 
vagonetar. Părinții ? Țărani 
obișnuiți cu truda țarinii. A 
tras cam doi ani la vago- 
aeți. Pe urmă a fost avan
sat ca ajutor de miner, s-a 
însurat în Săcărimb și are 
trei băieți. Și-a început v'a- 
fa de miner în abatojeie 
sectarului doi, a muncit și 
la numărul trei, iar de 11 
ani se află ia sectorul I.

1 Finețe și fantezie —deviza 
unui colectiv fruntaș 

executate eu măies- 
de croitoresele noas- 
Ni s-au solicitat co

lucrat 
cit 
pe 
s-a 
u- 

tre> 
din 

in succes, ocupind 
L G.-ec treabă.

.J’ămîniui poate li 
bine oSt pe deasupra 
și pe dedesubt". De 
cind era ajutor miner i 
încredințat conducerea 
ne. brigâz. in udm-i 
ani și-a purtat oomenM 
succes 
numa toci 
.JDar docâ se văd pe tioe 
că Se spetești fi lucrezi. d 
emu să nu P-~c mina T" 
(Are și Mortoe întrebările 
Ivi pe care le ânseeze una 
cite una. ca pe ■> ște -Xâ- 
păceie" oe cugetări f). Sint 
nouă ooaten, ia t-gooa W 
Mortar. Ferencz. el Hnd ai 
zece ea co «n bo»estea di 
Monole. Aiu și o „ooweste 
reoiâ" intimpiată ocuai ,-eo 
14 ani—

...Un botrin din sat- Boc
șa le-a otros atenția mine
rilor că acolo se oro o 
mină bogată, porăs/tâ de 
tore multă vreme. Hărți, 
documente — nici urmă ! O 
galerie pe core nu încăpea 
nici un vagonet, năpâdnâ 
de buruieni și p'ăbașită. 
Marton, cu ortacii săi, s-a 
aruncat în luptă, că
rat moteriolele în spate, 
om lucrat in mocir ă pinâ 
la genunchi, om reproF- 
lot-o ți am curăfot-o-.“. Și 
ca Kntinc din poveste, mi
na Bocșa o început să dec 
oomenuor .xsoc ve" a mi- 
nereoim.

Mal iocem dol-tre: oov 
pe alee.
mesa.ee 
togroie 
nu! din

prărtre ponourise 
unde se oră ro- 
’-uniați o- Pe •- 

ponouri se oi>â 
chipul lui Marian Ferencz.
„in tieca-e an treb- e pu
să o fotograf e nouă, că o 
îngălbenește t mpu~

—Lunar, bngeda iui Mor
ton ifr depășește sorcinOe 
Cu 14—16 o sută. Un or- 
toc, Azatr -ne a mst pro
movat șei de sch mts. Alt 
ortac, luTHCă, a ptecat șei 
de schimb la formația lu 
Pușcaș. Parcă or il o școa
lă brigada lui Marion. Orl- 
cit de imaterial și de ne
supus ar fi timpul, cei nouă 
mineri ai lui Marian Fe
rencz (el fund o zecelea) 
tot ii pun borne șiu dou 
un chip ! Deși, docă stai 
să te g'ndești, ro iul de •»- 
trebăn pe care ți ’e-o pus 
te vor ..înțepa" pe Vriar cu 
aceeași putere.
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După ce pe fîșiile de 
stofă suprapuse se fixea
ză tiparele, cu ajutorul 
unor foarfece neobișnuit 
de mari lucrătoarele Ma
ria Popescu și Margareta 
Gyorghi croiesc materia
lul ; apoi alte mărimi, al
te materiale, pentru mo
dele noi, concepute cu 
fantezie de creatoarele de 
modele, iau locul celor 
care au fost deja predate 
cosătoareior pentru a le 
asambla.

La mașinile de cusut, 
aliniate perfect, cele 36 
de cooperatoare trag ti- 
gbeie. festooează margini 
și butoniere. lucrează 
cordoane sau retușează și 
fixează tivul unor artico
le vestimentare. încheind 
practic confecțiile care 
vor lua drumul spre ma
rile magazine comerciale.

Cele ce far toate aces
te operații sînt membrele 
unei secții de confectii- 
serie a Cooperativei meș- 
ieșugăresti -Progresul" 
din Deva. Dar nu o sec
ție oarecare. F.sXe unitatea 
al cărei colectiv a obți
nut. prin muncă tenace, 
efectuată cu multă price
pere. răbdare și chibzu
ință. din 1962 încoace. 
Diploma pentru locul I 
la concursul județean de 
creație, la care au parti
cipat toate unităț ie de 
profil ale cooperativilor 
nk-șteșugărești din locali
tățile județului.

— La întilnirea cu con- 
tractanții — ne spunea 
Rafila Blăjan. responsa
bila unității, ne-am pre
zentat cu 30 de modele

oat mec

Să-ți fie casa mereu plină
(Urmare din pag. 1)

umplu 
nepoți. 
Pentru 
sin tem

1, C.S.H. nr.
nițele nr. 5

ediție a concursului 
dedicată celei de-a 
aniversări a elibe- 
patriei și celui de-al

locul I

atît prașila 
și rebilona- 
această din 
fiind efec-

executată de
Cărmăzan 

început pra- 
a suprafețe-

toți 
toți

de porumb. Mecanizato- 
Simion Popovîci și loan 

prima

noi, 
trie 
tre. 
menzi de către nenumă
rate' întreprinderi comer
ciale și U.J.C.M.-uri din 
țară. Valoarea contracte
lor încheiate depășește 
zece milioane lei.

Onorarea acestora pre- l 
supune ore de muncă în- ■ 
cordată, preocupare pen
tru aprovizionarea cu ma
teriale cît mai diverse, 
grijă continuă pentru ca
litatea execuțiilor, astfel 
ca articolele executate 
aici să fie solicitate cu 
prioritate nu numai în 
magazinele comerciale din 
Deva, ci și in orașe ca 
București, Bacău, Con
stanta. Călărași, Medgidia, 
Pitești și Ploiești, spre 
care pleacă aceste pro
duse spre a completa ga
ma de modele și culori 
a vestimentației femini
ne, confecționată în ma- . 
rile centrale sau întreprin- 
deri de confecții. i

Garanția reușitei este J 
seriozitatea cu care lucră- ț 
toace cu experiență înde- i 
lungatâ în această deli- ?

I

I
*

ț

m aceasia aeii- ,
cată și pretențioasă mese- 1 
rie, ca Irina Bot. Olivia 
Rusu. Olga Cristureanu, 
Iuliana Bele sau tinerele 
Steluța Iacsa, Maria Biro 
ș-a. iși fac datoria, fap
tul că de patru ani în
coace acest colectiv n-a 
înregistrat refuzuri cali
tative, că producția sec
ției a crescut cumulat pe 
patru luni, față de acee
ași perioadă a anului tre
cut, cu 1,2 milioane lei.

ESTERA ȘINA

Axeherul de trmpiane al I.P.L. Deva. In trimestrul I al 
acestui an planul la export a tost depășit cu 500 000 lei. Ea 
aceste realizări un aport substanțial și-a adus si echipa ma
șini, condusă de maistrul loan Stoica ți șeful de echipă 
Gerxely loan.

• Festivalui-concurs al 
filmului de amatori „Cas
ca de aur“ a ajuns la cea 
de-a treia ediție. Organi
zată de Uniunea sindica
telor din întreprinderile 
miniere, petrol, geologie 
și energie electrică și de 
consiliile județean și oră
șenesc Brad ale sindica- 
catelor, cu sprijinul di
rect al comitetului sindi
catului I.M. Barza, actua
la 
este 
40-a 
rării
XlII-lea Congres al parti
dului. întrecerea a înce
put ieri, la Gurabarza, 
prin vizionarea filmelor 
prezentate în concurs. As
tăzi au loc dezbateri pe 
marginea proiecțiilor, a- 
cordarea premiilor pre
cum și manifestări dedi
cate aniversării a 15 ani 
de activitate a cineclubu- 
lui „Minerul" de la I.M. 
Barza.

• „Luna culturii cine
matografice hunedorene“ 
a prilejuit și în această 
săptămînă manifestări e- 
ducative de largă audien
ță. La cinematografele 
„Patria" Deva și „Mo
dern" Hunedoara au fost 
organizate procese lite- 
rar-cinematografice pe 
marginea filmului româ
nesc „Ilustrate cu flori 
de cîmp". Realizate cu 
concursul competent al 
unor cadre de specialita
te, manifestările au fost 
autentice pledoarii în fa
voarea politicii demogra
fice a partidului și sta
tului nostru.

• Ediția a Vil-a a fes
tivalului concurs „Sfîr- 
lează" s-a desfășurat la 
Casa de cultură din Hu
nedoara. Au participat 14 
formații de teatru de pă
puși și teatru pentru co
pii. Destinat educației ce
lor mai mici cetățeni ai 
orașului siderurgiștilor, 
festivalul din noua ediție 
și-a relevat calitățile re
pertoriale și interpretati- 

locuri auve. Primele 
fost obținute : la teatru 
pentru copii, 
formațiile grădinițelor nr. 
9 și 5, II — grădinița 
I.M.H., III — grădinița 
I.C.SiH. nr. 2 ; la teatru 
de păpuși, locul I — casa 
pionierilor și șoimilor pa
triei și grădinița nr 4, II
— grădinița nr. 8, III — 
grădinița nr. 6. Mențiuni
— grădinițele I.C.S.H. nr.

3 și grădi- 
și 7.
muncii 
este generi- 

manifestărilor

• „Laudă 
creației sale" 
cui Lunii 
politico-ideologice, cultu
rale și artistice ce se des
fășoară în Valea Jiului în 
perioada 14 mai — 17 iu
nie. Ediția a V-a a ma
nifestărilor este consacra
tă evenimentelor politice 
ale acestui an, dezbate
rile, simpozioanele și co
locviile de istorie, organi
zate în fiecare localitate 
a Văii Jiului, constituin- 
du-se în momente de re
ferință ale vieții spiri
tuale a așezărilor. Mîine 
începe săptămînă teatru
lui petroșănean, care va 
fi continuată de turneele 
unor prestigioase ansam
bluri artistice din țară : 
Rapsodia română. Teatrul 
de comedie București și 
altele.

Bătălia pentru realizarea în întregime
a sortimentelor planificate

(Urmare din pag. 1)

— Vanele de zgură nu 
circulă în grafic deoarece 
la halda 44 descărcarea lor 
este foarte greoaie — ne 
spunea dispecerul de ser
viciu Simion Tușa. Xici 
aprovizionarea cu fontă de 
bună calitate nu este în
totdeauna ritmică, ceea ce

cele două procen- 
care nu se folo- 
există, doar că nu 
cerută la momen-

77777

nește cînd aud unele ca
ruri...".

In familia Angheluș, din 
Hunedoara, niște oameni 
frumoși la suflet duc o via
ță demnă, plină, curată. 
Două retribuții de munci
tori harnici și prîcepuți, plus 
alocațiile de stat pentru 
patru copii, alături de vred
nicia și Iubirea soților le 
întregesc zi de zi existen
ța. Am întrebat-o pe Vica 
pe cine păstrează în prima 
cămară a inimii ei de ma
mă, soție și fiică, gîndind

ed in această ordine 
veni enumerarea, in inima 
ei, ne-a spus cu abilitate, 
stau alături toți cei dragi : 
copiii, soțul, părinții, cei
lalți din singele neamului.

— Părinții mei — ne mai 
spune Vica Angheluș — nu 
au altă fericire mai mare 
decît atunci cînd le 
casa, vara, cei 11 
Asta, deocamdată... 
că noi, copiii lor, 
încă tineri...

Cine nu a trăit asemenea 
bucurii ale casei mereu pli
ne, înseamnă că n-a prea 
trăit...

CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ

îngreunează respectarea 
programului sortimental.

— Astăzi, în schimbul 
de dimineață, s-a respec
tat planificarea sortimen
tală ?

— Dacă din anumite cau
ze la un cuptor nu s-a res
pectat marca inițială, am 
realizat-o la alt cuptor, în 
așa fel ca pe schimb să ne 
încadrăm, să realizăm toa
te mărcile de oțel stabili
te schimbului nostru.

— Media încadrării lu
nare în sortimentul plant

Că putem realiza și 
două procente o do-

rit 
cele 
vedesc mulți dintre oțe- 
larii noștri, care perioade 
Îndelungate nu au șarje 
declasate. Prim-topitorii 
Gheorghe Buitureanu, loan 
Popovich Mircea Duduială, 
Ioan Tănase, maiștrii Cor
nel Bucur, Klusch ~ 
Gheorghe Bărbuș, 
Simendrone se 
printre aceștia.

— La nivelul 
lui de partid al 
tului urmărim respectarea

zilnică a sortimentelor de 
oțel planificate, cerute de 
economia națională — a 
completat tovarășa Livia 
Croitoru, secretar adjunct 
cu probleme economice. 
Vom întări în continuare 
asistența tehnică pe schim
buri, creativitatea persona
lului tehnico-ingineresc va 
fi mai bine pusă în valoa
re, în vederea soluționării 
tuturor problemelor pe ca
re le ridică procesul de e- 
laborare. pentru încadrarea 
riguroasă în cerințele sor
timentale zilnice.

La sfirșitul schimbului, 
constatări îmbucurătoare : 
toate șarjele elaborate se 
încadraseră în limitele a- 
nalizelor 
planificate, 
lăturate și 
bliniate de
stat de vorbă, oțelarii 
la OJS.M. 2 pot cîștiga 
tălia celor două procente 
sortimentale, pentru a a- 
sigura economiei naționale 
acel oțel de care are tre
buință zilnică. .

pentru mărcile 
Dacă vor fi 
deficiențele 
cei cu care

La întreținerea culturilor să fie
mobilizate toate forțele satelor!

(Urmare din pag. 1)

Oswald, 
Mânase 
numără

comitetu- 
combina-

în- 
su- 
am 
de 

bă-

— în cursul zilei de joi 
— ne spunea Maria Mun- 
teanu, președinta C.A.P. 
Teiu — am încheiat prași
la I pe toată suprafața în- 
sămînțată cu sfeclă — 12 
ha. încă din prima zi de 
lucru, am avut la sapă a- 
proape 100 de cooperatori, 
printre cei mai harnici nu- 
mărîndu-se Eleonora Troz- 
nai, Elena Burza, Olivia 
Sebeșan, Elena Dan și alții.

Prașila I la sfeclă, ca și 
rebilonarea cartofilor se 
apropie de sfîrșit în marea 
majoritate a unităților din 
Consiliul unic agroindus
trial Ilia. La C.A.P. Bre
tea Mureșană stăm de vor
bă cu Lenica Popa Viși- 
nescu, inginerul șef al coo
perativei.

— Am terminat prașila 
I la sfeclă — lucrare la 
care s-au evidențiat coope
ratorii Maria Emeric, Ius
tina Andronache, Sabin

Hanța, Lucreția Popa și 
alții. Am finalizat, de ase
menea, rebilonarea cartofi
lor, operație 
mecanizatorul 
Pascu și am 
șila manuală
lor cultivate cu cartofi.

— Cîți oameni participă 
zilnic la această lucrare ?

— 100—120 de coopera
tori. Printre primii care au 
ieșit la sapă sînt Emilia 
Herci, Victoria Bolea și 
Elena Roz. Insistăm nu nu
mai pentru imprimarea u- 
nui ritm înalt întreținerii 
cartofilor, ci și pentru exe
cutarea unor lucrări de 
cea mai bună calitate.

La Cooperativa agricolă 
de producție din Gurasada 
sînt încheiate 
I la sfeclă cît 
rea cartofilor, 
urmă lucrare 
tuată de mecanizatorul Titi 
Burza și — după cum ne 
spunea inginerul șef al u- 
nității, Liviu Furdui —, a 
început întreținerea cultu-

rii 
rii
Bența au efectuat 
prașilă mecanică pe circa 
30 ha din cele 170 ha cul
tivate cu porumb pentru 
boabe. Concomitent au in
trat în acțiune și coope
ratorii la efectuarea pra- 
șilei manuale. Printre cei 
dinții se află Zărica Her- 
ciu, Elena Circi, Laurica 
Mariș și alții. Atît la C.A.P. 
Gurasada, cît și la coope
rativele agricole din Sîrbi, 
Roșcacii, Lăpușnic, Lăsau, 
Ohaba și altele întreține
rea culturii de porumb tre
buie să se bucure de mai 
multă preocupare din par
tea conducerilor cooperati
velor agricole de producție, 
cît și a consiliilor popu
lare. La această activitate 
trebuie să participe 
membrii cooperatori, 
locuitorii satelor, fără ex
cepție, urmărindu-se efec
tuarea unor lucrări de bu
nă calitate și respectarea 
densităților optime.

mesa.ee
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Peștera Cioclovina

Nu departe de Boșorod, la 
izvoarele limpezi ale Văii 
Luncanilor, se desfășoară sis
temul carstic Ponorîci — Cio
clovina, una dintre cele mai 
frumoase peșteri de la noi 
din țară. Deschisă în portalul 
de peste 60 de metri al masi
vului calcaros ce o adăposteș
te, peștera înaintează prin ga
lerii subpămîntene pe o dis
tanță de peste 7 km, făcîn- 
du-și ieșirea ascensional in 
platoul calcaros, presărat cu 
numeroase doline, al Ponorî- 
ciului. Sistemul carstic Pono
rîci—Cioclovina este dispus 
vertical pe două etaje : unul 
activ, situat la baza blocului 
calcaros și altul fosil ce se 
deschide la nivelul superior. 
Cu mii și mii de ani în ur
mă, după truda îndelungată a 
naturii de a forma stalacti
tele și stalagmitele, în_ pește
ra Cioclovina și-a găsit adă
post omul preistoric. Climatul 
umed, temperatura constantă, 
adăpostul sigur din calea a- 
nimalelor sălbatice l-au de
terminat pe omul paleoliticului 
superior să-și aleagă peștera 
drept locuință permanentă. în 
etajul fosil al peșterii (peștera 
uscată cum îi spun localnicii) 
s-au descoperit cele mai vechi 
urme ale omului datînd din 
perioada în care, în urma u- 
nei îndelungate evoluții, el de
venise homo-sapiens. Primele 
cercetări sistematice datează 
de la începutul secolului nos
tru. în urma săpăturilor efec
tuate în anii 1924—1925 au fost 
scoase la iveală resturile unor 
culturi străvechi, cu conținut 
complex : așchii și unelte re
tușate din jasp și calcar cris
talin, răzuitoare și străpungă
toare cu scobitură, oase fosi

le de Ursus spelaeus, prelu
crate prin retușare.

In anul 1942, cu prilejul să
păturilor pentru exploatarea 
fosfaților, s-a descoperit, la o 
adîncime de 2 m în pardosea
la peșterii, calota unui craniu 
uman, împreună cu trei cra
nii de urs de peșteră și sile
xuri aurignaciene. Craniul a- 
parține omului de tip Cro- 
Magnon caracteristic paleoli
ticului superior. La suprafața 
stratului paleolitic, la intrarea 
în peșteră, s-au descoperit va
se și fragmente ceramice apar
ținând culturii Coțofeni de la 
începutul epocii bronzului. A- 
lături de omul preistoric, în 
peștera Cioclovina și-au găsit 
adăpost și urșii de peșteră ale 
căror bogate resturi scheleti
ce au format zăcămintele de 
fosfați. .

Dacă etajul fosil al peșterii 
a fost afectat in mare parte 
datorită activităților antropice, 
etajul activ, prin care își ur
mărește cursul normal Valea 
Luncanilor, a rămas intact.

PANSELUȚE
• Nevastă-sa ii spusese 

să nu mai vină noaptea 
acasă și el s-a conformat, 
venind numai... spre ziuă.

• A cerut o halbă cu 
guler și. fiindcă a lipsit ul
timul element, l-a luat pe 
ospătar de... guler. ,

• ..Spectatori, după în
ceperea filmului este inter
zis să mai intrați în sală.

Despre unele 
efecte adverse 

ale medicamentelor
Dacă în istoria omenirii 

primele remedii terapeutice 
cu adevărat valabile le-au 
constituit plantele, o dată cu 
dezvoltarea chimiei s-a tre
cut la fabricarea unei ga
me de medicamente in con
tinuă extindere și diversifi
care. in mod categoric nu 
se poate contesta impor
tanța acestui fapt, dar tre
buie reținut că sint frecven
te situațiile cînd unele me
dicamente de sinteză se 
dovedesc extrem de peri
culoase pentru om (e sufi
cient să amintim cazul Tha- 
lidomidei, medicament som
nifer, al cărui consum de

intră vitamine, sustrase de
sigur din necesarul fiziolo
gic. Există medicamente ca
re „concurează" vitaminele 
la locul de ocțiune al a- 
cestora. in fine, unele me
dicamente pot scădea sin
teza de vitamine in orga
nism (antibioticele cu spec
tru larg scad sinteza vita
minei K efectuată de bac
teriile din colon).

Hidrozida (izoniazida) es
te unul din cunoscutele e- 
xemple de medicament ca
re determină un deficit de 
vitamine : survine scăderea 
vitaminei Bb, cu apariția de 
polinevrite, ceea ce face

SFATUL MEDICULUI

către femeile gravide a dus 
la nașterea de monștri). Nu 
e de mirare în aceste con
diții că se manifestă un in
teres crescînd pentru me
dicamentele carp se obțin 
din plante, și că organis
me a vi n d misiuni de far- 
macovigilență difuzează ma
teriale despre medicamen
tele de sinteză care și-au 
dovedit nocivitatea, impu- 
nînd retragerea acestora.

Cam în ultimul deceniu 
și jumătate s-au observat 
unele interacțiuni între di
verse medicamente și fac
torii alimentari, avîod drept 
urmare deteriorarea stării 
de nutriție și, în ultimă in
stanță, afectarea sănătății. 

, Vom reține în momentul de 
față situațiile în care une
le medicamente folosite 
timp îndelungat duc la scă
derea marcantă a necesa
rului de vitamine. Unele 
medicamente acționează 
prin scăderea absorbției de 
vitamine în tubul digestiv : 
consumul îndelungat de u- 
lei de parafină face ca a- 
cesta să fixeze vitaminele 
liposolubile (solubile în 
grăsimi), adică vitaminele 
A, E, D și K, ducînd la eli
minarea lor, împiedicînd 
absorbția intestinală. Alte 
medicamente duc ia apa
riția unor sisteme noi de 
enzime în stsuctura cărora

necesară administrarea de 
vitamina Be in timpul tra
tamentului cu hidrazidă ; 
aceasta scade și stocul de 
vitamina Bt cu apariția, u- 
neori, de manifestări ca
racteristice pentru pelagră. 
Anticoncepționalele pe ba
ză de hormoni estrogeni 
sînt printre cele mai dău
nătoare medicamente : scad 
acidul folie determinîrrd a- 
pariția de anemie megalo- 
blastică, scad vitamina Bc 
și vitamina C. Medicamen
tele anticonvulsivante scad 
acidul folie, de asemenea 
vitamina D (cu modificări 
la nivelul oaselor), vitami
na K (cu apariția hemora
giilor). Neomicina scade vi
tamina B(2 (anemie mega- 
loblastico) și vitamina A. 
Și clorura de potasiu scade 
vitamina Bp alterînd ab
sorbția acesteia prin modi
ficarea mediului chimic din 
tubul digestiv. Tetraciclină 
scade vitamina C prin mă
rirea excreției acesteia din 
urmă.

Lista medicamentelor cu 
asemenea efecte este lun
gă, am amintit doar cîteva 
din cele mai cunoscute, es
te normal ca în viitor ea 
să fie completată cu alte 
medicamente, ceea ce în
deamnă la vigilență.

Dr. CORNEL STOICA

Datorită dificultăților de tra
versare. galeriile active își 
păstrează toate splendorile cu 
care natura le-a dăruit. Sta
lactitele și stalagmitele, sălile 
monumentale, draperiile ce 
împodobesc pereții, domurile 
și celelalte forme sub care 
s-a depus ealcita, te fac, pa- 
trunzind în împărăția lor, să 
trăiești momente de neuitat. 
In coUoanele acestor frumuseți 
subpămîntene. prima expedi
ție speologică care»a străbă
tut întregul traseu al pește
rii active a descoperit un te
zaur alcătuit din mii de pie
se, datînd din epoca bronzu
lui. Frumusețile subpămîntene 
de neuitat, urmele materiale 
ce atestă peste tot prezența 
strămoșilor noștri sint tot atî- 
tea îndemnuri la a o cunoaș
te, a o cerceta și păstra pentru 
viitor.

ION GROZA 
muzeograf, 

Muzeul județean 
Hunedoara—Deva

In marea majoritate a cazu
rilor, citirea romanelor poli- 
țiste este considerată drept... 
pierdere de timp, dacă nu o 
lectură inutilă sau chiar dău
nătoare. Și totuși...

...Un avion aterizează pe ae
roportul londonez HeaUiow, și 
dm cabină este transportată 
de urgență spre spital o feti
ță în stare de comă. Timp de 
cinci zile, medicii s-au stră
duit să stabilească diagnosti
cul. pentru a putea interveni 
eficient împotriva bolii, dar ei 
nu-i găseau leacul !

Intr-una din nopți, suprave
gherea fetiței a fost încredin
țată asistentei March Miteland, 
care, stind lingă patul bolna- 
vei, citea liniștită un roman 
de Agatha Christie. Acțiunea 
romanului se referea la o an
chetă în care detectivul a reu-

AGATHA CHRISTIE
Șl... MEDICINA
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Jiul, „Castelul din Carpațî• JJ

și iubirile lui Jules Verne (VII)

Riscați să-i treziți pe cei 
dinăuntru".

• Pe lift a apărut inscrip
ția : „Lăsați orice speranță 
voi ce aici intrați !“ și de 
atunci toată lumea circulă 
pe scări.

• „Cei care traversează 
strada sînt rugați să o fa
că perpendicular pe aceas
ta și cit mai în linie dreap
tă".

• De cîteva zile, pe ușă 
a fost prins anunțul : „în
chis pentru inventar". Ma
rea dilemă e că nu se știe 
dacă anunțul se referă la 
magazin sau la gestionar.

MIRCEA A NOR AȘ

șit, anaiizînd cauzele unei in
toxicații, să stabilească faptul 
că ea se datora înghițirii unei 
cantități de tabu.

Comparand simptom ele pre
zentate de victima din roman 
cu cele ale micuței bolnave, 
asistenta a găsit mari asemă
nări și a sesizat medicul A- 
cesta a chemat de urgență 
părinții și a stabilit- cu aju
torul lor, că fetița ar fi putut 
avea acces la substanțe dera
tizam e, pe care le putea în
ghiți.

S-au făcut analizele de ri
goare și s-a stabilit că în or
ganismul fetiței există tabu. 
După trei săptămini de trata
ment. fetița a părăsit spitalul 
sănătoasă.

Cazul a fost descris de me
dic în revista ..British Journal 
of Hospital Medicine", autorul 
exprimindu-și recunoștința fa
ță de asistentă și față de... 
Agatha Christie.

CRlSAH

Desen de HORIA CRIȘANFără cuvinte.

BUN
ORIZONTAL : 1) Bun, cu

multe... însușiri — Buni i ; 2) 
Bună — La internat ! ; 3) Cel 
mai bun dintre cei buni — în 
tine, buni ! — Bun de taină ;
4) In stare bună (pl) — Buni !;
5) în atac ! — Lipsit de con
ținut — Dat pentru abateri :
6) Valoros compunător al unui 
cerc (pl.) — Ales pe Jumăta
te ! — Șmecherul familiei ; 7) 
Literă gotică — Preintimpină 
cu bune rezultate bătăile din
tre două corpuri dure ; 8) Bu
nicuțe ; întins la soare pen
tru bronzat — Lac tn Austria ; 
9) Poate fi bună — Aleasă la 
purtare j 10) Buni, cu insușiri 
deosebite ; 11) Bun de pus la 
rană — Bună.

VERTICAL : 1) Bun ; 2) Bu
nă — Limbă internațională 
formată prin simplificarea lim
bii esperando ; 3) Dă gust bun
— Apreciază însușirile bune 
sau rele ; 4) Bun la dntare
— Cu semn de întrebare — 
Bunici 1 (pop.) ; 3) Scoase din 
cameră 1 — Atelier (abr. mi- 
lit.) ; 6) Buni la momentul o- 
portun ; 7) Unde-i pui acolo 
stau (sing.) — Bun... adunat 
(fig.) ; 8) Bună pe jumătate 1

— Slab la capete 1 — Scoase 
din amestec ! ; ») Buni — In
vitație nepoliticoasă ; 13) Buni 
la inimă, dar cam rgirciți 
(Qg.) ; U) Bun... strict perso
nal — A o lua de bună.

DICȚIONAR : JER, IRR, IDO, 
ATL.

OLIVIU ROȘCA 
Cercul rebusist „Dacia* 

Hunedoara
Dezlegarea careului 

apărut în ziarul nr. 8 243 : 
1) BANUTA — DACI ,- 3) A- 

LEXE — ROMAN J 3) ZAT — 
ILIN — LI ; 4) AD — ICA — 
OTEM ; 5) VANCU — AȘA — 
A ; S) ARIL — ALERT ; 7) N
— COSMA — ARS ; 8) CAZI-
MIR — AL ț S) OA — AM — 
NASTA ; 10) — PRINOS —
BRAV ; 11) TEL — NEGOIȚA.

Soluția problemei din

MAT ÎN 4 MUTĂRI
ALB : Rf3, Dd«, Nd3. 
NEGRU : Rd2, pc4 și C5.

ziarul nr. 8 243 :
1. Tb2 — bl Rc5 — d5
2. Tbl — cl orice
3. Tel — fi orice
♦. Tfl — f5 mat
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Satul se află rn centrul 
Văii Jiului, în apropierea 
confluenței celor două nuri: 
Jiul de Est și de Vest. 
Situat pe artera care 
unește localitățile bazinu
lui carbonifer, este mărginit 
ia vest de orașul Vulcan 
de care-l despart 4—5 km, 
iar la est de satul Live- 
zeni, care-l separă de Pe
troșani. Această localitate, 
cu deosebire Cătăneștii, a 
fost mai puțin afectată de 
procesul de industrializare ochiul drept. Privi mai intii 
atit de specific Văii Jiului, 
din a doua jumătate a se
colului trecut, fiind mal 
ales cunoscut pentru cas
telele sale, parcul dendro- 
logic și joagărele familiei 
Maderspach de prelucrare 
a lemnului, 
care l-am 
Iscronii („Cătăneștii din Băr- 
bătenii de Jos", Muzeul 
Național din Viena, op. 
5067, p. 58) și despre care 
Ion Hobana, fără nici un

o ridicătură pe versantul 
meridional al masivului 
Pieșa". Tot pe colinele pa
sului Vulcan are loc o în- 
tilnire cu negustorul ce 
vindea „lunete, termometre 
etc.", lată cum descrie Ju
les Verne panorama care 
se desfășoară în țața păs
torului Frik din același 
loc: „Frik luă luneta, că
reia marchitanul îi potrivi 
tuburile. Apoi, inchizind o- 
chiul sting duce vizorul la

I 
I*
I
I

Werst-u/ pe 
identificat cu

SER

fundament documentar și 
o verificare la fața locu
lui, scrie că „romanul este 
de o precizie înșelătoare". 
Dimpotrivă, după studiile 
și documentele i 
istoric și geografic, 
telul din Carpați" „este 
o precizie uluitoare".

Fel de fel de supoziții 
colorat — pe parcursul 
colului — călătoria „incog
nito" a lui Jules Verne, per
sonaj faimos datorită eroilor 
literari lansați pe meridia
nele și paralelele globului. 
Scriitorul care a atins in
credibile tiraje știa să îm
bine realitatea cu ficțiunea 
poate ca nimeni altul (ori
cum altfel decit ceilalți) ; 
de la el ne-a rămos nu 
numai o operă copleșitoare 
prin număr și rezonanță, 
ci și - rn harta existenței 
sale cunoscute — o seamă 
de „zone albe" propice, 
tocmai in jocul imaginației 
(atit de dragi lui). Voit ? 
Din pură intîmp/ore î Pro
blema care ne interesează, 
în mod firesc, privește sur
sele documentării lui Jules 
Veme. Abundența numelor 
geografice și a cuvintelor 
românești, pomenirea unor 
obiceiuri și mai ales pre
cizia cu care deșerte pei
sajele din Valea Jiului au 
dus la concluzia că ar fi 
vizitat aceste locuri. Reve
nirea la text ne-ar ti deo
sebit de utilă. Cităm : 
„...V/erst-ul nu mal era de
cit la trei bătăi de pușcă, 
dincolo de un șir de sălcii... 
Șirul sălciilor se desfășura 
căre povîrnișurile pasului 
Vulcan, al cărui sat, pur- 
tind același nume, ocupa

noastre, 
, „Cas- 

de

au 
se-

în direcția pasului Vulcan, 
ureînd spre Pieșa. După 
aceea cobori instrumentul 
și-l îndreptă spre satul 
V/erst... — Hai, pastorale, re
luă negustorul, privește încă 
o dată... și mal departe de 
Werst... Satu-i prea aproape 
de noi... - Bine I... Caut 
spre Jiul transilvănean I... 
Dar... uite clopotnița din 
Livezeni... O recu iosc după 
crucea 
braț. Și

ciugulită de 
dincolo de ea.

un 
în

I A L

vale printre brazi, zăresc 
clopotnița din '•euoșoni. cu 
cocoșul ei de tablă care-și 
(ine ciocul căscat ae parcă 
și-ar striga ga sujele I— Și 
acolo, turta care împunge 
din mijlocul copocdor tre
buie să fie tuna din Petri- 
la...". Intr-adevăr, privind 
de pe cofine,e pasului Vul
can spre est, aooiitățife se 
înșiră ca în descrierea ver- 
niană : Iscron.i, Livezemi, 
Petroșanii, revna. Dintre 
bisericile despre eare se 
vorbește, singura oare a re
zistat timpu/u- șt se află pe 
locurile ei este biserica 
albă din Câtă ne ști Jcea din 
Petroșani a tost 
in 1904, iar u umo_ a 
din 
de remarca' este j( foptui 
că 
trei

dărimotă 
cws 

temelie in 1925). Demn
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IWerst-ul es.e situat la 

bătăi de pușcă de pasul > 
Vulcan, distant ce echiva- I 
lează cu cer ă km, care ' 
separă cele aouă localități. | 
Tot aSt de iniporteată pen- ' 
tru cercetători n: se pare și | 
precizarea că oe ta teres- , 
trele hanuru dw) Werst | 
(fostul piche. ue moi tir- ' 
ziu al gră vcentor oustro- | 
ungari, aâr.inu. m 1919, dor J 
ale cărui rui.ie men există 
și astăzi) se putea vedea 
întreaga vaie nferiooră a 
Vulcanului, precum exacta 
este și imagmea buștenilor 
plutind pe Jiu, core tăîați 
la Cîmpu lui Neog, erau 
transportați suo formă de 
plute pînă ta iscrom, unde 
erau prelucrat' ae muncito
rii italieni în loagărele fa-

Is
I%
Ib
I
n

I
ru italieni rn loagareie ta- > 
miliei Maderspoch. Dovezi | 
certe ? 1 (

(Va urma) J 
DUMITRU DuM IONAȘCU |

*

Catrene cu ghimpi
DIALOG FAMILIAL

Ea :
Fotbalul îți fringe capul ! 
îți neglijezi familia.
El: z
Răbdare. Să termin cartea 
Să batem și .. Brazilia.

ÎNTRECERE INTRE 
DEC’RELI

De dimineața pînă seara 
Au stat fetele la Niagara, 
N-au auzit nimic. Vorbind 

earn mult 
Acoperiseră °u vorbe-al ei 

tumult.
PETrU țARAU



Plenara Consiliului National al Agriculturii, Industriei
Alimentare, Siivicunurii si fissoodăririi Anelor

(Urmare din pag 1)

progresul general al țării, 
la creșterea nivelului de 
trai al întregului popor, 
în numele milioanelor de 
lucrători ai ogoarelor, ei 
au exprimat sentimentele 
de nemărginită dragoste, 
stimă și recunoștință față 
de secretarul general al 
partidului, pentru sprijinul 
permanent acordat valori
ficării depline a marilor 
resurse de care dispune 
agricultura noastră socia
listă, situării întregii acti
vități din acest domeniu 
pe o treaptă calitativ su
perioară, corespunzător exi
gențelor noii revoluții a- 
grare, ridicării bunăstă
rii țărănimii, înfloririi 
continue a satului româ
nesc.

în spiritul orientărilor și 
indicațiilor date de tovară
șul Nicolae Ceaușescu la 
Consfătuirile de lucru de 
la C.C. al P.C.R. din de
cembrie 1983 și de la 
Sinaia din ianuarie 1984, 
pe probleme de agricultu
ră, vorbitorii au analizat 
munca depusă pentru asi
gurarea condițiilor nece-

sare obținerii 
ducții 
mari.
acest sens, rezultatele în
registrate în campania de 
primăvară, precum și lip
surile manifestate în unele 
sectoare ale agriculturii. 
Totodată, au fost eviden
țiate pe larg măsurile în
treprinse pentru executa
rea, la timp și de calita
te, a lucrărilor de întreți
nere a culturilor, pregă
tirea și buna desfășurare 
a campaniei agricole de 
vară, îndeplinirea integra
lă a prevederilor progra
melor speciale privind spo
rirea producției vegetale 
și animale, atît în unitățile 
agricole de stat și coope
ratiste, cît și în gospodă
riile personale ale mem
brilor cooperatori, ale pro
ducătorilor particulari, rea
lizarea sarcinilor la export, 
pentru înfăptuirea tuturor 
prevederilor de plan 
acest an.

în cadrul ultimei 
dințe, participanții au 
probat rapoartele supuse 
dezbaterii și au adoptat 
Hotărîrea-apel a Plenarei

unor pro- 
agricole cît mai 
S-au examinat, în

al 
A-
Șî
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ASOCIAȚIA ECONOMICĂ DE STAT 
Șl COOPERATISTĂ SERE SÎNTANDREi

ÎNCADREAZĂ

pe

se-
a-

Consiliului Național 
Agriculturii, Industriei 
limentare, Silviculturii 
Gospodăririi Apelor.

Primit cu cele mai calde 
sentimente de dragoste și 
prețuire, cu puternice ova
ții, în încheierea lucrărilor 
Plenarei, a luat cuvîntul 
toi arășul Nicolae
Cea ișescu, secretar ge
neral al Partidului Co- 
mu.iist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia.

Cuvîntarea conducătoru
lui partidului și statului a 
fost urmărită cu deosebit 
interes, cu deplină apro
bare, fiind subliniată. în 
repetate rînduri, cu înde
lungi aplauze și urale.

Participanții au aclamat 
cu înflăcărare pentru se
cretarul general al partidu
lui.

Puternic mobilizați de 
aprecierile și îndemnurile 
cuprinse în cuvîntarea 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cei prezenți au 
exprimat voința fermă a 
tuturor oamenilor muncii 
din agricultură și indus
tria alimentară, din dome-

niile silviculturii și gos- • 
podăririi apelor de a folosi I 
deplin și rațional fondul ’ 
funciar, de a ridica po
tențialul productiv al fie
cărei suprafețe de teren, 
de a utiliza cu eficiență 
maximă baza tehnico-ma- 
terială, de a realiza în 
întreaga lor activitate un 
salt calitativ, care să de
termine obținerea unor 
producții agricole bogate 
în vederea satisfacerii ne
voilor economiei naționale 
și cerințelor de consum 
ale populației. Este anga
jamentul fierbinte luat de 
lucrătorii ogoarelor hotă- 
rîți să întîmpine cea de-a 
40-a aniversare a revo
luției de eliberare socia
lă și națională, antifascis
tă și antiimperialistă și 
cel de-al XIII-lea Congres 
al Partidului Comunist 
Român cu rezultate cît 
mai bune în dezvoltarea 
și modernizarea continuă 
a agriculturii, în sporirea 
contribuției acesteia la 
progresul economico-social 
al țării, la măreața operă 
de edificare a socialismu
lui și comunismului 
pămîntul patriei.
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Consfâtuirea miniștrilor culturii 
socialistedin țări

BUDAPESTA 19 (Ager
pres). 
avut loc consfătuirea 
niștrilor 
socialiste, 
participat 
dusă de 
prim-vicepreședinte al Con
siliului Culturii și Educa
ției Socialiste.

Participanții 
mat reciproc 
cu dezvoltarea 
statele respective, 
burile culturale internațio-

La Budapesta a 
mi- 

culturii din țări 
Din România a 
o delegație con- 
Ion Ștefănescu,

s-au infor- 
în legătură 
culturii In 

schim-

nale, rolul acestora în pro
movarea spiritului de în
țelegere și colaborare intre 
țări și popoare și în afir
marea tot mai puternică 
în Europa și în întreaga 
lume a ideilor destinderii, 
păcii, dezarmării, progre
sului social.

A avut loc, de aseme
nea, un schimb de păreri 
cu privire la sărbătorirea 
în 1985, a celei de-a 40-a 
aniversări a victoriei asu
pra fascismului.

Ședința Consiliului de Miniștri al R.P. Polone
VARȘOVIA 19 (Ager

pres). — în cadrul ședin
ței Consiliului de Miniștri 
al R.P. Polone, desfășurată 
sub președinția lui Woj- 
chiech Jaruzelski, prim 
secretar al C.C. al P.M.U.P., 
președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Polone, 
s-a făcut o analiză a si
tuației economice a țării, 
constatîndu-se o creștere 
a producției cu 4,3 la sută. 
Aceasta a fost realizată 
prin ridicarea productivi
tății muncii. în agricultură

~ “

Cota critică atinsă de 
înarmări, de arsenalele nu
cleare, cu implicațiile ce 
decurg pe planul relațiilor 
politice și economice mon
diale, face necesară, în 
momentul de față, partici
parea tuturor forțelor pro
gresiste, democratice, a tu
turor popoarelor la lupta 
pentru supraviețuirea spe
ciei umane, grav amenin
țată. Iar dimensiunile ac
țiunilor antirăzboinice, pen
tru pace și dezarmare, în 
primul rînd nucleară, ca 
și largul evantai de forțe 
politice și sociale care par
ticipă la ele reflectă con
știentizarea profundă a po
poarelor față de pericolele 
fără seamăn care planează 
asupra Terrei. Presa occi
dentală prezenta în urmă 
cu cîțiva ani mișcarea an
tirăzboinică, împotriva înar
mărilor, pentru pace, drept 
acțiuni de mică importan
ță, fără ecou în viața po-

• ifronist-graiferist-rutierist
• tractorist rutierist.
Informații telefon 21052

GRUPUL ÎNTREPRINDERILOR 
DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ 

Șl LOCATIVĂ HUNEDOARA-DEVA

Str. V.l. Lenin, Nr. 6
ÎNCADREAZĂ URGENT

• CONTROLORI POARTA (paznici) - bărbați 
cu îndeplinirea următoarelor condiții :

- absolvenți de școală generală
- stagiul militar satisfăcut
- domiciliul stabil în Deva
- vîrsta 21-40 ani

COMBINATUL DE PRELUCRAREA 
LEMNULUI ARAD

str. A. Vlaicu, nr. 14, telefon 47064, 47905,

47984, 44576, interior 191, 291, 131
Vinde unităților socialiste din județul Hu

nedoara următoarele piese din stoc :

• motoare electrice diverse

i

• motoare de frecventă MIF
Acțiuni in favoarea păcii și dezarmam

VIENA 19 (Agerpres). — 
La Viena s-a desfășurat 
intîlnirea unor generali în 
rezervă din Bulgaria, Ceho
slovacia, R.D.G., Grecia, 
Italia. Marea Britanie, Nor
vegia, Olanda. Polonia. 
Portugalia, România, Un
garia și U.RS.S. consa
crată dezbaterii unor pro
bleme actuale privind pacea 
și dezarmarea în Europa. 
intUnirea a fost inițiată 
de g rupul ..Generalii pen
tru pace și dezarmare".

în cadrul întîlnirii, con
cepția și inițiativele pre
ședintelui Republicii So
cialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, 
privind oprirea amplasării 
de noi rachete nucleare a- 
mericane 
totodată, a 
nucleare 
U.RS.S., 
negocierilor, 
ajungerii la un acord Au
zind eliberarea completă 
a continentului de rache
te nucleare cu rază medie 
de acțiune, de orice arme 
nucleare, au fost expuse pe 
larg de reprezentantul ro
mân. general de armată (r) 
Ion Tutoveanu.

TOKIO 19 (Agerpres). — 
Organizația „Medicii pen
tru preîntîmpinarea răz
boiului nuclear" din Japo
nia a difuzat la Tokio un 
apel semnat de peste 3 000 
de cunoscute cadre medica
le nipone. Documentul cu
prinde 
întregii 
acționa 
pentru 
mul rînd pentru dezarmare 
nucleară.
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chemarea adresată 
opinii publice de a 

cît mai eficient » 
dezarmare, în pri- I

• electroventile pneumatice și hidraulice

• pompe „Aversa" diferite tipuri

• aparate de măsură și control

• piese schimb auto (tractor, Ifron, motosti- 
vuitor, AFL, Tatra, Multicar 24, 25, elec
trocar)

• piese schimb utilaje prelucrarea lemnu- 
lui

• materiale electrice de întreținere.

olae

de Miniștri a

vitelor vădind 
sporire a șep-

în Europa, și, 
contramăsurilor 
anunțate de 

pentru reluarea 
în vederea

este apreciată ca 
recensămintul tri
al 
de

• materiale de instalații

VlNZARI

publicitate

TOKIO 19 (Agerpres)- — 
La Tokio a început „Mar
șul păcii", organizat anual 
în memoria victimelor 
bombardamentelor de la 
Hiroshima și Nagasalji. 
Marșul se va încheia la 
Hiroshima în luna august, 
în ajunul Conferinței pen
tru interzicerea armelor nu- | 
cleare ce se va organiza ’ 
în acest oraș.

situatia 
pozitivă, 
mestrial 
tendința 
telului.

Consiliul 
constatat, de asemenea, că 
pentru prima oară din 
anul 1980, în Polonia s-a 
înregistrat o creștere a 
venitului național, aceasta 
fiind de 5,8 la sută. S-a 
reușit, de asemenea, re
ducerea deficitului buge
tului de stat.

VIENA 19 (Agerpres). — 
Peste 4 000 de persoane 
au format vineri un lanț 
uman pe străzile Vienei, 
organizînd apoi un miting 
pentru pace în centrul 
orașului.

dorința cea mai fierbinte a popoarelor
litică, drept fenomene mar
ginale. Astăzi, nici o publi
cație de prestigiu nu-și 
mai poate permite să facă 
abstracție de mișcarea pen
tru pace.
nu numai amploarea și în
tinderea
dar și elementele calitativ 
noi care o caracterizează. 
Este subliniat faptul că 
mișcarea pentru pace din 
Europa occidentală nu a 
slăbit în ultima perioadă, 
deși la bazele militare ale 
NĂTO de la Mutlangen 
(R.F. Germania), Greenham 
Common (Marea Britanie), 
Comiso (Italia) și Florennes 
(Belgia) au și sosit primele 
componente ale rachetelor 
sau unele dintre acestea 
chiar au devenit operațio
nale. Există suficiente e- 
xemple, scrie ziarul „Han- 
noversche Allgemeine", ca
re demonstrează că spori
rea armamentelor nu aduce 
prin forța lucrurilor un

Se evidențiază

acestei mișcări,

plus de securitate, ci, dim
potrivă. mărește insecuri
tatea și vulnerabilitatea. 
Tocmai această rea
litate a declanșat proteste
le, îndoiala, incertitudini
le, a multiplicat apelurile 
de a se reveni la politica 
dialogului și a negocieri
lor.

Sub titlul „Trebuie spus 
întregul adevăr în legătu
ră cu eurorachetele", re
vista italiană „L’Antifascis- 
ta“ scrie că acestea ame
nință, în același 
biective situate 
„zonei NATO". 
„Cruise". care 
voinței populației au înce
put să fie instalate în a- 
propiere de localitatea si- 
ciliană Comiso, reprezintă 
un pericol și pentru Orien
tul Mijlociu sau pentru A- 
frica, arată publicația 
tată.

Aria de desfășurare 
manifestațiilor pentru eli
berarea Europei de armele

timp, o- 
în afara 

Rachetele 
împotriva

ci-

a

I
*

I
nucleare a cuprins, prac
tic, întregul continent. în 
nordul Europei, de exem
plu, campania împotriva 
rachetelor nucleare face 
parte integrantă din lupta 
pentru transformarea aces
tei regiuni a continentului 
într-o zonă liberă de arme 
nucleare. Se exprimă con
vingerea — relatează zia
rul danez „Aktuelt" — că 
o asemenea zonă ar consti
tui prin ea însăși o măsu
ră de încredere.

Manifestațiile pentru pa- | 
ce care au loc în zilele a- ’ 
cestea în toate țările vest- S 
elirnneno. nrotestele exnri- J

I 
I
*

I
I 
I

• Vind garsonieră, confort 
I, gaze. Deva, strada Scări
șoara, colț cu Eminescu, bloc 
31, apartament 7, telefon 22860.

(795)
• Vind apartament 4 came

re. Deva, strada Progresului, 
bloc A, seara A, apartament 
8 sau schimb cu apartament 
3 camere, proprietate, tip vechi. 
Deva sau Orăștie. (780)

• Vind casă (grădină), ane
xe, obiecte gospodărești, mo
bilă. Burjuc, nr. 87. (787)
• Vind Fiat 850. Hunedoa

ra, telefon 12148, între orele 
1G—21. (797)

nedaara, pe numele Strîmbe< 
Silvia. O declar nulă. (c. 15)

• Pierdut legitimație de ser
viciu, nr. 428, pe numele Preda 
Arsenie, eliberată de E. M. 
Teliuc. O declar nulă. (c. 13)

. • Pierdut legitimație de ser
viciu, nr. 2446, pe numele 
Carp Violeta, eliberată de Fa
brica de încălțăminte Hune- 
cioara. O declar nulă. (c. 16)

ANIVERSARE

• Soțului COSII și fiului 
DINU DOȘTEȘAN le urez, la 
sărbătoarea aniversării, ani 
multi împodobiți cu împliniri 
și fericire. PUȘA. (714)

COMEMORĂRI

europene, protestele expri
mate chiar în fața porților > 
fabricilor de armament sau I 
ale bazelor unde sînt am-, *
plasate rachetele nucleare (

I
dau expresie concludentă 
voinței popoarelor de a e- 
limina pericolul de război, 
de a trăi în pace și înțe
legere.

FLORICA VRANCEANU

PIERDERI

• Pierdut legitimație de ser
viciu, pe numele Stere Nicolae, 
eliberată de B.J.A.T.M. Deva. 
O declar nulă. (792)

• Pierdut legitimație de ser
viciu, nr. 63762, pe numele 
Harfaș Viorel, eliberată de 
C.S. Hunedoara. O declar nulă.

Js (c. 14)
I • Pierdut legitimație de ser- 

J viciu, nr. 1392, eliberată de
I întreprinderea de tricotaje Hu-

• Răducu fiu, Aurelia și 
Constantin Micșan părinți, Eu- 
gen—Daniel frate și nîătușa 
Aurelia Blagu amintesc că azi 
se împlinesc 7 ani de la de
cesul celei ce a fost o bună 
mamă, fiica, soră și nepoată, 
profesoara

AURELIA CONSTANTINA 
ALEONTE.

• Alături de părinții îndu
rerați, prietena Jeni aduce 
un omagiu Ia comemorarea a 
6 săptămîni 
prematură 
care a fost

FLORIN

de la dispariția 
din viață a colul

DORU MOISE.
n»i>
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