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Mi
E CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ

La semănatul porumbului

Ultimele ecouri ale unei 
bătălii cîștigate

Vineri dimineața la Con
siliul unic agroindustrial 
Călan se simțea atmosfe
ra dinaintea unui eveni
ment important. Și aveam 
să aflăm imediat de ce. 
începuse bătălia finală 
la semănatul porumbului, 
în acea zi, în majoritatea 
unităților se punea sămîn- 
ța sub brazdă pe ultimele 
suprafețe planificate.

Notăm, deci, primei* ci
fre și fapte, convinși fiind 
că la publicarea lor ele 
vor fi ultimele jecouri ale 
unei bătălii pe care meca
nizatorii, cooperatorii și 
specialiștii din C.U.A.S.C. 
Călan, ca de altfel toți din 
agricultura județului nos
tru, au cîștigat-o deja.

— Cele dintîi unități 
care au încheiat semăna
tul în consiliul nostru — 
releva Gheorghe Boldea, 
inginerul șef al C.U.A.S.C. 
Călan — au fost cele din 
Bretea Strei și Valea Sîn- 
giorgiului. Exemplul lor a 
fost urmat de cooperatorii 
din Boșorod, Strei, Sîn- 
crai, Bretea Română, Vîl-

cele, Ruși și Gînțaga, care, 
în. mod cert, pînă deseară 
încheie însămînțările. La 
cooperativele din Batiz și 
Nădăștie care au avut 
suprafețe mai mari de 
cultivat cu porumb, se 
seamănă ultimele tarlale. 
Pentru a mări ritmul de 
lucru aici și a încheia

C.U.A.S.C.
____  CĂLAN ____

cît mai grabnic însămînță- 
rile, am redistribuit opera
tiv semănătorile și utilaje
le de pregătire a terenului 
în cele două unități, gru- 
pîndu-le și organizînd acti
vitatea în flux. După vite
za cu care se avansează 
putem aprecia că pînă 
sîmbătă (ieri — n.n.) și a- 
ceste două unități vor în
cheia semănatul porum
bului.

... Tot viheri, la primele 
ore ale dimineții, șapte 
tractoare, cu discuri, com- 
binatoare și semănători au 
intrat în brazdă atacînd ul

tima parcelă de la C.A.P. 
Vîlcele rămasă nesemăna
tă cu porumb. Este vor
ba de tarlaua „Zăvoiese", 
din brigada Bățălar. Meca
nizatorii loan Crișan, A- 
drian Brodea, loan Negoi- 
ță, Vasile Goga și Victor 
Pădurar pregăteau patul 
germinativ, în urma lor 
venind cu semănătorile 
Traian Boglea și Arteniu 
Alionescu. Inginerul șef al 
unității, Maria Simina, pre
zentă în cîmp alături de 
mecanizatori, era mulțu
mită de calitatea lucrului 
făcut de ei și, mai ales, 
optimistă în ce privește 
recolta din toamnă.

... Spre seară Boșorodul 
uaporta încheierea însă- 
mînțării porumbului pe 
toate cele 164 ha planifi
cate. Mecanizatorii Lazăr 
Tămășoni, Radu Groza, 
Ioan Lupulescu— la pre
gătitul terenului, Valerică

MIRCEA LEPÂDATU

Cimentul
• Privire spre inceput 

• Un răspuns ia indigo: 
„In primul rind - oa
menii" • Noi, calcarul 
ți argila... • întoarce
rea acasă • „Avem și 
bulevard în fabrică" • 
S-a dus vestea peste 
mări și țări.

La început a fost doar 
o părere. O părere cum 
că ar fi potrivit ca la 
Chișcădaga să se înalțe o 
fabrică de ciment. Multe 
argumente pledau în fa
voarea acestui important 
obiectiv economic, cel mai 
solid fiind existența în a- 
propiere a materiilor prime 
de bază — calcarul și ar
gila.

în scurt timp, ideea a 
trecut pe planșeta proiec- 
tanților, iar în 1972, liniș
titul pîrîu Căian avea să 
fie tulburat - la propriu 
și la figurat - de buldo
zere și excavatoare. Politica 
de industrializare socialistă 
a țării implanta încă un 
pilon, deosebit de puter
nic, în solul atît de fertil 
al județului Hunedoara. 
Era, în fapt concret, ma
terializarea indicațiilor se
cretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a se con
strui obiective economice 
cît mai aproape de sur
sele de materii prime, con- 
ferindu-le astfel eficiență 
tot mai ridicată.

Au fost patru ani și trei 
luni de muncă îndîrjitâ, pe 
care constructorii și monto- 
rii au finalizat-o prin ra-

- vocație și izbîndă
cordarea la circuitul pro
ducției materiale, în decem- 
Brie 1976, a primei linii de 
ciment. Chișcădaga - un 
sat uitat de lume - deve
nea reper industrial. A ur
mat, nu peste multă vre
me, punerea în funcțiune a 
liniei a doua, apoi a sec
ției de var și astfel harta 
economică a județului Hu
nedoara se întregea cu un 
nou și important obiectiv

industrial. Sint de atunci, 
iată, aproape opt ani — 
timp în care colectivul s-a 
consolidat și a muncit e- 
norm pentru ca fabrica să 
arate așa cum arată, a- 
gregatele să meargă așa 
cum merg, cimentul „de 
Chișcădaga" să fie apre
ciat în țară și peste ho
tare.

Mai multor factori cu 
care am discutat deunăzi 
la Chișcădaga le-am pus 
aceeași întrebare: „Ce
considerați că a fost reve
lator în acești ani ât' pro
ducție efectivă Răspun
sul, parcă tras la indigo, 
nu ne-a surprins: „In pri
mul rind - oamenii. Ei au

făcut, ei fac totul". „Oa
menii au crescut mult pro
fesional și ca nivel de con
știință a datoriei, răspund 
fără întrebări la orice che
mare pentru bunul mers al 
producției, rezolvă cu is
cusință și operativitate toa
te problemele ce apar" - 
apreciază cu mulțumire in
ginerul Vasile Deac, direc
torul Întreprinderii de lianți 
Deva. „Oamenii și-au în
țeles deplin rolul și rostul 
lor în această fabrică, știu 
ceea ce au de făcut și fac 
ceea ce trebuie, au stator
nicit o atmosferă de lucru 
sănătoasă, sint gospodari 
ca la ei acasă, in această 
a doua casă a lor, ceea 
ce asigură fluență și efi
ciență producției" - rele
vă George Grozav, secre
tarul comitetului de partid 
al întreprinderii. „Oamenii 
noștri desfășoară între ei, 
la înalta temperatură a 
muncii, o pasionantă com
petiție a hărniciei, din care 
cîștigâ toți, cîștigâ produc
ția, remarcă Laurențiu Nis- 
tor, președintele comitetu
lui sindicatului. Aș vrea 
să-i notați pe fruntașii în
tre fruntași: loan lancu, 
Romulus Petruț, Costel 
Lupu, Aurel Bisorca, Vegh 
Rozalia, Petru Bolea, lu- 
liana Certejan, losif Vrati- 
slav, loan Becsa, Ștefan 
Blănaru, Avram Tripon, Tro
ian Boțoc. Florpa Nnnic, 
Cilii Alexandru". -

DUMITRU GHEONEA

(Continuare în pag. a 2-a)
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O lucrare de maximă urgență 
și importanță IRIGAȚIILE

In ferma de legume a C.A.P. Ilia se face 
udarea terenului înainte de plantare, acțiune 
realizată de Emil Șerban și Marinei Marc.

Lipsa de precipitații din sol im
pune să se întreprindă măsuri ex
cepționale pentru udarea culturilor, 
în fiecare unitate agricolă să se sta
bilească modalități concrete pentru 
irigare, folosindu-se fiecare firicel 
de apă. Să se acționeze prin :

9 irigarea prin cădere liberă 
roata grădinarului

• electropompe
motopompe

0 udarea cu găleata
CETĂȚENI ! PARTICIPAȚI CU 

TOȚII LA UDAREA CULTURILOR, 
DE CARE DEPINDE HOTĂRÎTOR 
SOARTA RECOLTEI.

STAȚIA C.F.R. DEVA — 
LOCUL 1 PE ȚARĂ 
INTRE STAȚIILE DE 
CATEGORIA A III-A

Harnicul colectiv de 
ceferiști de la stația 
C.F.R. Deva a obți
nut în anul 1983 
succese deosebite în 
muncă, situindu-se pe 
primul loc in întrecerea 
socialistă desfășurată în
tre stațiile C.F.R. de 
categoria a IlI-a 
Astfel, indicatorul tone 
expediate a fost înde
plinit în procent de 
122,29 la sută, ceea ce 
reprezintă 15 342 tone de 
diferite mărfuri trans
portate peste prevederi
le planului de transport 
Ia zi. In aceeași pe
rioadă, staționările la 
încărcare-descărcare au 
fost reduse cu 0,53 la 
sută ore-vagon, iar sta
ționarea în tranzit cu 
manevră s-a redus cu 
două ore pe vagon. 
Sarcina statică s-a îm
bunătățit cu 0,53 tone 
pe osie.

Se remarcă în munca 
de zi și noapte la ca
lea ferată, Dragomir Pis, 
Gheorghe Niță, Mircea 
Dăvincă, Mihai Ciubo- 
taru, Petru Șchiopu, 
Gheorghe Gherghina. 
Petru Manga, Robinson 
Sorea, Marcel Eibel, 
Elena Adîncu. Elena 
Cordea și alții. (loan 
Jura, corespondent).
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Viața și munca minerilor

de prestigiu
Exact la încheierea pri

mului trimestru al anului 
1984, colectivul Sectorului 
minier Musariu II din în
treprinderea minieră Barza 
a sărbătorit două eveni
mente proprii, încărcate de 
frumusețe. Unul este legat 
de munca și 
viața unui 
membru al fa
miliei munci
torești a 
torului, 
celălalt 
trucît se 
comun al oamenilor și la 
rezultatele obținute. ~ 
iată-le pe scurt,,.

a) Pe trimestrul I 1984, 
colectivul Sectorului minier 
Musariu II a ocupat primul 
loc în întrecerea socialistă. 
Planul la producția de mi. 
nereu a fost depășit cu 
10,8 la sută, in special pe 
baza creșterii productivită
ții muncii.

b) După terminarea bi
lanțului pe trimestrul I 1984,

sec- 
iar 
este 
referă le

Sectorul 
Musariu II 

al I.M. Barza

colectiv, în- 
efortul

Dar,

inginerul Nicolae Diniș, șe
ful Sectorului minier Mu
sariu II s-a pensionat. Har
nic și priceput, pasionat de 
meserie, Nicolae Diniș s-a 
dăruit grelei misiuni de cău
tare a rocilor din adin- 
curi, a condus cu compe- 

_____  tentă și auto- | 
ritate profe- ■ 
sională un 
mare colectiv 
de muncă, a- 
lături de care 

a cunoscut fericirea de a 
li util societății, a simțit 
bucuria datoriei împlinite.

Sînt atît de organic îm
binate cefe două eveni
mente (in general clipele 
muncii și vieții oamenilor), 
incit e greu să le separi 
„Să aveți grijă de colec
tiv și de plan !~. Acesta a 
fost singurul sfat pe care 
l-a dat fostul șei de sec-

MARIN NEGOIȚA

(Continuare in pag. a 2-a)
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Cu ghiozdanele în spa

te, un băiat și o fetiță 
se-ndreaptă cu pași gră
biți spre școală. De ce 
sînt atît de zoriți ? „Enig
ma" aveam s-o aflăm 
doar cînd ajungem în 
preajma acelei clădiri 
cochete pe a cărei firmă 
stă scris „Creșa de car
tier". Se-opresc și, după 
ce-și șterg bine pantofii, 
intră. Le salută și le-m- 
brățișează pe femeile cu 
halate al‘be în grija că
rora au fost lăsați o ma
re parte din zi pe cînd 
aveau doar cîteva luni, și 
pînă ce au crescut mai

„Noi sîntem pentru 
ei a doua mămică"

mărișori; apoi ies și își 
continuă drumul.

Gloria și Petrică sînt 
acum în clasa I. Dar 
pentru ei, ca și pentru 
sute de copii, de anii lor, 
din orașul Simeria, creșa, 
cu tot ce-nseamnă ea, 
este nu doar o amintire 
scumpă, ci face parte dîn 
viața lor.

— De cite ori pleacă 
ori vin de la școală —

povestește Elena Cecă- 
lăcean, copiii mei se o- 
ipresc la creșă. S-au des
părțit de trei ani de „to
varășe". dar nu le-au ui
tat, cum n-au uitat nici 
primele cîntece și poezii 
învățate aici.

...„Ce culoare este a- 
ceasta ?“. „Care cub este 
mai mare „Ce face 
ursulețul ?“, „Dar păpu-

șica?“. La întrebările 
rostite clar și cu intona
ție de asistentele Lau
ra Munteanu, Marioara 
Bucur sau Elena Furcă, 
cei mai ...mari" dintre cei 
mici răspund, stîlcind 
încă cuvintele. Alții pri
vesc cu ochii mari, în
trebători, la tovarășele în 
alb, dar n-au încă răb
darea să stea cuminți la 
locurile lor, și-aleargă 
spre vitrina cu multe ju
cării.

ESTERA SÎNA I
____________ •

(Continuare în pag. a 2-a)
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întreprinderea de tricotaje Hunedoara. Muncitoarea Ma- 
rlța Mîndrean, care s-a situat pe locul li pe unitate 
în anul trecut, continuii și acum să se afle în fruntea 
întrecerii socialiste. Foto : N. GHEORGHIU
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Cimentul vocație și izbîndă
(Urmare din pag. 1}

Fabrica de ciment Chîș- 
cădaga funcționează la a- 
ceosto oră la parametri, 
realizează ciment de cea 
mai bună calitate, pe ca- 
re-l solicită tot mai mult 
nu doar beneficiari din ța
ră, ci și din India, Grecia, 
Bangladesch, Oman, Alge
ria, Egipt. Altele - mult îm
bunătățite - sînt și con
dițiile de lucru și sociale 
ale muncitorilor, alta-i și 
fața și incinta unității. Or
dine, curățenie, prospețime. 
„Avem chiar și un bulevard 
larg, solid, în fabrică, ne 
spune cu mîndrie Lauren- 
țiu Nistor, iar in curlnd vor 
fi gata și aleea fruntașilor 
și împrejmuirea cu gard de 
beton o unității". „Toate 
noi le-am făcut, prin dă
ruire șl spirit patriotic, spu
ne muncitorul specialist

Vanea Corogeanu. Mai sînt 
însă lucruri de pus la 
punct. Și le vom pune. 
Doar e fabrica noastră".

La fel gîndesc, la fel ac
ționează și cei peste 200 
de oameni din secția ma
terii prime, condusă de in
ginerul Cornel Sav, și co
lectivul atelierului repara
ții mecanice, coordonat de 
subinginerul loan Mariș, ți 
cei de la expediție, din 
subordinea inginerului Vic
tor Bădin. .Cimentul o de
venit pentru noi vocație și 
izbîndă, spune cu satisfac
ție Cornel Sav, de loc din 
Lunca, la cîțiva pași de 
Chițcădaga, Mulți s-au re
întors acasă, de prin alte 
locuri, și acum fac ciment. 
Noi, calcarul și argila sîn- 
tem materiile prime indis
pensabile pentru producția 
de ciment. Și cînd zic noi, 
mă gîndesc la Gheorghe

Huh, de loc din Vălișoara, 
revenit de la C. S. Hune
doara — via C.T.E. Min
tia —, la loan Moga «■ 
din Hărțăgani, la Mirceo 
Bobora, Constantin Stancu, 
Petru 
hăilă, 
milio 
soția, 
care, 
te de angajare și dăruire 
patriotică, își fac datoria 
la cel mai înalt nivel".

Așa gîndesc, așa mun
cesc toți cei care, sub sem
nul marilor prefaceri socia
liste ale României, îndeo
sebi din ultimele două de
cenii, de după Congresul 
al IX-lea al partidului, fac 
ciment la Chișcădaga, ci
ment mereu mai mult și 
mai bun, căruia i s-o dus 
vestea peste mori și țări, 
spre mîndria poporului nos
tru liber și cutezător.

Dumbravă, Petru Mi- 
Szabo Andrei, Ia fa- 
Peter William - el, 
fiica și ginerele - 

într-o deplină imita

*

ACȚIUNE METODICĂ 
IN ZOOTEHNIE

întreprinderea cinema
tografică județeană îm
preună cu organul de con
ducere colectivă al A.E.I. 
Bărăști a organizat acțiunea 
„Rolul filmului documen
tar zootehnic în cunoaș
terea tehnicii moderne de 
.a fermele de animale".

' Lor muncii din com
plex le-ag fost prezenta
te documentarele „Crește
rea și îngrășarea tineretu
lui bovin" și „Genetica în 
zootehnia modernă". S-a 
desfășurat apoi un concurs 
gen cine știe cîștigă, dotat 
cu premii, pe locul întâi 
situîndu-se Mihaela Dan- 
ciu, tehniciană veterinară. 
(Ion Stegărescu, corespon
dent).

(Urmare am pag. 1)

tor inginerului Dumitru Du- 
țuiescu, locțiitorul său.

— Și putem spune că în 
trimestrul al ll-lea 1984, 
harnicul nostru colectiv a 
pășit cu dreptul - ne-a 
declarat jng. Dumitru Du- 
țulescu. Sintem hotăriți să 
ne menținem locul fruntaș 
in întrecere. Am luat toate 
măsurile in acest sens. In
dicatorii de plan au fost 
defalcați și transmiși pînă 
la nivelul echipelor, forma
te din 4-5 oameni. Totoda
tă, au fost asigurate și in 
continuare condiții bune de 
muncă în ce privește do
tarea tehnică Și aprovizio
narea optimă cu materia
le a abatajelor, crearea li
nul climat sănătos de acti
vitate. Insă cheia obținerii 
succeselor viitoare, pe ca
re le gindim și le dorim, 
o reprezintă tot oamenii. 
Ne bazăm pe experiența 
și abnegația lor in muncă, 
pe virtutea lor de mineri.

Tot despre oameni ne-au 
vorbit cu multă căldură și 
ai/ți interlocutori: Emil Tă
tara, secretarul comitetului 
sindicatului, inginerul sta
giar Nistor Magdalina, 
maistru de revir la orizon
tul 250, subinginerul Ghe- 
roșim Holda, șef de raion 
la orizontul 290...

l-am căutat, deci, 
oameni sus, la Barza,
incinta hașurată de liniile 
ferate ale trenurilor. Am 
găsit cițiva dintre semna
tarii succesului obținut de 
sector pe primul trimestru, 
strinși la „gura băii", gata 
pregătiți pentru a 
în subteran.

PAVEL JICĂREAN, miner 
șei de brigadă. Are 44 de 
ani. A intrat in mină la 
virsta de 18 ani și n-a mai 
părăsit-o. De atunci lucrea
ză în același sector, Musa- 
riu II. Ne spune: .Am șase 
ortaci — Aure! Nicula, Dan

pe 
in

cobori

Ultimele ecouri ale unei 
bătălii cîștigate

(Urmare din pag. 1)

Șchiopu și Alexandru Ro- 
zoti — la semănat 
au fost eroii acestei cam
panii. Nu doar prin rit- 
murile_ bune de muncă, 
ci și prin responsabilita
tea dovedită în privința 
calității lucrărilor.

... La C.A.P. Batiz „ul
tima rundă" în campania 
însămînțării porumbului a 
început tot vineri, o dată 
cu crăpatul zorilor. Pjnă 
s-a înnoptat grupul de 
tractoare n-a ieșit de pe

Puiuleț,Pioaker, Nicolae 
loan Matei, loan Mărcuș 
și Dumitru Gilcă.
la vatră, la orizontul 330. 
Zilnic, dăm 15-20 de va- 
goneți Cu minereu, și ne 
depășim planul cu 1,15 și 
1,2 la sută".

AVRAM POLVEREA, mi- 
ner. Brunet, cu ochi vioi, iute 
la vorbă ca și la treabă : 
„Pregătim frontul -de lucru, 
pușcăm, evacuăm minereul 
— sini fazele principale ale 
muncii noastre. Dar, cînd e 
nevoie, mai ridicăm și cite 
un suitor de orizont sau de 
abataj. Și cite un rostogol, 
pe care le facem acum 
mai mult în piatră, econo
misind 15 la sută din ma
teriale’.

SIM1ON MACAVEI. miner, 
șei de echipă: .Sintem cu 
totul patru ortaci, intr-un 
abataj de la orizontul 290. 
Dăm zilnic, fiecare, cile 2,5 
tone de minereu".

CONSTANTIN HAUTĂ, 
miner. Are 43 de ani și e 
zidar de meserie. A fost 
prezent cu mistria pe toate 
blocurile din Brad. Pașii 
lui s-au îndreptat spre mi
nă numai de un an 1 De 
ce f „M-a luat un ortac și 
mi-a spus că e nevoie de 
zidari și sub pămînt. A a- 
vut dreptate. De exemplu, 
la coamă cu piatră se face 
zid de sprijin, 11 tac cu 
plăcere că mă pricep. Dar, 
acum am deprins și mese
ria de miner și mi-e dra
gă 1".

Rezultatele bune obți
nute în extracția de mine, 
reu, de fapt succesele ori. 
cărei munci utile societății, 
și oamenii cu evenimentele 
vieții lor devin, din ce în 
ce mai mult, elemente in
separabile. Un fluid de e- 
sență nouă, propriu socie
tății pe care o făurim, le 
străbate și le dă robus
tețe și trăinicie pentru vii
tor.

Lucrăm

ogor. S-a muncit cu în- 
dîrjire dar bine organizat. 
Aici, cei care au grăbit 
sfîrșitul lucrărilor au fost 
mecanizatorii Viorel Stoi- 
pf Petru Munteanu, loan 
Vasilache, Gheorghe Ai. 
loaie, loan Bărbuța, Ște
fan Șainer și Stelu Mă- 
gureanu.

Astfel s-a dat în satele 
din consiliul unic Călan, 
în celelalte sate și locali
tăți din județ, bătălia din 
primăvara anului 1984 la 
însămînțarea porumbului. 
O bătălie care — prin bună 
organizare a muncii, mo
bilizare exemplară, folo
sirea la maximă capacita
te a utilajelor agricole din 
dotare și a fiecărei ore 
bune de lucru s-a încheiat 
în perioada optimă pe în
treaga suprafață planifi
cată. Deci, încă o bătălie 
dștigată de oamenii mun
cii din agricultura hune- 
doreană.

(Urmare din pag. 1)

Prea

pentru

poate fi 
drăgălaș

sin tem 
mămică, mamă

„Noi sintem pentru ei a doua mămică

DRUMUL SOCIALISMULUI

Echipa condusă de Buble Dorica, dc la A.E.S.C.H. Deva, ferma solarii, execută lu
crări de întreținere Ia răsaduri. De la această fermă, in cursul lunii mai vor fi livrate circa 
10 milioane fire de răsaduri de legume.

Foto : NICOLAE GHEORGHIU

„Mami, te rog frumos, 
îmi dai mașina aia ma
re?", Dorința spontană 
a lui Cosmin nu 
refuzată, 
fusese.

— Noi 
ei mami, 
— explică Tabita Gogan, 
tânăra asistentă care aici 
Îndeplinește rolul de ma
mă pentru zeci de copii, 
iar acasă este mama Si- 
monei, Ștefaniei și Cris- 
tinei. Uneori, seara, se 
țin strâns de noi și nu 
vor să plece acasă, cu 
părinții.

...Se apropie ora n^esei. 
Oana, Lucian, Ciprian, 
Sara, Daniel, Florin, toți 
cei din grupele între doi 
și patru ani, se prind doi 
cite doi șî merg la ves
tiar. Cu migală și stă
ruință infirmierele Ro- 
dica Ostașiuc, Adina Un
gur sau Ânișoara Cinci- 
liș le explică cum se în
trebuințează săpunul șl 
prosopul, celor mai mici

le spală mînuțele și îi 
conduc apoi la măsuțele 
unde au fost deja aduse 
castroanele cu ciorba a- 
burindă. Rolul Marianei 
Repede e mai delicat. Să 
pregătești pentru „masă" 
grupa de sugari, să le 
servești laptele, nici rece, 
nici prea cald, mi e 
chiar ușor.

...Pătuțurâle eu lenje
rie de un alb imaculat, 
spălată și călcată de Va
leria Crișan, ii așteaptă 
iar desenele după mult- 
Indrăgitele personaje din 
basme, ce împodobesc 
pereții dormitoarelor, le 
vor fcisoțt visele.

...Dar se apropie ora 
plecării. între părinții so
siți primii să-și ia acasă 
ființele dragi, se află și 
electricianul Aurel Us
turoi. .

— îl am acum în creșă 
pe Florin. Dar tot aici 
au crescut și primii mei 
doi copii — Violeta și 
Lucian. Gîndul că sînt 
în mîini bune ne-a dat 
acea liniște fără de care 
n-am fi putut să ne în-

deplinim cu răspundere 
sarcinile — eu la C. S. 
„Victoria" Călan, iar so
ția, mama copiilor mei, 
ia o secție a B.J.A.T.M. 
Deva. Cel mic a fost bol
nav. Acum este în afara 
oricărui pericol, datorită 
asistenței medicale și su
pravegherii continue de 
către personalul creșei, 
coordonat de medicul pe
diatru, dr. Adriana To
dor.

...Mami, mămică, ma
mă. Cuvintele, silabisite 
sau rostite corect de cei 
mici, adresat femeilor în 
halate albe, impresionea
ză. Pentru că tot ce se 
face în această creșă pen
tru îngrijirea și suprave
gherea lor îndreptățește 
la acest minunat cuvînt, 
pe care îl merită, de 
foarte multe ori, și cele 
în grija cărora sînt lăsați 
o bună parte din zi. Cre- 
șa, cu tot ce-nseamnă ea, 
va rămîne multă vreme, 
pentru copiii care merg 
de aici la grădiniță și a- 
poi la școală, nu numai 
o amintire scumpă...
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Să apărăm cu fermitate avutul obștesc, să combatem 
orice atentat la integritatea producției agricole

In întreg județul, oamenii muncii din agricultură 
grăbesc muncile agricole de primăvară, se preocupă 
să execute lucrări de calitate superioară, astfel incit 
recoltele din acest an să fie mai bogate. In același 
timp o atenție deosebită se acordă culturilor furajere 
— trifoi, lucernă etc. — care au răsărit și se dezvol
tă bine.

In contrast cu aceste preocupări, unii cetățeni, 
sfidind munca celor mulți și harnici, actele normative 
care protejează culturile agricole — avutul obștesc al 
întregului popor — dau iama in tarlalele cultivate 
cu trifoi și lucernă, in lanurile de cereale păioase, 
culegind și distrugind ceea ce n-au semănat. împo
triva acestora trebuie luate toate măsurile prevăzute 
de lege. Este de datoria tuturor cetățenilor cinstiți, 
a conducerilor unităților socialiste, a consiliilor popu
lare să vegheze cu strășnicie ca nimeni să nu aten
teze la integritatea culturilor agricole, a avuției ob
ștești.

Redăm în continuare 
din recoltă depistate de 
mele zile.

Culegea de parcă 
el ar fi semănat
La ora cînd ziua se îm

bina cu noaptea, joi, 19 
aprilie a.c., în apropie
rea tarlalei cu lucernă a 
C.A.P. Sîntandrei de lin
gă șoseaua națională a 
oprit un autoturism. Din 
el a coborât un cetățean 
și, crezînd că nu-1 vede 
nimeni, a început să cu
leagă ceea ce nu semă- 
nase. Dar cînd era mai 
preocupat să-și umple 
repede sacoșa cu lucer
nă verde, cineva i-a._ 
tăiat elanul.

Cetățeanul nu era al-

ci te va cazuri de sustragere 
organele de miliție în ulti-

tul decît Nicolae Frătean, 
încadrat al T.C.M.M. Bu
curești, șantierul Cer- 
tej, domiciliat în Deva, 
strada Vulcan, nr. 31.

La reconstituirea fap
tei, fotoreporterul nostru 
a făcut fotografia pe 
care o publicăm. Mențio
năm că autoturismul lui 
N. F. este pasibil de con
fiscare, fiind mijlocul de 
transport folosit în ac
țiunea sa de sustragere 
din avutul obștesc.

în cîrdășie, 
Ia furat de miei

La miliția orașului Că
lan se află în cercetare 
penală sustragerea și sa
crificarea a 5 miei de la 
C.A.P. Batiz. Autorii fur-

tului sînt Dionisie Pin- 
tea și Nicolae Popa, în
cadrați la C.S.V. Călan și 
loan Părău și Petru Lă
cătuș, îngrijitori de ani
male la C.A.P. Strei.

Toți patru, în cîrdășie, 
au furat mieii din turma 
C.A.P. Batiz aflată la 
pășune. După ce i-au 
furat, i-au tăiat și și-au 
împărțit carnea. N-au mai 
apucat s-o și mănînce 
pentru că au fost depis
tați și urmează să răs
pundă penal pentru fapta 
săvîrșită.

— Culegea de parcă el ar fi semănat.

La păscut pe pășunea 
cooperativei 

agricole
Mai mulți cetățeni din 

satul Strei — orașul Că
lan : Irimie Oprea, loan 
Pădureanu, Ionel Tășală, 
Eugen Avram, loan Pas- 
cu, Ștefan Matei, Aron 
Judele, Gheorghe Focșa, 
Ținea Lupaș, Saveta Cul- 
da și Ion Barbu au fost 
recent amendați 
vențional. Fapta 
Nesupravegherea 
lelor proprietate 
nală, care astfel 
trat pe o pășune a C.A.P. 
din localitate, ospătîndu-se 
cu iarba abia răsărită și 
provocînd pagube avu
tului obștesc. Sperăm că 
proprietarii respectivelor 
animale s-au lecuit.
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DUffliniCAL#
Ulpia Traiana Sarmizegetusa în lucrările 
umaniștilor și cronicarilor medievali (ii)

Poetul umanist Stepha- 
nu« Taurinus (1485—1519) 
este autor al mai multor 
poezii fel latină și greacă, 
dintre care cea mai cu
noscută este „Stauroma- 
chia, id est eruciatorum 
servile bellum“, în care 
cîntă răscoala condusă de 
Gh. Doja. în „Indicele" a— 
nexat poemului sirtt publi
cate 10 inscripții, dintre 
care patru provin de la 
Sarmizegetusa. Numele lui 
Taurinus a intrat prin a- 
ceste 10 epigrafe în circu
lația științifică, poate și 
datorită faptului că prin 
publicare lucrarea sa a 
fost mai accesibilă.

Deoarece în Transilvania 
umanismul a însemnat e- 
vocarea antichității, deci a 
Daciei romane, umaniștii 
s-au ocupat in mod spe
cial de Dacia, care astfel 
va deveni o noțiune isto
rică, politică și culturală. 
Taurinus relatează sinte
tic istoria celor două răz
boaie ale-lui Traian, con
struirea -podului de la Du
năre, retragerea aurelia- 
nă, relevînd importanța e- 
conomică a Daciei. Pre- 
zentînd rîul Sargetia (Strei), 
amintește că nu departe de 
reședința regală, Decebal 
a ascuns în albia râului fa- 
bulosu-i tezaur pe care 
Traian, după înfrângerea 
regelui dac, l-ar fi găsit, 
ridicînd un monument 
acel loc.

Cîteva inscripții de 
Ulpia Traiana Ie găsim 
jurnalul de călătorie 
francezului Pierre

în

la 
în 
al 

Lesca- 
lopier, care, întoreîndu-se
dintr-o misiune diplomati
că de la Constantinopole, a 
zăbovit pentru scurt timp

La curtea princiară de 
_ Alba Iulia. în jurnalul 
său sînt reproduse 24 de 
inscripții latine 
silvania, dintre 
provin de la 
tusa.

Cronicarului

La
din Tran- 

care patru 
Sarmizege-

ardelean 
Stephanus Zamosius îi re
vin merite deosebite în 
dierea acestui oraș, 
acest aspect, lucrarea 
cea mai 
..Analecta lapidorum 
tustorum 
in Dacia antiquitatum". pu
blicată la Padova în 1593. 
Importanța acestei lucrări 
constă nu numai în faptul

stu- 
Sub 
lui 

este 
ve- 

et nonnullorum

valo roasă

Memoria 
pămîntului 
hunedorean

că ea continuă tradiția cul
tivării Daciei romane deja 
formată în Transilvania, ci 
și prin valoarea reală a o- 
perei care poate fi consi
derată — cu toate greșe
lile și exagerările ce le 
conține — prima lucrare 
științifică bazată pe izvoa
re literare antice și pe in
scripții latine. Ea prezintă 
o sinteză generală a isto
riei Daciei romane.

Dintre cele 61 de inscrip
ții, publicate de Zamosius 
în „Analecta11, 26 provin 
de la Sarmizegetusa sau 
din. împrejurimile orașului.

„Ulpia Traiana este si
tuată — începe el descrie
rea orașului — pe șesul 
lin care coboară din mun
ții înalți în formă de am
fiteatru, fiind înconjurată 
de lanțuri de munți". Au
torul se ocupă în mod

Alcoolul și sistemul nervos
Asupra sistemului nervos 

efectul alcoolului se mani
festă cu predilecție. Inițial, 
după cantiitățî midi de al
cool, apare o stare de ex
citație și de bună dispo
ziție pentru ca, ulterior, 
după consumarea unei 
mari cantități efectul să fie 
contrar, survenipd deprima
rea sistemului nervos. S-a 
observat că 50—70 la sută 
din persoanele internate 
pentru dezatcoolizaire pre
zintă serioase tulburări ale 
funcțiilor creerului. Cerce
tări efectuate cu ajutorul 
pnetrmoencefalografiei (ra-

I n afara 
care poate 
coma alcoolică, alcoolismul 
se manifestă foarte variat, 
afectind sistemul nervos 
central sau pe cel perife
ric; este de remarcat tot
deauna o veritabila degra
dare a personalității. Psi
hoza Korsakov este o su
ferință aeosebit de gravă, 
caracterizata in principal 
prin amnezie (uitare), țiarnd 
atit de evenimente trecute 
cit și viitoare, ca și prin 
confobulație (tendința de 
a inventa o serie de situa
ții pe care bolnavul le eta-

beției banale 
duce pînă la

SFATUL MEDICULUI
diografierea creerului folo
sind aerul- pentru contrast) 
și, mai recent, cu ajutorul 
tomografiei computerizate 
(metodă ce permite exami
narea corpului omenesc pe 
secțiuni stabilite de com
puter) evidențiază modifi
cări serioase la nivelul 
scoarței creerului, dor și în 
zonele de sub scoarță, 
tele neuropsihice pun 
evidență performanțe 
be la alcoolici.

Struct ural alcool iciii 
înclinați spre depresie, 
și consumul de alcool
un efect similar; depresia 
poate precede alcoolul sau 
îi poate urma deci. Pe a- 
cest fond depresiv, în con
dițiile în care alcoolul al
terează judecata,, modifică 
starea sufletească, scade 
autocontrolul, survin foarte 
frecvent sinuciderile, de 30 
de ori mai frecvent deoît 
la populația nebăutoare. 
Se asociază desigur și u- 
nele probleme deosebite 
pe care Ie are alcoolicul 
(financiare, de sănătate, 
de integrare socială).

sîrvt 
dar 
are

lează ca și cind le-ar fi 
trăit).

In condițiile suspendării 
alcoolului, mai ales atunci 
cind survine o îmbolnăvire 
acută, a.par crizele de de
lirium tremens, caracteriza
te prin confuzie profundă, 
halucinații, activitate exa
gerată psihomotorie, insom
nii, tremurături generali
zate.

Se știe că bolnavii de 
epilepsie fac mai frecvent 
crize în urma consumului 
de alcool. Foarte caracte
ristică este neuropatia al
coolică (o „aprindere" de 
nervi), In care bolnavul a- 
cuză dureri, amorțeli, obo
seală musculară.

Și în cazul suferințelor 
sistemului nervos, determi
nate de consumul de alcool 
se crede că acestea sînt 
rezultatul efectului toxic 
direct al alcoolului, al de
ficitului de vitamine diin 
grupul B, considerate fieca
re 
te.

în parte saiu combina- 
(Va urma).

Dr. CORNEL STOICA
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medievali (II)

norului român, originea sa

I A LSER

țara

care

bază...
— A cerut o bare cu spumă

— Cind a văzut că fiola s-a 
făcut verde, a regretat că mi
lițianul nu era daltonist.

și a făcut spume pînă i-a a- 
dus-o.

Verne ora- 
noastre de 

un secol, 
puțini 

vizitat

petrece pe 
noastre, pei- 

descriși

depozi- 
fost *- 
putut...

rugăm să fiți puțin 
a spus șeful ' 

solicitanții au

— „Am un leu și vreau să-l 
eau !• cinta imblinzitorul, în- 
îizind ușa la cușcă.

— „Vă 
atenți I" 
tului și ___ _
tenți. Fiecare cu cit a

— „Lao să fie că broaște-* 
destule" a spus Infractorul, 
introducind cu nonșalanță șpe- 
raelul în broasca ușii aparta
mentului 13.

— „O știi pe blonda de le 
etajul doi t“. „Nu“, a spus so
țul, scuturîndu-și un fir de 
păr blond de pe rever.

MIRCEA ANDRAȘ

STILPII DE CAFENEA* : 
spună cineva că na sintem oameni

Desen de CONSTANTIN GAVRILA

detaliat de numele ora
șului, constatînd că Tra
ian, după ce a transfor
mat pămîrrtul Daciei in 
provincie romană, a nu
mit capitala după numele 
său Ulpia Traiana Metro
polis Daciae, deoarece rn- 
vingîndu-1 pe Decebal du
pă o îndelungată încleșta
re de arme, el a fost pri
mul care a întemeiat aco
lo o colonie romană. Pe 
baza informațiilor transmi
se de Ptolemeu, Zamosius 
stabilește coordonatele o- 
rașului și afirmă că gloria 
lui de odinioară este ates
tată de ruine.

Cercednd la fața locului 
Ulpiei Traiane, 
face observații 
cu privire la 
romane și la 

plasat în afara
Autorul este de

vestigiile 
Zamosius 
pertinente 
apeductele 
amfiteatrul 
orașului, 
părere că orașul roman a 
fost ridicat în locul reșe
dinței lui Decebal, gre
șeală ce a persistat în scrie
rile istoricilor pînă la În
ceperea săpăturilor arheo
logice executate aici sub 
conducerea lui C. Daicovi- 
ciu. Pe locul capitalei Da
ciei romane, arată cronica
rul, în evul mediu se află 
satul românesc Grădiște. 
Stabilind locul și rolul 
metropolei romane, autorul 
folosește prilejul pentru a 
releva originea latină a 
românilor, arătînd că ei 
sînt descendenți ai colo
niștilor romani, fapt do
vedit de limba lor.

Cu toate limitele și gre
șelile cuprinse în lucrare, 
cronicarul Zamosius este 
primul care ne înfățișea
ză o imagine veridică de
spre Ulpia Traiana, stră- 
duindu-se să aprecieze în 
mod științific trecutul ora
șului.

Prof. IOAN ANDRIȚOIU

ȘTIAȚI CA...

• Cele mai mari sărituri 
din fugă le realizează cangu
rul (13*5 m). antilopa ,Jmpala“ 
(8,5 m) și jaguarul (53 m) î
• Un elefant ridică in trom

pă greutatea de o tonă ? Iar 
dacă se înfurie azvlrle cu 
trompa un om la distanța 
de 35 de metil 7
• O gorilă trage cu un 

singur braț o frînghie de 
capătul căreia trag, cu toa
tă forța, 15 bărbați puternici?
• Cel mai mare cal din 

lume aparține rasei engleze 
„Shire* ? Cintărește o tonă, 
are înălțimea la greabăn de 
1,80 m și tractează 5 tone.
• Cel mai mic cal din lume 

argentiniene
i maximă

aparține rasei erg: 
Falabena 7 înălțimea 
la greabăn — 70 cm.
• Cea mal mare

realizată de un cal 
67 km/oră (un km în _
eunde de către celebrul pur 
singe englez Indigenous în 
anul 1960) 7
• Există peste 70 de specii

de pești zburători 7 Campioni 
la distanță —------ ---
Volitans 
5—6 m 
planează 
scrumbia __________
plana între 150—200 m.

viteză 
este de 
53,6 se-

sînt Dactyloptorus 
care se ridică la 
deasupra apei șl 
între 100—400 m ; 
zburătoare poate

Culese si prelucrate de 
PETRU ȚÂRĂU

Pădurea Bejan 
interesantă colecție 

vie de arbori
Idee® ptetrârii nealterate a 

anumitor suprafețe de păduri 
cu imporwnU științifica și 
peisafxsticA deosebltâ a stat și 
U baza tofimțârii rezervației 
naturale — Pădurea Bejan. Si
tuata pe o eolinâ ce se înalță 
ia cfțjva kilometri de muni
cipiul De-.a. Pftdurea Bejan 
eon^ir.e o ade virata .colecție 
vie- de dilerUe specii de ste
jar. gorun, cer, glrnița. Su
prafața acestei păduri (1S3 ba) 
este brâzdatâ de vEcele a- 
dînci pe versanțn cărora se 
intilnesc mai multe tipuri de 
stejărete. cu o dispoziție aiti- 
tudinală participară. Dacă, de 
regulă, in regiunea de dea
luri, goruneteîe sint situate 
in părțile superioare ale ver- 
sanțlior văilor, deasupra ste- 
jăxeteJor și girnițeLor. m re
zervația Bejan succesiunea 
este inversă: gonmetde sint 
dispuse ta părțile inferioare 
ale vflcelelor. dedesubtul ste- 
jăretelor și gimițelor. Aceas
tă dispoziție altitudinaîă spe
cifică a diferitelor tipuri de 
stejărete. precum și coexis
tența unor specii care în alte 
părți se intflnește foarte rar 
in același loc, a favorizat a- 
pariția a numeroși hibrizi, a 
căror importanță științifică 
este deosebită pentru flora 
țării noastre.

Alături de speciile de ste
jar. stejar pufos, cer, girniță, 
gorun, pot fi admirați în re
zervația Bejan bradul și mo
lidul de Caucaz, pinul de Hi
malaia și 1 arie ele japonez, a- 
flați în plantațiile din partea 
de vest a rezervației. Primă
vara și vara, in poienile și lu
minișurile pădurii înfloresc nu
meroase plante ierboase: sălă- 
țica, crucea voinicului, brebe
neii, pochivnicul, pecetea lui 
Solomon, mierea ursului, ros- 
topasca și altele, alcătuind a- 
devărate covoare multicolore.

Hrana naturală abundentă 
și liniștea permit o largă re
prezentare a faunei. Aici vie
țuiesc în condiții bune căpri
oare, mistreți, iepuri, vulpi, 
jderi etc.

Rezervația, aflată în imedia
ta apropiere a Devei, atrage 
in fiecare an, din primăvară 
pînă în toamnă, mii de oa
meni ce vin aici pentru a se 
recrea. Iată de ce, dată fiind 
importanța științifică și peisa
gistică deosebită a acesteia, se 
cere din partea noastră, a tu
turor, ocrotirea și păstrarea 

nealt erată.
SILVIA BURNAZ, 

muzeograf, 
Muzeul județean Deva

Jiul, „Castelul din Carpați" 
si iubirile lui Jules Verne

Castelul din Carpați" a- 
pare la Paris, în 1892. Da
că cercetăm bibliografia o- 
perei jukrerniene, întocmită 
de Charles Lemire, dedu
cem lesne ritmul in care 
lucra autorul: nu există an 
(exceptind 1869 și 1898), 
începîrrd cu 1863 — cind 
public ă „Cinci săptămîni 
în balon* — și pînă la sfir- 
șitul vieții, in 1905, in care 
să nu publice un roman, 
ba sini și ord (treispreze), 
cind pubiico două romane. 
RUmui în care scrie ți pu
blică ne îngăduie să cre
dem co și .Castelul din 
Carpați" a fost așternut pe 
hirte (minus perioada de 
gestație, mai greu de deli
mitat în timp) ---------
la un toarte 
mic interval 
față de data 
publicării : 

1892. Acțiunea 
romanului se 
teritoriul țării 
sajele și oamenii 
pe parcursul narațiunii sînt 
atit de veridici, incit noi, 
românii, ne-am pus nu o 
dată Întrebarea: „De unde 
cunoștea Jules 
șele și satele 
acum aproape 
cind știut este că 
francezi ne-au
Ilustrul romancier ne sur
prinde și mai mult atunci 
cind îi cercetam opera și 
constatăm că el a scris mai 
multe volume a căror ac
țiune se petrece in 
noastră. Fie că este vorba 
despre un marinar 
conduce un vas pe Dună- . 
re, „Pilot de Dunăre11 - 
personaje precum Nicules- 
cu, Constantinescu, decor 
danubian, fie că descrie 
o porțiune din teritoriul Do- 
brogei sau imaginează un 
erou principal originar din 
România, care participă la 
numeroase aventuri pe tra
seul unui tren ce străbate 
o distanță de șase mii de 
kilometri, Jules Verne do
vedește că ne cunoaște

ÎN GRADINA
ORIZONTAL : 1) Autorul piesei corale

.,Cintâm a țării tinărâ grădină" (Dumitru) — 
Grădiniță pe stradă; 2) Semnează poezia „Gră
dinarul- (Aurei) — Pictor francez (1832—1883), 
căruia ii aparțin pînzele : „Casa din grădină", 
„Muzica In grădină"; 3) Liric consacrat „poet 
al florilor* cu volumul de versuri „In grădi
nă" (1872—1914) — Voiaj; 4) întrebare rebu- 
siștă 1 — Pe-un picior de plai — Localitate în 
Nigeria ; 5) In plină seară ! — ,Jn grădina 
lui...“, dntec de Mibail Barcă — Merge cu ea ; 
6) ,,La grădiniță" se intitulează volumul aces
tei scriitoare (Marla) — „Grădinarii...*, roman al 
scriitorului ucrainean Leonid Panassenko 
(nom.) ; 7) Monumentul eroilor ; 8) Din vasta
sa operă, reținem suita de colinde pentru 
pian „Rătăceam intr-o grădină" (1882—1965) — 
Lumesc ; 9) Bacău (abr. auto) — Insulă în 
Indonezia — Bandă laterală unică (abr.) ; 10) 
A lua prin surprindere — ,,Manet in grădină
pictînd...", tablou de Paul Peter Rubens ; 11) 
De serviciu la grădiniță.

VERTICAL : 1) Autorul poeziilor : „In gră
dină", , La grădinița satului" (Ion) — Semnatar 
al piesei de teatru ,,Și florile vorbesc" (Liviu) ; 
2) Autorul coi*ului ,,în a patriei grădină" (1893— 
1974) — Leit (reg.) ; 3) Face naveta prin gră
diniță (pop.) — Ii aparțin tablourile „Siestă în 
grădină", „Bazin în grădină" (1831—1891) —
Maria Roșu ; 4) „ ... în grădină*, lied de Mihail 
Jora — Grup de trei persoane ! 5) Trași pe
sfoară — Bază de ulei ; 6) Cărările dragostei 
prin grădinile publice — Poet persan din Si- 
raz (1184—1291), autor al tratatului epic „Gu
listan", numit și „Grădina trandafirilor"; 7) 
Sțaniu — Culoarea macilor în floare — „Gră
dina" din Dobrogea ; 8) Marele necunoscut — 
Orășel în Spania — 23 flori !; 9) îi aparțin
poeziile: „Macii", „Floare albă" (Tiberiu) — 
Cea mai mare peninsulă din lume (3,25 mii.

*

I
*

I
I
I
Ă

Il 
De la pămînt la lună", in | 
oileton, „Le Journal des J

I

atrt țara, cit și oamenii. 
Mai mult chiar: cu exact 
patru decenii înainte ca 
Jutes Verne să-și publice * 
„r.........................................................
foileton» ___ _ ___
Debats", „a tipărit" (la 5 
mai 1823) un studiu, sem
nat de George Moroianu, J 
care evoca formarea po- |

‘ . . I _ _ _ J • 
latină, luptele purtate pen- I 
im motet O“

și transit- | 
lătisati ca ’ w 

tfa- I

I
I*
I «
I
I
I
I* 
I* 
I* 
I*
I
I 
w 

I*
I* 
I*
I* 
I * 
I

tru independență, moldo
venii, muntenii ■ ‘ 
vănenH tund hrf afișați ca 
alcătuind o singură națiu
ne. S-ac părea că, in S “ 
șff, deținem explicația ne- • 
întemeiatei supoziții cum 
că lufes Verne s-a docu
mentat numai clapă Au

guste de Ge- 
rando, inclu
siv din studie
rea atentă, 
deosebit de 
scrupuloasă, 

a volumelor I, II și III din lu
crarea lui Elisee Reclus. 
întrebarea fundamentală fa
mine totuși dacă de aici 
fi-a extras Jules Verne Și 
punctul de vedere politic, 
istoric, singurul care ar jus
tifica asemenea afirmații 
categorice. Avem de urmă
rit două filiere care nu se 
anulează deloc una pe 
cealaltă: „filiera sentimen
tală" și „filiera politică". 
Despre prima s-au scris to
muri întregi (toate insă 
fără un suport material a- 
devorat), despre cea de a 
doua mai puțin, și în spe
cial Mihai Stoian „Jules 
Verne și lupta transilvăne
nilor pentru unire cu țara“ 

r(1981). Totul sub un unic 
■Semn de întrebare: unde 
se află sursa documentării 
julverniene în vederea scrie, 
rii „Castelului din Carpați11 ? 
Și, de ce nu: care a fost 
„factorul declanșator", mo
bilul moral, afectiv, capabil 
să elibereze subtilul resort 
numit, de regulă, conștiin
ța scriitoricească ?

(Va urma)
DUMITRU DEM IONAȘCU

I
I

km-); 10) Semnează tabloul „în grădină" 1861— 
1958) — Din neamul Uirllor; 11) Tlnăr compo
zitor, autorul corului „Țar* mea, grădina mea" 
(Mircea).

Dicționar S NSU, RAAS, OCIT, NOAL.
PETRU PARDĂU

Dezlegarea careului apa rut în 
ziarul nr. 8 220 :

1) STEPHANESCU; 2) TOBIAS — LIED ; 3) 
ASALT — Bl — LA ; 4) NC — L — ALADAR ; 
5) CAV ADIA — ARE ; 6) UNITE — GONI; 7) 
IN — DMA — GAL ! 8) D - TU AI — NANU ; 
9) ILIN — REU — UN ; 16) MALINEANU — Gî 
11) ANASTASESCU.
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din tarile C.
MOSCOVA 21 (Agerpres). 

— La Moscova s-au în
cheiat lucrările ședinței a 
16-a a Consfătuirii condu
cătorilor organelor de stat 
pentru problemele muncii 
din țările membre ale 
C.A.E.R. Delegația română 
a fost condusă de tovară
șul Maxim BerghianJ. mi
nistrul muncii.

A fost efectuat un 
schimb de experiență in 
legătură cu măsurile in-

Președintele Prezidielei R S. F. I. despre 
politica internă și externă a laposlaviei

BELGRAD 21 (Agerpres). 
— In expunerea prezenta
tă în adunarea R.S.F. Iugo
slavia pe marginea rapor
tului Prezidiului 8LS.F.I. 
cu privire la politica in
ternă și externă a Iugo
slaviei, Mika Șpiliak. pre
ședintele Prezidiului 
R.S.F.I., a relevat succe
sele obținute anul trecut 
in condiții economice foar
te , complexe, menționind, 
în primul rînd, creșterea 
exporturilor și realizarea 
excedentului în balanța de 
plăți — transmite agenția 
Taniug.

Amintind că actuala pe
rioadă din viața interna
țională este complexă și 
dificilă, manifestîndu-se în 
cel mai flagrant mod poli
tica de forță și diverse

Se prevede co pire -3 sfi-și- 
tu* orator *80 recoaa medie 
anuoio de ce'eae să ajun
gă in țoro k> 200 ■diea- 
ne tone.

1
■ DELHI. - Lui nd cuge

tul în cadrul dezbateri'o.’ 
parlamentare, ministrul in
dian al agriculturii a anun
țat că in cursul exercițiu
lui financiar 1983-1984, In
dia a reușit să obțină re
colta record de 149,76 mi
lioane tone de cereale.

A. E R.

ale CLA-EK. ia domeniul 
mcrkSî _or SO-
ciale. Au fost examinate 
și adoptate materialele 
eiaberate de grupele de 
lucru in dcxncai: de interes 
comun.

S-a exanvnat raportul 

tatea desfâșzraU ia acal 
lt<3 și ptenal de lucru de 
perspectivă 

forme de doaMBație străină. 
M. Șpiliak a spas : -Carsa 
toarmărfjs-r și recurgerea
tot mai frecventă La forța, 
extinderea coafUcteJor ar
mate. adierea focarțjor 
de criză și a prizei din 
relațiile economtoe inter
naționale ameaintă tot mai 
mult lumea și riscă să 
evolueze intr-xm cxKiuict 
general. Țările nealiniate 
și celelalte forțe demo
cratice și progresiste au O 
mare răspundere și tre
buie să se opună ferm 
încercărilor care au ca 
scop menținerea relațiile .- 
inechitabile in lume, men
ținerea și extinderea zo
nelor de influență și do
minație și realizarea altor 
țeluri care amenință pacea

■ PARIS - Ur biierț 
asupra situației pe pe* 
economic Și SOCTCi «C sfirșî- 
tuf primuU trimestru ai 
acestui an. dat pubKătățs 
Ic Paris și 'etoct de ager, 
ția France Presse. a-ată 
că deficitul comerțului ex
terior al Franței a atins

© MOSCOVA - Spe- 
cioiiftu sovietici tini de 
părere că dotarea blocuri- 
lor e~er getice pentru cen- 
:-oee electrice nucleare 
cu tu rbogeneratocre cu
iute- de ordinul a un 
udhto de M este in o- 
xxmofui occeierârii construe- 

• ț-eC acestea iâind. totodată, 
■aaî s rap e și mar ușoare. 
Prr rear, tarea unui prim 
^rbogene-atar de acest 
tip. pe dmenrtrx mai 
mia fi cintârind de două 
ori na, puț'n. energetice- 
ei saxneba' au obținut o 
mere economie de t'mp.

0 VARȘOVIA - in pK-
I mu/ 8-znestru «* aces:m an. 

fc Polonia s-ou extras 43.9
- - pc*e tone de hurtă, cu
1,4 mJEaare mat mcA dedt 
ie aceeași periooaă din 
1983 p cu 13 aruaone
peste p-evederJe pța~utui 
pe anei in curs, recreezi 
ogența PAP. bt corxHț-'e 
menținerii acestui rîftm de 
producție, ex-stâ posibili
tăți ta plcrrjl pe trfmes- 
trxjf c da ea a! anular să 
fie depășit at IU or .oare 
tone ar ce' =e întregul 
an — cu 5 ■aâi'aaaa tone, 
ceea ce «a putea conduce 
c o producte anuală de 
19! Waaee tone hurtă.

★
0 TIRANA - In pe 

■ccdo io-rjor e-opr-ie uni- 
tătle econom'ce din dis
tricts Mat. d o R.P.S. Ai-
bana. au nat ia eiport
oerse por 300 tone tero-
crom. în timp ce nrineri,

12,3 miliarde franci, iar cel 
ai balanței de plăți — 15 
miliarde franci. In aceeași 
perioadă, rata inflației a 
fost de 2 Io sută.

Numărul șomer «or înre
gistrați oficad fa sfirșitul 
lunii martie era de 2 444 000. 
ceea ce reprezintă IM 
la sută din totalul popu
lației active a Franței.

■ HELSINKI. - Rata in
flației in Finlanda a fost 

de la exploatarea de mi
nereu de crom Bater Mar- 
tanesh și-au realizat sarci- 
. tie la export, in perioada 
menționată, in proporție 
de 112 la sută.

★
O HANOI. - în R.S. 

Vietnam a fost adoptat 
un amplu program privind 
folosirea deplină a deltei 
fluviului Mekong și trans
formarea oceste.e intr-o im- 
ooșpntă zonă pentru pro- 
ducțta agricolă, relatează 
stand „Nhan Dban“. Zia
rul citat ev'dențiază impor- 
tmța irigațiilor, care joacă 
un rol deosebit in obți
nerea de recolte sporite de 
cereale.

0 VIENTIANE. - La Vren. 
bane a fost înființat un 
Institut de medicină tropi
cală pentru studierea și a- 
pUccrea practrcHor medica
le tradițior.aie, specifice zo
nei geogrof'ce respective. 
Colaboratorii institutului au 
-cepe.-, să pregătească re

comandări in vederea fo
losiri.' unor plante — intre 
care jenșen și diverse spe
ar de cactuși — pentru 
combaterea gripei, răceli
lor, a unor maladii gastro- 
intestinale, pentru reduce
rea tensiunii arteriale.

In cadrul unor experien
țe, s-a stabilit, de exem
plu, că floarea de bana
nier combate excelent in
digestiile, cea de ananas 
este un bun tonic pentru 
sistemul nervos, iar cea de 
curmal poate fi folosită cu 
succes împotriva anemiei.

□nul trecut de 8,6 la sută, 
s-a anunțat oficial la Hel
sinki. Pentru acest an, 
autoritățile finlandeze ou 
odoptot o serie de măsuri 
susceptibile să reducă acest 
nivel la 6 !a sută.

■ LISABONA. - In Por
tugalia există in prezent 
înregistrați oficial apro
ximativ 500 000 de șomeri, 
ceea ce reprezintă 10,8 la 
sută din totalul populației

Acțiuni în favoarea
WASHINGTON 21 (A- 

gerpres). — Preocupate de 
consecințele instalării ra
chetelor nucleare „MX“ 
în statele americane vecine 
Wyoming și Nebraska — 
acțiune prevăzută să în
ceapă în 1989 — oficialită
țile statului Colorado au 
cerut oprirea sau cel puțin 
amînarea acestei ampla
sări, relatează agențiile 
AP și UPI.

O acțiune similară îm
potriva proiectatului sistem 
de rachete „MX" a fost 
inițiată, la începutul săp
tămânii, de un grup de 
mi litanți pentru pace din 
statul american Nebraska.

★

BONN 21 (Agerpres). — 
în cadrul marșurilor de 
primăvară pentru pace, în 
R.F. Germania s-au des
fășurat numeroase acțiuni 
de protest împotriva am
plasării rachetelor ameri
cane ou rază medie de ac
țiune pe teritoriul vest- 
german. In apropiere de 
Bremen, începînd de joi, 
sute de demonstranți au 
blocat căile de acces spre 
baza militară americană 
din zonă. Poliția a interve
nit în mai multe rînduri, 
pentru a dispersa mani- 
festanții. Potrivit datelor 
oficiale, 7 persoane au 
fost rănite, iar, pînă vineri, 
160 au fost arestate.

★

WASHINGTON 21 (A- 
gerpres). — în diferite lo
calități din S.U.A. au avut

active a acestei țări, s-a 
anunțat la Lisabona.

H MADRID. — Deficitul 
bugetar al Spaniei a fost 
anul trecut de 9 miliarde 
dolari, reprezentând 5,9 la 
sută din produsul național 
brut al țării, s-a anunțat 
la Madrid.

1

păcii și dezarmării
loc demonstrații de protest 
împotriva cursei înarmă
rilor nucleare, pentru dez
armare, pentru pace. între 
aceste acțiuni se numără 
cele organizate la Livermo
re, în California, în fața 
laboratorului „Lawrence", 
implicat în cercetări cu 
caracter militar. Acțiuni 
similare s-au desfășurat 
la Groton, în statul Conec- 
ticut, în statul Michigan, 
precum și în fața poligo
nului de experiențe nu
cleare subterane din statul 
Nevada. Potrivit agenției 

' Associated Press, poliția 
americană a operat zeci 
de arestări în rîndul de
monstranților.

ROMA 21 (Agerpres). — 
Mai multe sute de tineri 
italieni au participat la o 
demonstrație organizată la 
Comiso împotriva amplasă
rii la această bază din 
Sicilia de rachete nucleare 
americane cu rază medie 
de acțiune de tip „Cruise".

După cum menționează 
agenția France Presse la 
baza N.A.T.O, de la Co
miso au fost instalate 16 
din cele 112 rachete „Crui
se" ce urmează să fie 
transferate din S.U.A. la 
această bază de pe teri
toriul Italiei.

O demonstrație similară 
a fost anunțată și Ia 
Palermo, relevă AFP.

★

TOKIO 21 (Agerpres). — 
Partizanii păcii niponi 
continuă acțiunile de pro
test împotriva planurilor 
Pentagonului de a ampla
sa rachete nucleare To
mahawk la bordul navelor 
americane staționate în 
porturile nipone. „Nu ra
chetelor de croazieră" — 
sub această deviză a por
nit o caravană a păcii din 
insula Hokkaido spre Tokio. 
O caravană similară a 
pornit spre capitală și din 
sud, din ipsula Okinawa.

CONCEPȚIA NOVATOARE. PROPUNERILE CONSTRUCTIVE ALE PREȘEDINTELUI 

NICOLAE CEAUȘESCU, ÎN APĂRAREA PĂCII, PENTRU COLABORARE INTRE STATE

Dialogul — singura cale rezonabilă
In întreaga lume se 

bucură de o amplă re
cunoaștere și apreciere 
contribuția de excepțională 
însemnătate a președintelui 
României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la definirea 
și cristalizarea unor con
cepte legate în modul cel 
mai direct de realitatea 
internațională complexă a 
timpului pe care îl trăim.

Un loc important ocupă 
consecvența și principiali
tatea cu care șeful statului 
român militează pentru 
promovarea practicii tra
tativelor, a dialogului in
ternațional, ca unică mo
dalitate rezonabilă de so
luționare a oricăror con
flicte, diferende, litigii. 
Cel mai recent exemplu îl 
reprezintă analiza cuprin
zătoare a actualități* poli
tice internaționale, pătrun
să de o înaltă responsabi
litate față de soarta gene
rală a păcii, cuprinsă în 
c u vin ta rea tovarășului 
Nicolae Ceaușesou la ultima 
■plenară a C. C. al P.C.R. 
Analiza evidențiază din 
nou gravitatea perioadei 
pe care o traversăm, ac
centuată de intensificarea 
periculoasă a înarmărilor 
nucleare, sporind nu secu

ritatea — cum se pretir.de 
de către unii — ci, dim
potrivă, riscurile și ame
nințarea pentru însăși dis
pariția vieții pe Pămint 
prin facilitarea izbucnirii 
unui război nuclear.

Pornind de Ia acest 
adevăr dramatic, președin
tele Nicolae Ceaușescu 
face un nou apel la uni
rea eforturilor pentru opri
rea cursului periculos al 
evenimentelor, pentru opri
rea înarmărilor și pentru 
dezarmare, pentru evitarea 
unei catastrofe nucleare, 
pentru apărarea dreptului 
suprem al omului la exis
tență.

în același spirit se 
înscrie apelul la acțiune, 
la dialog, la responsabili
tate față de propriile po
poare, adresat de Marea 
Adunare Națională parla
mentelor Statelor Unite și 
Uniunii Sovietice, celor
lalte parlamente europene 
și celui canadian, în ve
derea opririi ;— pînă nu 
este prea tîrziu — a cursei 
înarmărilor, pentru înlă
turarea pericolului care 
amenință întreaga omenire, 
răspunzînd astfel năzuinței 
și încrederii popoarelor, 
dorinței lor de pace, se
curitate și independență.

Conform poziției consec
vente a României, a pre
ședintelui său, ilustrată de 
idei, sugestii, propuneri și 
inițiative de largă rezo
nanță, singura cale de so
luționare a problemelor 
existente, de canalizare a 
întregii vieții internațio
nale pe un făgaș nou, de 
creare a unui nou tip de 
relații între state o oferă 
practica dialogului, a tra
tativelor, avîndu-se în ve
dere interesele și aspira
țiile comune ale tuturor 
popoarelor. Viața, expe
riența istorică au confir
mat că, oricît de anevoioase 
și îndelungate ar fi, tra
tativele sînt preferabile re
curgerii la forță. Istoria 
o dovedit de atîtea ori că 
ușa dialogului nu trebuie 
închisă niciodată și că tre
buie menținute canalele de 
comunicare. Evident, vir
tuțile metodei negocierilor 
sporesc în măsura în care 
sînt îndeplinite și alte 
condiții, respectiv posibi
litatea exprimării — în 
deplină egalitate — a inte
reselor și punctelor de 
vedere ale părților impli
cate. Apoi, trebuie să se 
dea dovadă de voință și 
imaginație politică, de su

plețe și flexibilitate, de 
încredere și cooperare, de 
dorința de înțelegere.

în acest spirit, președin
tele țării noastre adresează 
apelul de lansare a unor 
tratative directe între 
Pactul de la Varșovia și 
N.A.T.O. pentru reducerea 
înarmărilor și îmbunătăți
rea climatului internațio
nal și de reluare a nego
cierilor directe dintre 
U.R5JS. și S.U.A. Iar, 
întrucît problemele nu. 
privesc numai cele două 
țări — în pofida respon
sabilității speciale ce le 
revine —, la aceste tra
tative trebuie să participe 
și să-și aducă contribuția 
cel puțin țările din cele 
două blocuri militare, ca 
și alte popoare. Căci o 
participare mai amplă an
trenează, logic, o mai mare 
diversitate și bogăție de 
puncte de vedere și, im
plicit, de soluții. Pe de 
altă parte, așa cum sub
linia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „problemele 
complexe care trebuie so
luționate impun partici
parea la viața interna
țională a tuturor statelor, 
fără deosebire de mărime 
sau de orînduire socială".

V.M.

COOPERATIVA MEȘTEȘUGĂREASCA 
„MOȚUL" BRAD 

execută la comandă 
prin unitățile specializate

MOBILIER DIN LEMN — dormitoare, su
fragerii, mobilă de bucătărie, biblioteci, fotolii, 
cuiere etc.

Pentru solicitanții din municipiul Deva se 
asigură transportul la centrul de prezentare al 
cooperativei, din B-dul Decebal.

publicitate
V 1 N Z A R I

■ Vind apartament două
camere, confort I. Deva, Bâl- 
cescu, telefon 28537. (5250)

■ Vind Dacia 1 300. Simeria,’
strada 23 August, bloc 8, a- 
partament 19. Informații, orele 
17—20. (5249)

■ Vind Trabant 601 șl piese 
de schimb. Familia David, te
lefon 12293, Hunedoara, (c. 9)

PIERDERI

■ Trustul de construcții Hu
nedoara—Deva anunță pierde
rea Certificatului de stat nr. 
34, eliberat de Administrația 
financiară Hunedoara, pe ca- 
re-1 declară nul. (5251)

■ Pierdut certificat de în
matriculare Mobra 50. nr. 
HD—1—333, seria J — 205121 din 
7 aprilie 1972. TI declar nul.

(c. 1) 
ANIVERSARE

■ Delia scumpă, azi, clnd 
buchetul vieții ți se împli
nește cu a zecea floare, ma
ma, pentru care tu ești 
cea mai dc preț . comoară, 
îți dorește zile senine șl 
fericite. „La mulțl ani !“.
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