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Buna organizare a muncii și întărirea 
continuă a disciplinei — factori importanți 

in realizarea planului
Minerii de la Dîlja au 

tras învățăminte din greu
tățile și neajunsurile cu 
care s-au confruntat în 
muncă în anul 1983 și au 
pregătit mai temeinic pro
ducția anului 1984. Ca ur
mare, au demarat promiță
tor în ianuarie, au acționat 
cu perseverență și dăruire 
în continuare și au înche

cînd „rocada", dacă pot 
spune așa, cu Dumitru O- 
prea — sublinia Gurka RU- 
dolf, inginerul șef al în
treprinderii. De asemenea, 
am transferat de la secto
rul III Ia sectorul II în
treaga brigadă a lui Vale
rian Maxim — una dintre 
cele mai bune de la mina 
noastră. Acum sJuația sec-

iat primele patru luni cu 
un însemnat spor dt pro
ducție, situîndu-se pe lo
cul al II-lea în întrecerea 
socialistă în industria car
boniferă a țării. De la în
ceputul lunii mai însă, 
ritmurile de lucru au scă
zut. în unele abataje s-au 
semnalat o serie de con
diții geologice mai grele, 
în altele' și-au făcut loc 
carențe de organizare și 
disciplină, toate conducînd 

ifeâa neîndeplinirea planului 
lunar și diminuarea sensi
bilă a plusului de produc
ție pe cele patru luni. A- 
ceste stări de lucruri au 
determinat comitetul de 
partid și consiliul oameni
lor muncii să ia măsuri 
tehnico-organizatorice co
respunzătoare.

— Avînd în .vedere fap
tul că sectorul III, care în 
patru luni a extras supli
mentar mai mult de 9 000 
tone de cărbune, și-a redus 
în prezent activitatea, creș- 
eînd ponderea sectorului 
II, la aproape 65 la sută 
din producția totală a în
treprinderii, dar și pentru 
a întări ordinea și discipli
na aici, l-am trecut pe E- 
milian Neagoe din funcția 
de șef al sectorului III în 
fruntea sectorului II, fă-

I. M. DÎLJA
torului II. deși a închei t 
luna mai cu o restanță de 
2 000 tone de cărbune, de 
altfel nerealizarea de plan 
a minei pe luna recent în
cheiată, este pe cale de re
dresare. Și la sectorul I. 
care a rămas dator pe pa
tru luni cu 6 400 tone, am

numit, în urmă cu două 
săptâmîni, un nou șef de 
sector. în persoana subin- 
ginerului Laszlo Carol Er
vin. In luna mai, deși u 
avut de extras cu 2 000 to
ne de cărbune mai mult 
decît în aprilie, sectorul 
l și-a îndeplinit planul și 
are condiții să și-l reali
zeze în continuare. De 
altfel și celelalte sectoare 
au condiții.

Discutăm cu noul șef ->i 
sectorului 11, ing Emilian 
Neagoe. care a muncit 
foarte bine la sectorul DI. 
Ne spune că și aici este 
un colectiv bun. da: tre
buie mai bine organizat și 
ajutat. întărită disciplina 
de producție, crescută răs
punderea maiștrilor și a 
șefilor de brigadă pentru 
munca lor și a oamenilor 
din subordine. „Linie de
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In trimestrul I din acest 
an. C.S. „Victoria" Călan 
a livrat suplimentar la ex
port produse în valoare de 
peste 2.8 milioane lei. Și 
în cele două luni din ai 
doilea trimestru, activității 
de export i s-a acordat a- 
tenție deosebită. Situația la 
zi ne-a fost prezentată de 
inginerul Ștefan Zota, șe
ful secției chimice.

— De la începutul anu-, 
lui, am expediat la export 
peste 3 000 tone gudron, a 
cărui valoare depășește 
5,8 milioane lei.

— Unde livrați ?
— în Italia. Respectînd 

tehnologiile stabilite, con- 
centrîndu-ne eforturile pen-

— La ora de față produ- 
i n gudron -din gazul de 
ras rezultat de la bate
riile 1 și 2 de cocsificare 
— preciza inginerul Vaier 
Ștezar, directorul uzinei 
nr. 1 — cocsochimice. Dar 
avînd în vedere că se află 
în plină construcție bate
riile 3 și 4, capacitatea de 
producție de la secția 
mică se va dubla, prin 
lucrarea și a gazului 
cocs de la cele două 
terii. Pentru aceasta 
nevoie de extinderea 
pacităților actuale de 
cantare a gudronului,
adevărat, lucrările au în
ceput, dar se desfășoară 
anevoios, deși există docu-

chi- 
p re

de 
ba- 
este 
ca-

LA C.S. „VICTORIA" CĂLAN

(Continuare in pag. o 3-a)

I.M. Livezeni. Brigada condusă de Cristea Valachc fo
losește un complex mecanizat de susținere și tăiere a 
cărbunelui, cu care realizează productivități de 10—12 tone 
pe post. Dintre schimburi se evidențiază cel condus de 
Gheorghe Costea (în foto).
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PRODUCJIE fizica
PESTE PLAN

ț
Intensificind ritmurile 

întrecerii socialiste, pen
tru a întîmpina cu rea- ț 
lizări de prestigiu marile 
evenimente ale acestui 
an jubiliar — împlini
rea a patru decenii 
de la eliberarea patriei 
și Congresul al XIII-Iea 
al partidului —, colec
tivele muncitorești hu- 
nedorene raportează, 
după cinci luni de mun
că din acest an, însem
nate depășiri la produc
ția fizică sortimentală : 
9 266 tone huilă netă, 
28 600 tone brichete din 
cărbuni, 2 140 tone mi-- 
nereu de fier, 
plumb 
35 303 
trică, 
brută, 
brut, 
nate 
tone 
2 683 
lici pentru abataje. 704 
tone utilaje tehnologice 
pentru lucrări miniere, 
4 523 metri cubi prefa
bricate din beton, 111 
tone produse prelucrate 
din mase plastice. Sînt 
roade ale destoiniciei in 
muncă, ale dorinței de a 
răspunde prin fapte ce- 

I rințelor economiei națio- 
? nale. asigurîndu-i pro- ; 
! dusele fizice în sorti- ’ 

mentația de care are ț 
trebuință.

88 tone 
în concentrate, 

klVli energie elec- 
21 559 tone fontă 

10 035 tone oțel 
13 974 tone lami-

finite pline, 7 500 
cocs metalurgic, 

tone stilpi hidrau-
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tru a realiza produse de 
bună calitate, la termenele 
stabilite și chiar în avans, 
beneficiarul nostru a 
citat cantități tot mai 
de la o perioadă la 
cerințe pe care noi ne 
duim și reușim să le 
răni pxemplar. Hotărârea 
comuniștilor, a întregului 
nostru colectiv este ca pî
nă la sfîrșitul anului să 
realizăm o . creștere însem
nată la acest indicator.

Maiștrii Gheorghe Cîrțî- 
nă. Ienășel Pribeag. Izidor 
Moldovan- sînt întotdeauna 
acolo unde procesul de pro
ducție o cere. îndrumă, 
controlează, intervin direct 
atunci cînd se ivesc anu
mite perturbări. La rîndui 
lor. operatorii chimîști Au
rel Sandu. Nicolae Goia. 
Gheorghe Luiigu, Petrică 
Vințan, Isaia Drăghiei, oa
meni care-și cunosc bine 
meseti;» și răspunderile, au 
mereu în supraveghere 
complexele instalații, a că
ror funcționare trebuie să 
fie perfectă pentru ca in 
rezervoare să ajungă nu
mai gudron de bună ca
litate.

soli- 
mari 
alta, 
stră- 
ono-

mentații, proiecte, utilaje 
contractate. Serviciul nos
tru de investiții va trebui 
să intervină...

— Realizînd cit mai re
pede și cît mai bine aces
te lucrări de extindere — în 
fond este vorba despre două 
decantoare și două rezer
voare — calitatea gudronu
lui va crește, prin mai bu
na separare a apei, vom 
putea livra mai mult gu
dron la export, produs atît 
de solicitat — a interveni» 
inginerul Ștefan Zota.

După cum se vede, deși 
se prezintă cu realizări bu
ne în activitatea de export, 
colectiv ui secției chimice 
este animat de dorința de 
a face mai mult. îndepli- 
nindu-și zilnic sarcinile, cu 
prioritate cele pentru ex
port, așa cum cere secre
tarul general al partidu
lui. chimiștii cinstesc prin 
fapte de muncă mărețele 
evenimente pe care le vom 
trăi în acest an 
— patru decenii 
tate a patriei si 
XIII-Iea forum' 
nistiloț.

GH. I

jubiliar 
de liber- 
cel de-al 

al comu-
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Materiale refractare economisite
Hotărîți să intîmpine 

cu succese tot mai im
portante sărbătoarea de 
la 23 August și Congre
sul al XIII-Iea al 
partidului. întregul 
colectiv de muncă de la 
secția - reparații cuptoare 
industriale din C.S. Hu
nedoara, este angajat cu 
toate forțele in acțiunea 
de scurtare a termenelor 
de reparații, pentru a se 
obține și pe această cale 
sporuri la producția de

pe 
recuperat

ma-
La 

cinci 
pen- 
peste

metal, pentru economisi
rea și recuperarea 
terialelor refractare.
acest capitol, 
luni, au
tru a fi reînzidită
900 tone cărămidă bazică, 
a; cărei valoare depășeș
te 5,2 milioane lei. Tot 
în perioada celor cinci 
luni au colectat 450 kg 
ulei uzat. 490 kg cenușă 
de plumb. 80 tone fier 
veclți și alte materiale.

I

♦ CAMPANIA AGRICOLĂ DE VARĂ
La întreținerea culturilor și recoltatul 

furajelor — nici o clipă de răgaz!
în toate unitățile Consi

liului unic agroindustrial 
Totești cooperatorii, meca
nizatorii, specialiștii. toți 
lucrătorii, mobilizați de 
îndemnurile cuprinse în 
cu vi n tar ea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu- la ple
nară Consiliului Național 
al Agriculturii, participă 
în număr mare la întreți
nerea culturilor prăsitoare, 
la recoltatul și însilozatul 
furajelor. Forțele sînt mo
bilizate la efectuarea pra- 
șilei a doua» manuale la 
sfecla furajeră pe ultimele 
suprafețe. La cartofi. în- 
trucît vremea umedă a 
favorizat creșterea buruie
nilor, s-a trecut la efec
tuarea . prașilei I manua
le, care este încheiată pe 
520 ha.

A început și prașiia 1 
mecanică la porumb, lu

crare care s-a realizat, pî- 
nâ . în prezent, pe 200, ha 
din -cele 659 ha cultivate. 
Concomitent. în majorita
tea unităților se acționează 
intens la recoltatul secarei 
și rapiței masă verde și 
însilozatul lor. Pe întregul

C.U.A.S.C.
consiliu s-au recoltat fu
rajele pe o suprafață de 
157 ha. însilozîn'du-se pesta 
1 740 tone.

Cu răspundere, s-a mun
cit în aceste zile pe ogoa
rele G.A.P. Sarmizegetusa. 
Pe tarlaua „Dealul Vălă- 
riului", un mare număr de 
cooperatori, în frunte cu 
brigadierul de cîmp Mihai 
Voinoni, erau prezenți la 
prășitul sfeclei furajere. 
Erau oamenii din echipele

conduse de Mărioara Moi- 
soni. Ion Lihoni,' Mari oara 
Bogdan și Maria Sime- 
droni. în tarlaua „Prun
duri" i-am găsit pe coope
ratorii din brigada Păucî- 
nești, care efectuau prașiia

TOTEȘTI
I manuală la cartofi. De la 
brigadierul Ion Albulescu 
aflăm numele celor mai 
harnici: Ion Crăciunel, Au
relia Popescu, Eva An- 
gheloni, Viorica Dumini- 
cari. Aurelia Știrbau ș.a. 
Mecanizatorii Viorel Buga- 
riu și Ion Stăncioni însă- 
mînțau porumbul siloz du
pă masă verde, pe tarlaua 
„Dealu Balint", iar Petru 
Șervensclii recolta secara 
în brigada Sarmizegetusa.

Pe terenurile A.E.I. Peș- 
teana am intîlnit o mare 
mobilizare de forțe uma
ne și mecanice la recolta
rea furajelor și însămînța- 
tul porumbului siloz.

Mecanizatorul Teofil Pa- 
veloni era la recoltat ra- 
pița pe .tarlaua „Obreja", 
Liviu Lăzăroni și Gheor
ghe Socaci recoltau seca
ra în tarlaua „Trupu To
tești", iar în locul numit 
„Drumul Hățăgelului", 20 
de cosași din echipa lui 
Petrică Grozoni tocmai dă
deau gata o suprafață de 
7 ha. La semănat porumb 
siloz se x afla mecanizato
rul Mihai Cristișor, care 
pînă ieri a terminat de 
pus sămînța sub brazdă pe 
mai mult de 60 ha.

MIRCEA LEPADATU

Șeful tie echipă Ion Ilisie este unul dintre cei mai har
nici operatori preparatori de la Uzina cupriferă ai I.M. Bar
za. De multe ori el s-a afirmat nu numai prin bunele re
zultate în muncă, dar și prin interesul pc care ii depune 
pentru rezolvarea unor probleme tehnice.

Foto N. GHEORGHIU
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ita tocuri pe ocest pămint .ho'-edc-eae porto i 
croite pentru a incinta privirile. O"oșu. Brad « 
menea loc. Așezot în nord-vestuf .udetuiu- 
pe valea Cr i șutai Alb, străjuit de munți care 
pante domoole, ocest centru industrial to-o 
faro Zorondului are rădăcin, adinei «n rstorle. Ce 
crnedogice atestă existența crvMxoțvei pe ocerte 
guri rocă din epeeo pietrei ți o ce'om<- decent 
că-i măsurăm insă viața de cind a fast crtot pe 
(T445 — banul Hațegulu ii scrie juporutu loan oe 
orașul dâmu-e de sute de on.

Chior docă anii Broduki- ar ti cu merit mar 
locuitorii tul de oz. susțin cu tot dinodinsuf că < 
o așezare foarte tinără. Pentru că o-c n-nuc nu 
pect de vechi, locd'toteo se înnoiește - econten-t, po*cc 
o dată cu cnotimpur.le onuvur. Tîrgui de odădato a «c 
'ămas prin vechi fotografii, sau poote i. uoaginof •x.mc 
din scrierile vremii.

Brodai zilelor noastre trăiește miens. ca cttec arte

Capitala moților crișeni metri păirați de spații comerciale, parcuri și terenuri de 
sport, o modernă fermă de legume, a extins și modernizat 
întreprinderile existente, a pus în funcțiune obiective noi, 
sporind necontenit numărul locurilor de muncă, asigurînd 
posibilități de cîștiguri tot mai însemn, te, condiții de trai 
cârilizote. Noi sîntem pe deplin canștienți 'j materializînd 
exemplar sarcinile încredințate de pârtii ne aducem-a 
contribuție de preț la înflorirea multllaten 'n a României, 
la clădirea tenace a noului destin socialii. pe meleagu-

poncfui... pentru oomen., a urmăm crearea unor 
crnuxole de muncă și viață. un troi moi bun fi 
Cu sprijin y ocmtor or și pentru ei. stolul a con- 
Bred mi tie ape Tomento. șcaC, grodin.țe, poR- 
iarmtxv, cen&o-c :eeion<â outomată. mii de

ia clădirea tenace a noului 
die zărănderte.

CU ar ti de meșteșugite, 
despre schimbările profunde 
reporterul o selectat citeva 
centru ol minerilor, constructorilor de mașini șl de blocuri, 
agricultorilor zârăndepi pe care le publicăm in pagina 
de față. După cum se vede ți din fotografii, orașul nu 
flșnește in blocuri sau industrii gigant. Privindu-le, veți 
spune: nimic spectaculos. Totuși, aici, ruperea de starea 
grea a trecutului e vizibilă, amplă, totală.

cuvin tele nu pot spune totul 
petrecute Io tot ' pasul. ' Foto- 

secvențe din acest frumos

Un perimetru bogat in comori minerale
Oamenii, 

bila bogăție 
dului. Nimic 
valoare fără 
acest bogat 
comori minerale, 
țara noastră, activează pu
ternice colective muncito
rești, care de ani și ani a- 
sigură economiei naționale 
importante rezerve de me
tale, de alte produse. Spre 
exemplu, din minele I. M. 
Barza se extrag metale 
prețioase, cupru, • plumb, 
zinc ș.a„ la mina Țebea — 
cărbune brun, la U.U.M.R. 
Crișcior se execută o gamă 
largă de vogoneți de mină, 
alte utilaje, la cooperative 
„Moțul" — articole de în
călțăminte, textile, mobilă, 
la cooperativa de produc
ție, achiziții și desfacerea 
mărfurilor — produse de 
mică industrie, agroalimen- 
tare. Se mai realizează urn

iată inestima- 
a Țării Zaran- 
n-or avea aici 
aportul lor. In 
perimetru în 

unic în

b'eie, mobilă pentru be
neficiari interni și de peste 
hotare, oile bunuri. in 
19B4, prin eforturile ți hăr
nicia oamenilor muncii din 
zonă, producțiile industria
lă ți modă ale orașului 
vor depăși cite un miliard 
de iei.

— Există o legătuă strin- 
să. indisolubilă, intre dez
voltarea orașului Broa și 
întreprinderea minie'â Bor
za, arăta tovarășul Viorel 
Popa, sec'etcru' comitetului 
de partid de la cceasto u- 
nitate reprezentativă. de 
interes republican. Una a 
condiționat-o pe cealaltă ți 
invers. Dar, perspectiva 
este și mai frumoasă, daco 
avem în vedere creșterea, 
incepînd cu ocest an ți în 
continuare, o capacităților 
de extracție și prelucrare a 
minereurilor. Astfel, contri
buția orașului la acoperirea 

necesarulm oe meserii pri
me pentru ța-c va fi tot 
mai mare, așa cum ne som
ată secretarul ge-eral al 
pc~t*ouliH. tove-âsu. N co*ae 
Ceouțescu.

in imaginea de mai jos 
redăm o secvențe ae lucru 
din oel mai nou ți mai mo
dern obiectiv economic al 
Bradului, de ma-e impor
tanță pent-u economia na
țională — uzina de cupru 
de la I.M. Ba'za, pusă în 
funcțiune la începutul a- 
nului. Echipată în întregime 
cu utilaje și instalații de 
concepție și execuție româ
nească, de mare producti
vitate, uzina va p-elucro 
minereul de cupru extras 
din carie-a Valea Arsului. 
O creație a ultimilor ani 
ai cincinalului calității ți 
eficienței. 

ti» autoservite, centrala te
lefonici automată, bazinul 
de alimentare cu apă po
tabilă, eu o eapacitate de 
2 500 mc, magazia de ce
reale, secția de răcoritoare, 
un nou depozit de produ
se petroliere etc.
• In cele 13 unități pre

școlare, 17 școli generale, 
2 licee industriale invață 
peste 5100 de elevi.
• In unitățile economice 

lucrează peste 13100 mun
citori, de 10 ori mai mulți 
decît în 1966.
• în cincinalul actual au 

fost alocate fonduri pentru 
investiții în valoare de 1,2 
miliarde lei.
• Tot al 18-lea locuitor 

al orașului Brad deține cîte 
un autoturism proprietate 
personală.
• Pentru aprovizionarea 

populației — spunea ing. 
Petru Bolea, șeful fermei 
legumicole a C.A.P. Brad 
— anual se desfac 1 000 to
ne de legume proaspete.
• Formațiile artistice din 

oraș înscrise in Festivalul 
național „Cîntarea Româ
niei- cuprind circa 2 000 de 
oameni ai muncii.
• Bibliotecile din oraș au 

un fond de carte de peste 
100 000 volume.
• In anul trecut orașul 

Brad a ocupat locul I pe 
județ în Întrecerea socia
listă dintre consiliile popu-

• Ritmul înnoirilor con
tinuă: brădenii vor bene
ficia în următorii ani de 
un cinematograf, hotel, 
magazin general, spital o- 
rășenesc, o nouă cen
trală termică ; se va în
cheia regularizarea Crișu- 
lui Alb pe distanța Brad 
— Vața, se va amenaja 
un baraj la Mihăileni, o 
bază nautică, o sală de 
sport.

• în următorii 2 ani se 
vor încheia lucrările în 
centrul civic al orașului. 
De ambele părți ale șose
lei Br.ad — Gurabarza se 
vor construi blocuri (fără 
dezafectarea construcții

lor actuale), orașul se va 
uni cu platforma indus
trială din Barza.

• Pentru autoaprovi- 
zionarea orașului cu pro
duse — sublinia Viorel 
Dărăștean, președintele 
C.P.A.D.M. — sînt în e- 
xecuție crescătorii de 
porci, gîște, Capre, fazani, 
o pescărie.

• în toamna acestui an, 
în cadrul festivalului „Za- 
rand ’84-‘ sînt prevăzu
te acțiuni interesante de
dicate împlinirii a 200 
de ani de la rAscoala ță- . 
rănească condusă de Ho- 
ria, Cloșca și Crișan.



WINICA, 3 IUNIE 1W4

rNlE

Ulei 
ei 
(parțial
toți 

I 
ie gbioz- 
„Pistru-

cal
pentru

rțial co-

nâniei.
! Spec-

. „Viața 
Premie- 
acție so- 

(color) 
cale (co-

jLal CO

ȘI
rțial co

in eco-

tire. Mu- 
’1

pf - ’cnței

co-

se-

in-

eo-

te
te; 
tc- 
ni- 
di- 
De 
tă
iș- 
kA 
iii; 
ei- 
1,40 
>,00 
tle- 
ale 
ert

W ia- 
tis- 
ile- 
eo- 
U- 
țele 
in
se; 
1,30 

i cile
rea 
tal; 
Iv ;
Brii 
de 

Cri; 
izi-

-X* |

i
tru 
iul 
a);
3a-
Mî
10-
ce- 
>) ; 

și 
to- 
doi 
□a- 
er-

♦ ;
irii 
i) ; 
an- 
A : 
di- 
blu 
XI- 
le- 
ta- 
.ua

A :
11- 
ie- 
’a- 
la- 
îz- 
isa 
le
al ;

Tie- 
?a-
1 î 
lu-
5SS

aj raj
ul).

bil pentru 
l : Vremea 

| frumoasă, 
abil. Vînt 
oderat din

Tempera- 
ă creștere, 
!i; cuprinse 
gra^, iar 

25 >W0 de 
ța. izolat,

Tinere, te-ai gîndit la viitoarea meserie?

Școala profesională — școală a muncii,
a pregătirii temeinice in meseria aieasă
In documentarea noastră 

la Liceul industrial nr. 4 din 
Deva, ne-om interesat .în
deosebi despre școala pro
fesională care ființează în 
cadrul acestei unități școlare.

— Tovarășe profesor Robert 
Singer, vă rugăm ca, în ca
litatea pe care o dețineți de 
mulți ani, de -director ai li
ceului, să faceți o succintă 
prezentare o posibilităților 
pe care această unitate de 
învățămînt le oferă celor ce 
doresc să se pregătească în 
frumoaso meSferiă 
structor de case.

— Intr-adevăr, acesta este 
specificul școlii noastre — 
construcțiile. Dar, de fapt, 
în afară de constructori struc
turi (montatori prefabricate, 
fierari betoniști, zidari, ten- 
cuitori, dulgheri-parchetari, 
tîmplari) și constructori fini
sori (zugravi, mozaicori, fa- 
ianțari, linoliști, tapetari), la 
noi se pregătesc și viitorii 
mecanici pentru mașini și u- 
ti|aje, instalatori, lăcătuși- 
mecanici, sudori, electricieni. 
Însușirea cunoștințelor teore
tice și practice ale acestei 
game atit de diverse de me
serii se face prin cursuri de 
zi și serale de liceu și prin 
școala profesională — cursuri 
de un an, pentru construc
tori finisori și un an și jumă
tate, pentru celelalte mese
rii enumerate anterior. Con
sider că avem tJevi buni la 
ambele form#- de învățămînt, 
dovada ced .Aii clară făcin- 
d-o noul p< ‘Aj urbanistic al 
Devei, al multora dintre lo
calitățile județului nostru, 
locuri in care mîinile mese
riașilor pregătiți în această 
școală au lăsat amprente de 

I frumusețe, confort și dura- 
j bilitate.

— Am dori, tovarășe di
rector, amănunte în legătură 
cu ce este școala profesio
nală, cine îi sînt elevii.

— Vă recomand să luați 
legătura cu... cei în cauză.

Astfel, de la sing. Gheor- 
ghe Crișan și sing. Vasile 
Marcu, diriginți la anii I su
dori și, respectiv, constructori 
finisori, am aflat că elevii 
școlii profesionale sînt, în 
majoritate, tineri care, încă 
din prima treaptă de liceu, 
au dovedit înclinație și apti-^ 
tudini pentru meserie. „Vă 
rog să scrieți, să afle cit mai 
mulți, că elevii noștri nu 
sînt, cum se mai crede, cei 
care nu aveau șanse să intre 
in treapta a ll-a. Nicidecum. 
Foarte mulți aveau in cla
sele a IX-o și a X-a note 
de Io șapte în sus. Urmind 
cursurile școlii profesionale, 
ei doresc să aplice -cu o 
clipomai devreme" ceea ce 
învață și — de ce să nu o 
spunem ? — să cîștige banii 
munciți de ei".

Ne-a reținut atenția satis
facția și mindria ce răzbă- 
teou din cuvintele interlocu
torilor noștri atunci cînd vor
beau despre Florin Simerian, 
câștigător al fazei județene 
a concursului pe meserii 
(elev în onul I sudori), de
spre colegii ocestuia, Victor 
Stanca, Adrian Smadici. Sau 
despre viitorii finisori Cor
nel Han (căruia, de curind, 
î-a fost conferită medalia 
comemorativă „Canalul Du- 
năre-Marea Neagră" pentru 
hărnicia doved>ită_ ca parti
cipant, împreună cu brigada 
școlii profesionale, la lucră
rile de pe marele șantier 
național), Marin Jurca, A-

drian Matieș, Lina Amar- 
ghioalei.

— Am aflat că, din toam
nă, vă veți înscrie la școa
la profesională. O singură 
întrebare : de ce ?

Kiss Adalbert, clasa a X-a I 
(unul dintre elevii .foarte 
buni ai clasei) : „îmi place 
sudura. Acasă sînt cel mai 
mic dintre cei patru frați. 
Toți muncesc și cîștigă bine. 
Toți au făcut profesionala. 
Fratele meu mai mare a ter
minat anul trecut și liceul la 

i seral. Adică ce, eu, nu voi 
fi în stare să fac la fel ? Și 
apoi, un ban în plus în casă 
nu strică. Alta e să cheltu
iești din banii munciți de 
tine...".

Vasile Urs, din aceeași 
clasă : „Mama îmi tot spu
ne să dau treapta, că-i mai 
frumos, mai onorabil (să nu 
scrieți, poate se supără că 
v-om spus Dar eu simt 
că-i mai frumos și nicidecum 
neonorobil să faci profesio
nala, să muncești și să-ți 
vezi munco răsplătită. Țin 
minte ce-mi spunea un prie
ten, tot sudor cum vreau 
să ajung și eu. Zicea : „Vezi 
blocul acela ? Oamenii care 
locuiesc ia el nu știu că eu 
am sudat multe acolo. Dar 
știu eu ! Și dacă ei sînt bucu
roși de casă nouă, eu ce să 
mai spun

Sîmbătă, 26 mai o.c., in- 
tr-una din sălile de clasă se 
aflau absolvenții de acum 
10 ani ai uneia dintre cla
sele Liceului industrial nr. 
4 din Deva. Deci, se înțele
ge. foști absolvenți și ai șco
lii profesionale. Intre ei, 16 
terminaseră și institute de 
învățămînt superior...

♦
MIRCEA DIACONU

Buna organizare a muncii și intărirea continuă
a disciplinei-factori importanți in realizarea planului

(Urmare din pag. 1)

front este, efective avem, 
1 brigăzi bune — de aseme- 
; nea, ne spune interlocuto
rul și le evidențiază pe 
cele conduse de Valerian 
Maxim (cu cea mai mare 
depășire de plan pe între
prindere, de 6 000 tone de 
la începutul anului), Gheor- 
ghe Matei (cu cele mai 
mari randamente pe mină, 
de 12 tone pe post), Varga 
Ludovic, Gheorghe Apetrei, 
așa că n-avem decît să 

I muncim ordonat, să folo- 
I sim integral timpul de lu

cru în abataje, să avem 
grijă de utilaje, să ne gos
podărim mai bine galeriile. 
Avem în atenție introdu
cerea transportoarelor TR 
2, care ne vor permite eva
cuarea în termen mai scurt 
a cărbunelui și creșterea 
productivității, executarea 
unor lucrări de întreținere 
a galeriilor de cap de li
nie și a suitorilor, prin 
care să asigurăm condi
ții de lucru mai bune în 
abataje și să ușurăm căile 
de acces, puțind interveni 
mai repede _și mai eficient 
pentru remedierea defec
țiunilor la utilaje".

Maistrul electromecanic 
Constantin Văsieș, de 20 de 
ani la mina Dilja, „și la 
greu și la ușor", cum spu
ne el, susține angajarea 
șefului de sector, precizînd 
că ei, maiștrii, trebuie să-și 
înțeleagă mai bine rolul 
pe care-1 au prin lege și 
să și-l exercite cu mai 
multă fermitate și răspun
dere. Ei trebuie să fie e- 
xemple de hărnicie și con
știinciozitate în muncă 
pentru oamenii din subor
dine. La rîndul sXj, șeful 
de schimb loan Suiogan, 
din brigada lui Gheorghe

Matei, consideră că hotă- 
rîtoare pentru îndeplinirea 
planului sînt buna organi
zare a lucrului, respectarea 
riguroasă a programului 
de muncă și a tehnologii
lor de exploatare a căr
bunelui, ca și modul în 
care se face aproviziona
rea („la această oră, lem
nul este verde, greu, ia 
mai mult timp pentru 
transport și armare") și o- 
perativitatea în intervenții 
a celor de la întreținere.

La intrarea în schimbul 
II am reținut datel^ clare 
ale planului zilei, pe care 
maistrul minier Gigei Istu- 
dor le comunica oamenilor 
o dată cu pontajul. „Tre
buie să știe fiecare ce are 
de făcut în schimbul lui, 
să soluționeze operativ e- 
ventualele nereguli lăsate 
de cei din schimbul ante
rior, Incit să se poată lu
cra cu spor", spunea in
terlocutorul. Am mai reți
nut că toate brigăzile din 
cele patru abataje cameră, 
conduse de Nicolae Toma, 
Nicolae Cosma, Laurențiu 
Burlui și Gheorghe Cercel 
au depășiri de plan de la 
începutul anului, cuprinse 
între 2 000 și 300 tone de 
cărbune, că toate sînt ho- 
tărîte să-și amplifice spo
rurile de producție de pî- 
nă acum. „împreună cu 
cei șapte ortaci ne organi
zăm temeinic munca, dăm 
atenție bunei aprovizionări 
și tehnologiilor de armare, 
lucrăm cu grijă cu utila
jele și ne depășim lună 
de lună planul", spunea 
șeful de schimb Iordache 
Neagu, din brigada Iui 
Laurențiu Burlui.

Este adevărat, la între
prinderea minieră Dîlja 
condițiile de exploatare 
sînt mai dificile decît la

celelalte unități carbonife
re din Valea Jiului. Dar 
tocmai în această situație 
se relevă orientarea și in
sistența comitetului de 
partid și consiliului oame
nilor muncii de a adopta 
acele măsuri tehnice și or
ganizatorice care -A asigu
re desfășurarea normală a 
activității și îndeplinirea 
sarcinilor de plan. „Nu slă
bim nici o clipă exigența 
privind organizarea mun
cii, disciplina tehnologică 
și de producție în fiecare 
sector și abataj, pe fiecare 
brigadă și schimb, arată 
Ion Lupu, secretarul comi
tetului de partid al între
prinderii. Am obținut de 
la începutul anului unele 
rezultate bune, dar și mai 
mult va trebui să accen
tuăm pe creșterea răspun
derii maiștrilor, ca pioni 
de bază ai producției, pe 
stabilizarea și pregătirea 
forței de muncă în struc
tura necesară, pe aprovi
zionarea tehnico-materială 
și evacuarea cărbunelui la 
ziuă, pe disciplină' în ge
neral. Colectivul e bun, a- 
vem brigadieri de mare 
valoare, am reușit în ulti
ma vreme să punem oa
menii potriviți la locurile 
potrivite, să facem ordine. 
Sîntem hotărîți să îmbună
tățim continuu activitatea 
de prbducție, sub toate as
pectele, să ne îndeplinim 
ritmic prevederile de plan, 
așa cum ne-a cerut secre
tarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, iar în cinstea 
celei de a 40-a aniversări 
a eliberării patriei și a 
Congresului al XIII-lea al 
partidului să putem rapor
ta și noi însemnate depă
șiri de plan la extracția de 
cărbune".

DUminiCAL»5/P0V^ DUnuniCAL
Somnul și tulburările 

lui (II)
Trebuie reținut de la bun 

început că în materie de somn 
există deosebiri " importante, 
absolut normale, fiziologice, 
ținînd de vîrstă. Noul născut 
doarme între 15 și 17—18 ore ; 
progresiv, o dată cu înaintarea 
în vîrstă, durata somnului se 
diminuează; la o lună: 14—15 
ore, la un an; 11—12 ore, la 
10 ani: 9—10 ore. Adultul are 
nevoie de 6—9 ore de somn. 
De fapt, în cazul adultului, 
durata somnului diferă con
form vîrstei, sexului, persona
lității. Un studiu demonstrea
ză că pe măsura avansării in 
vîrstă crește considerabil nu
mărul persoanelor care dorm 
doar 5 ore in medie pe noap
te; in mod real durata, som
nului la vîrstpjci șea de, a chiar 
da'că hipnoticele se consumă 
în cantitate mai mare !

Dacă insomniile sînt un mo
tiv de prezentare la consultul 
medical, în cazul hipersomnii- 
lor situația reală este mai pu
țin cunoscută; mai rar se în- 
tîmplă ca cineva să se pre
zinte la medic pentru a se 
plînge de somn exagerat. Hi- 
persomnia este în unele ca
zuri simptomatică, adică înso
țește unele suferințe. Așa se 
întîmplă în cazul sindromului 
Pickwick (numele este pre
luat din scrierile lui Dickens), 
caracterizat prin obezitate, 
somnolență excesivă în timpul 
zilei, tulburări de respirație 
(obezitatea este cea care dă

Sfatul medicului
tonul întregii suferințe !). De 
reținut că foarte rar se întîl- 
nesc situații în care sînt pre
zente concomitent somnul ex
cesiv și creșterea rapidă în 
greutate (prin consum de can
tități exagerate de alimente 
in perioadele scurte de ve
ghe) Ia persoane care prezin
tă o stare depresivă (de obi
cei aceste stări produc in
somnie și pierdere în greu
tate). Narcolepsia, suferință 
extrem de rară, se caracteri
zează prin apariția de „acce
se* de somn care apar în mod 
brusc, determinate de o emo
ție puternică, fie poiitivă, fie 
negativă (uneori după rîs sau 
frică), avînd o durată de cî- 
teva minute. Somnambulis- 
mul este o formă aparte de 
tulburare de somn, apărind 
la copii mai ales, dar putînd 
persista și la adulți, necesi
tând o atenție deosebită din 
partea celor din jur (se va 
evita dormitul în apropierea 
șoselelor, nu se va dormi în 
încăperi cu ușile sau feres
trele deschise, respectiv cu 
cheile uitate în ușa camerei 
sau ușa mașinii). Coșmarele 
pot apare uneori în mod tipic, 
producînd trezire însoțită de 
agitație, teamă exagerată, an
xietate sau se manifestă mai 
puțin intens, cu palpitații, sen
zație de sufocare (uneori se 
însoțește de un țipăt), senza
ție de moarte iminentă. Și 
enurezisul nocturn intră în 
categoria tulburărilor de somn, 
atunci cînd nu apare datorită 
unei suferințe organi
ce a creierului sau unei mal
formații congenitale interesind 
coloana vertebrală. Mai frec
vent la băieți decît la fetițe, 
conform statisticilor, la vîrstă 
de 8 ani. pînă la 10 Ia sută 
din băieți pot prezenta încă 
această suferință. (Va urma).

Dr. CORNEL STOICA

De-ale circulației
ORIZONTAL: 1) Avertizare 

vizibilă a intențiilor de de
plasare ; 2) Trecere pietoni — 
Cu vorba virffe ! ; 3) Orășel în 
Olanda — Staționare interzisă 
(pk); 4) Fără putere de cir
culație — Sens de circulație... 
fără probleme; 5) A parca ma
șina — Sesizat la prima vede
re; 6) Reglează turația moto
rului — Intrare și ieșire pe 
autostradă ! ; 7) Bun ia cin ta
re — Cercul automobiliștilor
— Petru Vulcan; 8) La motor !
— „Touring-CIub de France*, 
club automobilistic din Franța 
(abr.) — Determină explozii 
in lanț ; 9) Plantă erbacee cu 
flori galbene — Stopează în
călzirea excesivă a motorului;
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JIUL, „CASTELUL DIN CARPAȚI"! 
Șl IUBIRILE LUI JULES VERNE (IX)!

«k

I
k

I 
k 

familiei |

Isoroni însă a fost fe
rit, izolat de aceste in
fluențe, ca să nu mai 
vorbim de atmosfera cre
dințelor supranaturale, ba
ladele Mura și Șarpele. 
Sora care-și otrăvește fra
tele, care înfățișează o fu
me de mult uitată, oameni 
cu pasiuni și idealuri care 
se Împlinesc sau se destra
mă, cu licăriri fericite sau 
pete de întuneric, de su
perstițiile a căror reminis
cență se păstrează și a- 

printre locuitorii în 
Chiar și afirmația

cum 
vîrstă. 
lui Jules Verne care notea
ză ,,e atît de puțin insem-

SER
(se referă la Werst) 
cele mai multe hărți 

nu-i indică așezarea", 
„chiar mai prejos

nat 
incit 
nici 
el ar fi 
decît vecinul lui numit Vul
can", și n-ar fi profitat 
„de pe urma vecinătății cu 
un mare centru industrial" 
(Petroșani). De unde, așa
dar, o asemenea bogăție 
de informații la un scriitor 
străin, informații care co
respund peisajului, istoriei 
și folclorului tocai, aiitea 
date și obicemr desore ca
re nrci EH see Redus In 
„Voyage aux regions mi- 
nieres de la Transytvanie 
occidentale", și nici Augus
ta de Gerondo in a sa 
monografie „La Transylva- 
»ie et ses habitans", nu 
sfredelesc atit de adine in 
istorie și obiceiurile oame
nilor de acum aproape un 
secol ? Așadar, prezumtivul 
voiaj „incognito" al mare
lui scriitor care i-a acapa
rat pe biografi și exegeți 
era sau nu justificat ? I Se 
știe că Iscroni și în spe
ed! satul Cătănești de sub 
dealu-l Live renilor ou fost 
mai puțin afectate de in
dustrializarea atit de spe
cifică după 1850, aceste 
meleaguri fiind cunoscute 
pentru castelele și parcul 
dendrologic (domenii ale 
familiei Lupu Cândea încă 
din anul 1495, cînd Mihai 
Khendeffy, maghiarizat de

10) Ardere incompletă chiar 
in mers — Mașină electrică;
11) , Proprietate ideală a unei 
camere de cauciuc în rulaj.

VERTICAL: 1) Asigură cir
culației bune condiții de vizi
bilitate pe timp ploios; 2) E- 
valuează lucrul ‘ mecanic — 
Tractat la autoscrvice; 3) Ne
lipsit de la autoturism (dim.)
— Organizația mondială a Tu
rismului și Automobilismului 
(abr.); 4) La intersecție ! — în 
prim-plan Lancia ! — Mijloc
de circulație; 5) Aderă la tu
rism — Accident de circulație
— Scoase din trusă ! ; 8) Ca 
autostrada (pl.) — Cu drumuri 
proprii de circulație (abr.) ; 
7) La pornire ! — Noțiune cu 
sensul „drum, cale* în filo
zofia antică chineză — Scoa
se din adîncuri ! ; 8) Face o 
pană — Permis de conducere; 
9) Conducere preventivă... — 
...și fără trepidații; 10) Pietoni 
pe autostradă ! — Atenție, ra
darul ! ; 11) Elemente ale sis
temului de răcire la motor — 
Merge în sens unic.
DICȚIONAR: EGT, AÎOR, TAO.

VASILE MOLODEȚ

ocum, primește ca răspla
tă pentru vitejia sa in lup
te - de la Ion Huniade și re
gele Ladislau - și VaJea Jiu
lui in posesiune), trecute 
prin vînzare, la jumătatea 
secoluiui trecut, I
Maderspach, vestită pentru 
livezile, parcul dendrologic | 
ci inzr.nnina/A /rsPTH’fi#» rifț-ri ®și joagărele așezate de-a 
lungul Jiului, biserica albă > 
oflîndu-se la poarta caste- I 
Iplui. Spre deosebire . de J 
Cetatea de Colț, clăciită pe | 
culmea unui deal stincos ' 
între anii 1346—1360, Io | 
peste 700 de metr1' deasu- ,

I*
I

peste 700 de metr' deasu
pra nivelului mării, aparți- 
nind tot familiei Khendeffy,

I
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I
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castelul de pe malul Jiului 
era construit în plin cimp, 
după aceleași planuri (deși 
abia in 1652 devine locui
bil), el păstrîndu-se pînă in 
1947 cînd pe vechile ruine 
se construiește un cămin 
cultural, iar locului bătrinii 
ii spun și astăzi „Lo fru
moasa Iu’ francezu".

Din 1886 Jules Veme lo
cuiește ta 130 de kilometri 
de Ports, ta Amrens Cou- 
tind cu 
(chior și 
posibila 
tola", ; 
originar din 
nu găsim absolut mor o re- 
lerrre. Strănepoata scriito
rului Aflotte de ia Fuye 
notează: „La editorul său ' 
plouă cu scrisori de-ale o- I

maximă atenție 
i printre find uri), 

„filieră sentimen- 
personajul feminin 

1 ransOvonia,

dorotoarelor (după succe
sul 
80
în 1873, cînd Jules Verne 
avea 45 de ani) ;
blonde și brune sînt 
xate. Jules Verne răspunde 
scrisorilor, dar arde porul 
ținindu-l cu vidul pensetei 
și spunind: „Nu iubesc de
cît sirenele" ! Să he el sin
cer i Anumiți cercetători 
afirmă că o muritoore, una 
singură, subjugă, pentru ci- 
teva anotimpuri, această 
inimă deosebit de tainică.

(Va urma)

„Ocolul pămintelur in | 
de zile", publicat J

Verne l 
bucle I
one-

I
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I
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DEZLEGAREA CARELnI 
APARUT IN ZIARUL NR. S'iSS

1) Drăgușanu — D; 2) Ro
man — Zotta; 3) Amicis — 
Naum; 4) Gan — Cohen — I; 
5) Oști — Baa — ra; 6) lei — 
Naz ; Dan ; 7) Arii — Ursu; 
8) Enescu — Anti; ») Nti — 
Curat — Ul; 10) E — Țațomir 
— I; 11) Anițâ — Rnsan.

Mat in 4 mutări
Controlul poziției
Alb : Re4, D118, Cd8; pet>.
Negru: Rc8. pd7.

SOLUȚIA PROBLEMEl
DIN ZIARUL NR. 8225

1. Dd6 — bl ! ! Rd3 - O
2. Chî — g4 Rd4 — (d5)
3. Db4 — b2 (b6) orice
4. Cg4 — e5 (e3> mat.
1. . . . . Rd3 — c2 fe2)
2. Db4 — b2 f Rdl sau el
3. Nd4 — c3 orice
4. Db2 — d2 mat.
1..................N oriunde
2. Dbl — c3 4- Rd3 — e2-
3. Nd4 — e3 orice
4. Dc3 — d2 mat.
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încheierea lucrărilor sesiunii Comisiei 
O.N.U. pentru dezarmare

NAȚIUNILE UNITE 2 
(Agerpres). — La New York . 
s-au încheiat lucrările se
siunii Comisiei O.N.U. pen
tru dezarmare, pe agenda 
căreia au figurat probleme 
de maximă urgență- și ac
tualitate pentru pacea și 
securitatea popoarelor — 
dezarmarea nucleară, re
ducerea bugetelor militare, 
sporirea încrederii între 
state, relația^dintre dezar
mare și dezvoltare.

Dînd expresie preocupă
rii constante a președinte
lui României față de peri
colele pe care situația ar
mamentului nuclear din 
Europa, 
întreaga lume, le creează 
pentru 
pentru 
vieții pe pămînt, delagația 
țării noastre a propus Co
misiei să recomande Adu
nării Generale a O.N.U. să 
cheme de urgență la opri
rea amplasării de rachete 
americane 
de acțiune 
aplicării 
anunțate de Uniunea So
vietică, la reluarea pe a- 
ceastă bază, a negocierilor 
în vederea ajungerii la un 
acord corespunzător pri
vind încetarea amplasării 
de rachete nucleare, re
tragerea celor existente și' 
eliminarea de pe continen
tul european a oricăror 
arme nucleare.

Discuțiile în legătură cu 
reducerea bugetelor mili
tare — punct înscris pe 
agenda Comisiei la iniția
tiva României — au pri
lejuit reafirmarea necesi
tății întreprinderii unor

□lEQssd
state puternic

a continuat 
și elaborarea 
care trebuie

nuclear
ca de altfel din

civilizația umană, 
însăși existența

eu rază medie 
în Europa și 

contramăsurilor

acțiuni urgente de redu
cere a cheltuielilor mili
tare ale statelor, în primul 
rînd ale statelor nucleare 
și ale altor 
înarmate.

Comisia 
identificarea 
principiilor
să guverneze acțiunile sta
telor în domeniul îngheță
rii și reducerii bugetelor 
militare, propuse de către 
țara noastră.

Prin consens. Comisia a 
hotărit să continue, la 
sesiunea din 1985, elabo
rarea principiilor în vede
rea finalizării lor.

Delegațiile care au luat 
cuvântul în ședința de în
chidere a sesiunii, în nu
măr deosebit de mare, au 
ținut să-și exprime regre
tul pentru faptul că re
zultatele reuniunii nu sînt 
nici pe departe pe măsura 
gravității pericolelor pe care 
le creează 
rilor și, în 
înarmărilor

Această 
a arătat delegația noastră, 
nu trebuie să conducă la 
resemnare, 
situației 
fatalitate, 
al O.N.U. 
manifeste 
mente ca ;
de dezarmare poate și tre
buie să aducă o 
buție mai mare la 
rile statelor, ale 
largi populare de a pune 
capăt cursei înarmărilor 
și de înfăptuire a dezarmă
rii, în primul rînd a dez
armării nucleare, de întă
rire a păcii și securității 
internaționale.

cursa înarmă- 
primul rind a 
nucleare.
stare de fapt,

, . la acceptarea 
actuale ca pe o 
Rolul central 

trebuie să se 
tocmai în tno- 

acestea. Comisia

■ BERLIN. - Un tratat 
de prietenie ți colaborare 
intre R. D. Germană ți 
R.P.D. Coreeană a fost 
semnat, la Berlin, de Erich 
Honecker, secretar general 
Ci C. C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Stat 
cl Republicii Democrate 
Germane, ți Kim Ir Sen, 
secretar general al C. C. al 
Partidului Muncii din 
Coreea, prețedintele Repu
blicii Populare Democrate 
Coreene, — informează a- 
gențiile ADN și ACTC.

A fast semnat, de ase
menea, un acord între 
guvernele R.D.G. și R.P.D.C. 
cu privire 
colaborării 
tehnico-științifice 
două țări pe perioada pînă 
în 1990.

■ VARȘOVIA. - La Lodz, 
s-au deschis, simbătă, lu
crările plenarei C. C. al 
P.M.U.P., care se desfă
șoară sub președinția lui 
Wojciech Jaruzelski, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., 
președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Polone, 
transmite agenția PAP.

Plenara 
portul 
C.C.

la dezvoltarea 
economice și 

a celor

Liber Democrat din R. F. 
Germania, care iși des
fășoară lucrările in orașul 
Munster, l-au reales pe 
ministrul de externe Hans- 
Dietrich Genscher in func
ția de președinte al parti
dului — anunță agenții
le internaționale de presă.

■ NAIROBI. — Kenya 
sprijină mișcarea de elibe
rare națională, lichidarea 
colonialismului și a rasis
mului din Africa, a decla
rat la Nairobi, președin
tele kenyan, Daniel Arap 
Moi. Totodată, el a con
damnat manevrele guvernu
lui de la Pretoria de a 
împiedica transpunerea în 
viață a rezoluției 435 a 
Consiliului de Securitate a! 
O.N.U. privind accesul la 
independență al Namibiei.

■ BRUXELLES. - Peste 
60 de țări din Africa, zona 
Caraibilor și Pacific, aso
ciate la C.E.E. în baza Con
venției de la Lome (C.E.E. 
- A.C.P.), 
proiectata 
xelles
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contri- 
efortu- 

maselor

va dezbate ra- 
Biroului Politic al 

al P.M.U.P. „pentru 
întărirea continuă a rolu
lui conducător ai clasei 
muncitoare în co-sruirea 
socialismului în Polonia" și 
raportul Consiliului de Mi
niștri „Rolul colectivelor de 
producție in realizcrea sar
cinilor economice".

■ BONN. - Participan- 
ții la Congresul Partidului

au condamnat 
vizită la Bru- 

a premierului sud- 
african Pieter Botha, relevă 
publicația belgiană „Euio- 
politique". Aceste țări au 
înaintat ministrului de ex
terne Leo Tindemans un 
mesaj în care cer anula
rea vizitei în Belgia a 
premierului sud-african.

■ GENEVA. - La Gene
va s-au deschis lucrările 
unei reuniuni speciale a 
mișcării Pugwash, consacrată 
problemelor înarmărilor nu
cleare din Europa. Parti
cipă cunoscuți oameni de 
știință, militanți sociali și 
politici, experți în proble
me militare din nume
roase țări.
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Rezoluție privind situația 
• din zona Golfului

NAȚIUNILE UNITE 2 
(Agerpres). — La încheie
rea dezbaterilor asupra si
tuației create în zona Gol
fului, ca urmare a extin
derii conflictului dintre 
Iran și Irak, Consiliul de 

• Securitate al O.N.U. a 
adoptat, cu 13 voturi pen
tru, nici unul contra și 
două abțineri (Nicaragua 
și Zimbabwe), o rezoluție 
— inițiată de cele șase 
țări membre ale Consiliu
lui de Cooperare al Gol-

fului — prin care „cere 
tuturor statelor să respecte, 
conform dreptului interna
țional, dreptul la libera 
navigație". Totodată, rezo
luția „cere tuturor state
lor să respecte integrita
tea teritorială a țărilor care 
nu sînt părți în conflict, 
să dea dovadă de cea mai 
mare moderație și să se 
abțină de la orice act care 
ar putea avea ca efect 
agravarea sau extinderea 
conflictului".

Amplu program de dezvoltare 
a transporturilor în U.R.S.S.

MOSCOVA 2 — Trimisul 
Agerpres, Simion Morco- 
vescu, transmite : în Uniu
nea Sovietică se afla în 
fază de aplicare un amplu 
program de dezvoltare a 
transporturilor, ramură 
deosebit de importantă a 
economiei naționale. Ac
tuala capacitate anuală de 
transport ajunge la 
liarde tone mărfuri 
miliarde pasageri, 
ce situează Uniunea
tică printre primele țări 
în acest domeniu. Planuri-

4 mi- 
și trei 

ceea 
Sovie-
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COOPERATIVA DE PRODUCȚIE,

ACHIZIȚII Șl DESFACEREA MĂRFURILOR

S E 8 I Ș

județul Arad

ORGANIZEAZĂ

în ziua de 7 iunie 1984

UN MARE TÎRG COOPERATIST

în ștandurile tîrgului veți putea găsi 
articole de textile, încălțăminte, marochină- 
rie, menaj, uz casnic și agricol, articole de 
blănărie de cea mai bună calitate.

Vi se oferă prilejul să vizitați expoziția 
cu vînzare a activităților proprii de industrie 
mică, precum și expoziția de mobilă organi
zată in colaborare cu Combinatul de Indus
trializare a lemnului din Arad, care, sperăm, 
că va satisface cele mai mari exigențe.

• Pierdut legitimație de ser
viciu, pe numele Farcaș Elena, 
eliberată de Fabrica tricotaje 
tip lină Hunedoara. O declar 
nulă. (c. 35)

• Pierdut legitimație de ser
viciu, nr. 38603, eliberată de 
E. M. Ghelari, pe numele Par- 
nică Nicolae. O deelar nulă.

(c. 2)
• Pierdut legitimație de ser

viciu, nr. 257. eliberată de 
întreprinderea de tricotaje 
Hunedoara, pe numele Rusu 
Sofia. O declar nulă. (c. 36)

publicitateI*
Iperspectivă au în 

extinderea continuă

I
I

le de 
vedere 
a transporturilor pentru a 
satisface cerințele impuse 
de ritmul înalt al dezvol
tării economiei țării.

Spre sfîrșitul actualului
cincinal, rețeaua căilor fe-. | 
rate electrificate va depăși ’ 
50 000 . km, asigurînd reali
zarea a peste jumătate din 
traficul de mărfuri. Se pre
vede, de asemenea, dubla
rea transportului de măr
furi prin conteinere, ceea 
ce va duce la economia de 
forță de muncă.

I

1

VÎNZARI — CUMPĂRĂRI

• Vind casă (grădină 
pomi, arbuști fructiferi) 
Hărău. Informații. “ 
lefon 15571, după 
Bolder Miron.

• Vind Dacia ’ 1 
Deva, telefon 12158.

$ Vind Dacia

cu 
în 

te- 
18,

Deva, 
orele 

(907)
310, nouă. 

(928)
w ____  _____ 1 300, neridi

cată, telefon 15884, .după orele 
16, Hunedoara. (te. 34)

9 Vind 
perfectă.

Hunedoara.

pace și colaborare a României socialiste, 
în consens cu interesele tuturor popoarelor

Politica de

in concepția țării noas
tre, a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, lumea de astăzi 
este o lume a interdepen
dențelor, care exclude sau 
face practic imposibilă izo
larea statelor, presupunînd, 
dimpotrivă, o amplă și ac
tivă conlucrare pe planuri 
multiple, în context bi sau 
multilateral, . constituind o 
condiție esențială în proce
sul dezvoltării economice 
și sociale. Totodată, com
plexitatea problemelor ce 
frămîntă omenirea, și in 
fața cărora nici o țară nu 
poate rămîne indiferentă, 
presupune în mod necesar 
conlucrarea în domeniul 
politic, respectiv participa
rea tuturor statelor la iden
tificarea căilor și mijloace
lor celor mai adecvate pen
tru înlăturarea focarelor de 
tensiune, pentru înfăptuirea 
dezarmării, în primul rînd 
a dezarmării nucleare, pen
tru depășirea recesiunii 
economice mondiale, pen
tru instaurarea unei noi 
ordini economice inferna

ționale, in general, pentru 
afirmarea 
țională a 
conduită, 
terstatqle

Pornind 
conceptie( u t-uici t 
cie este confirmată 
zi în viața internațională, 
România dezvoltă relații de 
prietenie și colaborare cu 
toate statele socialiste, în 
primul rînd cu cele veci
ne,' lărgește continuu con
lucrarea cu țările in curs 
de dezvoltare și nealiniate, 
amplifică, în spiritul coexis
tenței pașnice, raporturile 
cu toate statele lumii, fără 
deosebire 
cială. La 
lății, țara 
neabătut 
nei egalități ’ în 
respectujui independenței și 
suveranității naționale, ne
amestecului în treburile in
terne și avantajului . reci
proc, . nerecurgerii la forță 
și la amenințarea cu forța.

în viața interna- 
unui nou cod de 
a unor relații în
de tip nou.

de la această 
a cărei temeini- 

> zi de

de orinduire so- 
bazo acestor re- 

noastră așează 
principiile depli- 

drepturi,

Roadele acestei politici 
consqpvente, principiale și 
unitare sînt evidente. O pri
vire 
tiază 
1947 
lății 
state ale lumii, iar in 1965 
cu 67 de țări, în prezent, 
aria relațiilor diplomatice 
ale țării noastre s-a extins 
la 139 state din toate con
tinentele globului. O con
tribuție determinantă la a- 
ceastă dinamică dezvoltare 
a relațiilor pe multiple pla
nuri ale țării noastre pe 
plan internațional o con
stituie activitatea neobosi
tă a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, care, d o 1965, 
a efectuat aproape 230 de 
vizite în țări din Europa, 
Asia, Africa, America Lati
nă și America de Nord.

O componentă, de ase
menea, esențială a ample
lor raporturi ale României 
socialiste la scară mondia
lă o constituie întîlnirile și 
convorbirile avute de tova
rășul Nicolae Ceaușescu cu

retrospectivă eviden- 
faptul că, daco in 

România întreținea re- 
diplomatice cu 25 de

de guvern 
țara noas- 

• documen- 
a ceste pri- 

tratate d 
'aborare,

șefi de stat și 
care au vizitat 
trâ. Importantele 
te semnate cu < 
iejuri — tratate de priete
nie și colaborare, declarații 
și comunicate comune, a- 
corduri și programe de co
laborare în diverse dome
nii — au contribuit la extin
derea cadrului politic și ju
ridic al dezvoltării raportu
rilor bilaterale și conlucră
rii cu alte state.

Promovarea consecventă 
a unei politici de pace și 
colaborare, eforturile con
stante ale României socia
liste, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru 
promovarea cauzei păcii 
și înțelegerii au adus po
porului român astăzi prie
teni pe toate meridianele 
globului, au făcut ca po
litica externă a țării noas
tre să se bucure de un înalt 
prestigiu și de o largă au
diență pe plan internațio
nal, să fie mereu vie în 
conștiința lumii.

SON SAVASTRE
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(te
stare 
28186. 

(930)
Moskvici 407, start* 
schimb cu Trabant 

Bircra 
(921)

pian coadă 
vieneză, preț

Dacia 1 100, 
Deva, telefon

• Vind 
bună său 
601, indiferent starea. 
Mică, nr. 66.

9 Vind urgent 
scurtă, marcă . _ .
convenabil. Informații, telefon 
18170, Hunedoara. (c, 33)

9 Cumpăr doze „Di Marzio" 
sau japoneze — chitară. Hu
nedoara,^telefon 18678. (934)

ANIVERSARI

Colectivul A u l o b a z e i
I.J.T.L. Hunedoara urează 
tovarășului Lemne Ștefan 
„La multi ani“J, cu prilejul 
pensionării. (932)

$ Șaisprezece trandafiri în 
buchetul vieții pentru Marius 
Tocaciu din Aurel Vlaicu. 
Urează familia Belcea.

(935)

DECESE

SCHIMB DE LOCUINȚA

9 Schimb apartament două 
camere, confort 1. Hunedoara, 
cu similar sau garsonieră 
Deva. Telefon 957/16968.

(919)

• Colectivul Teatrului 
de stat de estradă Deva 
anunță cu nespus regret 
încetarea fulgerătoare din 
viață, în vîrstă de numai 
50 de ani, a celui ce a 
fost un minunat coleg

VIOREL BALAN

Sîntem alături de faini- 
lia îndoliată.

PIERDERI

© Pierdut legitimație de ser
viciu, 
mi on 
E. M.

nr. 6937, pe numele Si- 
Dumitru, eliberată de 
Certej. O declar nîflă.

(914)
5S Pierdut legitimație de ser

viciu, nr. 259, pe numele Tol- 
tiș Mariana, eliberată de I.P.H. 
Deva. O declar nulă.

9 Pierdut 
nr. 332655/31 
2 IV. 1984 ; 
332661/4 IV. 
1981 ; 333091 
' — 1984 ;

(915)
foi de parcurs 
III. 1981 ; 332656/ 

; 332660/3 IV. 1984 ;
1984 ; 332667/6 IV.

IV 1981 ; 333004/ 
9 IV 1984 ; 333006'10 IV 1981 ; 
333007/11 IV 1984, pe numele 
Birtom Gheorghe, eliberate de 
l.I.L. Deva. Le deelar nule.

(927)
» Pierdut legitimație de ser

viciu, pe numele Ivașcu Con
stantin, eliberată de C. S. Hu
nedoara. O declar nulă.

(c, 31)
• Pierdut legitimație de ser

viciu, eliberată de C.S.H., sec
ția reparații siderurgice, pe 
numele Rad loan. O declar 
nulă. (c. 32)

® Familia îndoliată a- ] 
nunță cu -adîncă durere | 
încetarea din viață a 
scumpei lor mame, bu- j 
nici și străbunici

STÂNCEL OCTAVIA
Corpul neînsuflețit se j 

află ia capela din strada |. 
M. Eminescu, Deva. în- 
mormintarea 1 va avea loc ' 
în ziua de 4 iunie, ota 14. 1

9 Familia Balogh Alexan
dru mulțumește acelora care 
au condus-o pe ultimul drum 
pe draga lor

BALOGH CORNELIA.
Sincere mulțumiri colectivu

lui de infirmiere Petruț Flo- 
rica, Sitoiaru Aurelia, Petri- 
șor Florica, precum și Elisa- 
btetei Popa - Erji. Calde mul
țumiri colectivului medico- 
sanitar, în mod special tov. 
dr. Giurgiu Mircea care a dat 
dovadă de multă umanitate. 
Mulțumiri colegilor de muncă 
și conducerii Autobazei 1 
marfă — Deva. O vom păstra 
pentru totdeauna în inimile 
noastre îndoliate. (929)
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