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Gospodăriile populației sînt chemate 
să-și aducă o contribuție mai însemnată 

la autoaprovizionarea teritorială
Ieri, Ia Deva a avut loc 

o consfătuire de lucru la 
care au participat secreta
rii comitetelor comunale 
de partid din comunele 
cu localități necoopera- 
tivizate, membri ai co
misiilor județene și co
munale ale producătorilor 
agricoli, țărani fruntași și 
cadre tehnice agricole din 
comunele respective. In ca
drul consfătuirii s-a ana
lizat modul cum gospodă
riile populației și-au ono
rat prevederile de plan In 
anii 1981—1983 și obiecti
vele ce trebuie să le în
făptuiască în perioada 1984 
1985, în lumina prevederi
lor Programului unic de 
creștere a producției agri
cole în gospodăriile perso
nale ale membrilor coope
rativelor agricole de pro
ducție și în gospodăriile 
țăranilor particulari, a sar
cinilor și orientărilor date 
de secretarul general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Raportul prezentat ți 
participanțif la dezbateri 
au dat o înaltă apreciere 
preocupării statornice a se
cretarului general al parti
dului pentru dezvoltarea in
tensivă și modernizarea a- 
griculturii, pentru înfăp
tuirea noii revoluții agrare 
și creșterea aportului tutu
ror gospodăriilor popu
lației, îndeosebi al țăra
nilor cu gospodării indi
viduale, la progresul ge
neral al țării și ridica
rea bunăstării întregului 
nostru popor. în acest 
context s-a reliefat că 
gospodăriile populației din 
Județul nostru dețin 40 la 
sută din suprafața arabilă, 
54 la sută din efectivul to
tal de bovine, 47 la sută 
din cel de porcine și 61 
la sută din ovine. Iată deci 
un însemnat potențial ce 
trebuie mai bine pus în 
valoare, deoarece pînă a- 
cum participarea gospodă

riilor populației la realiza
rea fondului de autoapro- 
vizionare șl a fondului de 
stat nu a fost pe măsura 
posibilităților șl a cerințe
lor. Cîteva date compara
tive sînt cît se poate de 
edificatoare în acest sens. 
Astfel, producătorii agri
coli din comunele Balșa, 
Brănișca, Burjuc și Dobra 
au livrat, in medie, o can
titate de lapte de 5—10 
ori mal mare pe cap de 
vacă față de gospodăriile 
populației din Băița, Ani- 
noasa, Pui și Lunca Cernii 
de Jos. Situații asemănă
toare se întilnesc la lap
tele de oaie și la alte pro
duse. Dovedindu-și hărnicia 
șl priceperea în muncă, 
cultivînd cu grijă pămln- 
tul ce U dețin și crescînd 
un număr sporit de ani
male, numeroși producători 
agricoli au, an de an, o 
însemnată contribuție la
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Profite în șpatiut mumii.
în vieții

O perdea de praf fin, 
abia sesizabil, plutește ca 
o lină fluturare de aripi. 
Ciocane de remn, minuite 
cu meșteșug, lovesc saca
dat in dălți și cioplitorii 
scot din albul marmurei 
așchii fine.

— Cu ciocane de lemn ?
- Da. Lemnul face lovi

turile mai dulci, le amorti
zează, cum zicem noi. Ve
deți, marmura e ca o ființă 
vie. Cu ea trebuie să te 
porți cu multă finețe, fără 
durități, fără bruscări,..

Candin Miheț, omul care 
ne vorbește, cioplește in 
marmură, mai bine zis 
sculptează in marmură de 
30 de ani.
- De fapt, ce stnteți ? 

Cioplitor, sculptor, pietrar?
-Pe diplomă scrie 

„Sculptor și cioplitor în 
marmură și piatră". Dar 
eu am făcut ți fac de toate. 
După cum cer trebuințele 
atelierului, ale întreprinderii, 
planul de producție.
- Adică ?
— In 1954, ca proaspăt 

absolvent al școlii profe
sionale, am lucrat piese 
din ■ marmură la „Casa 
Sdnteil". Interioare și ex
terioare. Trei ani. Apoi la 
Castelul Corvineștilor din 
Hunedoara. Piese din calcar 
de Banpotoc pentru inte
rior am executat aici și la 
hidrocentrala de la Bicaz, 
Arcadele tunetelor de pe 
calea ferată Deva-Petro-

șani poartă de asemenea și 
semnătura dălții mele, pre
cum și hotelurile „Napoca" 
din Cluj, „Astoria" din A- 
rad, „Sarmis* din Deva, 
clădirile poștei din Deva 
multe alte obiective.

- Aveți in față, pe ban
cul de lucru, un bloc masiv 
de marmură albă. Am ob
servat că-l priviți indelung, 
mai bine zis îl măsurați eu 
privirea...

- înainte de a pune 
mina pe daltă șt ciocan, 
mă înțeleg cu marmura. 
Ne judecăm anul pe ce
lălalt, dacă se poate spune 
așa. De aici voi scoate un 
strip pentru o viitoare fru
moasă coloană de susți
nere. Marmura e perfect 
sănătoasă ți cred că voi 
realiza o piesă de toată 
frumusețea.

Alături, cioplește — sau 
sculptează ? un alt veteran 
al atelierului, Sebestyen 
Ludovic, „Eu am început 
meseria in 1940. La patron. 
Tata a fost un bun dul
gher, dar mie nu mi-a plă
cut dulgheria. M-am luat 
după un vâr care cioplea 
în piatră. Pietrar. Și am 
ajuns gravor și cioplitor 
in piatră și marmură. De 
peste 44 de ani mă lupt 
cu marmura fi piatra. Dacă 
am învins, o spun bucuriile 
și împlinirile pe care ml 
re-a adus munca*.

Adrian Vanvacoi nu lasă 
ciocanul ți dalta din mină

Biografii
Sînt patru bărbați, patru 

specialiști In meseria Iar. 
De vîrste apropiate. De la 
30 pinâ la 34 de ani. Au 
venit la întreprinderea de 
lianți din Deva pe rind, In 
intervalul anilor 1975—1978, 
așa cum l-a adus viața ca 
ale ei valuri. Odată ajunși 
în colectivul de cimentiștl, 
biografiile lor muncitorești 
au început să semene, deși 
fiecare lucrează in alt sec
tor al intrepnnderti. Credem 
că acesta a fost ți mo- 
tivul pentru care atit Geor
ge Grozav, secretarul co
mitetului de partid al în
treprinderii, cit fi inginerul 
Sergiu Ghizeleo, șeful secți
ei fabricație, l-au recoman
dat, sugerindu-ne să scriem 
despre toți patru, ei fiind

I.M. VULCAN

CEA MAI MARE 
PRODUCȚIE 

DE CĂRBUNE 
PESTE 

PREVEDERI
Minerii de la Vulcan ri

dică zi de zi ștacheta hăr
niciei și a realizărilor in 
muncă, menținindu-se in 
fruntea colectivelor din ca
drul Combinatului minier 
Valea Jiului. El au pregă
tit eu grijă și răspundere 
fronturile de lucru pentru 
producția acestui an, se 
preocupă stăruitor de bu
na aprovizionare eu mate
riale și derularea normală 
• transportului cărbunelui 
din abataje ,Ja ziuă-, dau 
atenția cuvenită organiză
rii st disciplinei muncii, 
depdșindn-și ritmic sarcini
le de plan.

Demarajul foarte bun din 
luna ianuarie le-a permis 
realizarea suplimentari a 
peste 6 600 tone de cărbu
ne.

Amplifictndu-și strădanii
le în abataje, de la înce
putul Iui februarie au mai 
extras in plus 6 400 tone, 
spor de producție pe care 
vor să-l majoreze pînă la 
Mtrșitui lunii.

Cu cele mal mari depă
șiri de plan — Intre 1000 
*1 3 600 tone — se situează 
sectoarele V, Vn, I șl VI, 
Iar intre brigăzi se evi
dențiază cele conduse de 
Traian Bur za, parasrhtv 
Ciurăscu, Ion But, Mihai 
Dudescu, Mircea Murărașu, 
Constantin Purcariu, ca- 
re-și depășesc, în medie, 
randamentele cu 3—8 la 
sută.

Ei nu cioplesc. Creează !
nici în clipele and poves
tește : „Bunicul a fost cio
plitor. Tata la fel. A lucrat 
aici, ta „Marmura", peste 
27 de ani. A ieșit la pensie 
anul trecut. N-aveam 16

ani tind m-a luat cu el fa 
meserie. Și om rămos aici.

OH. I. NEGREA

(Continuare in pag. a 2-a)

„Marmura" Slmeria. Cioplitorul Ludovic Sebestyen lu
crează cu multă pricepere in această meserie, din anul 1S40.

paralele
angajați alături de în
tregul colectiv, cu toată 
priceperea, responsabilitatea 
țl dăruirea în serviciul o- 
ceierașl cauze : cimentul de 
Chițcâdaga I Adică, ci
ment de calitate, produs și 
livrat ritmic beneficiarilor 
interni ți externi. In con
diții de eficiență sporită. 
Dar să-l prezentăm pe fie
care în parte.

ROMULUS PETRUȚ este 
de loc din zona Bradului. 
Moț zărăndean, cum spune 
oricui cu mindrie. A venit 
In fabrică de la înființarea 
el. Este cocător la atelie
rul cuptoare, unde conduce 
procesul de ardere in cup-

MIRCEA LEPADATU

(Continuare In pag. a 2-a)

C.S.H. Atelierul mecani
că I. Strungarul Vasile 
Gilea depășește sarcinile 
de plan lunare cu 20—25 
la sută.

LOCUITORI Al SATELOR HUNEDORENE, 

PROPRIETARI DE ANIMALE I 

Participați în număr cît mai mare la efec
tuarea lucrărilor ce se întreprind în aceste zile 
pe finețe și pășuni - defrișări, împrăștierea mu
șuroaielor, tăierea mărăcinilor și spinilor, ferti
lizarea organică și chimică a pajiștilor naturale 
- de care depinde în mod hotărîtor producția 
de iarbă și de furaje fibroase ce se va obține 
în acest an. Consiliile populare au datoria să 
organizeze acțiuni de masă, la care să participe 
toți locuitorii satelor.

Cetățeni,
Răspundeți cu promptitudine ta chemările 

consiliilor populare ! Nici un petic de pășune 
sau finețe să nu rămînă necurățat și nefertilizat I
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Medicamente produse la... Deva'j 
_ _ _ _ i 

recurgea ia preparatul ] 
>t în farmacie. Aceasta I

« 
I

Dar |

Volumul activității unui 
oficiu farmaceutic este des
tul de cuprinzător și, din 
anumite puncte de vedere, 
divers. Prin parametrii săi 
valorici, activitatea Oficiu
lui farmaceutic Deva se 
numără printre cele de 
primă mărime din țară.

Puțini sînt însă cei care 
cunosc că aici nu se face 
numai aprovizionarea „en 
gros" și cu amănuntul cu 
medicamente și instrumentar 
medical, cf se desfășoară și 
o foarte intensă activitate de

cerințe de comprimare, do
zare, preambalare șl atunci 
se i
făcut în farmacie. Aceasta 
înseamnă timp, drumuri în 
plus.
ceptă
rea

lată copiii mici aa- 
mai greu administra- 
antlbioticelor. f

dacă le ...orimesc sub o ! 
formă cît "mai plăcută lor, I 
cît mai simplu de adminis- « 
trat, problema s-a revol- I 
vat. Noi realizăm în laba- « 
rator diferite forme de pre- I 
zentare a antibioticelor, pe « 
care industria nu le

Căutători oi noului, 
promotori ai

producție. Da. da, de pro
ducție medicamentoasă. Me
dicamente în valoare de 
peste 4 milioane lei se rea
lizează anual aici, intr-un 
spațiu cît al unei săli de 
clasă, printr-o migală de 
artizani. Se produc anual 
3 milioane de tablete, 
49 000 cutii cu unguente 
diferite, 26 000 bucăți su
pozitoare, 23 000 cutii cu 
pulberi uscate diverse, 
36 000 flacoane suspensii 
uscate, 53 000 flacoane de 
diferite alte soluții. Imagi- 
nați-vă cite substanțe al
cătuiesc o tabletă sau o 
cașetă. Cite cîntărirl pentru 
a alcătui dozajul, pentru a 
da gramajul cerut pastilei 
sau cașetei.
- Producția noastră a în

ceput din nevoia de adap
tare la specificul zonei în 
care ne desfășurăm activi
tatea — ne spune farma
cistul Peterffy Csaba, șeful 
laboratorului de elaborare 
a medicamentelor. Și a mai 
început din nevoia de a fi 
cît mai utili oamenilor. In
dustria nu are capacitatea 
de a acoperi o seamă de

progresului

face. |
»I
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Medicamente specifice 1 
bolilor sezonului rece - în > 
special antigripale, produse I 
vitaminizate, antireumati- J 
ce, pentru afecțiunile car- | 
diovasculare și cite și mai ' 
cite se realizează prin 
munca a doar o mină de 
oameni, între care se nu
mără, alături de șeful la
boratorului, farmacistele Ro- 
dica Fărcași și Constanța 
Barna, iaboranții de far
macie Doina Huțan, Rodlca 
Noghiță și Gheorghe Wilke.

— Tovarășe director Mo
nica Gherghina, ceea ce se 
realizează în laboratorul o- 
ficiului este adevărată crea
ție tehnică pusă în slujba 
oamenilor. Prin ce mijloace 
ați dotat acest laborator cu 
cele necesare ?

— Prin autodotare, prin 
adaptare cu nevoile pro
ducției farmaceutice a unor 
utilaje cu altă destinație. 
Un merit mare în dotarea 
lui îl are atelierul județean 
de reparat aparatură me
dicală.
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Paq 2

Gospodăriile populației sînt chemate să-și 
aducă o contribuție mai însemnată 

la autoaprovizionarea teritorială
(Urmare din pag. 1)

fondul de autoaprovizionare 
teritorială și la fondul de 
stat. Exemple demne 
urmat oferă, între 
Constantin Ciucean 
Balșa, Cornel Nistor 
Brănișca, Dumitru 
din Lunca Cernii 
Antonie Buda din 
fiecare predînd 
trecut pe bază de 
cite 2 600—8 000 1 lapte sau 
4—6 bovine, precum și alte 
produse. Există însă și o 
serie de gospodării care nu 
dețin animale, dar care, în 
l-urni na prevederilor Pro
gramului unic, au obligația 
să crească bovine sau o- 
vine, caprine, iepuri, pă
sări, albine și viermi de 
mătase.

în scopul asigurării con
dițiilor necesare punerii 
în valoare a întregului po
tențial ai gospodăriilor 
populației în fiecare loca
litate s-au întocmit planuri 
de cultură și de creștere a 
animalelor, precum și pla
nuri de contractare. Or
ganele și organizațiile de 
partid de la sate și comi
siile comunale ale produ
cătorilor agricoli sint

de 
alții, 

din 
din 

Brejban 
de Jos, 

Geoagiu, 
în anul 
contract

o 
Și 

în scopul 
cunoașterii și aplicării de 
către toți producătorii a- 
gricoli a prevederilor Pro
gramului unic, a însemna
telor avantaje oferite de 
stat tuturor celor ce con
tractează produse agricole, 
în conformitate cu obiecti
vele cuprinse în Progra
mul unic, toți deținătorii 
de pământ au (obligația să 
lucreze toate suprafețele și 
să le cultive în raport de 
planul stabilit. Gospodăriile 
populației sînt sprijinite cu 
semințe de calitate, repro
ducători de rasă, eu asis
tență tehnică și sanitar-ve- 
terinară, li se pun la dis
poziție purcei și pui pen
tru contractare cu statul, 
în același timp, li se dă 
ajutor în executarea meca
nizată a unor lucrări agri
cole, se organizează stîne 
sătești, li se pun la dispo
ziție unelte agricole prin 
unitățile cooperației de pro
ducție, achiziții și desfa
cerea mărfurilor.

în vederea asigurării fu
rajelor necesare, toți pro
ducătorii agricoli și locui-

chemate să desfășoare 
susținută muncă politică 
organizatorică

torii satelor au datoria să 
participe la lucrările de îm
bunătățire a pășunilor și 
fînețelor naturale, trebuind 
ca și in această perioadă 
să fie organizate acțiuni 
de masă la curățări și fer
tilizări. Angajîndu-se să 
contribuie într-o măsură 
mai însemnată la transpu
nerea în fapte a prevede
rilor Programului unic, 
participant» la consfătuire 
și-au manifestat hotărîrea 
de a acționa cu întreaga 
răspundere patriotică și 
cetățenească în vederea 
creșterii contribuției gos
podăriilor populației la 
fondul de autoaprovizionare 
și la fondul de stat. Par
ticipant» la consfătuire au 
vizitat o expoziție de unel
te și utilaje agricole, orga
nizată cu acest prilej.

în încheierea lucrărilor 
consfătuirii a luat cuvîn- 
tul tovarășul Radu Bălan, 
prim-secretar al Comitetu
lui județean Hunedoara al 
P.C.R.

£/ nu cioplesc. Creează
(Urmare din pag, 1)

— Ați lucrat ceva îm
preună tată-fiu ?

— Cu tata am făcut in- 
cadra cea la bustul lui Brin- 
cuși, de la Tg. Jiu. Am lu
crat și la monumentul lui 
Deceba! de la Drobeta - 

Tata era
Decebal de la 
T urnu Severin, 
meseriaș...
- Și • -

u rme ?
— Asta ,

întrebați pe alții...
- Tovarășe maistru 

ver Filip, ce înseamnă ate
lierul de cioplitorie pentru 
„Marmura" Simeria ?
- Cei 32 de cioplitori și 

șlefuitori manuali aduc a- 
nual întreprinderii un venit 
de peste 4 milioane lei. 
Oamenii aceștia au miim 
de aur. Și conștiințe la fel.

fiu/ ? CaIcă pe

n-o pot spune eu.

Se-

p/e- 
Pop,

Execută lucrări și pentru 
export, din marmură roșie 
de Moneasa, din marmură 
de Rușchița, Banpotoc, A- 
lun. După cerințele bene
ficiarilor noștri.

— Să nu scăpați din ve
dere - ne spunea la 
care tovarășul Petru 
secretarul comitetului 
partid - să notați și 
mele altor muncitori 
frunte de la cioplitorie : 
Victor Pășteanu, papp De- 
zideriu, Marin Stanau, Ni
colae Popa, Constantin 
Broșteanu, Tudora Defranț, 
Valeria Burci, Elena Nis
tor...

N-am scăpat, 
rău doar 
scrie aici 
cioplitorilor de la 
mura". Care de fapt 
cioplesc. Creează I

Ne pare 
că nu putem 

numele tuturor 
„Mar- 

nu

Cînd nu toți copiii au 
părinți, cînd nu toți pă
rinții se-nvrednicesc să-și 
iubească, să-și crească 
pruncii, ei, micii nevino- 
vați de nedorirea lor sînt 
lăsați în oblăduirea statu
lui. în leagăne, case pentru 
preșcolari, școli speciale, 
unități de educare și învă- 
țămînt unde studiază, tră
iesc, se joacă laolaltă cu 
ceilalți copii care se știu 
așteptați acasă cu iubirea 
și bucuria 
fiecare zi.

...Am fost 
copii școlari . ___ ,
170 de eleve între 7 și 15— 
16 ani, copile cu părinți ce 
trăiesc care pe unde, risi
piți prin viață, departe de 
matca familiei, care în u- 
nele cazuri nici n-a existat! 
Povestea cineva, o educa
toare a fetelor, un fapt 
tulburător. Un fapt real, 
cu o mamă, care de cum 
născuse fetița o abando
nase. O lăsase în grija ni
mănui, sperînd că, totuși, 
cineva o va lua, o va în
griji, o va crește. Lucrurile 
s-au petrecut întocmai. E- 
goismul, lașitatea tinerei 
mame au fost înlocuite cu 
grija, tandrețea, alintarea 
oferite generos de educa
toarele unui leagăn de co
pii, ale unei case de preșco
lari și, mai apoi, de cele 
ale Casei de copii școlari 
din Orăștie, pe unde co-

pila a tot „domiciliat" în 
răstimul celor 14—15 ani. 
într-o duminică, la ora 
cînd fetele însoțite de e- 
ducatoarele lor se întorceau 
de la cinematograf, aproape 
de casa lor, a școlărițelor, 
aștepta o femeie. Le tre
cuse cu privirea pe toate 
fetele, dar pe ea, pe cea 
care o căuta, n-o recu
noscuse 1 Pe fiica ei aban-

părinților de

la Casa de 
Orăștie. Aici,

-

V-a ediție 
„Cântare?

(
a

DRUMUL SOCIALISMULUI

Biografii paralele
(Urmare din pag. 1)

toare rotative imense, cu o 
capacitate de 3000 tone. 
De cocător, care este o- 
mul nr. I la cuptoarele de 
clincher, mai exact de is
cusința și conștiinciozitatea 
sa, depma consumurile de 
combustibil și energie e- 
lectrică, durabilitatea zidă
riei, intr-un cuvint viața 
cuptorului. Iar despre Ro
mulus Petruț, inginerul Io
nel Băiaj, șeful atelierului, 
ne spunea că este cel mai 
bun cocător din fabrică.

De loc de prin părțile 
Clujului, VIOREL TAUJAN 
a ajuns la Deva in 1975, 
urmîndu-și soția repartizată 
la „lianți", după absolvi
rea facultății. Sculer-matri- 
țer de profesie, a fost o- 
bligat să se reprofileze la 
Chișcădaga, unde a început 
cu montarea agregatelor. 
Repartizat la atelierul „mori 
făină" a lucrat pe rind în 
toate sectoarele acestuia, 
urci nd succesiv toate trep
tele devenirii profesionale. 
Astăzi, este maistru, unul 
din cei mai buni maiștri 
ai întreprinderii. Pentru el 
nu există „nu se poate".

„Totul se poate, zice, nu
mai să vrei, să te angajezi 
cu intreaga capacitate și 
voință in realizarea a ceea 
ce ți-ai propus".

VANEA COROGEANU este 
din Petroșani și, ca majo
ritatea bărbaților din Va
lea Jiului, a lucrat in mi
nerit. Lăcătuș in abatajele 
minei Petrila. Dar obliga
țiile familiale l-au adus la 
Deva. Așa a ajuns la in
tre prinderea de lianți. La 
început l-a fost greu. Purta 
in suflet nostalgia cărbu
nelui, chemarea abataje
lor subpămintene, aminti
rea ortacilor din Petrila. 
Dar treptat s-a obișnuit. 
Cum „meseria-i brățară de 
aur", iar el s-a dovedit un 
meseriaș de mina-intii har
nic, disciplinat și conștiin
cios — il caracteriza ingine
rul Matei Secula, șeful ate
lierului mori ciment - s-a 
impus in scurt timp in co
lectiv, cucerindu-și stima și 
respectul tovarășilor 
muncă, care l-au ales 
fruntea organizației 
partid din atelier.

Buzoian de baștină, NI
COLAE DOBRE s-a format, 
după cum singur recu
noaște, in colectivul de e-

de 
in 

de

nergeticieni de la Mintia. 
In 1976, Nicolae Dobre a 
„trecut Mureșul", venind la 
Chișcădaga. Astăzi conduce 
o formație de meseriași de 
la atelierul reparații meca
nice, fiind și secretarul or
ganizației de partid. Intre 
timp a absolvit și școala 
de maiștri. Inutil să mai a- 
mintim că evoluția lui în 
cadrul colectivului de ci- 
mentiști este asemănătoare 
cu a celorlalți trei eroi ai 
reportajului de față. Pe 
comunistul Nicolae Dobre, 
format la școala energeticii 
și împlinit ca om și mese
riaș la cea a cimentujyl, 
îl preocupă munca de mo
delare, de formare a tine
rilor muncitori. „Pentru că, 
spune el, oriunde mergi în 
țară, un șurub este un șu
rub, dar oamenii sini di
feriți, ei trebuie crescuți, în- 
vățați și educați să respecte 
rigorile muncii, colectivului 
din care fac parte, să se 
respecte pe ei".

Acestea sint, redate 
scurt, principalele date 
scrise in biografiile de 
mentiști ale celor patru 
specialiști aflați, umăr la 
umăr, in linia intri a muncii.

cu gîndul că nu are mamă, 
înțelegeți, de ce nu vă 
putem conduce la ea ? Tre
buie mai întâi pregătită. 
Șocul întâlnirii ar fi prea 
puternic, pentru firea și 
vârsta ei“.

Cu tact, cu calm, cu simț 
pedagogic — în timp do
zate — fetița a fost în
drumată, pregătită pentru 
a-și întîmpina mama. Reac-

motiv sau altul și-au în
credințat copiii spre îngri
jire și educare statului — 
că au obligația să contri
buie la menținerea bunei 
atmosfere în care ei tră
iesc. întâmplătoarele, rarele 
vizite ce părinții le fac 
copiilor trebuie să fie ci
vilizate. Scandalurile, a- 
menințările nu fac altceva 
decât să le dea în vileag

Un rodnic schimb
de experiență

Ieri au început, la Casa 
de cultură din Deva, lu
crările unei consfătuiri de 
lucru cu caracter de 
schimb de experiență 
în care se dezbat pro
bleme actuale ale miș
cării artistice de ama
tori în domeniul muzicii 
populare. Organizată de 
Consiliul Culturii și Edu
cației Socialiste în cola
borare cu Institutul de 
Cercetări Etnologice și 
Dialectologice, la dezba
terea de la Deva participă 
instructori de formații de 
muzică populară din ju
dețele Alba, Arad, Bihor, 
Brașov, Caraș-Severin, 
Hunedoara, Sibiu și Ti
miș. Consfătuirea de la 
Deva continuă dezbaterile 
organizate de Consiliul 
Culturii și Educației So
cialiste pe zone — Bacău, 
Slobozia, Pitești —, ana-

lizînd felul în care for
mațiile de muzică popu
lară au evolut în cea de 
a IV-a ediție a Festiva
lului național „Cîntarea 
României". Desfășurîndu- 
se cu demonstrații prac
tice — prin programe 
susținute de formații cu 
putere de model, cum- 
sint orchestra „Ardelea
na- a C.S. Hunedoara, 
taraful din Căstău, gru
purile vocale din Hășdău, 
Lunca Cernii de Jos și 
Cut (Alba) —, dezbaterile 
de la Deva se relevă 
deosebit de utile pentru 
îmbunătățirea activității 
acestor genuri de formații 
în cea de a 
a festivalului 
României" și pentru 
mai reală valorificare 
folclorului local.

Lucrările consfătuirii 
continuă azi.
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constituie într-o terapie 
prin care trebuie vindecate 
multe suferințe, multe 
tristeți. Răsplata grijii și 
a dragostei întîlnlte de co
piii caselor de acest fel nu 
întârzie să apară. în com
petiția studiului, de foarte 
multe ori fetele de la Casa 
de copil se află printre 
premianții Școlii generale 
nr. 1 din Orăștie. Licee-

învață să privească drept în ochii oamenilor
donată n-avea de unde s-o 
știe. N-avea de unde-i cu
noaște înfățișarea de co
dană pentru că memoria 
păstra doar înfățișarea a- 
vută cu... 14 ani în urmă. 
Printr-un extraordinar spi
rit de observație una din
tre educatoare sesizase a- 
semănarea dintre ferneia- 
mamă și școlărița aflată 
în grupa dumneaei. Nepu
tința femeii-mamă de 
a-și desluși copilul n-o in
dignase. Nu era prima 
oară cînd asista la ase
menea „revederi". Numai 
că de această dată întâl
nirea fiică-mamă nu se pu
tea produce în acel mo
ment. „Nu ați căutat-o 
nicicînd în 14 ani, așa că 
ea nu are de unde să știe 
că mai existați. E împăcată

ția din clipa revederii n-a 
fost înduioșătoare, dar nici 
alarmantă. A fost o stare 
mai mult imună. Din partea 
fetiței mai ales. _ 
să rămîn cu 
catoare".

De 
oaz ?

Nu 
tatea 
care, 
conține. Enumerarea unor 
exemple apropiate de na
tura celui descris mai sus 
poate continua. Nu o vom 
face însă, din simplul mo
tiv că nu dorim să tulbu
răm, să înduioșăm, să in
dignăm pe nimeni. în nu
mele păstrării liniștii din 
sufletele copiilor — trebuie 
spus celor care dintr-un

„Eu vreau 
tovarășa edu-

ce am relatat acest

spectaculozi-
pe

pentru
ori senzaționalul 
în bună măsură, le

nu 
ma- 
in- 
lei

sfatu- 
Elena 
Casei 
Orăș-

fața urîtă a caracterului. 
După cum aveam să aflăm 

de la directoarea unității, 
tovarășa Elena Lăzărescu, 
în Casa de copii școlari 
Orăștie există fete care 
din partea părinților 
primesc nici un ajutor 
terial. Anual, statul 
vestește peste 10 000
pentru a asigura fiecărui 
copil în parte haine, încăl
țăminte, rechizite, hrană, 
condiții optime de dezvol
tare, de educare. Nu există 
membru al acestei colecti
vități care în vacanțe să 
nu se răsfețe în briza mării 
sau ozonul munților. De
parte de insulte și jigniri, 
de brutalizări și abandon, 
educația primită de copiii 
încredințați caselor de șco
lari este incomparabilă, se

nele, nici ele nu se lasă 
mai prejos. Absolventele 
școlilor profesionale nu 
dezmint nici în muncă, 
nici în comportare 
rile bune primite. 
Santo, fostă elevă a 
de copii școlari din
tie, este acum studentă, în 
anul II, la Institutul de e- 
ducație fizică și sport din 
București. Pînă la absolvi
rea studiilor, pînă la re
partizarea ei într-un loc 
de muncă, pînă la înteme
ierea familiei și a căminu
lui propriu tot la Orăștie, 
la Casa de copii școlari se 
simte ca... acasă.

...Le-am vizitat pe fetele 
acestea într-o după-amiază 
de iarnă. Le-am aflat pre- 
gătindu-și lecțiile pentru a

doua zl, îngrijind de ele
vele din clasele mici, de- 
reticîndu-și în dormitoare, 
sărbătorindu-și aniversări
le, îmbujorîndu-se în fața 
darurilor și a surprizelor 
oferite, repetând pentru 
spectacolul ce urmau să-l 
susțină în fața publicului 
orăștian. Brigada artistică, 
recitatoarele, grupul vocal, 
formația de dansuri mo
derne, solistele vocale sînt 
reale dovezi de talent.

Sorina Silav, Angelica 
Suciu, Mariana Rusu, Co
rina Mihu, Sanda Stoica, 
Angelica Murgilă (absol
ventă cu media 10 a clasei 
a IV-a) sânt talentate ar
tiste. La fel, Rita Notar, 
Mihaela Todea, Luminița 
Cumpănă, eleve mult a- 
preciate pentru sîrguința 
la învățătură, pentru com
portarea

Eleve 
toate de 
catoarele 
care, cu 
tate le învață tot ce tre
buie pentru o viață demnă, 
luminoasă, liniștită. Le în
vață cum se trăiește drept 
într-o societate care prin 
profundul ei umanism le-a 
crescut, le-a ajutat să pri
vească fără ocoliș în ochii 
semenilor.
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altfel — de edu- 
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radu cioBANu: „CĂLĂREȚUL DE FUM“
O carte frumoasă este 

asemenea unui chip frumos. 
Impresiile sînt întotdeauna 
globale, fascinația vine prin 
efectul întregului și nicio
dată prin analiza detaliilor. 
Și totuși, citind „Călărețul 
de fum", ne întrebăm ce 
anume ar trebui să ad
mirăm mai mult la Radu 
Ciobanu : profunzimea și 
suplețea dialectică a cuge
tării, sau limpezimea și 
plasticitatea expresiei ? Ne
îndoielnic că și una și alta, 
disocierea fiind imposibilă 
în plan valoric. Radu Cio
banu poartă în substanța 
culturii și înzestrării sale 
artistice virtuțile nepieritoare 
ale marilor creații clasice, 
fn care filozofia vieții și li
teratura ei ating nivelul u- 
nei comuniuni desăvirșite. 
Iar o carte se fixează în 
conștiința și sensibilitatea 
publică numai și numai 
prin grațiile acestei feri
cite întilniri. Căci orice o- 
peră de artă înseamnă re
flecție și atitudine în fața 
evenimentelor răscruciale, 
după cum o idee, oricît de 
adevărată ar Fi ea, nu du
rează în noi decît cu con
diția să rămînă plastică. Și 
într-adevăr, noul roman al 
lui Radu Ciobanu, al doi
sprezecelea în ordine edi
torială, reprezintă o con
tinuă meditație asupra te
meiurilor sociale și națio
nale care au adus umilin
țele și suferințele țăranilor 
pînă în pragul revoluției 
iminente și istoricește ne

cesară, unică prin drama
tismul ei și de o amploare 
fără precedent. Incepînd cu 
întîile răbufniri de la Boz, 
Gurasada sau Brănișca și 
pînă la forța seismică a 
încleștărilor de la Deva sau 
Blăjeni, răscoala de la 1784 
este urmărită și oglindită 
nu numai în momentele ei 
cele mai semnificative, dar 
și în toate etapele sole 
de afirmare. Și din viito
rime clocotitoare ale acestui 
proces s-au întrupat și s-au 
înălțat figurile de legendă 
ale lui Horia, Cloșca și 
Crișan, martirii răstigniți pe 
crucea sfîntă a libertății și 
demnității naționole. Dintre 
ei, eroul din Al boc domină 
prin măreția sa prometeică 
întregul fond problematic 
al romanului și întreaga 
desfășurare dramatică a 
evenimentelor, înțelepciunea

și personalitatea lui copleși
toare fiind resimțite în de
gringolada rinduielilor fe
udale ca o pogorîre apo
caliptică. Remarcabilă este 
realizarea și transfigurarea 
artistică a acestui personaj. 
Țăranii îi rosteau la înce
put numele ca pe un zvon 
sau ca pe o vorbă pre
vestitoare și aducătoare de 
vremuri noi. Nobilii înșiși 
îi resimțeau autoritatea ca 
pe „un duh diavolesc al 
nesupunerii și al sfidării*, 
de care se pătrunsese în
treaga „plebe valahă*. Per
sonalitatea și popularitatea 
lui Horia se afirmaseră și 
se răspîndiseră cu mult 
înainte ca autoritățile im
periale să fi aflat de nu
mele lui. înfățișarea fabu
loasă de călăreț sub care 
se ivește pretutindeni și in 
toate momentele de răspân
tie ale planurilor și acțiuni
lor țărănești atribuie eroului 
valoarea și semnificația u- 
nui ideal care trebuie ur
mat Tocmai prin această 
dedublare simbolică Horia 
întruchipează starea de spi
rit generolă core oprinde 
și întreține Băcă'he răscoa
lei. De aceea. sintagma 
,,cord» eț ui de fum* apere 
aici nu numai ca titlu, dar 
și ca sens fundamental al 
cărții, ea condensând și an- 
gojind deodată toate pla
nurile și nivelurile construc
ției epice și conferind lec
turii o tensiune ror infi
nită.

SABIN SELAGEA

ATENȚIE LA 
COLESTEROL IMonumentul

din Vulcan
Din constelația monumen

telor care consfințesc bucu
ria desăvirșirii unității na
ționale tace parte și cel a- 
șezat în fața Școlii gene
rale nr. 1 din orașul Vul
can. Monumentul reprezin
tă un ostaș din bronz cu 
o mină ridicată spre înalt, 
anunțind parcă urmașilor 
izbinda in luptă.

Pe piatra__
soclului sînt 
săpate cuvin
tele : ..Pasul 
Vulcan, Obo- 
roca, Meri- 
șor, Jiu. Acolo 
au fost pur- 
tate lupte... Acolo, pe pă- 
mirrtul redevenit ol țării, fii 
ai ei s-au așezat să-l să
rute, să-’ asculte inima-.'.

Se mai oKă c placă de 
marmură care odăposteș'.e 
o inscripție : ..Dulce et de
corum est pro Datro mor !' 
Cinste, onoore și glorie vi
tejilor e-o -omâni căzuți 
in războiul pentru reinire- 
g.rec neomului 1916—1918.

fddcct din inițiativa u- 
nui com.tet de români din 
Vulcan in anul 1926, Luna 
octombrie'.

Placa de marmură a de
venit o filă din istoria vie 
și zbuciumoiă a neamulu , 
scrisă cu cerneală roșie.

Memoria 
pămintului 
hunedorean

caldă, pururea strălucitoare. 
Nu dimensiunea monumen
tului impresionează ci sem
nificația sa și, in aceeași 
măsură, gestul românilor a- 
nonlmi care l-au ridicat la 
numai cîțiva ani de la ma
rea victorie — 1 Decembrie 
1918 —, împărtășind con
temporanilor și generațiilor 

următoare fe
ricirea lor, 
patriotismul 
lor sincer

In fiecare 
an acest mo
nument e 
martorul naș

terii a noi generații de pio
nieri, intiorați de emoția ce
lor ce-și sfințesc copilăria 
prin depunerea legămintului 
pionieresc. Pentru elevi pare 
un profesor... Un profesor 
care le ascultă pașii, 
vorbește despre curaj 
patrie, le amintește despre 
strămoși... Un profesor ca- 
re-i irttimpină cu dragoste 
pe cei ce trec intîia oară 
prin poarta mare a școlii, 
și-i privește mindru in ul
tima lor zi de elev ai a- 
cestei școli cu viața și virsta 
căreia se identifică. Un 
monument... un profesor... 
o carte de istorie...

le 
fi

Prof. MIRCEA MUNTEANU

Vitaminele-mit si realitate
muncă grea) de 1,8 mi- 
ligrame la bărbat și 2,5 
miiigrame la femeie, ori 
fiola de vitamina Bl con
ține 25 mg (forte) sau 100 
mg (fortissim), surplusul 
eliminindu-se prin urină; 
același drum îl are și vi
tamina B12, prima — se 
pare — in „topul prefe
rințelor". Necesarul zilnic 
(în cazul bolnavilor la 
care această vitamină nu 
se absoarbe 
este de 50 
lele „mari“ 
gamma ! Nu

necesa- 
vita- 
este 

mare 
fe-

SFATUL 
MEDICULUI

Vitaminele sînt substan
țe organice care provin 
din alimente fie ca atare, 
fie ca substanțe care se 
transformă ulterior în vi
tamine (provitaminele). 
Ele intră în structura 
așa-numitelor enzime (fer
menți), esențiale pentru 
desfășurarea complexelor 
reacții chimice din orga
nismul uman. Cantitatea 
de vitamine necesară zil
nic este infimă, situată 

-i ansamblu (cu excepția 
itaminei C) sub 10 mi- 

ligrame, exceptând unele 
iuații deo-
ebite în ca-
e
u i de 

mine 
mai 
.copii, 
mei gravide sau care a-
lăptează, boli severe, spor
tivi). în general, alimen
tația echilibrată oferă cu 
prisosință toate vitamine
le. Se poate ajunge la 
un deficit de vitamine 
(hipovitaminoză) numai 
în anumite condiții: con
ținut scăzut de vitamine 
în alimente, abținerea 
voluntară de la alimenta
ție, pierderea poftei de 
mîncare în cazul unor 
boli grave, absorbție scă
zută a vitaminelor din a- 
limentele consumate (su
ferințe ale aparatului di
gestiv, consum consec
vent de alcool) și în si
tuațiile în care necesită
țile de vitamine cresc. 
Tablourile clinice produse 
de lipsa vitaminelor sînt 
bine cunoscute.

în mod surprinzător se 
manifestă foarte preg
nant un adevărat cult 
pentru vitamine, în mod 
deosebit pentru Bl, B6, 
Bl2, pacienții cerîndu-le 
insiștent medicilor să le 
prescrie pe acestea, cu 
ferma convingere că dau 
rezultate miraculoase în 
mai multe situații: ane
mii, reumatism, lipsa pof
tei de mîncare, astenie, 
nevroze etc. Este impor
tant să se rețină unele 
lucruri elementare : nece
sarul de vitamina Bl în 
24 de ore este (pentru

din alimente) 
gamma. Fio- 
au însă 1000 
trecem în re
vistă toate 

’ vitaminele, 
ne rezumăm 
doar la B12. 
Constatăm 
(Agenda me
dicală 1984) 

că aceasta este indica
tă în „anemie perni
cioasă și alte forme de 
anemie megaloblastică 
(...), nevrite, ambliopie 
tabagică, hepatopatii (ca 
medicație adjuvantă)". Se 
poate atunci spera în ob
ținerea de rezultate în 
reumatism, spondiloză, 
unde net mai eficientă 
este banala aspirină, azi 
vedetă în terapie ? Sau, 
cunoscînd că în mod cu
rent anemia este1 dată de 
lipsa 
rare 
lipsa 
altor 
beneficiul

de fier, extrem de 
fiind anemiile prin 
vitaminei Bl 2 sau 
factori, care este 

l administrării 
de vitamina Bl, B6, B12, 
în locul administrării lo
gice de fier în cantitate 
suficientă.

Trebuie să recunoaș
tem, în concluzie, că 
buzul de vitamine duce 
la cheltuirea nejustificată 
a unor sume importante 
de bani. Nu trebuie să 
pierdem din vedere nici 
faptul că prescrierea cu 
ușurință de vitamine pen
tru simptome la care nu 
li s-a găsit o explicație 
clară, poate amina pre
cizarea unui diagnostic, 
lăsînd timp de evoluție 
pentru boli care necesită 
și au un tratament bine 
precizat.

Dr. CORNEL STOICA 
medic internist-cardiolog

a-

FILARMONICA 

DE STAT 

DIN TIMIȘOARA

0 viitoare 
permanență in 
județul nostru
Cu, 14 ani in urmă, vioța 

culturală a municipiului De
va a fost îmbogățită cu 
o nouă dimensiune — mu
zica simfonice : lună de lună, 
Filarmonica de stat din 
Cluj-Napoca a prezentat 
lucrări din creația compozi
torilor români, concerte pen
tru un instrument, solist și 
orchestră, simfonii. Din ne
fericire, acest gen de muzică 
a fost abandonat. Publicul 
și-a aflat consolarea în spec
tacolele Operetei și ale O- 
perei din Timișoara, iar în 
ultimii doi ani interesul pen
tru muzica pur instrumentală 
a fost compensat prin apa
rițiile orchestrei dirijate de 
prof. Octavian Negreanu, mo
mente pentru care trebuie, să 
le mulțumim profesorilor — 
instrumentiști ai Școlii gene
rale nr. 8 cu program de mu
zică și arte plastice din 
Deva, Dacă numărul mem
brilor orchestrei devene și 
dotarea" instrumentală ar fi 
permis, acest colectiv de oa
meni inimoși, prin puterea de 
muncă și valoarea realizări
lor, probabil ar fi găsit și 
timpul și energia necesare 
pentru ca, in final, să ne 
ofere prilejul audierii unor 
simfonii de W.A. Mozart, L 
van Beethoven, J. Brahms.

■* Acest aspect - singurul 
care lipsea peisajului muzicii 
culte devene - îi revine acum 
Filarmonicii de stat din Ti
mișoara. Primul concert a 
entuziasmat. Publicul și-a 
manifestat din nou ma
rea disponibilitate pentru arta 
sunetelor : biletele au fost 
vindute de îndată ; în sala 
arhiplină s-a stat în pi
cioare ; aplauzele generoase 
sînt expresia elocventă a ni
velului cunoștințelor și a 
gustului iubitorilor muzicii 
culte,

ANA FODOR

ȘTIAȚI CA?
-. ta Brazilia crește „eohai- 

ferul-* un copac din care, da
ci i se taie coaja, curge un 
lichid cc poate fi introdus di
rect in rezervorul automobi
lului, ptmind in funcție moto
rul T o pi dure de „eobaifer*, 
cu o suprafață de 1 kmp. 
poate sa dea o recoltă anuală 
echivalentă cu SI barili de 
vetroL

-Irisul ochiului drept reflec
tă starea generală a sănă
tății corpului omenesc, in spe
cial starea ficatului si a ve
zicii biliare, iar in irisul o- 
chiului sting se citește starea 
inimii, a pancreasului și a 
splinei •

...Oceanul planetar conține, 
intre altele, și aur, care, adu
nat la un loc — dacă ar fl 
posibil — ar totaliza t miliar
de tone 7

...Melcul de grădină se poa
te lăuda eă are 1117S dinți 7

„Clima Tibetului este atît 
de uscată, incit uleiul și car
nea crudă se pot conserva In 
aer liber fără a se altera 7 
Din această cauză, in Tibet 
sint total necunoscute bolile 
infecțioase, deoarece microbii 
nn suportă o asemenea uscă
ciune, nici soarele arzător de 
munte.

Hai acasă, puișor.
Desen de V. MIHAILESCU

Diminuarea cu 25 la sută 
a cantității de colesterol din 
singe reduce la jumătate 
riscurile producerii atacu
rilor de cord - aceasta 
este concluzia indubiiabriS 
la care au ajuns, în urma 
unui experiment efectuai 
timp de zece ani, un grup 
de oameni de știință ame
ricani. Măsurile de redu
cere a colesterolului, onn- 
tr-o alimentație ratienaiâ, 
pot duce la salvarea a 
100 000 de vieți anual in 
S.U.A.

ROBOT

„MR 10 P" se numără 
printre" cei mai mici roboți 
industriali realizați in ulti
ma vreme in R.D. Germană. 
Insă ca „îndeminore" se 
află la nivelul celor mari. 
Construit și utilizat de Com
binatul pentru tehnică me
dicală din Leipzig, acest 
dispozitiv cu comandă- 
program — cîntărind numai 
30 kilograme — poate rea- 
liza lucrări de montaj de 
mare precizie. Nou robot 
poate fi folosit, ae aseme
nea, pentru comanda e 
două strunguri care pre
lucrează 50 tipuri de piese 
de mici dimensiuni.

60 000 DE INCENDII 
IN JAPONIA

In anul 1983, in Japonie 
au lost 'înregistrate apro
ximativ 60 000 de incendii, 
in care și-au pierdut viața 
1 825 de persoane, se 
arată intr-un raport al Di
recției pompierilor. Doco- 
mentul subliniază că oe 
primul loc continuă să se 
afle capitala țării. Tokio, 
unde pompierii au tosl 
nevoiți să intervină, in 
cursul anului trecut, de 
peste 7 000 de ori.

RECENSĂMINTUL 
TIGRILOR BENGALEZI

în India urmează să se 
desfășoare un recensămint 
al tigrilor bengalez deter
minat de scăderea îngrijo
rătoare a numărului aces
tora. Totalul lor era >'ă 
începutul secolului de cir
ca 40 000, pentru a ajun
ge în 1979 la 3 000

In 1970, guvernul in
dian a decis interzicerea 
vinării tigrilor, iar in 1973 
a fost lansată o campanie 
denumită „proiectul tigru", 
în baza căreia au tost 
create 11 rezervații pentru 
protejarea speciei. Cu 
toate acestea, tendința de 
scădere a numărului feli
nelor a continuat, în pri
mul rînd ca urmare a ac
tivității braconierilor.

MAT IN 2 MUTĂRI

Controlul poziției :
Alb S Re4, Dg4, Tc8, Cd5. 
Negru : R<16, p : g5.

SOLUȚIA PROBLEMEI 
DIN ZIARUL NR. 8172 i

1. Tgl — gl 1 (orice)
2. Dhl — bl mat, sau dl mat,

sau el mat, sau Tg4—C4 
mat. ~

UMOR
• Un bărbat între două 

vîrste se urcă grăbit într-un 
taxi.

— încotro să vă duc ? în
treabă șoferul.

— Nicăieri. Voiam numai să 
schimb cîteva cuvinte cu ci
neva. Mă simt atît de singur.
• Bunurile mele mobile și 

imobile sînt divizate în două 
părți egale, pe care le păstrez 
pentru mine însumi.

• Fiul meu este un bălai 
calm, politicos și vorbește 
foarte frumos. N-ar fi bun 08 
vînzător.• Calomniator murdar I De 
ce să povestească oricui vree 
să-l asculte că eu sint un on» 
de inimă 7
• Ne-am căsătorit de doua 

ore șl căsnicia noastră se afla 
în plină criză.
• Ați putea să-mi recoman

dați o pilulă care să ajute la 
reducerea consumului excesiv 
de medicamente ?

URME ÎN PAȘII VORBEI
• Mai bine să rid eu de mine, decît so-mî 

plîngă alții de milă.
• Unii îți dau mina, alții ți-o întind.
• înțeleptul gîndește mult și vorbește puțin.

• După rău, nu aștepta răsplată.
! • Cel mai mare noroc în viață e să ajungî 

bătrîn.
• Privește lucrurile și cu ochii altora.

s Valoarea scrierii n-o da penița.

• Nu te bucura cînd găsești medicamentul 1 
bucură-te cînd te vindeci.

1 0 Strînge vorbele altora și nu le risipi pe 
, ale taie.
I ION MARINESCU
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de mesaje intre secretarul general

al P.C.R. și președintele P.S. Flamand

Demonstrații 
împotriva ocupației 

israeliene

înscrierea j 
dobînzilor in ! 

libretele C.E.C. ■

buletin rutier i

BRl’XE
>resV — 
ășului N

J

Karel van Mîert a ro- 
gat să se transmită tova
rășului Nîco’ae Ceausescu 
sentimentele sale de prie-

4— avut loc sfinbătă. pentru a 
I dova zi conseeutrv. demoa-

Stenă —— w

I —"•■si j?*? ' W

rfu-rte âe

I zA sine Ie-
■ ju <*■**?< <f •? -VRi. f 
asupra

PeMe da ca • acorda <~ SX.

Dintre avantajele pe care Ie 
oieri Casa de Economii ți 
Can semnați uni, local cel mal 
important U ocupi dobinzile 
ceteai te pestra depunerile pe

riaază r*s-

■ ULAN BATOR. - La 
24 februarie, la Ulan Ba
tor a avut loc schimbul 
instrumentelor de ratificare 
a Tratatului de prietenie ți 
colaborare intre Republica 
Socialistă România ți R.P. 
Mongolă, semnat la 17 iu
nie 1983, in timpul vizite: 
oficiale de prietenie in Ro
mânia a de-egcțe de 
partid și de stat af R.P. 
Mongole.

■ BRUXELLES. - După 
cum se arată intr-o decla
rație data publicității la 
Bruxelles, cei zece miniștri 
ai afacerilor externe ai 
Pieței comune ți-au expri
mat îngrijorarea față de 
„continuarea tendințelor

In dec-=-ct e stos a»
bo»-e«-e*e :on< Tic « *.‘1
■vstrtuîte son pri;»«r>-W oe 
SUA. '•■nxx-va -coiar- 
lor de oce> ■ori» -w»e*e 
și c*4eri*e bvesns de ear- 
sum <*n Europa ULLiduMU-

B
■ WASHINGTON. - Le 

începutul acestui an, to«o- 
lul datoriei țărilor in cars 
de dezvoltare se ridica Io 
810 miliarde dolari, o de-

»var le carp tos fișele de 
osos a*e aceneea. ta orponi

ana* bone eonii iți ani a aetie- 
afi de Înscriere a doMnzilac

destlsararea ia cit

Asr'a 9urScj' AScrțo ! 
Popicks afvmâ că -P'O- 
s.„-er e P ete' comune o- ■ 
co-c j Soc*e un tretarrent i 
—TV -ăr! dece cei *erej —

raa. Brad, caisa. Hațeg, Pe- 
trUa. VWran, Luptai ți Vrv

leie jndrțelid (• nr organiza 
acșzaai speciale, prin depla
sarea maur masori la sediile 
a*entiUor CJE-C-, ia coopera
tivele de credit ți oficiile poș
tale, in special in zilele de 
tirguri ți sărbători, pentru a 
Înscrie dobinzile.

amine th totodată depunăto
rilor că acțiunea de Înscriere 
a dnbinrilnr se va desfășura 
io tot cursul anului.

i 
I 
I 
i 
I
I
i 
I« I 
i
i
I
i
%I I 
I 
i*I* I 
i 
i
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RADARUL — UN ALIAT

Practica demonstrează 
că prezența radarului pe 
șosele a devenit un aliat 
de nădejde al celor ar ați 
la volan. Mai ales pen
tru cei foarte grăbiți sau 
cu veleități de raliu ra
darul este un aliat. îi 
mai potolește, ferindu-i 
de neplăceri. Deși pare 
o capcană fiind întâlnit 
unde nu te aștepți, rada
rul fei selectează clienții 
numai dintre „agresivii11 
șoselelor, cei cu— greu
tatea prea mare in talpa 
ptdorulni drept, apăsind 
eu putere pe accelerator. 
Tot dintre ei sint selec
tați autorii multor acci
dente și_ colecționarii 
ștampilelor pe permisele 
de conducere. Iată-i pe 
cei mai recenți „colec
ționari" : Pavei Perpegei 
(1 HD 583), Radu Trif 
(2 HD 215), Aurel Anica 
(2 HD 5632), Gheorghe 
Soclu (31 HD 6382 —
UX.) — toți din Deva. 
Lor și altor amatori le 
reamintim: excesul de
viteză, necorelarea vitezei 
cu condițiile concrete de 
trafic, ocup* primul Ioc 
ia clasamentul cauzelor 
determinante ale acciden
telor. Și, pe baza statis
ticii. clasamentul rezistă 
de peste 10 ani ! Deci, la 
drum, apelați cn încrede
re la a’iatui de nădeide 
RADAR.

ÎN LEGĂTURĂ 
CU ACCESORIILE 
CE „ECHIPEAZĂ- 

UNELE AUTOTURISME
A proliferat exagerat

moda echipării cit mai 
sofisticate a autovehicu
lelor, îndeosebi autotu
rismelor proprietate per
sonală, cu fel și fel de 
accesorii : lămpi supli
mentare în față, în spate, 
la geamul din spate (lu
netă), laterale, cu lumină 
continuă, rotativă sau 
pulsatorie, legate la tri
ne, claxoane, sirene, trâm
bițe etc., obiecte de arti
zanat, sau... colțuri zoo
logice din plastic, pluș, 
ghirlande de verdeață ar
tificială, perdele, perde- 
luțe, eu franjuri sau fă
ră, jaluzele ș.a. șl apoi 
colecții întregi de abți- 
bilduri.

în întimpinarea acestei 
tendințe in plină afirma
re s-au luat măsuri cu
venite. Agenții de circu
lație au împuternicirea 
să solicite și chiar să im
pună demontarea tuturor 
obiectelor și accesoriilor 
suplimentare a căror pre
zență și proveniență nu 
pot fi justificate. în plus, 
unitățile service au indi
cația să nu elibereze do
vada de verificare tehni
că anuală autovehiculelor 
echipate suplimentar cu 
astfel de elemente... de
corative, care nu aduc 
nici un folos funcționării 
mai bune a mașini. Dim
potrivă. Diversele lămpi 
și claxoane încarcă sar
cina instalației electrice.

Așadar, atenție !

MiLITIA 
JUDEȚULUI HUNEDOmA 

Serviciul circulație *

a — • — • - • — • — • — •
SOARELE 

ÎN AJUTORUL 
SATELOR

în 1981, țările „lumii 
a treia- au importat 
produse petroliere in 
valoare de 50 miliarde 
dolari. Pînă în 1990, 
prognozele prevăd o du
blare a acestei note de 
plată. Majoritatea țări
lor sărace consacră de 
pe acum 50 la sută din 
veniturile lor în devize 
achiziționării de hidro
carburi.

Dacă tendința se men
ține, țărilor neproducă
toare de aur negru le va 
fi imposibil să absoarbă 
atari facturi petroliere 
și să-și susțină, în ace
lași timp, eforturile de 
dezvoltare. Chiar și ță
rile producătoare știu 
că energiile clasice nu 
sint inepuizabile, chiar 
dacă specialiștii nu au 
convenit încă asupra 
termenului scadent.

A sosit deci ora di
versificării. Obiectivul : 
reducerea dependenței 
energetice prin inter
mediul energiilor alter
native.

,.Solar" este un sătuc 
situat fei „lumea a treia", 
departe de orice aglome
rare urbană. Este implan
tat într-o zonă aridă, cu 
climat cald și uscat; satul 
numără circa 1500 locui
tori ; odinioară, economia 
sa era bazată pe activi
tăți agricole și creșterea 
animalelor. Iluminatul se 
făcea cu petrol lampant 
sau cu luminări, iar la 
bucătării se ardeau lem
ne ; puțurile săpate de să
teni nu reușeau să acope
re în totalitate nevoile 
oamenilor și animalelor. 
Pe termen lung, satul era 
amenințat de mulți ani de 
secetă, punctați de exodul 
tinerilor. Pînă în momen
tul cînd autoritățile au 
decis să facă un „sat-test 
sola r“.

Astăzi, „Solar" răspunde 
de minune numelui său 
simbolic. Un centru ener

i-e — e~a~e — o~o-e-e — o- a~e—'~o

MÎINE-SOARELE (II)
(după

getic a fost instalat aici, 
sub patronajul Programu
lui Națiunilor Unite pen
tru mediul înconjurător 
(P.N.U.E.). Centrul utili
zează reziduurile anima
liere, radiația solară și 
energia eoliană. Cu ajuto
rul dejecțiilor animale și 
al altor deșeuri agricole, o 
centrală de producere a 
biogazului permite asigu
rarea necesarului menajer 
pentru circa 40 de familii. 
Obiectivul vizat este ge
neralizarea procesului. Și, 
cum însorirea este abun
dentă (6 kWh pe metru

ENERGIA, ÎN PRIMUL RIND
-SER

pătrat și pe zi) și vântul 
destul de puternic (5 m/s), 
s-a procedat la instalarea 
de panouri fotovoltaice. 
Sistemul include și capta
tori plani, o instalație 
eoliană și un aerogenera- 
tor. Totul asigură o pro
ducție de electricitate sto
cată in acumulatori, pen- 
tru iluminatul de noapte 
sau In zilele fără soare.

Această energie alimen
tează un circuit de ilu
minat domestic și comunal. 
Ea permite funcționarea 
unui refrigerator medical 
comunal pentru conserva
rea medicamentelor, pre
cum și acoperirea necesa
rului de apă caldă și dis
tilată, sterilizarea apara
turii medicale locale. în 
prezent, există numeroase 
..solare" în lume. Și ten
dința urmează să se con
firme, pe măsură ce teh
nologia solară va deveni 
realmente competitivă. 
Ideea revenirii la forme 
de energie naturală, care-și 
croiește drum de circa 25 
de ani, și-a găsit încununa-

„Afrițue Noovelle*)
rea In rezoluția Națiuni
lor Unite din 20 decem
brie 1978. Ea Identifica 14 
surse energetice noi și 
renovabile menite să ser
vească drept energie de 
substituție : energia solară, 
eoliană, biomasa, hidroeiec- 
tricitatea, geotermia, ener
gia maremotrice, mareter- 
mia, energia valurilor, lem
nul de foc, cărbunele de 
lemn, șisturile bituminoase, 
nisipurile asfaltice, turba 
și animalele de tracțiune.

A fost nevoie de două 
„șocuri petroliere", ta 
1973 și 1979, pentru ca 

I A L -

lumea să se convingă de 
necesitatea orientării spre 
energiile de înlocuire. Sur
sele de energie numite 
„noi" asigură de pe acum 
15 la sută din consumul 
mondial. Națiunile Unite 
mizează pe o proporție 
de 25 la sută, pînă ta 
anul 2 000. Radiația so
lară (lumină și căldură), 
biomasa, turba, vântul și 
microbarajeîe electrice pot, 
de acum încolo, să asigure 
o bună parte din nece
sarul nostru energetic. E- 
conomiile de energie și 
reîmpăduririle vor trebui 
în mod necesar să susțină 
orice strategie realistă. De 
asemenea, țările în curs 
de dezvoltare nu trebuie 
să se mulțumească a fi 
consumatori pasivi de teh
nologie importată. Ele tre
buie să promoveze teh
nici apte să răspundă ne
cesităților lor și să țină 
cont de resursele și con
dițiile locale. Totodată, 
orice transfer de tehnolo
gie va trebui să răspundă 
acestor imperative.

REVALORIZAREA
DEȘEURILOR Z
BIOLOGICE |

Bi omasa! Esie energia • 
naturală care grupează | 
toate matorte bso.og.ee,
de la iarba simplă .a ar- I 
bort, trecind prin rezi- . 
du urile nsena/ere, deșeu- I 
rile animale și agroindus- • 
trole. Este transforma- Z 
rea biologică a luminii de I 
către plante. Astfel, plan- ‘ 
tele fabrică oxigenai pe | 
care noi Q respirăm și • 
stochează energie, care va I 
putea fi restituită alte- . 
rior, prin simplă combos- | 
tie sau fermentare. Dacă J 
rămin îngropate in pfcnîr.t Z 
timp de secole, ele dau I 
naștere combustibililor fo- * 
sili (petrol, gxze, cărbarte». | 

Dar această energie poate » 
fi utilizată și imediat, sub | 
formă de lemn. Ceea ce • 
ne costă o despădurire I 
aiarmantă. Dimpotrivă, prin ’ 
revalorificarea deșeurilor i 
am avea numai de ciști- I 
gat. Vreascurile, ierburile J 
și alte deșeuri animale și | 
agroindustriale pot aii- • 
menta centrale de gazeifi- | 
care prin fermentație me- * 
tonică, pentru producerea | 
de electricitate cu destina- ’ 
ții diverse. Avantajele sint t 
că se dispune de materii I 
prime gratuite, slab valo- J 
rificate, și că produsele | 
obținute pot înlocui pe- » 
trolul în industria agro- | 
alimentară, încălzit și <■ 
pomparea apei. De altfel, | 
pentru a-și reduce facturi- J 
le petroliere, fabricile de > 
ulei, de zahăr și altele din I 
industria alimentară își > 
reutillzează deșeurile drept | 
combustibil. J

Este cunoscut proiectul | 
„alcool". Trestia de zahăr, « 
maniocul, eucaliptul și I 
mai multe varietăți de J 
plante alcooligene sînt i 
cultivate pentru produ- ’ 
cerea etanolului, carbu- Z 
rant utilizabil în pro- I 
porție de 15 la sută alături J 
de carburantul auto. Bra- | 
zilia este un pionier în » 
acest domeniu, în care s-a | 
angajat în 1975.

(Agerpres)

I.C.S.A.P. Deva vă invită la :

Expoziția ae arta 
culinară ou vînzare

In preocupările permanente ale conducerii între
prinderii comerciale de stat pentru alimentație pu
blică din Deva un loc important îl ocupă diversifi
carea meniurilor și rețetelor, in vederea tot mai bunei 
serviri a publicului consumator, satisfacerii gusturilor 
șl preferințelor sale.

Așa se face că expozițiile de artă culinară cu 
vinzare sint tot mai des organizate, ele urmărind 
sondarea opiniei consumatorilor, dar și... animarea 
spiritului de întrecere intre meșterii bucătari din uni
tățile de alimentație publică din Deva.

De data aceasta, PUBLICUL CONSUMATOR 
L-IE INVITAT IN HALĂ MARE A COMPLEXULUI 
COMERCIAL CENTRAL DIN PIAȚA DEVEI. Aici 
ist vor prezenta roadele măiestriei in arta culinară 
cei mat reaumiți bucătari de la restaurantele „TRAN
SILVANIA", „AbTORlA-, „IZVORUL VESELIEI", de 
la unitatea din Piață, precum și de la laboratoarele 
de patiserie și cofetărie.

Precizăm că EXPOZIȚIA DE ARTA CULINARA 
CU VÎNZARE SE VA DESCHIDE MARȚI, 28 FE
BRUARIE a.c. ȘI VA PREZENTA ȘI OFERI CU 
DEOSEBIRE PRODUSE REALIZATE PE BAZĂ DE 
PESTE, PRECUM ȘI O BOGATA VARIETATE DE 
PRODUSE DE PATISERIE.

Cunoscînd valoarea nutritivă deosebită a mîncă- 
rurilor Pe bază de pește, consumatorii — cu predi
lecție gospodinele — sint invitați să viziteze expo
ziția, să-și procure cele dorite după pofta fiecăruia, 
precum și să vină cu sugestii în vederea diversifi
cării în continuare a listelor de meniuri, pentru ca 
în toate unitățile de alimentație publică din Deva, 
deviza „Bine primiți, bine serviți" să devină o rea
litate, o invitație cotidiană reală!

rm.ca—■
publicitate

VINZARI
e Vînd apartament două ca

mere, confort I, cu îmbună
tățiri. Deva, Băleescu, bloc 1, 
apartament 56, telefon 20519. 

(4296)
a Vînd garsonieră confort I, 

gaze. Deva, str. Lenin, bloc 
D 1, apartament 24, parter. 
Informații telefon 13525. (4299)

• Vînd autoturism Auto
bianchi, stare bună. Călan, 
str. Crișeni nr. 81. (4297)
• Vînd „drujbă" nouă cu 

piese rezervă.' Timișoara, tele
fon 53685, zilnic. (4295)
• Vînd mobilă și diferite 

obiecte casnice. Deva, Aleea 
Transilvaniei, bloc 7, aparta-

_ ment 1S, telefon 15757, orele 
I 14—11 (4277)

PIERDERE
e Pierdut legitimație de ier*- 

viciu nr. 12580, pe numele 
Deatc Ofelia-Marta, eliberată 
de C.S. „Victoria" Călan. O 
declar nulă. (C. 26)

COMEMORARE

a Familia amintește cu a- 
ceeașl durere celor ce l-au cu
noscut . că mîine, 27 februarie 
1984, se împlinește un an de 
cind moartea fulgerătoare șl 
nemiloasă a smuls din mijlo
cul ei pe cel ce a fost Buda 
Traian, din Deva.

Chipul lui drag și sufletul 
blînd vor rămîne veșnic în 
inimile noastre. (4283)

DECES ‘

e Colectivul de oameni al 
muncii de la întreprinderea 
„Marmura" Slmeria este ală
turi de colegul oegar Dumi
tru, la suferința grea prici
nuită de moartea tatălui său.

(4298)
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