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Sesiunea Consiliului
popular județean

Ieri, și-a desfășurat la 
Deva lucrările cea de a 
XVII-a sesiune a celei de 
a opta legislaturi a Consi
liului popular județean.

La lucrările sesiunii au 
participat, alături de depu
tății Consiliului popular 
județean, deputați ai Marii 
Adunări Naționale care își 
au circumscripțiile în ju
dețul nostru, activiști de 
partid, conducători ai unor 
unități economice, ai or
ganizațiilor de ‘masă și 
obștești, cadre cu munci 
de răspundere din indus
trie și agricultură, pre
ședinți și vicepreședinți ai 
comitetelor executive ale 
consiliilor populare, cadre 
din aparatul consiliului 
popular și al organelor 
locale de specialitate, zia
riști.

Lucrările 
desfășurat 
comisii.

Sesiunea

sesiunii s-au 
în plen și pe

a analizat mo-

Adunarea cetățenilor 
din județul Hunedoara

a avut Ioc Ia

în

Tot ieri
Deva și adunarea cetățeni
lor pe județ. La adunare 
au participat peste 400 de 
cetățeni, deputați, membri 
ai comisiilor permanente, 
primarii orașelor și comu
nelor, reprezentanți ai oa
menilor muncii din unită
țile economice și sociale, 
ai tuturor categoriilor de 
cetățeni din județ. Au fost, 
de asemenea, prezenți la 
adunare deptltați ai Marii 
Adunări Naționale care își 
au circumscripțiile 
județul Hunedoara.

Adunarea a avut la 
dinea de zi :

— Raportul Consiliului 
popular județean și. al Co
mitetului executiv cu pri
vire la executarea lucră
rilor edilitar gospodărești, 
întreținerea locuințelor, a- 
sigurarea aprovizionării 
populației, soluționarea pro
punerilor, sesizărilor și re
clamațiilor oamenilor mun-

or-

(JzcLntlLia

îl las
Alin 

furcă, 
să se

„Fii liniștită mămică, mă 
descurc eu. Pe tata 
să se odihnească", 
pune receptorul in 
apoi ajută pe Erlend 
pregătească de școală. Ceva 
ma' tîrzîu, cind se tre
zește și Dorin, mezinul care 
n-a împlinit încă doi ani, îi 
zîmbește, alinindu-i dorul 
de mamă: „Vine mămica, 
să vezi, azi vine mămica", 
ii spală obrăjorul și minu
tele și-i dă să mănînce. 
Pînă după-amiază la orele 
17 cind merge Ia practică 
— este elev în clasa a X-a 
la Liceul industrial mir^er 
Petroșani — împreună cu 
tăticul, va rezolva toate
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dul în care au acționat 
consiliile populare și or
ganele locale de speciali
tate pentru aplicarea mă
surilor privind autogestiu- 
nea economico-financiară 
și autofinanțarea Unități
lor administrativ - terito
riale, a dezbătut stadiul 
de aplicare a Programului 
Unic de creștere a pro
ducției agricole în gospo
dăriile membrilor coopera
tori și ale producătorilor 
cu gospodărie individuală 
și a adoptat Programul cu 
privire la creșterea efecti
velor de animale în gos
podăriile populației pe pe
rioada 1984—1990.

Atît în materialele pre
zentate cît și în dezbaterile 
la care au participat tova
rășii : Alexandru Ișan, 
Pavel Irimie, Lazăr Filip, 
Ana Boșorogan, Vasile 
Prodea, Aron Medrea, Va
leria Secan, Constantin Co
tar s-a subliniat necesitatea

și măsurile

a cetățenilor ju- 
la politica înțe-

cil, hotărîrile 
adoptate și modul în care 
au fost aduse la înde
plinire.

— Dezbaterea programu
lui cu privire la creșterea 
efectivelor de bovine și 
ovine în gospodăriile popu
lației pe perioada 1984— 
1990.

Lucrările adunării au 
scos în evidență adeziunea 
deplină 
dețului 
leaptă a partidului și sta
tului nostru, hotărîrea lor 
neabătută de a munci cu 
toată capacitatea, pe toate 
planurile activității, pen
tru a obține succese de 
seamă cu care să cinsteas
că sărbătorirea celei de a 
40-a aniversări a revolu
ției de eliberare socială 
și națională, antifascistă și 
antiimperialistă, și Congre
sul al XlII-lea al parti
dului.

A fost subliniat efortul

„Părinții noștri ne-au învătat de bine7" » < » 7

Așa ne
problemele gospodărești.

... Dar sosește și mama. 
A fost internată pentru 
scurt timp in spital.

— N-au fost obișnuiți sin
guri. N-am lipsit niciodată 
de lingă ei — spune Anghe- 
lina. In timp ce-l saltă în 
brațe pe cel mic și-l sărută 
cu duioșie pe Alin, ochii 
albaștri i se înrourează ușor. 
Constată că in absența ei 
totul a decurs firesc. Încă
perile sînt curate, lucrurile 
puse in ordine, fa locul lor, 
pe aragazul din bucătărie 
se află cratițele cu min- 
care, tatăl celor trei copii 
s-a îngrijit să facă apro
vizionarea cămării.
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înfăptuirii

programe- 
acest scop 
veniturile

creșterii eficienței pîrghiilor 
financiare, sporirii continue 
a resurselor materiale și 
bănești ale municipiilor, 
orașelor și comunelor ca o 
condiție a 
autofinanțării.

Prin aplicarea 
lor stabilite în 
s-a reușit ca 
proprii în bugetele con
siliilor populare să spo
rească cu 126 milioane lei 
față de anul 1980, cu re
zultate bune înscriindu-se 
în acest sens municipiile 
Deva și Hunedoara, orașele 
Simeria, Călan 
comunele Ilia, 
bra, Geoagiu, 
Totești, Rapolt

Principiul autofinanțării 
— s-a afirmat în dezba
teri — este aplicat la tot

și Orăștie, 
Băița, Do- 
Mărtinești, 

și altele.

(Continuare in pag. a 3-a) 

de lo-

locali- 
nostru

financiar făcut de stat pen
tru dezvoltarea edilitar- 
gospodărească a județului, 
pentru construcția 
cuințe.

Dotarea actuală a 
tăților județului 
— s-a scos în evidență în 
raportul prezentat ca și în 
cadrul dezbaterilor — asi
gură acestora un nivel ri
dicat de confort și civili
zație. Pentru menținerea 
sa la cote superioare tre
buie să crească preocu
parea unităților speciali
zate, ca și a cetățenilor 
pentru buna întreținere și 
folosință a fondului de 
locuințe, a surselor și re
țelelor de apă, mijloacelor 
de transport în comun, 
pentru înfrumusețarea stră
zilor și cartierelor, paralel 
cu gospodărirea judicioasă 
a mijloacelor puse la dis
poziție de societate pentru

(Continuare in pag. a 3-a)

învățăm și noi
— Ne-am cunoscut, la 

Vaslui,- in iarna anului 
1963. Aveam 17 ani și el 
21. Ne-am căsătorit in 
vara următoare — poves
tește Anghelina. In aceeași 
vară ne-am stabilit in Va
lea Jiului. La cițiva ani, a 
venit primul copH, apoi al 
doilea... Mircea 
tunci la Petrila ; 
s-a transferot la 
vezeni. In '82 a venit pe 
lume Dorin. Ce mult ne-am 
bucurat I Casa era mai pli
nă, noi toți ne simțeam 
mai uniți...

Soneria întrerupse un mo
ment povestea vieții de fa
milie. Erlend, încă de la

lucra a- 
in 1977 

mina U-

Sîmbătă, 23 iunie, sub 
președinția tovarășu
lui Nicolae Ceausescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, a avut loc 
ședința Consiliului de Stat 
r La lucrările ședinței au 

participat ea invitați, vi- 
ceprim-miniștri ai guver
nului, miniștri, alți condu
cători de organe centrale, 
președinți ai unor comisii 
permanente ale Marii A- 
dunări Naționale.

în cadrul problemelor 
Înscrise pe ordinea de zi. 
Consiliul de Stat a dezbă
tut și adoptat Decretul pen
tru modificarea Decretului 
nr. 328/1966 privind circu
lația pe drumurile publice.

în continuare, Consil’ul 
de Stat a examinat și ra

MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ 
ÎȘI REIA LUCRĂRILE ÎN PLEN

Biroul 
Naționale 
crările în 
a noua a

Marii Adunări 
a hotărît ca lu- 
plen ale sesiunii 
celei de-a opta

CAMPANIA AGRICOLĂ DE VARĂ

Toți locuitorii satelor 
la efectuarea lucrărilor pe ogoare I

mobilizați
■■■>. -

Vața de Jos oferă, în a- 
ceste zile de sfîrșit de iu
nie, imaginea unei comu
ne puternic implicată în 
buna desfășurare a lucră
rilor ce au loc pe ogoare. 
Referi ndu-se la această 
stare de fapt Ioan Damian, 
secretarul comitetului co
munal de partid, primarul 
localității, -spunea:

— în cîmp se muncește 
la întreținerea culturilor 
prăsitoare și la recoltarea 
furajelor, lucrări care pre
supun o puternică mobili
zare de forțe umane' și 
mecanice, o bună organi
zare a acestei activități. 
Comitetul comunal de 
partid, consiliul popular 
și-au orientat întreaga ac
tivitate în direcția realiză
rii celor două . obiective. 
Prin activitate concretă pe 
teren, zi de zi, acționăm 
cu perseverență pentru 
traducerea în viață a che
mării secretarului general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, de a 
obține în acest an produc
ții agricole record.

La înfreținerea 
culturilor - puternică 
mobilizare de forțe 
mecanice și umane

La Cooperativa agricolă 
de producție din Vața de 
Jos s-a încheiat prașila a 
II-a mecanică la cartofi, 
sfeclă și porumb. Prima 
prașilă manuală s-a înche
iat 
se 
re 
la

ia sfeclă și porumb și 
află în plină desfășura- 
cea de a II-a prașilă 
cartofi. Mecanizatorii

• • • z z 
copill“

intrare. înainte de a-și 
așeza geanta cu cărți îi 
povestește, cu voioșie, „fU- 
mul" orelor din acea zi de 
școală : „Știi, mamă, azi 
la compunere mi-am ales 
tema „Omul muncitor, ca 
pomul roditor'. Și, în timp 
ce spune pe scurt rezuma
tul, ochii negri, 
îi lucesc asemenea 
nestemate, semn că 
mu/te de spus.

— ... Mircea este 
minunat - continuă 
vreme ce pune masa. Dar

ESTERA ȘINA

expresivi, 
unor 

a avut

u-n om 
eo în

(Conti) oare in pag. a 3-a) 

tificat: acorduri și conven
ții încheiate de România 
cu Zambia, Iordania, Olan
da, Maroc și Nepal

Toate decretele au fost, 
în prealabil, examinate și 
avizate favorabil de comi
siile permanente ale Marii 
Adunări Naționale, precum 
și de către Consiliul Legis
lativ.

în continuarea lucrărilor 
înscrise pe ordinea de zi. 
Consiliul de Stat a discu
tat și aprobat Raportul 
privind aducerea la înde
plinire a hotărîrii Consi
liului de Stat cu privire la 
dezbaterea în consiliile de 
conducere ale ministerelor 
și celorlalte organe centra
le a analizelor efectuate 
de comisiile permanente 

legislaturi a Marii Adu
nări Naționale să fie re
luate vineri, 29 iunie 1984, 
ora 10,00.

Bașa și loan Mun- 
au efectuat lucrări

Pavel 
teanu 
de bună calitate.

— Cum este participarea 
la muncă a cooperatorilor? 
— îl întrebăm pe Viorel 
Braica. președintele uni
tății.

— Avem zilnic Ia sapă 
peste 150 de cooperatori.

ÎN COMUNA 
VATA DE JOS

remarcă 
responsa- 
cele con- 
Andricău 

iar

Din cele trei brigăzi ale 
cooperativei se 
prin hărnicie și 
bilitate în muncă 
duse de Tănase 
și Romulus Gornic, 
dintre cooperatori Marioa- 
ră Kiss, Valeria Braica, 
Patrafina Voica. Floarea 
Voica, loan Crepcea, Sabin 
Voica, Marioara Indrei, 
Rodica Furdea și alții. De 
fapt, aș putea evidenția 
pe toți cooperatorii, că 
n-am înregistrat refuzuri în 
ce privește participarea 

. la muncă.

Ritm și calitate în realizarea| 
INVESTIȚIILOR

Obiectivele acestui an 
predate la termen!

ca și 
mobiliza

și includ realizarea 
obiective în Deva, 
Petroșani, Lupeni, 
Călan, deci pe o

— Știm că brigada nr. 
2 are o pondere însemnată 
în cadrul Trustului de an
trepriză pentru construcții- 
montaj Deva. Vă rugăm, 
tovarășe inginer Florian 
Lazea, șeful brigăzii, să vă 
referiți la sarcinile colec
tivului în acest penultim 
an al cincinalului.

— Sarcinile sînt, 
în anii trecuți, 
toare 
unor 
Ilia, 
Certej, 
arie destul de întinsă, ceea 
ce reclamă o foarte bună 
mobilizare și organizare 
pentru îndeplinirea lor.

— Care-i bilanțul celor 

Orăștie — oraș secular, înnobilat în „Epoca 
Ceausescu".

ctitorii
în anii SOCIALISMULUI

ale Marii Adunări Națio
nale privind aplicarea le
gislației în diferite dome
nii' de activitate.

în cadrul ședinței. Con
siliul de Stat a dezbătut 
și aprobat Raportul Comi
siei pentru analiza 1 ac livi- 
tății de soluționare a pro
punerilor, sesizărilor, re- 
clamațiilor și cererilor oa
menilor muncii adresate 
Consiliului de Stat, pre
cum și Raportul Consiliu
lui de Miniștri cu privire 
la activitatea de soluționa
re a propunerilor, sesizări
lor, reclamațiilor și cereri
lor oamenilor muncii adre
sate organelor centrale ale 
administrației de stat.

Consiliul de Stat a exa
minat și aprobat Darea de 
seamă privind activitatea 
desfășurată de Tribunalul 
Suprem și Raportul pri
vind activitatea desfășura
tă de organele procuraturii.

Consiliul de Stat a solu
ționat, apoi, unele proble
me ale activității curente.

Numeroasă este partici
parea la întreținerea cul
turilor și la Cooperativa 
agricolă de producție din 
Birtin. Ca urmare a aces
tui fapt, pînă în prezent 
s-au terminat prașila a II-a 
la sfeclă și cartofi, prima 
prașilă la porumb și se 
lucrează la prașila a doua 
la porumb, lucrarea aflîn- 
du-se aproape de finaliza
re. Tot aici — de altfel ca 
și la C.A.P. Vața de Jos — 
se efectuează cel de-al doi
lea tratament la cartofi 
pentru combaterea gînda- 
cului din Colorado, lucra
re ce o efectuează mecani
zatorii Petru Tudoran și 
Ioan Stanciu. Veronica 
Bașa, președinta coopera
tivei, evidenția participarea 
la întreținerea culturilor a 
brigăzilor conduse de Au
rel Loliș și Iosif Petri- 
cean, ca și hărnicia coope
ratorilor Roman Oprean,

TRAIAN BONDOR

(Continuare in pag. a 3-a)

în
de 

de- 
pe-

cinci luni și două decade 
ce au trecut din an ?

— Este bun. Ne-am 
deplinit prevederile 
plan, chiar cu unele 
pășiri, iar raportat la 
rioada. similară din 1983, 
de la începutul anului cu
rent avem o realizare mai 
mare cu 4 la sută și am 
predat cu 39 de apartamen
te mai mult. Am finalizat 
șl predat beneficiarilor, 
pînă în prezent, comple
xul de alimentație publică 
din Lupeni, blocurile 42, 
44, 46, 47, din Deva și nr.

DUMITRU GHEONEA

(Continuare in pag. a 3-a)
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ÎNNOBILAT IN „EPOCA CEAUȘESCU“ 8.30 Teleșcoală] 
9,00 Almanahul
9.30 De strajă 

10,00 Viața satw
color) 1 

11,15 Muzica pl 
11,45 Lumea co] 
12,40 Telefilmotj 

ghiozdan
13,00 Telex I 
13,05 Album dul 

(parțial c 
prins : * 
zică * n 
Iară și u 
sene amil 
gărele opl 
muri prii 
★, memori 
telesport j 
telespectai

18,30 Micul eJ 
cei mici

18.50 1001 de sj 
19,00 Telejurnal

lor)
19.20 Cin tarea I 

Emisiune] 
și ver^fcd

19,55 Film
na de za 
Premieră I 
tie a stol 
hoșlovacel

21.20 Varietăți ]
tractive 1

21.50 Telejurnal 
. lor). I

‘I

luni, z:

Ieri, azi, mîine
Interviu cu tovarășa FLOAREA DIRVAN, 

prim-secretar ol Comitetului orășenesc de portid, 
primarul orașului Orăștie

— Ce a fost orașul ?
— Dîn trecutul îndepărtat 

— ca ărbe atestată docu
mentar, Orăștie împlinește 
în 1964 vene robita vi «stă 
de 760 de ani, dar îmbră- 
țișîndu-și întreg ținutul se 
cdîncețte în 
un mileniu 
localitatea 
veche vatră de cultură și 
istorie românească. A fost 
o cetate daco-romonă și te 
înfiooră plăcut gîndifl că pe 
pămîntul său și-au petre
cut pașii „împovărați de 
treburi" marele Decebol și 
Legiunile romane, că în 
1582 s-a tipărit „în cetate 
în Orăștie" Palia — printre 
cele dintîi scrieri în care 

caligrafiat cuvin tul 
A fost, pînă la 
revoluției din 23 

numai un

istorie cu încă 
ți jumătate — 
a fost o stră-

cw- 
că in 
tind
Con-

I simț

s-a 
român... 
victoria 
August 1944, 
orășel (de unde i s-a tras 
și numele — după N. lar
ga — fiind „numai o Orăș- 
tie cum i-au zis românii"), 
cu o agricultură înapoiată 
și firave puncte meșteșugă
rești; dar, revin, Orăștie a 
fost și locul unde și-au 
□știmparat setea de învă
țătură mulți oameni de sea
mă între care eminentul 

, om politic dr. Petru Groza 
și Aurel Vlaicu, „leacul” din 
Binținți, care i-a învățat 
la rîndul său pe oameni 
desprinderea de „plumbul" 
Planetei și, poate cel mai 
frumos lucru, i-a învățot 
să viseze la ZBOR, sub 
toate puterile de sugestie 
iradiate de noțiunea aripi
lor întinsei..

— Ce este orașul Orăș
tie ?

— în 
ctitorie 
nostru 
ță pe 
economice 
agricultura, 
este întruchipată astăzi de 
ogoarele fertile ale coope
rativei agricole, de unită
țile pentru creșterea porci
lor și a tineretului bovin, 
de minunatele grădini și 
sere pentru legume, zarza
vaturi, flori. Nu întîmplător 
își are sediul în Orăștie 
Complexul județean de se- 

i mințe, legume și material 
săditor, de unde se expe
diază germenii „exploziilor

cei 40 de ani de 
socialistă, orașul 

s-a înscris cu for- 
calea dezvoltării 

multilaterale : 
ca tradiție,

ț 
I

*

i

ț 
ț 
ț

ț

i

In timp, am intrat pe rtnd 
in •■eie nsai ref> ez-mtat,- 
ve Întreprinderi ale ora
șului. „De la o simplă 
unitase care fabrica o

pe rind in toate sec
toarele unității, iar de 
20 de ani este direc
tor. Ne spune: ,tn 
-Epoca Ceaușescu” pro
ducția întreprinderii a 
crescut de o sută de ori, 
deci producem în 1984 
exact cu un miliard de

prinderii au crescut o 
dată eu Orăștia, s-au ma
turizat profesional.

întreprinderea mecani
că va deveni reprezenta
tivă pentru oraș. în 1985 
numărul muncitorilor va 
crește cu 2 000, datorită 
faptului că în cincinalul 
prezent întreprinderea a 
beneficiat pentru dez-

de clorofilă" oi fiecărei 
primăveri. însă chipul de 
azi -al orațuufui poortâ pe
cetea unei industrii puter
nice. Fără o sntro in 
nunte. omintesc door 
ultimii 19 oni. de 
destinele patriei sînt 
duse cu un inegolab
ol răspunderii ș» ootor-e, 
împlinite de cel moi ub.t 
fiu ol poporului român, 
tovarășul Nicotoe 
Ceaușescu. orașul nostru o 
beneficiat din plin de gîn- 
direa clarvăzătoare o se
cretarului general, dezvol- 
tîndu-și cîteva ramuri de 
vîrf ale industriei. De la o 
unitate chimică, o fabrică 
de cărămidă, o moară și un 
atelier de pielărie s-o 
ajuns astăzi la 5 întreprin
deri industriale de nivel re
publican și alte 12 unități 
industriale, acestea rea- 
lizînd o producție onuală 
de peste 3,3 miliorde lei.

Toate aceste imagini ale 
economiei s-au oșezat în 
mod firesc, fără crispări,
pe chipul b>înd ți înțelept l 
al orașului. Deci, Orăștie ’
evocă astăzi imaginea unei ) 
punți trainice între trecut " 
și viitor.

— Ce va fi ?
— Deși prospectarea vii

torului este, în genere, o 
problemă grea, in cozul o- 
rașului nostru consider că 
sarcina este mai ușoară. 
Pornind de Io cîteva ade
văruri prezente — volumul 
anual al investițiilor pe 
plan economic și social, 
populație, cultură și învă
țăm! nt, cercetarea științifică 
locală, resursele din zonă 
etc. — și aplicînd acestui 
ansamblu legile dialectice 
ale dezvoltării, întrevedem 
chipul viitor al Orăștiei : 
o localitate urbană înflo
ritoare cu cartiere lumi
noase, cu parcuri și bule
varde 
circula 
a fost 
printre 
periferii 
muri de 
dustriei, cu cinematografe, 
palat de cultură și un mare 
muzeu al dacilor... Vizionari, 
cum ne-a învățat partidul, 
întrevedem în Orăștie 
mare centru cultural 
economic al județului 
al țării !

șui ing. Gheorgbe Vaier, 
directorul I.C Orăștie — 

I am ajuns o Întreprindere 
I chimică modernă, repre- 
I zentativă. Unitatea a cu- 
I noscut cel mai puternic 
I avint in ultimii 19 ani, 
I perioadă pe care o nu- 
I mim cu mîndrie ..Epoca 
I Ceaușescu”. Numai in a- 
| cest an. se vor exe- 
I cuta lucrări de dez- 
I voltare ce se ridică 
I la peste 58 milioane lei. 
I din care mijloacele fixe 
I reprezintă aproape 4 mi- 
■ lioane lei”.

_Favior” este o firmă 
cunoscută in țară și peste 
hotare. In 1984 va ex
porta produse în valoa
re de aproape 100 mi
lioane lei. Inginerul loan 
Probsdorfer a venit Ia 
„Vidra” în 1958. A lucrat

Privind cu „ochii" 
industriei

lei mai mult decît în 
1965. Aceasta a fost po
sibil datorită politicii efi
ciente de investiții, dez
voltare și dotare tehnică, 
promovată de secretarul 
general al partidului. Am 
răspuns acestei griji cu 
acțiuni de eficiență gîn- 
dite de specialiști și 
transformate prin hărni
cia întregului colectiv în 
fapte de prestigiu. Una 
dintre ele este valori
ficarea superioară și inte
grală a bazei de materii 
prime”. Am mai adăuga 
noi că oamenii între-

voltare de un fond .de 
peste 2 miliarde lei. De 
7 ani încoace — ne'măr
turisea ing. Mircea Rotea, 
director — existența în
treprinderii se caracteri
zează printr-o dezvoltare 
fără precedent. Numai un 
exemplu : de la 20 cadre 
cu studii superioare în 
1977. s-a ajuns în 1984 
la peste 300. întreprinde
rea a avut o influență 
deosebită asupra dezvol
tării orașului”.

Sînt puține orașele un
de activitatea comercială

o asigură sistemul coo
peratist . „Orașul nostru 
are o tradiție comercială 
— ne-a informat tovară
șul loan Boleta, președin
tele cooperativei de pro
ducție, achiziții și desfa
cerea mărfurilor. în ulti
mii 10 ani spațiile co
merciale s-au triplat că 
suprafață, localitatea fiini 
în prezent un mare cen
tru al valorificării produ
selor industriale de orice 
fel. în „Epoca Ceaușescu”, 
pe care o amintim cu 
simțire și mîndrie patrio
tică, volumul desfacerilor 
a crescut de. la 50 milioa
ne lei în 1965, la 370 de 
milioane lei în 1984. 
Ne-am înscris în acest 
avînt fără precedent, cu
noscut, sub conducerea 
tovarășului Nieolae 
Ceaușescu, de către toate 
ramurile economiei na
ționale", ..

Prin „ochii” industriei, 
am putut vedea coloanele 
puternice pe care se sprk 
jină Orăștia anului 1984, 
cînd întîmpinăm cu in
finite bucurii și împliniri 
40 de ani de libertate și 
Congresul al XIII-lea al 
partidului. •
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O zi prin urbe
intr-o zi de vară 1984, fa 

pas prin Orăștia multisecu
lară, avlnd „tovorăși" dear 
castanii umbroși ai străzrior 
și teii ce lansează valuri de 
parfum, fără nici o hartă a 
urbei in buzunar și chiar 
fără alte țeluri in aiară de 
acela de a redescoperi ora
șul in ochii și gindirea oa
menilor ce-i alcătuiesc co
loana vieții. Pe strada Uni
rii se construiește. Imagi
nile zvelte ale blocurilor noi 
date in folosință sînt părți 
ale unei ilustrate in care apar 
și aburii altor plămădiri din 
beton. Vedem schele înalte 
și oameni cu fața pistruiată 
de mortar. Ne apropiem de 
un bărbat care dirijează de
montarea unei schele. il 
cheamă Aurel Dănescu. /,Sint 
de 20 de ani in Orăștie - 
ne declară interlocutorul - 
adică de la înființarea șan
tierului. Trăsătura principală 
a localității o reprezintă con
strucțiile. In acești ani s-a 
construit mult. Recent ora
șul s-a îmbogățit cu două 
microcartiere : unul în zona 
străzii Pricazului și altul, 
unde sîntem acum, în peri
metrul străzilor Mureșului și

Unirii. A'ci lucrăm in pre
zent ia finisarea a două 
blocuri core vor fi predate 
pină la sfirșitul lunii iunie. 
In cinstea zilei de 23 Au
gust și a Congresului al 
XIII-lea ol partidului, ne-am 
angajat să terminăm blocul 
124, cu 52 de apartamente, 
d'f> ansamblul arhitectonic 
al noului spital".

Pe aceeași stradă, la nr. 
61, privirda ne este atrasă 
de o curte în care a răsărit 
un adevărat covor de flori: 
trandafiri, garoafe, crini. O 
gospodină, Maria Munteanu, 
le udă. „Orașul nostru este 
al fiorilor, de cînd mă știu. 
Lucrez la întreprinderea me
canică de pe timpul cînd 
era doar o mică unitate de 
industrie locală în care se 
făceau linguri de lemn, ume
rașe, scaune... In prezent, 
producția s-a schimbat com
plet — fabricăm mașini de 
înalță tehnicitate, iar strun
gurile le dăm și la export".

Pașii ne poartă pe strada 
Plantelor, aproape de pîrîw! 
Sibișel. Este o apă zglobie 
și curată, iar malul său este 
desenat de geometria cul
turilor. Pe o suprafață de

circa un hectar se văd: și
ruri de roșii, castraveți, ardei 
Iute și copia, varză, morcovi, 
ridichi, straturi de ceapă și 
usturoi. Un om, Petru Dara, 
îmbrăcat in salopetă ne ex
plică : „Este lotul pe care 
culi'văm cele necesare pen
tru! consumul public. Orăștia 
este și localitatea agricultori
lor harnici!“.

In zona opusă a orașului, 
pe strada Eroilor, aveam să 
rqjntilnim ideea micului agri
cultor urban care este obiș
nuit sâ facă din palma de 
pămînt de lingă casă o gră
dină fermecată. Pe Eroilor 30, 
a apărut în poartă tînărul 
Tiberiu Sav, cu un aparat de 
stropit în spate. Ne-a spus: 
„Am dat cu soluție peste 
cultura de cartofi, împotriva 
gîndacului din Colorado. Am 
învățat de la părinți 
sâ cultivăm strictul necesar 
de zarzavat în grădina casei.

Am cunoscut în centrul 
orașului patru frați cu nu
mele , de familie Zamă : 
Emilia, Rodica, Daniel și 
Constantin. Toți au meseria 
de croitor și formează o a- 
devărată secție de gen : 
„Am venit din Războienii la
șului și ne-am stabilit pen
tru totdeauna în Orăștie. Este 
un oraș foarte frumos care 
îi adoptă repede pe meseria

șii din toate domeniile". 
Cînd soarele se ascundea 
după turle, am părăsit ora
șul cu certitudinea că locui
torii săi îl adoră și ii îm
brățișează devenirile in hai
ne și culori prea complexe 
pentru a putea fi cuprinse 
în citeva rinduri.

PALIA
Din frunziș de aur vechi 
zboară vorbele perechi: 

litera-sămînță bună 

pe aripi de soare-lună, 

prin colbul tînăr-bătrîn 

cuvîntul-hotar ROMAN 
floarea-rază și-o desface 

pe cer de lumină-pace.
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Sesiunea Consiliului popular județean
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mai multe ramuri de acti
vitate economico-sociale. 
Dezvoltarea ramurilor pro
ductive în cadrul economiei 
locale este una dintre pîr- 
ghiile cele mâi eficiente 
ale autofinanțării prin par
ticiparea lor pe diferite 
planuri la constituirea 
bugetelor consiliilor popu
lare. Nerealizarea volumu
lui producției sau a bene
ficiilor planificate pentru 
ramurile respective 'atrag 
diminuarea contribuției 
lor la buget. în pri
mul trimestru al anului 
în curs se aflau în această 
situație și o șerie de unități 
din subordinea Consiliului 
popular județean — Trus
tul de antrepriză- generală 
pentru construcții-montaj, 
întreprinderea județeană 
pentru producție, indus
trial mică și prestări de 
servicii, I.C.S. mărfuri in
dustriale Deva a. căror 
contribuție la bugetul ju
dețului nu s-a ridicat la 
înălțimea posibilităților de 
care dispun. Datoare au 
rămas bugetului local și ~o 
serie de cooperative agri
cole de producție ca și 
unele dintre unitățile coo
perației meșteșugărești.

Este necesar — s-a afir
mat în materialul prezen
tat și' în cadrul TfeSbaterii 
— să sporească în viitor 
preocupările consiliilor 
populare pentru creșterea 
în ritm' susținut a venitu
rilor proprii ia bugetul

local; concomitent cu gos
podărirea cît mai judicioa
să a fondurilor alocate. Ho- 
tărîrea adoptată în acest 
scop creează premisele ne
cesare ea la finele acestui 
an, 53 unități administra
tiv teritoriale să se auto- 
finanțeze, creînd totodată 
excedent de venituri pen
tru bugetul județului, cin
stind și pe această cale 
cele două mari evenimen
te politice ale panului — 
jubileul eliberării și_ cel 
de al XlII-lea. Congres al 
partidului.

Referitor la -aplicarea 
Programului unic de creș
tere a producției’ agricole 
la gospodăriile populației, 
în materialul prezentat ca 
și în dezbateri s-a~subliniat 
importanța . deosebită ' a 
acestuia pentru autoapro- 
vizîonarea teritorială, pen
tru satisfacerea altor nevoi 
ale economiei. A fost, de 
asemenea, scos în evidență 
ajutorul pe care-1 primesc 
aceste gospodării pentru 
dezvoltarea producției, aju
tor constînd din mecani
zarea a o serie de lucrări 
pe loturile personale - sau 
terenurile în proprietate, 
livrarea către gospodării a 
unui material semincer și 
săditor cu calități supe
rioare, acordarea de cre
dite pentru cumpărare de 
animate,---- vînznrea către
populație a 5 500 purcei și 
300 mii’ pui de o zi, 
repartizarea de pășuni, asi
gurarea asistenței sanitar- 
veterinare și altele. în

felul acesta s-a reușit să 
.se realizeze integral și în 
structură planul de cultu
ră, au sporit, față de anul 
precedent, efectivele de 
animale, păsări și iepuri 
de casă.

Cu tot acest sprijin, față 
de sarcinile din programul 
unic există minusuri la 
efectivele totale și matcă 
de bovine și ovine. Con
tractele care s-au încheiat 
pentru fondul de stat nu 
reprezintă, nivelul posibi
lităților iar preluările sânt 
sub nivelul perioadei ex
pirate din an.’

în continuare, s-a spus 
în informarea prezentată 
și- s-a întărit in cursul 
dezbaterilor, se impune mo- 

. .bilizarea exemplară a lo
cuitorilor satelor la-între
ținerea culturilor, este ne
cesar să se urmărească ri
guros efectivele de animale 
pe fiecare gospodărie și 
combaterea tendințelor de 
înstrăinare: Sprijinul pe 
care-1 acordă întreprinde- 

,rile care preiau, la. fondul 
de stat produse animaliere 
să fie" mai prompt și di
versificat în conformita
te cu prevederile legii și 
ale Programului unic.’

în încheierea lucrărilor 
sesiunii a vorbit tovarășul 
Radu Bălan, prim-secretar 

• al Comitetului județean de 
partid, președintele Comi
tetului executiv al Consi
liului popular județean.

în problemele dezbătute, 
sesiunea a adoptat hotărîri 
corespunzătoare.
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asigura și spori acest 
confort.

Aprovizionarea populației 
cui produse ag realimentare 
și mărfuri industriale — 
s-a subliniat în dezbateri — 
a constituit pentru organe
le locale și județene de 
partid și de stat obiect 

, de preocupare permanentă. 
In consecință, în. aprovi
zionare s-au făcut simțite 
multe îmbunătățiri față de 

i perioada corespunzătoare 
a lanului trecut și chiar
față de planul de apro
vizionare stabilit pentru
perioada respectivă.

îmbunătățirea acestei ac
tivități implică pe mai 
departe un spor de preo
cupare din partea între
prinderilor de comerț, pen
tru a pune la dispoziția 

j populației în condiții ci- 
; vilizate și operativ fondul 

de marfă aprovizionat. S-a 
subliniat, de asemenea.- că 
in perfecționarea activită-

ții de aprovizionare și des
facere, consiliile populare, 
comitetele și. birourile lor 
executive trebuie să exer
cite un control mai sis
tematic. De asemenea,, tre
buie să se implice mai 
temeinic și la un nivel 

■ calitativ superior controlul 
oamenilor muncii.

Sporirea și diversificarea 
fondului de marfă ce ur
mează să se pună la dispo
ziția populației au o sursă 
sigură în posibilitățile de 
care dispune județul nos
tru. Tocmai de aceea, s-a 
afirmat în dezbaterile din 
cadrul 
trebuie 
toate căile acțiunea de con
tractare și predare la fon
dul de stat 
de produse 
de livrare 
către gospodăriile popu
lației. Asemenea deziderat 
nu se poate realiza decît 
înfăptuindu-se consecvent 
planurile de cultură repar
tizate fiecărei gospodării, 
cît și programul de creș-

adunării ideea că 
intensificată .pe

a cantităților 
planificate și 

a acestora de

tere în gospodăriile popu
lației 'a efectivelor de 
bovine și ovine, program 
dezbătut în adunarea ce
tățenilor pe județ.

Referitor la activitatea 
de soluționare a propune
rilor, sesizărilor și recla- 
mațiilor oamenilor mun
cii și cetățenilor, dezbate
rile au reliefat, de ase
menea, un spor de preocu
pare din partea organelor 
locale și județene, a con
ducerilor întreprinderilor 
și instituțiilor. Ca un mi
nus al respectivei activități 
a fost arătat faptul că, 
îndeosebi în mediul rural, 
nu sînt destul de bine 
folosite deplasările pe te
ren ale primarilor și celor
lalți activiști ai consiliu
lui popular pentru 
zolva operativ și în 
nică cunoștință de 
problemele pe care 
nii le ridică.

în problemele dezbătute, 
adunarea a adoptat măsuri 
corespunzătoare.

a re- 
temei- 
cauză 
oame-

Toți locuitorii satelor mobilizați la efectuarea
lucrărilor pe ogoare!

(Urmare din pag. 1)

Virgil Petrean, Victor Rîș- 
culeanu, Gheorghe Șerb, 
Vidu Oprean și alții, a- 
vîndu-1 în frunte pe Gheor
ghe Farca, secretarul orga
nizației de partid din sat.

Recoltarea furajelor — 
în ritm susținut.

Trebuie urgentate 
transportul și 

depozitarea acestora
La C.A.P. Vața s-a în

cheiat prima coasă pe cele 
11 ha cultivate cu lucer
na și pe 13 ha cu trifoi. 
Lucrarea a fost efectuată 
în întregime manual, iar 
conducerea cooperativei a 
organizat adunarea și 
transportul grabnic al re
coltei obținute. în scopul 
depozitării furajelor 
timp cît mai scurt, 
transport au fost mobiliza

în 
la

te toate atelajele unității și 
cele ale membrilor coope
ratori, 
cum, au fost 
peste 22 tone 
ceastă lucrare 
coasă de altfel 
s-au situat 
Traian
Andricău, Iosif Șoiea, Ro
man Bora și alții.

S-a încheiat coasa I 
suprafețele cultivate 
trifoi și la Cooperativa 
gricolă de producție 
Birtin. A început transpor
tul și depozitarea furajelor, 
fiind pusă la 
pînă în prezent, mai mult 
de jumătate din recolta de 
lucernă obținută. La aceas
tă unitate transportul și 
depozitarea furajelor tre
buie organizate mai bine, 
fiind necesar să fie mobi
lizate toate atelajele coo
perativei agricole și cele 
ale oamenilor din sat.

La Asociația economică

astfel că, pînă a- 
depozitate 

fin. La a-
— ca și la
— în frunte 
cooperatorii

Braica, Gheorghe

pe 
cu 
a- 

din

păstrare,

intercooperatistă din Bir- 
tin s-a încheiat recoltarea 
rapiței și a loliumului, 
fiind însilozate pînă acum 
peste 600 tone furaje masă 
verde, lucrare realizată de 
mecanizatorii Victor Dră- 
goi. Roman Trif, Tranda
fir Rus și alții. Se desfă
șoară cu intensitate recol
tarea finului cultivat, fiind 
cosite 15 ha cu lucernă, 
15 ha cu trifoi și 20 ha cu 
iarbă. Mecanizatorii Emil 
Drăgoi și loan Trifa efec
tuează o lucrare de bună 
calitate. Toată recolta de 
fîn obținută se află însă 
în cîmp. Numai în tarlaua 
din apropierea satului Țe- 
bea se află peste 150 că
pițe. Conducerea comple
xului de la Birtin are da
toria să organizeze trans
portul furajelor într-un 
timp cît mai scurt pentru 
a permite ca și la coasa 
a ll-a să se obțină o re
coltă cît mai bună.

Omagiu măreței aniversări

îutilnirea generațiilor
De mulți ani, luna iunie 

o devenit spațiul unor în
tâlniri și emoții colective. 
Generații de absolvenți re
vin periodic la școala 
care și-au format aripi 
și-ou luat zborul 
muncă, spre viață. Dar a- 
cest iunie al anului 1984 
este memorabil. întâlnirile 
pe core le găzduiește poar
tă pecetea însuflețirii, a 
'•abilului sentiment ol 
PARTICIPĂRII, semn sub 
care se desfășoară fiecare 
->,ar.;festare dedicată măre
ței onrversări din august. 
A sa o fost și întâlnirea ab
solvenților, de acum 40 de 
on! ci Liceului pedagogic 
din Deva, cu colegii lor 
core ou pornit în viață, de 
pe aceleași bănci, în urmă 
cu 30 de ani, cu 10 ani și 
cu cei care în această vară 
se oflo Io stort cu viitorul.
Cine ar putea reda în cu-, 
viate măreția momentelor 
trăite de cele patru gene- 
’Oții reunite în același înăl
țător gi nd ol devenirii prin 
devenirea pottâei ! Cine ar

în
Și 

spre

putea spune ce a însem
nat pentru inginerii Nicolae 
Cîndea, loan 
Paul Diniș, 
Victor Greavu, 
Mihai Popescu, prof.
dr. docent Dumitru Negoi 
reîntâlnirea, după 40 de ani, 
în clasele - devenite la
boratoare și cabinete de 
nerecunoscut — cu fostul lor 
coleg, profesor emerit Cor
nel Stoica, directorul li
ceului gazdă ! S-au putut 
oare consemna momentele 
rememorabile împărtășite 
de profesorii Silviu Cerced, 
Maria Toma, loan Mariș, 
Traian Tămășan, loan Bloj, 
Maria Vlaicu, . judecătorul 
loan Dan, învățătorii Ze- 
naida Rusu, Marin Susan, 
loan lenășescu, Veronica 
Goja, Cornelia Firicean, 
pedagogul Elena Popescu, 
scriitorul Romulus Lai, de 
toți cei care au cunoscut 
impresionantele împliniri 
ale muncii lor din ultimele 
trei decenii, cînd modelul 
dat de ei se confundă cu 
însăși realitatea patriei, cu

Stoenescu, 
cercetătorul 

profesorul 
univ.

care au tins 
Cum să-i în- 

absolvenții de 
ani ai liceului 
întâlniți în a-

idealul spre 
și tindem I 
fățișă.m pe 
acum zece 
pedagogic, 
cest iunie, la orele educa
tive ale diriginților lor — 
Liliana Igno și Ovidiu Vlad 
— cînd în numai un dece
niu au parcurs un drum în 
care aspirația spre mode
lul comunist și hotărirea de 
a sluji patria, de a fi de 
folos națiunii au devenit 
realități palpabile 1 Mode
le formate în iureșul mun
cii, al făuririi conștiinței 
revoluționare a altor gene- 

.rați.i de tineri. Se numesc 
Mirela Manoliu, Florica 
Bușe, Maria Niștoresc, Ma
ria Rădoi, Elena Săvulea, 
Minodora Simedrea...

S-au întâlnit, într-un me
morabil careu al anului 40 
al libertății patriei, patru 
generații purtând însemnele 
dimensiunilor profesionale 
și civice ale acestui ano
timp în care s-au format 
Oameni, formînd Oameni.

LUCIA LICIU ,

Ritm și calitate în realizarea | 
INVESTIȚIILOR

Obiectivele acestui an-predate la termeni
(Urmore din pag. I)

3 din Certej, spațiile co
merciale de la parterul 
blocurilor 109, 110, 111 din 
Deva.

— Ce alte obiective mai 
aveți în planul pe acest an 
și în ce stadii de execuție 
se află ?

— Mai întîi aș aminti 
moara de grîu din Lupteni, 
începută în 1983, cu - ter
men de finalizare la 30 
octombrie a.e., secția de îri- 
treținere auto a I.T.S.A.LA. 
Deva (termen— decembrie 
1984). fermele nr. 1 și 2 
de la Șoimuș, blocurile 61, 
61 A, 61 B din Petroșani, 
blocurile 5 A și 8 din Deva, 
blocul A din Ilia. Stadiile 
de execuție sînt avansate 
la toate aceste obiective 
și ne vom strădui să le 
predăm la termenele pla
nificate. Avem meseriași 
bine pregătiți, harnici, care 
răspund la toate chemă
rile, la toate sarcinile.

— Puteți să-i nominali
zați pe cîțiva ?

— Chiar îmi face plă
cere. Mă gîndesc la șefii 
de formații Dumitru Matei, 
Ioan Furdui, Ioan Mora, 
Iulius Gros, Petru Stoica, 
la maiștrii Nicolae Delu, 
Iosif Chișbora, Octavian 
Cotoi. Mai menționez for
ța organizației noastre

de partid (secretar, subln- 
ginerul Florea Bărteulescu), 
care-i mobilizează per
manent pe constructori la 
activitate susținută, fruc
tuoasă, își subordonează 
întreaga activitate îndepli
nirii sarcinilor de plan. 
Iar rezultatele sînt destul 
de bune. Deși mai avem 
unele probleme de organi
zare și disciplină a muncii, 
de aprovizionare tehnico- 
materială și mai ales de 
transport.

— Vă rugăm să ne spu
neți cum se aplică măsurile 
noii structuri organizato
rice adoptate în activitatea 
de investiții și de retribuire 
a muncii în acord global 
generalizat, ce efecte con
crete au asupra eficienței 
activității grupei ?

— Firește, măsurile au 
fost aplicate ferm și con
secvent. determinînd creș
terea autoexigenței și răs
punderii fiecărui construc
tor față de munca prestată, 
față de calitatea lucrărilor 
și gospodărirea materiale
lor, față de predarea la 
termen a tuturor obiective
lor. Aceleași exigențe și 
răspundere se cer însă ma
nifestate și de beneficiarii 
de investiții, privind mai 
ales asigurarea la timp a 
-• n-nr condițiilor de în

cepere a lucrărilor, iar pe

parcurs — o mai strînsă 
conlucrare între noi.

— Ce măsuri proprii ați 
aplicat pentru a vă încadra 
în noile exigențe pe care 
partidul le pune în fața 
oamenilor muncii din in
vestiții ?

— în vederea unei or
ganizări și îndrumări mai 
sistematice și operative a 
activității în ansamblul său, 
am unit mai multe forma
ții mici în cîteva formații 
complexe, âm constituit 
comisii speciale de urmări
re a calității lucrărilor și a 
modului de gospodărire a 
materialelor, comisii care 
iau măsuri împotriva ori
căror nereguli în aceste 
privințe. De asemenea, co
mitetul de partid a făcut 
o nouă redistribuire a 
membrilor săi pe formații 
și lucrări, avînd sarcini 
concrete de sprijin și în
drumare. Sigur, activitatea 
grupei noastre de construc
ții, ca și în alte domenii, 
este susceptibilă de per
fecționare și acționăm pe 
toate căile pentru a-i im
prima mai multă operati
vitate, calitate și eficiență, 
astfel îneît și noi să în- 
tîmpinăm cu rezultate deo
sebite cea de a 40-a ani
versare a eliberării patriei 
și Congresul al XIII-lea 
al partidului.

„Părinții noștri ne-au învățat de bine.
Așa ne învățăm și noi

(Urmare din pag. 1)

a avut e! această idee ~ 
eu să mă ocup de copii, 
casa să fie la rind, minca- 
rea caldă. El muncește bine 
și ciștlgă bine. In martie, 
cind a împlinit 42 de ani 
și 23 de minerit, factorul 
poștal i-a adus nenumăra
te felicitări și scrisori : din 
partea conducerii minei, 
comitetului de partid, comi
tetului sindicatului; din par
tea părinților și fraților din 
Moldova.

Soneria întrerupe din nou 
discuția. Intră un bărbat. 
Frumos, demn, echilibrat. 
Este minerul șef de briga
dă Mircea Secrieru, soțul 
Anghelinei și tatăl celor

trei băieți. Vine de la șut. 
Vorbește puțin, ca omul 
căruia-i plac mat mult fap
tele decît vorbele. Copiii 
se-adună în jurul lui. Se 
pun întrebări, se dau răs
punsuri, casa se umple de 
voioșie.

„Noi am fost șapte băieți 
și o lată. Părinții, oameni 
simpli, din Florești, un sat 
din Moldova, ne-au învă
țat de bine. Așa-i învă
țăm și noi pe-ai noștri" — 
ne spune.

,,Mircea, un băiat cinstit 
și modest, care a răzbit 
prin muncă" — așa-l carac
terizează toți cei care-1 
cunosc — ortaci' de la 
mină, vecinii din cartierul 
Hermes.

copiii46
Mircea Secrieru, bărbatul 

a cărui înfățișare nu-i tră
dează vîrsta, a transmis 
fiilor lui nu numai tră
săturile fizice, dar îi în
vață și ce-i munca cinsti
tă, ce-i omenia și curatul. 
Un tată și un soț ce se 
poartă demn față de copii 
și soția sa și cărora le pre
tinde același respect. O 
familie unită, în care sar
cinile se-mpart echitabil. în 
care dragostea între mem
brii ei formează acea at
mosferă de duioșie și gin
gășie, atît de necesară 
după orele de muncă din 
subteran ; o familie în care 
fiecare clipă prezentă este 
trăită pentru bucuria tu
turor.



ÎNCHEIEREA reuniunii la nivel 
DE EXPERȚI DE LA BELGRAD

GRAD 23 (Agerpres). 
Belgrad s-au înche- 

i • lu rările reuniunii de 
ex. erți privind cooperarea 
industrială multilaterală 
între țările balcanice, la 
care au participat delegați 
din Bulgaria. Grecia, Iu
goslavia. România și Tur
cia. la nivel de adjunct al 
ministrului.

în cursul lucrărilor, de
legația română a prezen
tat concepția președintelui 
Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, privind dezvol
tarea cooperării multilate
rale și creșterea înțelege
rii în Balcani, instaurarea 
unui climat de prietenie 
și bună vecinătate în re
lațiile dintre popoarele din 
această regiune.

Participanții au adoptat 
prin consens un document 
final care cuprinde reco
mandări menite să contri
buie la dezvoltarea și pro
movarea cooperării indus-

triale multilaterale intre 
țările balcanice.

Pornind de Ia experien
ța țării noastre, de la do
rința de a participa la ac
țiunile vizînd dezvoltarea 
cooperării industriale in- 
terbalcanice, delegația ro
mână a avansat propuneri 
privind convenirea de noi 
domenii de cooperare — 
de măsuri adecvate pen
tru menținerea dinamicii, 
promovarea și asigurarea 
continuității cooperării în 
acest domeniu, utilizarea 
unor forme noi și meca
nisme corespunzătoare ca
re să asigure legături per
manente, desfășurarea unui 
larg schimb de păreri și 
informații între ministere
le și organizațiile de spe
cialitate din țările regiu
nii, acestea avînd drept 
scop stimularea cooperării 
industriale pe termen lung 
în domenii de interes co
mun, pe baze reciproc a- 
vantajoase.

MEMORANDUM AL R.P.D. COREENE 
ÎN PROBLEMA PĂCII Șl DEZARMĂRII

PHENIAN 23 (Agerpres). 
— Cu prilejul „Lunii de 
solidaritate cu lupta po
porului coreean", Ministe
rul Afacerilor Externe al 
R.P.D. Coreene a dat pu
blicității un memorandum, 
în document, transmite a- 
genția ACTC, se sublinia
ză că poporul coreean nu 
va permite niciodată ca 
teritoriul său să fie trans
format într-un cîmp de 
bătălie nucleară.

Afirmînd că Statele Urâ
te încearcă să aducă in 
Coreea de sud rachetele 
nucleare cu rază medie de 
acțiune „Pershing-2“ și 
„Cruise" și chiar arme cu 
neutroni, memorandumul 
relevă că, în urma acestor 
acțiuni, în Peninsula Co
reeană s-a creat o situație 
foarte periculoasă. Guver
nul R.P.D. Coreene — se 
arată în document — a

înaințat propuneri corecte 
și realiste pentru preveni
rea pericolului unui răz
boi nuclear și soluționarea 
pașnică a problemei co
reene, depunînd toate efor
turile pentru transpunerea 
în viață a acestor propu- 
puneri.

Guvernul R.P.D. Coreene 
și întregul popor coreean, 
se arată în încheierea me
morandumului, își expri
mă convingerea că guver
nele, partidele politice și 
organizațiile de masă iu
bitoare de dreptate și pa
ce, forțele progresiste de 
pretutindeni își vor expri
ma sprijinul activ, solida
ritatea cu lupta justă pen
tru curmarea acțiunilor de 
transformare a Coreii de 
sud într-o bază nucleară și 
pentru soluționarea pro
blemei coreene pe cale 
pașnică.

Ș PRAGA. - In cadrul 
acțiunilor dedicate aniver
sării a 40 de ani de la în
făptuirea revoluției de eli
berare națională și socia
lă, antifascistă și antumpe- 
rialistă, in Editura Odeon 
i"n Praga a apărut, în 
condiții grafice deosebite, 
o -Re rospeciivă a litera
turii române".

Cu același prilej, pe sce
na Teatrului Nova Scena 
din Bratislava a avut loc 
premiera piesei „O scri
soare pierdută".

■ MOSCOVA. - Vizita 
în U.R.S.S. ne-a permis .,să 
discutăm in mod deschis 
toate problemele care pre
zintă interes pentru țările 
noastre" - a declarat, în 
cadrul unei conferințe de 
presă, Francois Mitterrand, 
președintele Republicii 
Franceze, la încheierea

convorbirilor avute cu Kon
stantin Cernenko, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S. 
El și-a exprimat părerea că 
„bazele definite în cadrul 
acestor convorbiri sînt su
ficient de solide pentru ca, 
intr-adevăr, să aibă efecte 
utile" — relatează agențiile 
TASS și France Presse.

■ BEIRUT. - Forțele is- 
raeliene de ocupație din 
sudul Libanului au între

prins un nou raid asupra 
unei localități libaneze, a- 
plicînd măsuri represive îm
potriva populației, relatea
ză agenția Reuter. Potrivit 
agenției, soldați israelieni 
au pătruns în satul Al- 
Sharqiyeh, situat la sud- 
est de Saida, unde au in
cendiat o locuință și au 
arestat cinci persoane.
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I.M.R.C.T. BUCUREȘTI 
A.M.R.C.T. - NORD - HUNEDOARA

Str. Ștefan cel Mare nr. 1 
încadrează urgent în muncă următoarele ca

tegorii de personal
• 6 ingineri
• 2 ingineri principali
• 1 "ubi.iginer
• 6 tehnicieni principali
• 3 inspectori principali personal.

De asemenea, încadrează pentru punctele 
de lucru Călan, Hunedoara, Orăștie, Lupeni, 
Alba lulia :

• lăcătuș categ.
• sudor categ.
• tinichigii categ.
• zidar șamotor categ.
* instalator instalații industriale

CASTELUL DIN CARPAȚI" Șl IUBIRILE LUI JULES VERNE (XII)JIUL, „
Traducătorul micului ro

man „Le Château des Car- 
pathes", (apărut, așa cum 
știm, în 1892, în editura 
Hetzel — Paris), precizează 
în prefață : „O problemă 
care-l interesează, în mod 
firesc, pe cititoxil român, 
privește sursele documentă
rii lui Jules Verne. Abun
dența numelor geografice 
și a cuvintelor românești, 
pomenirea unor obiceiuri și 
mai ales precizia cu care 
descrie peisajele Văii Jiu
lui au dus la presupunerea 
că ar fi vizitat locurile de
spre care vorbește. Nu a- 
vem însă nici o dovadă în 
acest sens și, cum pare 
greu de crezut că vizita în 
Transilvania a unui scrii
tor celebru ca autorul 
„Castelului din Carpați" 
putea trece neînregistrată 
de numeroșii gazetari ai 
vremii, care s-ar fi soco
tit onorați să obțină de la 
el interviuri și declarații,

trebuie să credem că Jules 
Veme a folosit în primul 
rînd cele două izvoare (Re
dus și Gerando), mențio
nate de altfel la începutul 
romanului, unele surse mai 
greu de identificat, precum

dacă parcurgem notele AI- 
lottei de la Fuye : „La Flo
rența, familia Verne trece 
neobservată și se bucură 
de asta, avînd nevoie de 
odihnă, dar la Veneția po
vestea celor O mie și una

SER I A L

2-6
2-6
2-6
2-6

categ. 2—7
Condițiile de încadrare sînt cele prevă

zute de Legea nr. 12/1971 și Legea nr. 57/ 
1974 modificată în 1980 si prin Decretul 
nr. 325/1983.

Personalului muncitor i se asigură ca
zare în organizare de șantier, iar pentru cei 
nefamiliști la căminele muncitorești.

Informații suolimentare la telefoanele 
957/12754 - 12338.

și relatările unei prietene 
originară din Transilvania 
și proprietară a unui mic 
„castel din Carpați", am
plasat pare-se cam prin re
giunea unde se desfășoa
ră acțiunea romanului. A- 
mintirrle acestei prietene 
îi vor fi fost deosebit de 
utile...". Am încheiat cita
tul. Dintre argumentele jus
te, folosite de traducător, 
cel privitor la imposibilita
tea ca Jules Verne să fi 
călătorit incognito, nu stă 
— neapărat — in picioare,

de nopți reîncepe. Cara
vana descinde la hotelul 
Oriental, Jules Verne, sătul 
de glorie, vrea să se în
scrie sub numele Prudent 
A! lot te, dar Honor ine (so
ția sa), care a căpătat 
gustul onorurilor, își trădea
ză soțul și-l dă pe mina 
venețienilor" (în anul 1884, 
cînd scriitorul are 56 de 
ani). Așadar, nici chiar 
un voiaj „incognito" (așa 
cum s-a întîmplat la Flo
rența) nu putea scăpa — 
nu mai are cum să scape I 
— investigației biografilor și

• 
exegeților. Ana Margarete 
Maderspach nota în 1883, 
mai 5 : „Descrierea satului 
Ia marginea căruia locu
iesc cu tata, de-acum bol
nav, ocupîndu-mă de toate 
treburile domeniului și în 
mod aparte de doagele 
pentru butoaie și trimiterea 
lor la Roma și Viena, sînt 
sigură că i-a plăcut bunu
lui meu prieten de la A- 
miens. Cred... Castelul nos
tru e ca o închisoare. Rece 
și neprimitor. Are șapte tur
nuri, cu oficii de ppărare 
și două ieșiri secrete — una 
spre biserică, cealaltă duce 
în munte pe sub rîu. Să
tenii, oameni liberi, mulți 
veniți de peste munți, din 
Valachia, răzvrătiți, după 
cum înțeleg, dar ei n-o 
spun, sunt așa de blînzi, 
supuși și buni lucrători că 
n-am a mă plînge...".

DUMITRU DEM IONAȘCU
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ÎNTREPRINDEREA DE PRODUCȚIE 
INDUSTRIALĂ PENTRU CONSTRUCȚII 

CĂI FERATE DEVA
ÎNCADREAZĂ DE URGENȚĂ

• strungari, categoriile 2-6
• strungari pentru Carusel și D.R.T., catego

riile 2-6
• frezori, categoriile 2-6
® rectificatori, categoriile 2-6.
Se asigură pentru titular și familie permise

C.F.R. și abonament C.F.R. sub 60 km, de la 
locul de muncă la domiciliul titularului. (3)

Vei rămîne mereu în sufle
tele noastre.-JTTHTTi

publicitate

Diabetul zaharat a fost 
recunoscut din cele mai vechi 
timpuri, în papirusul Eberth, 
copie a unui jurnal medical 
egiptean, făcîndu-se referire 
la „o boală cu e’i murirea 
de urini ab nder.te și trec- 
vente“. Numele -a fost dat 
bolii de către Aretaeus din 
Capadocia (30—90 era noastră), 
diabet însemnînd în limba 
greacă „a curge prin sifon". 
Și medicina veche chineză 
(300 e.n.) descrie diabetul ca 
„o boaJă a setei".

D oetul zaharat este o boa
lă cronică constînd în esență 
în perturbarea metabolismu
lui glucidic consecutiv unei 
lipse a insulinei ; se știe că 
aceasta este produsă de celu
lele beta din pancreas, dar 
deficitul său poate ține de 
un deficit de ,.fabricare" a 
insulinei de către celulele beta

Diabetul
din pancreas, de neutraliza
rea unei cantități de insulina 
din cea produsă deja, sau de 
diminuarea efectelor sale în 
periferie, .la nivelul celulelor.

SC vorbește în medicină de

zaharat (I)

VÎNZARI
• Vînd Dacia 1100. Cristur 

nr. 261 bis, după orele 17. 
Furcă Francisc. (1120)

• Vînd Skoda S 100. Hu
nedoara, telefon 12772. (c. 15)

• Vînd capre de Banat, ti
nere. Deva, strada Aurel Vlai- 
cu 124. (1117)

• Vînd 20 familii albine. 
BMipotoc nr. 97, Alb Augustin.

(1118)

• Colectivul circumscripției 
sanitar-veterinare Deva este 
alături de familiile Florea și 
Vasiu în greaua pierdere su
ferită prin moartea fulgeră
toare și prematură a celei care 
a fost

LENUȚA VASIU, 
născută Florea, și transmite 
sincere condoleanțe. (1123)

de tip II, insulinoindependent, 
perfect tratabil prin regim 
igieno-dietetic ca atare, sau 
în combinație cu medicamen
te administrate pe cale bucală 
(tablete).

SFATUL MEDICULUI

un diabet zaharat primar, a 
cărui cauză nu este cunos
cută, dar în apariția căruia 
are mare importanță o predis
poziție ereditară și de un 
diabet secundar, care este pro
dus de unele cauze identi
ficabile. Șe distinge diabetul 
zaharat de tip I, insulin ode- 
pendent, care necesită deci 
administrare permanentă de 
Insulin ă și diabetul zaharat

S-au evidențiat prin nume
roase studii o serie de fac
tori de risc implicați în ă- 
pariția diabetului : eredita
tea, excesul de alimente, de 
dulciuri în special, cu obezi
tatea consecutivă, unele medi
camente (nefrix, cortizon, anti
concepționale), traumele psihi
ce, unele boli (hepatita virală, 
parotidita epidemică, litiaza 
biliară, pancreatitele). în mod

clasic boala se manifestă I 
prin polifagie (alimentație în * 
exces), polidipsie (consum de | 
apă excesiv), poliurie (emisie I 
de mari cantități de urină). * 
Uneori bolnavul se prezintă | 
la medic pentru cu totul alte | 
motive : infecții care nu se * 
vindecă, oboseală marcată, scă- I 
dere în greutate, unele sufe- | 
rințe ale organelor genitale * 
etc. Simptomele sugestive pen- | 
tru boală au o explicație ex- | 
trem de clară : în lipsa insuli- * 
nei glucoza, neutilizată, se | 
acumulează în sînge, de un- | 
de, după depășirea nivelului * 
de 160 mg/%, trece în urină | 
(glicozurie), antrenînd și elimi- | 
narea pe cale urinară a unei ț 
mari cantități de apă, scă- | 
derea acesteia din organism | 
producînd o sete exagerată, t 

(Va urma). |
Dr. CORNEL STOICA I

ANIVERSARE
• Cu ocazia pensionării to

varășului RESIGA NICOLAE, 
colectivul de oameni ai mun
cii din cadrul fermei nr. 8, 
I.S. „Avicola" Mintia, îi urea
ză multă sănătate și un căl
duros „La mulți ani (1122)

DECESE
• Colegii de serviciu din 

cadrul Bazei I.P.E.G, Hune- 
doara-Deva sînt alături de co
legul lor Vasiu Cornel în 
greaua încercare suferită prin 
pierderea soției sale. (1119)

• Familia și rudele, cu a- 
dincă durere, anunță încetarea 
din viață a preaiubitei lor

Vasiu Lenuța (Florea) 
în vîrstă de 29 ani.

înhumarea va avea loc luni, 
25 iunie, orele 14,00, în satul 
Nojag, nr. 56.

• Colectivul oamenilor 
muncii din Institutul de 
proiectări Deva anunță cu 
durere încetarea prematu
ră din viată a colegei lor 
VASIU ELENA (LENUȚA), 
exprimînd sincere condo
leanțe familiei.

îi vom păstra o veșnică 
amintire.

• Familiile Ardeleanu și 
Cojocaru anunță, cu adiri- 
că durere, încetarea din 
viață a dragei lor cumnate

COJOCARU VICTORIA 
(MICA) 

din București, o neasemui
tă soție, mamă și bunică, 
fostă șefă de serviciu la 
Direcția județeană de poș
tă din Deva.

Inmormîntarea va avea 
loc marți, 26 iunie, ora 14, 
în localitatea Veștem, ju
dețul Sibiu.
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