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Pe ogoarePloile căzute în ultima perioadă și răcirea considerabilă a vremii, deși au deranjat, n-au întrerupt desfășurarea campaniei a- gricole de primăvară în u- nitățile din Consiliul unic agroindustrial Orăștie. Fo- losindu-se ferestrele dintre ploi, alegîndu-se tarlalele ce s-au zvîntat mai repede, s-a muncit în toate cooperativele agricole din zonă

activitate intensă, continuăspunea Viorel Balotă, inginerul șef al cooperativei — eă n-am forțat lucrarea deoarece vremea a fost u- medă și rece. Imediat ce temperatura aerului ajunge la 12 grade, vom trece cu toate forțele Ia administrarea erbicidului. Dispunem de două mașini pe care lucrează Vasile Ursu și Lo- ghin Sindiriș, mecanizatori pricepuți și harnici, așa căla erbicidarea cerealelor
Anul XXXVI, nr. 8 232 DUMINICA, 29 APRILIE 1984 4 pagini - 50 bani păioase, plantarea legumelor și la alte lucrări ce trebuie executate în această C.U.A.S.C Orăștie
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DOUA SECTOARE DE 
LA MINA LUPENI — 

28 000 TONE CĂRBUNE
PLANPESTE sectoarelor 
la I. M. Lu-

Colectivele 
III și IV de 
peni înscriu rezultate deo
sebite pe graficul între
cerii socialiste in cinstea 
zilei de 1 Mai. Cu cele 
aproape 3 000 tone extrase 
peste plan în luna aprilie, 
minerii din sectorul UI 
au ridicat sporul de pro
ducție la zi la mai mult 
de 9 000 tone, iar cei din 
sectorul IV, care au tri
mis la ziuă de la începu
tul lunii curente 1000 to
ne in plus, au la activ, 
de la începutul anului, 
circa 19 000 tone de căr
bune cocsificabil. Ambele 
colective sint hotărite ca 
in continuare să majoreze 
aceste depășiri de plan, 
să întâmpine cele două 
mari evenimente politice 
ale anului — a 40-a ani
versare a eliberării patriei 
și Congresul al XIII-lea 
al partidului — cu noi 
și importante depășiri ale 
producției de cărbune.

DEPĂȘIRI LA
PRODUCȚIA FIZICĂ
In sectoarele miniere 

de la Ghelari și Teliuc, 
Lelese și Crăciunești s-a 
acționat cu dăruire și ab
negație, cu accent pe or
ganizarea temeinică a lu-

crului și folosirea rațio
nală a capacităților de 
producfie, realizindu-se 
Peste prevederile de plan 
însemnate cantități de 
produse fizice. Astfel, la 
cele 700 tone fier tn 
minereu marfă realizate 
suplimentar în primul 
trimestru al anului au 
fost adăugate în plus, de 
la începutul lunii aprilie, 
încă 1 000 tone. Cele mai 
mari plusuri de produc
ție le au minerii de la 
Ghelari, care, numai în 
luna aprilie, au extras 
peste plan 1100 tone de 
minereu brut, 
menea, de la 
anului și pînă 
fost obținute
tar 3 300 tone dolomită 
150 tone talc.

ILUMINAREA 
ELECTRICA A 
MACAZELOR 

Ceferiștii din stația 
Peștiș raportează o fru
moasă realizare tehnică 
de dată recentă. Instruc-

torul de secție Sabin Bra- 
du a conceput și realizat 
un sistem de iluminare 
electrică a macazelor in 
timpul nopții. înlocuind 
astfel iluminatul cu pe
trol. mult mai greu și mai 
costisitor. Și tot instructo
rul Sabin Brads a conce
put și realizat • platfor
mă de acoperire a trenă
rilor, in vederea reviziilor 
operative pe etice vreme 
ți ca însemnate economii 
de combustibiL (Grigore 
Serafinceana. șef revizie 
vagoane Peștiș).

epocă.
Referindu-ne la 

cum se desfășoară 
dintre lucrările menționa
te. se cere precizat că su
prafața cea mai mare a 
fost erbicidată la C.A-P. 
Jeledinți — 16h ha. Ur
mează. în ordine, C.A.P. 
Turdaș (120 hal C„A.P. O- 
răștie (100 ha). In celelal
te unități suprafața reali
zată se situează sub 100 ha, 
cea mai mică inregistrîn- 
du-se la C.AJ’. Pricaz — 
numai 40 ha din 120 ha 
semănate cu orz și grîu. 
De re?

— Adevărul este — ne

în 2—3 zile bune de lucru vom încheia lucrarea.— Ce substanță folosiți ?— Pentru prima dată la Pricaz folosim Dicotex — 3 kg la hectar. Această substanță nu dăunează trifoiului semănat în cultură ascunsă, astfel că putem erbicida toată suprafața cultivată cu cereale pă- ioase.— Cum evoluează sfecla de zahăr ?— Chiar astăzi am fost pe cimp și am constatat că a răsărit frumos.— A îr.ceput prașila I ?— Nu. Pînă duminică

De ase- 
inceputul 
la zi au 

suplimen- 
Și

MATERIALE DE 
CONSTRUCȚII ÎN PLUS 

Și producătorii de mate
riale de construcții de la 
I.M.C. Deva raportează, 
in cinstea zilei de 1 Mai. 
importante depășiri de 
plan la producția fizică, 
livrind șantierelor de 
construcții din județ ți 
din țară apreciabile can- 

de 
la

au

tități de materiale 
strictă necesitate. De 
începutul anului, ei 
realizat suplimentar pre
vederilor de plan mai 
mult de 2 700 mc prefa
bricate din beton armat 
și peste 3 000 mc produse 
din beton celular auto- 
clavizat. De menționat că 
aceste sporuri de produc
ție au fost obținute in 
exclusivitate pe seama 
creșterii productivității 
muncit

35 DE ANI DE LA CREAREA PRIMELOR

DETAȘAMENTE DE PIONIERI ÎN ZIARUL DE AZI

.Organizația Pionierilor - 
școală a educației comuniste, 

revoluționare a copiilor

• Hunedoara — ctitorii 
mărețe în anii socia
lismului

• MOZAIC DUMINI
CAL

vom împărți cele 30 ha cu sfeclă pe formații de lucru și de luni vom trece la e- fectuarea primei prașile manuale.La Cooperați /a agricolă de producție din Orăștie, erbicidarea păioaselor se apropie de sfîrșit. La C.A.P. Beriu mai sînt de erbicidat circa 90 ha cu grîu. loan Manolescu, inginerul șef al unității, pe care l-am găsit, vineri 27 aprilie a.c„ în cimp lucrînd, împreună cu mecanizatorul loan Simedrea și cooperatorii Maria Crai și loan Dur la administrarea erbicidului pe ultimele suprafețe eu orz, ne spunea că în maximum trei zile lucrarea va fi finalizată. Și aici abia vineri s-a împărțit suprafața de sfeclă pe formații de lucru, așa că prima pra- șilă va începe, probabil, luni. Tot pentru săptămî- na viitoare este prevăzută începerea rebilonării cartofilor, cu prioritate a celor timpurii.în cele două mari gră-
TRAIAN BONDOR

(Continuare in pag. a 2-a)

Îmbunătățirea calității produselor - 
preocuparea majoră a colectivului

— Cei peste 130 de lu
crători ai atelierului finisaj 
— ne spune șeful acestuia, 
ing. Ana Jula —, din
tre care 30 la sută sint 
policalificați, acordă o 
deosebită importanță îmbu
nătățirii calității produc
ției. Aici, articolele rea
lizate intr-o mare 
tate și structură, 
coloritul prevăzut, 
comercial, pe care 
ne străduim, zi de zi, să-1 
ridicăm.

— Vă încadrați în 
de calitate ?

— Da. Fluxurile 
nologice sînt bine

la punct, atent coordonate și urmărite, fiecare muncitor este și propriul său controlor. Deci, a crescut autoexigență față de articolele fabricate.
prezintă țesătura în acest an ?de alte perioade, numărul chemă-

diversi- primesc aspectul cu toții
claseleteh- puse

TESATORIA
DE MĂTASE DEVA— Tovarășe ing. Cornel Bobeș, sînteți șeful secției „prepara ție-țesătorie“ — veriga de bază a întreprinderii, unde se realizează țesătura propriu-zisă. Din punct de vedere calitativ.

ne-
a re-

„Noi, părinții, sîntem fe
riciți că vlăstarele noastre, 
educate în spiritul învăță
turii marxist-leniniste, au 
toate posibilitățile de dez
voltare... Urăm spor la 
muncă tinerei organizații și 
ne luăm angajamentul de 
a o sprijini printr-o strînsă 
colaborare". Cuvintele a- 
partin unui muncitor de la 
I.A.C.R.S.H. și ele au fost pu
blicate în coloanele ziaru
lui „Zori noi" acum 35 de 
ani, după constituirea — la 
Deva, Hunedoara și Petro
șani — a primelor detașa
mente de pionieri. Era în 
luna mai, 1949, la cîteva 
zile după 30 aprilie, ci n-d 
a luat naștere, prin grija 
Partidului Comunist Român 
față de tînăra generație. 
Organizația Pionierilor.

Prin întreaga sa activi
tate, Organizația Pionierilor 
continuă valoroasele tradiții 
ale organizațiilor progresis
te de copii din Romăn-ia, 
ale căror începuturi se leagă 
de evenjmente importante 
din lupta poporului pentru 
dreptate, 
pendență 
grupurile 
„cercurile

Partidul 
părintele mișcării 
nare de copii din România 
- și-a propus încă de la 
primul Congres să-i organi
zeze pe copiii mun-citoi ilor și 
țăra-nilor intr-o organizație

libertate și inde- 
(„Micii Dorobanți", 
de elevi soC'Of’ști, 
ucenicilo'" ș.u.J. 
Comunis, Român — 

revoluțio-

revoluționară, sarcină încre
dințată Uniunii Tineretului 
Comunist, precum și unor 
organizații de masă legale, 
și conduse de partid. Astfel 
s-au constituit organizația 
„Școlaru roșu" și grupurile 
de pionieri îndrumate de 
„Ajutorul Muncitoresc Ro
mân". Din acei ani datează 
primul „Marș al pionierilor" 
și prima uniformă de pionier. 

După victoria revoluției de 
eliberare socială și naționa
lă, antifascistă și antiimpe- 
rialistă, educația copiilor a 
dobîndit o importanță deo
sebită, Plenara C. C. al 
P.C.R. din decembrie 1948 
hotărînd înființarea Organi
zație! Pionierilor. La numai 
patru luni, la 30 aprilie 1949, 
au fost constituite primele 
detașamente de pionieri. In 
ziua următoare, la 1 Mai, 
500 de pionieri au participat 
la demonstrația oamenilor 
muncii din Capitală. De a- 
tunai ziua de 30 aprilie este 
sărbătorită ca zi de consti
tuire a Organizației Pionie
rilor.

t~ ongresul al IX-iea al 
PC.R a imprimat și activi
tăți' educative o mai pu
ternică angajare în pregăti-

Prof. SILVIA MATIEȘ, 
președintele Consiliului 

județean al 
Organizației Pionierilor
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• Sfatul medicului

• Unde mergem în zi
lele de 1 și 2 Mai

(Continuare in pag. a 2-a)

Țesător ia de mătase Deva. Țesătoarea Virginia Buclai 
este una din sutele de tinere din acest colectiv. Ea se deta
șează prin hărnicie, pricepere profesională și responsabilita
te in muncă, executind numai articole de calitate.

cum se executată— Față a scăzut i ilor la rampa de control,în '84, noi respectăm indicatorul de calitate, chiar îl depășim. Totuși, sîntem mulțumiți.— De ce ?— Fluctuația mare ajutorilor de maiștri șiglorilor și calitatea slabă a firelor, în special a celor de vîscoză, ne afectează serios mersul producției, calitatea țesăturii. Doar două exemple : 1. Prelucra- bilitatea firelor utilizate In prezent este de 40—60 la sută față de firele normale. 2. Lunar, circa 5—6 la sută din totalul țesăturii este scăzută din producția secției pentru diferite defecte — fire neetirate. blonde, striuri.— In aceste condiții, ce măsuri ați luat 9— Zilnic, calitatea se urmărește cu rigurozitate pînă la nivel de țesător. Pentru articolele cu defecte sînt chemați la rampa de control în vederea analizării cauzelor toți factorii implicați — țesător, firărea-
LIV1U BRAICA

(Continuare in pag. a 8-a)

„Artificiile'6 cu scintei de adevăr
Hala de ajustaj a lami

norului „800" din C. S. Hu
nedoara. Pereții, alcătuiți 
din pătrățele de sticlă, lan
sează în interior așchii de 
krmină. Un pod rulant a- 
leargă dintr-o parte în alta 
pe sub acoperiș, claxonind 
cu temperament.

Aici l-am găsit pe 
Nicolae Răuț, șeful unei 
echipe C.T.C. Mi l-a ară
tat o fată, Mihaela. „Uita- 
ți-vă, acolo e 1“ Erau mai 
mulți oameni acolo. „Care 
din ei, este ?" am întrebat. 
„Cel care se mișcă mai 
repede !“.

Am rămas singur și l-am 
privit pe îndelete. Vioiciu
nea era intr-adevăr o ca
racteristică a lui Răuț. Se 
mișca rapid printre stivele 
de țagle și blumuri, apoi 
făcea niște semne macara- 
gistului din pod și pornea 
iar. L-am oprit Ungă o „ma
să de control" :

— De ce otita grabă, 
tovarășe Nicolae Răuț ?

— Pentru controlorii de 
calitate este un ritm obiș
nuit de lucru. Producția 
de lom.note fiind în conti
nuă creștere este normal 
să intensificăm și contro
lul cafității.

— Aveți, aici, pe masă 
mai multe produse. Cui Io

pe un flux încărcai : de 
la cuptoarele 
a lingouriJor, 
de răcire lentă, 
pe mese și...
— expediția !

— Bucurii în
Cir ?

— Sini. Anul

de încălzire 
la gropile 
la recepția 
punct fjnal

afara

trecut

mun-

mi-a

Profite m spațiul vwunâi.
tn J • -

trimiteți ?
— Var li expediate chiar 

azi la întreprinderi benefi
ciare din București, Ploiești 
și Tirgoviște. Unele' repere 
prezintă o importanță deo
sebită, fiind destinate pro
ducției ,,aero“ și centralei 
termonucleare de ia Oro- 
beta Tr. Severin.

Comunistul Nicolae Răuț 
are, împreună ou cei șase 
ortaci ai săi, un program 
plin. Trebuie să intervină 
permanent, în diferite faze,

reușit fata, Daniela, la 
facultate. Anda este ma 
mică, ab a in clasa a 
șaptea. In rest, bucuria 
muncii și a vieții zilnice 1 
Două lucruri inseparabile 
pentru muncitori.

— Cum controlați cali
tatea ?

— Sîntem dotați cu cele 
mai moderne aparate. Insă 
de bază rămîne și ochiul 
omului, mai ales Ic „arti
ficii".

- Cum vine asta ?
In loc de răspuns, Răuț, 

ia un polizor portativ și-l 
apropie de o țaglă. Piatra 
aspră „mușcă" din lami
nat și o ploaie de scintei 
țîșnește curbată, ca un 
eventai. Acesta este „arti
ficiul".

Nicolae Răuț își reia pe
riplul printre țagle și pro
file, pe sub podul care 
troznește. Acum aduce mai 
mult a soldat intrucit și-o 
pus în spate, ca pe o ra
niță, aparatul defectoscop 
cu ultrasunete. Pentru cei 
care nu-1 cunosc, poate fi 
reperat destul de ușor. De 
21 de 
singur 
doara, 
nia 4, 
bis I
cin spre zece metri I

ani se află intr-un 
punct: C. S. Hune- 
laminorul „800", U- 
hala nouă, masa 4 
Plus - minus zece-

MARIN NEGOIȚA
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35 de ani de la crearea primelor detașamente de pionieri

t 01 c ?

vorbe 
cele 
acum, 
trăim 
izvor

țo.'ă a 
lume a 
detașa- 
ou loc 

de

se leagă
de la 23 

Iar, după

5comi. 
‘uțre-c 
om ci
PCd: 
păOi"

OCt'.r-

Rotar e s e I e

l
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Furnalul nr. 3 de pe noua platformă a C.S.V. Călări. MIRCEA LEPĂDATU
i
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Dar toate din 
pa încinsă cu

atelierul
Ce făceau ? 

Adică făceau 
tot felul de

sînt tot mai cău- 
județ, dar și prin

ctitorii mărețe
în anii SOCIALISMULUIOrganizația Pionierilor - școală a educației comuniste, revoluționare

(Urmare din pag. 1)

reot pentru muncă s» vote 
a-tinerelor generați . Hotc- 
rirea Plenarei C. C. ci PC.R. 
din aprilie 1966, privind re
organizarea mișcări: pion e- 
rești, a stabilit t'ece’ea O-- 
ganizației purtător o' cavc- 
telcr roșii cu bicolor suc 
conducerea nemqiodtâ o 
partidului și orîentati ciare 
referitoare Ic stim_c*ec 
preocupării elevilor peitru 
învățătură, intensificarea eo_- 
cației patriotice, cunoașterec 
de către copii □ tradițifler 
revoluționare ale pertidu^u 
și ale clasei muncttoo'e, lăr
girea orizontului Io- cultu’o - 
artistic și sportiv.

Astăzi, la cea de-a 35-c 
aniversare, organizația revo
luționară a copiilor se pre- 

.zintă ca un detașament vi
guros
care, 
dului, acționează 
marilor cerințe educative de 
formare a schrmbu _ de 
mîine.

al tinerei generați 
sub conducerea porc

in sp-ltui

a copiilor
in jodețir nost'u ce: peste 

60 600 ci crsrc*
te-or roșă cu t' co'or- infim- 
p sĂrbeneo" ec cnfve-sării 
Orgcrczcț e Fior stiver c.n- 
gojcțî cv râspemde'e î- ope- 
•c de trc--spcre*e â «’=țâ 
c po t-c- edeeoove c pc-e- 
ourui. c coocepțve- revp^o- 
- ore a toverâsu ■- Mao^oe 
Ceaușescu despre -c-șccrec 
de cop p tineret ăe pat-a 
-acssrc. Sărbctoa-ec de azi 
se >-cod *ctâ fericit ie - 
iestăr -e cu arg ecou edves- 
tiv prin care perv-eru 
până cec oe-a >C-c or.ve- 
scre a revorutiei de e- ce-c- 
re socac ș> -'cț«o-c-ă. acti- 
fasostă și crrtijB^eriaîrsaâ și 
cel de-ci XI ea Congres ci 
P.CR. le toate sentotoie de 
pcoeieri «fie județ se desfo- 
șooră ie ocesn 
octicni pe^z-u 
și op-o#u*.do-ec 
terne și evteme 
și stand ti 
f» 
a 
Ceausescu.

.Tinerețea revo- 
ă c unui erou*. „Un 
păcî:, intr-o 
pentrp o 

- >n toate
le de pionieri

ocțij-. pa ico-educotive 
c-go participate afectivă prin 
care copiii dau exp-es^e sen- 
t tocatelor de drcg.ste și re
cunoștință foțo de partid și 
pepc-, 'ață de părintele iubit 
oi < tot țârii, tovo-oșul 
Hco-ce Ceaușescu, față de 
tovarășa Bena Ceaușescu. 
pentru cc-.diț:
de va ră create.

Topiița — realizări pe drumul 
unei luminoase deveniri

„Noi, prezentul 
și viitorul națiunii

„Noi prezentul și viitorul 
națiunii, copiii care purtăm 
cu cinste cravata roșie cu 
tricolor, întîmpinăm săr
bătoarea organizației noas
tre cu fapte care să ne 
onoreze titlul de pionier, 
lată-ie:

0 HĂRNICIE. Dornici de 
a fi mereu în frunte, p o
rtiera Școlii generale nr. 1 
Brad raportează îndeplini
rea' angajamentului anual 
de muncă patriotică în 
proporție de 41 la sută 
Acest succes a fost posib 
prin intensificarea acțiuni
lor de colectare și valorif.- 
care a sticlelor, borcanelor, 
materia/elof refo.'osibne din 
textile, hîrile, polls: lend, 
plută, fier vechi. Tot pio
nierii școlii noastre au dat 
o serioasă mină de ajutor 
părinților la curățarea o 
10 ha pășuni, la efectuarea 
unor lucrări de întreținere 
în serele orașului și pe lotul 
școlii (pionier Co sin in Chita, 
Brad). © OMAGIUL PIO
NIERILOR PETRILENI. 30 de 
pionieri de la Școala ge
nerală or. 1 Petrila, membri 
ai cercului turistic „Cotex — 
montana", continuînd tradi
ția expedițiilor din anii tre- 
cuți, am urcat la complexul 
turistic „Muntele Mic" din 
Munții Banatului. Din dorin
ța de a cinsti evenimen
tele istorice ale acestui an, 
am gravat pe o placă din 
inox emblemele celei de a 
40-a aniversări a actului 
istoric de Ia 23 August, cele!

orgarK- 
P“* ju- 

3 23 August cu 
ce a reoiiza inte- 

angajaaentele asumate 
■ acest an. Prin tot ce 
stiesc șoimii patrie 
•rii - sub d'ectc 
ore a comuniștilor, 

cco eor cdocilee — dau 
: « i» d-ogos-.e> lor față de 

care, sub lumina socic- 
r.:, le ocrotesc și indru- 
coo tăria.

i"!»ât»ed și muncind cu 
eo-ui vi-stei, copiii județului 
■:to imn de cinstire și sla- 

• c patriei și pc-tidulur, gînd 
de axotă prețur-e pentru 
ce ce e veghează crește
rea și împlinirea. pentru 
meeogu! devenit astăzi o 
ctcoeâ a muncii, o creației, 
a rbertătf.

Acum trei ani s-au îm
plinit trei secole de la 
atestarea documentară a 
atelierelor de prelucrare a 
minereului de fier de la 
Topiița. Lucrau aici iobagi 
din satele comune — Dă- 
bica, Hășdău, Goleș, Vă
cari, Dealu Mic și Topiița. 
Tot a'ti, in ar,ui 1754 in
tra in funcțiune cuptorul 
•nalt de p-elucrat minereu, 
cu o producție anuală de 
1 200 tone, de fapt primul 
fuma! modern, care mar
chează punerea bazei teh
nice a.oasate in siderur
gia hunedo-eană. Tot din 
doct--mante istorice aflăm 
că Topi ta ocupă un loc 
mportent in istoria mișcării 

muncto-ești, aici deslășu- 
rindu-se, in anul 1837, una 
dintre primele greve ce 
s-au o-go-tizat in România.

Povestesc botrinii comu
nei despre Topiița de acum 
40, 50 sou 60 de ani. 
„Două culturi pe an sco
team de pe puținul pămint 
ce-/ aveam. Dar cămările 
tot goale ne erau. Pămint 
sărac, așa cum e peste 
tot în ținuturile pădureni- 
tor. Apoi de case sau de dru
muri ce să mai vorbim I 
Gîndeai că la' noi s-o răs
turnat carul cu sărăcie".

Despre drumul devenirii 
TopRței în ceea ce este eo 
astăzi — o comună frumoa
să, cu gospodarii puternice 
și opmeni inimoși — am 
invitat-o să ne spună ci- 
leva cuvinte pe tovarășa 
Ana Vtăicon:, secretar al 
comitetului comunal

partid, primarul localității : 
„Dacă e să vorbim despre 
acest drum, atunci fără 
discuție trebuie arătat că 
începuturile Iui 
de mărețul act 
August 1944.
două decenii de importante 
acumulări, saltul calitativ 
in viața economico-socială 
a comunei noastre se lea
gă strins de o altă dată 
istorică — 1965, anul celui 
de-a! IX-!ea Congres al 
partidului anul în care 
țara și l-a ales drept 
cirmaci pe cel mal iubit 
și destoinic tiu al poporu
lui nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Cert este că astăzi. To- 
plita, asemenea tuturor lo
calităților rurale din jude
țul nostru, din întreaga 
țară, se prezintă total 
schimbată. Șoseaua asfal
tată leagă satul de centru 
de municipiul Hunedoara. 
80 la sută dintre familiile 
d:n comună și-au rostuit 
case noi. Fiecare sat este 
electrificat, luceferii strălu
cind pe creste de munți. 
Prin contribuțiile în bani și 
muncă sătenii noștri au 
ridicat in fiecare localita
te componentă a comunei 
cite o școală și cile un 
cămin cultural. Dar, zic 
eu, lucruri interesante pri
vind împlinirile Topliței, a 
locuitorilor săi vă pot oferi 
chiar ei, oamenii acestor 
locuri".

Am urmat sfatul primă
riței și astfel am cunoscut 
țăranii-s'derurgișii, țăranii-

mineri, țăranii-'forestieri șl... 
țăranii-țărani ai comunei 
Topiița. Dumitru Preda, 
Ion Șofica, Lăscuț Moțoc, 
Emil Lucaci au predat la 
fondul centralizat al statu
lui viței numai , „clasa 
una". Victoria Bădău, din 
Dăbîca, Nicu Rădos, din 
cătunul M Iad ini, cresc cite 
șapte bovine, iar dintre cei 
cu șase sau cinci vite sînt 
mulți în fiecare sat. Ei 
ne-au vorbit, în cuvinte 
puține, dar pline de miez, 
despre felul în care au în
țeles să răspundă sarcini
lor reieșite din Programul 
unic de creștere a pro
ducției agricole în gospo
dăriile populației. Nu sînt 
unități industriale în comu
nă, dar așa cum ne spunea 
Aurel Alic, gospodar de nă
dejde și cunoscut poet 
popular: „O să facem nor 
și aicea industrie I 
lapte, de carne, 
Pentru fondul statului, pen
tru popor. Noi, țăranii vom 
fi acești 
produselor 
nu-s 
dese 
pînă 
care 
„Din 
Ruscăi, / De 
la vale / Spune, spune dra
gă Ce mă/Ce mai întilnești 
in cale ? / Sate mîndre și 
frumoase / Ca florile timpu
lui / Datorită lui, știm bine/ 
Dragul ui, Pa rti du lui “.

De 
de lină.

ai
Și

„industriași" 
agricole.

goale, le dove- 
făcute de noi 

condițiile în 
și muncim", 
din Munții 

unde pornești

de-a 35-a aniversar, a O-- 
ganîzației Pionieri-tar r- 
Congresului ol XHI-'ec a. 
partidului. Placa am mon
tat-o sub vîrful „Scor3o'
pe ea am insc'is : Nc sirt- 
tem chipul dmlnos o' turn I 
Speranța e'. mărețul viitor; 
Spre coarjolshi pom ai. nai, 
p-o.n erir / Sub steagul tău, 
part'd cutezător" (pionier 
Titma Becher u — Petrila). 
0 „35 DE ANI DE P1OME- 
RIE PE MELEAGURILE O- 
RAȘTIEl' este geneticul 
sub care astăzi, a sărbă
toarea organ zaț-e'. r.-naE- 
zăm etapa de masă a ac
țiunii patriotice „Tot înain
te' și dec’aașăm etapa pe 
localitate. Este un rertit 
prilej ca ia cadrul ce-e- 
monlalufuî plo~ eresc să ra
portăm rezultatele acțiuni
lor de muncă patriotică, de 
gospodărire și înfrumusețare 
a școlilor și a localități', 
de recuperare a materiale
lor retoloslb'le unde ne-am 
propus să realizăm 65 la 
sută din angajamentul a- 
nual, să evidențiem deta
șamentele fruntașe ale cla
selor IV—VIII de la Școala 
generală nr. 1 și ll-VIII de 
la școala generală nr. 2. 
intilnirile cu foști pionieri 
- astăzi oameni de frunte 
în colectivele muncitorești 

^și în activitatea politico- 
educativă a Orăștie? — vor 
fi, fără îndoială, lecții ale 
formării și împlinirii noastre 
(pioniere Mioara Igna, Clau
dia Bildea — Orăștie).

MIRCEA DIACONU, 
RUSALIN IȘFANONI

Pe ogoare
(Urmare din pag, 1)dini de legume din zonă— de la Orăștie și Beriu— se lucrează eu spor în aceste zile. La C.A.P. O- răștie, circa 25 cooperatori— printre care loan Popa. Nicolae Ilerța, Ștefan Popa și alții — au muncit la reacoperirea cu folie de polietilenă a solariilor ce au avut de suferit din pricina furtunii din noaptea de 26 spre 27 aprilie. S-a lucrat, de asemenea, la plantarea în Solarii a răsadurilor de roșii, realizîn- du-se pînă seara opt tronsoane din cele 10 destina-

activitate intensă,temui de udare a plantelor prin aspersiune n-a fost însă utilizat pînă a- cum pentru că nu a fost nevoie. Dar chiar dacă s-ar fi încercat punerea în funcțiune a motopompei, lucrul n-ar fi fost posibil deoarece S.M.A. Orăștie nu a asigurat motorina necesară. Pentru viitor va trebui să se asigure apă plantelor pe cale artificială, de aceea trebuie rezolvată urgent problema combustibilului. La C.A.P. Orăștie se lucrează în aceste zile la reâ- lizărea unor sisteme de irigații bazate pe utilizarea electricității. La solarii, un

te acestei culturi. La C.A.P. Beriu stăm de vorbă cu Lidia Manolescu, șefa fermei legumicole.— Am semănat toate legumele ce trebuiau însă- mînțate pînă la această dată. Cu acest prilej aș vrea să evidențiez hărnicia cooperatoarelor Domnica Ilie, Elena Totoi, Eugenia Mendrea, Licia Safta Ștefănie Cicu, Nicula și Magdalena mian.Ferma legumicolă Beriu dispune de instalație de irigat, ce a fost reparată și verificată, aflîndu-se în stare de funcționare. Sis-

Fridan, Irina Da-
din

continuăgrup de meseriași de la întreprinderea chimică și întreprinderea mecanică din oraș construiesc o căsuță pentru electropompă, iar la grădină se montează două electropompe și cablul pentru asigurarea e- nergiei electrice. Conform angajamentului asumat de cei ce efectuează cele două stații de pompe, pînă luni lucrările vor fi încheiate, în prezent unitatea legumicolă dispune doar de două aripi de ploaie, dar i s-au promis încă patru, așa că, în viitor, în 2-3 zile va putea fi irigată întreaga suprafață a grădinii.

in sectorul anexă al Coo
perativei _ agricole de pro
ducție Brad hjereoză o mină 
de oameni. Tineri. șl VÎrst- 
frici, acești meseriași, -con
duși cu energie și compe
tență de loan Haneș, ou 
reușit ca în scurt timp de 
ia înființare să realizeze în 
acest sector o activitate 
utilă și rentabilă. Cu o 
dotare tehnică mai modestă
— cuprinzind ut'rlaje aflate 
în pragul casării, pe care 
ei le-ou readus „la viață"
— , dar cu multă hărnicie, 
dăruire și inventivitate micul 
colectiv reușește să execu
te nu doar toate lucrările 
necesare unității, ci și nu
meroase comenzi pentru 
terți.

Alături de bărbați, tineri 
și vîrstnici, muncesc și 
femei. Este drept, nu prea 
multe. Verona Borlea și 
Felicia Indrei, pe care le-am 
cunoscut într-un loc de 
muncă mai puțin obișnuit 
pentru femei: 
de rotărie. 
Rotăreau I 
roți. Pentru 
căruțe. Mai mari sau mai 
mici, în funcție de comenzi.
f «venr t aHKKU vr zmbv t aaaa» f mut f rattat t

lemn, cu tal- 
șină metali

că. Roți sănătoase și fru
moase. Și, le fac bine, cu 
îndemînare și chiar -o~anu
mită pasiune, după cum 
ne-am dat seama. .

— Fac treabă bună tetele »
- se mîndre-a Gheorghe 
Crișt'u, „rotarul șef“> omul 
lingă care ele au învățat 
această meserie bărbă
tească —, ne descurcăm de 
minune impreurră. Sînt har
nice și îndeminatice. Roțile 
noastre 
taie în 
alte părți din țară. Și cîș- 
tigăm bani frumoși cu ele...

lată cum, la C.A.P. Brad 
o tradițională îndeletnicire
- rotăritul — a fost readusă 
în actualitate și revitalizată. 
Semnificativ este că spre 
ea și-au îndreptat pașii 
Verona Bortea și Felicia 
Indrei. Două tinere care 
probează, prin hărnicie, în
demînare și pasiune in mun
că, capacitatea femeilor de 
a aborda cu succes chiar 
și profesiile, prin tradiție, 
accesibile doar bărbaților.

I
*

I
I
*

I
*

I

I
*

I
w

I

îmbunătățirea calității produselor
(Urmare din pag. 1)

sedin de
să, ajutor maistru, maistru, iar celor vinovați li impută marfa.în perioada trecută acest an, indicatorulcalitate pe țesătorie, după cum preciza maistrul Gheorghe Naghî, locțiitorul șefului compartimentului C.T.C. — a fost depășit cu 0,2 la sută. Prin înlăturarea unor neajunsuri care încă persistă, asupra cărora interlocutorii noștri s-au oprit, există totuși posibilități reale de îmbună-

tățire în continuare a calității țesăturilor realizate. Ing. Traian Țîrlea, directorul unității, s-a referit tocmai la aceste posibilități insuficient valorifica-*te, eonturînd principalele direcții de activitate ale colectivului pentru următoarea perioadă. Eforturile lucrătorilor de aici sînt o- rientate permanent spre realizarea ritmică a sarcinilor fizice în condiții de calitate și eficiență ridicată, în vederea obținerii u- nor realizări tot mai bune în producție. „ ____
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Cînd dau în floare
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în urmă cu 160 de ani, într-o frumoasă zi de primăvară, cînd înfloreau cireșii, la Vidra, în cetatea de piațră’ a Munților Apuseni, vedea.; lumina zilei Avram lancu. Ivitatunci cînd se simțea o adîncă nevoie de inimi fierbinți și voință clarvăzătoare, de caractere integre și energii clocotitoare, Avram lancu a fost omul extraordinar al unor vremuriextraordinare. înalt, cu ochii albaștri, cu pomeții obrajilor rumeni, lancu era printre „junii1* cei maiimpunători ai vremii. Distincția și seriozitatea îi dădeau un aer de gravitate timpurie.Intrat pe scena istoriei la numai 24 de ani, o dată cu zorii revoluției de la 1848, care i-a deschis drumul spre legendă, lancuavea să se unul dintre prezentativi conducători Aducea cu
impună drept cei mai re- exponenți și ai acesteia, sine, coborînd
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din munți, năprasnica tradiție a lui Horea și totodată dîrza hotărire de aaprinde fulgerele acesteia.De pe Cîmpia Libertății el a ridicat steagurile revoluției pe cele mai înalte creste ale Munților .Apuseni. A ridicat poporul la luptă pentru a se putea garanta împlinirea celor

liotărîte la Blaj, privind îndreptățitele drepturi și libertăți pentru români.Toți cei oropsiți și năpăs- tuiți, toți cei însetați de dreptate și. libertate îl socoteau pe lancu drept „Crai al Munților“ din adînca lor iubire pentru jertfa sa curată și dreaptă. lancu a știut să-și facă prieteni, tribunii cei apropiați dintre cele mai luminate con-
Memoria pâmînfului 

hunedoreanștiințe ale vremii, el însuși fiind și un mare cărturar, dînd astfel luptei sale o dimensiune spirituală care i-a pus pe gînduri pe adversarii săi.
De numele Iancului se 

leagă epopeea apărării 
Apusenilor, unde vreme de 
mai multe luni s-a organi
zat o adevărată „țară ro
mânească'. Repetatele în
cercări întreprinse pentru 
supunerea romanilor din 
munți s-au dovedit zadar
nice. Mii de oșteni, foști 
iobagi și mineri, au alcătuit 
brava oaste populară care 
s-a dovedit de nebiruit 
oriunde a dat piept cu 
dușmanul: la Abrud și la 
Buceș. la Zlatna și la Brad, 
la Mărișel și la Fîr.tineie. 
S-au trăit atunci in munți 
momente de ua eroism

cireșiispartan, realizîndu-se o adevărată epopee.Abia atunci și-a dat seama Kossuth de adevărata putere ă iui lancu și a poporului român . și abia atunci a înțeles punctul de vedere al lui Bălcescu care i-a cerut, încă în primăvara anului 1849, o înțelegere cu românii împotriva reacțiunii, pe bază de egalitate. înțelegerea unei realități din partea acestuia survenea însă prea tîrziu.Ce s-a întîmplat în perioada următoare revoluției a stat mărturie aceleiași consecvențe și atitudini a lui lancu. O astfel de luptă trebuia dată pentru recunoașterea dreptelor 
cereri naționale ale româ
nilor. Dar în locul aces
tora li s-a oferit— deco
rații. lancu le-a refuzat 
demn, cerfnd ca „mai iutii 
să se decoreze națiunea 
cu împlinirea promisiuni
lor".

„Solo11 
chirurgical

Literatura chirurgicală con
semnează cazul Thorez M.. 
chirurg in armata franceză, 
care în tknpni campaniei lui 
Napoleon in Rusia, din 1812, 
și-a autoamputat brațul sting 
pentru o supurați" după o pla
gă de război. Operația s-a 
făcut in condiții de campa
nie, fără anestezie și cronica 
consemnează că ea s-a desfă
șurat în mod obișnuit. Chi
rurgul dr. Evan O'Neill Kama 
din Pens!Ivan ia — S.U-A- — in 
1918 și-a autoamputat un de
get pentru supurați?. iar doi 
ani mai tîrziu. după ce efec
tuase 4 m de ap-ndicectcmii 
S-a jar in
1&32 s—a autoofterat pentru 
hernie inghinală recidivară. cu 
anestezie locală, in ogiindâ. iar 
după 3S de ore și-a reluat 
activitatea in secție..

Autoapendioef.:-^ a fost 
efectuată pentru prima oară

in februarie 1M3. xn BucurefU. 
Acesta și-a pracucax srr.șur a- 
pendieectomia și a pabLe&t

Operația s-a făcut ia

ghina îndoielilor, lancu s-a
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Despre tratamentul 
alcoolismului

Cunoscînd multiple's și 
periculoasele efecte ale al
coolului se înțelege ce mare 
importanță are renunțarea 
la acest viciu. Trebuie avut 
în vedere că pacientul ma
nifestă o toleranță crescu
tă, precum și dependență 
de alcool ; cit timp consu
mă alcool se bucură din 
partea unora de simpatie 
pe cînd alții îi. sînt îm
potrivă, pentru ca in mo
mentul renunțării la alcool 
lucrurile să se inverseze. 
Nu este de neglijat fap
tul că uneori alcoolul 
a determinat deja unele 
suferințe organice care au 
de asemenea nevoie de tra

se va cere de flecare dată 
pacientul u: să renunțe -c 
okool „doar penvu o sin
gură zi*, continuindu-se ir» 
acest fel. cons‘de<nd fie
care zi un succes, prorur- 
țînd kurdele de -igoc-e.

Asistența meo-ccă pre
supune în acest coz un 
joc între pacient și medic 
in care primul nu crede 
că poate fi ajutat; tran
sferă toată responsctr ta- 
tea medcj'u , pentru ca 
ufterio', jocul continuind, 
transferul ccestela să se 
facă la pacient Confrun
tarea medic-poc'ent nu 
este simplă, nu este '-p- 
sită de riscuri, este unea-:

SFATUL MEDICULUI
tarheiit. Nu este loc pen
tru nici un fel de amăgire, 
succesul este mai mare 
cînd se lucrează „de la om 
la om" decît în cazul in
tervențiilor în masă : medi
cul trebuie să intervină cu 
mult tact, cu multă blîn- 
dețe, ca in cazul oricărei 
boli de altfel, nota medica
lă sobră trebuie să fie pe 
primul plan, nu acțiunea 
moralizatoare. Medicul tre
buie să-l lămurească pe 
bolnav cu răbdare să 
renunțe la obiceiul de 
a bea. Tratamentul este 
lung, complex, avînd im
plicații fizice, psiholo
gice și spirituale ; în 
esență scopul tratamentu
lui este de a obține din 
partea bolnavului accepta
rea ideii că este bolnav, 
abstinența de la băutură, 
acceptarea asistenței me
dicale.

Acceptarea ideii de boa
lă nu se obține cu ușurin
ță, cu atît mai mult cu cit 
(cum se știe) alcoolicul nea
gă de regulă cu tărie 
că bea. Faptul că bolnavul 
este izolat de familie ’și 
prieteni și nu se bucură de 
stimă, ceea ce duce une
ori la sentimentul de nepu
tință și disperare este o 
prerriiză în succesul acțiu
nii medicului.

Abstinența de la alcool 
nu este o treabă simplă, 
de aceea se va lucra și în 
acest caz eu mult tact, I

dureroasă, da- mec cu- 
trebuie să aibă totdeauna 
în vedere pe-sonaritotea 
celui aflat in tratament ; 
aici nu se poate lucra cu 
scheme rigide ! Stilul și 
tonul medicului au ma: 
mare importanță decît ori- 
ce fel de scheme !

Un loc central în tra
tament îl ocupă stingerea 
dependenței de alcool ; 
aceasta se ’ reușește prin 
crearea (pe baza unui 
reflex condiționat) de re
pulsie față de alcool : se 
administrează o substan
ță (antalcol) care opreș
te transformările prin care 
trece alcoolul în corpul 
omenesc la faza de acetal- 
dehidă, substanță deose
bit de toxică, producînd 
înroșirea pielii, scăderea 
tensiunii arteriale, palpita
ții, vărsături, amețeli, 
dureri de cap etc. Date 
fiind aceste efecte trata
mentul se va face numai 
cu consimțămîntul bolna
vului și sub supraveghere 
medicală.

Nu trebuie uitat că de 
mare ajutor în această 
complicată acțiune este 
familia și cercul de oa
meni în care trăiește și 
activează persoana luată 
în tratament, aceștia pu
țind interveni hotărîtor în 
direcția modificării com
portamentului.

Dr. CORNEL STOICA

retras tot mai mult in 
sine, colindind munții și 
văile pe care sângeraseră 
vitejii săi tribuni și lăn- 
cieri. rintindu-si du.-erea 
și revolta din fluierai de 
cireș. pe care moții □ 
ascultau _cu o jale ames
tecată cu pcetate".

Și dacă la !• septembrie 
1871, după o zbocnzmatâ 
'iată. Avram lancu trecea 
in rx uiuiire. românilor le-a 
rămas numele său ca un 
drapel și un program de 
luptă. Respectul și admira
ția noastră, care-i însoțesc 
azi numele, sînt o mărturie 
că idealurile in care a cre
zut adine îaac u trăiesc și 
vor trăi rit neamul româ
nesc. Totdeauna.

»erPrLaBa=a-
<fcn*Germania^ie -.’-pereiâă 

rată- Tn 1357 dr. Sadâo Oftno- 
re, de la Spitalul nunicipaZ 
cxn Tck_?. se aut<xspaa€bcecxo- 
mizrară pentru a dera xisxra 
că „și japoeeni Hit eapabih 
de aceasta-. In 1M1 chirurgul 
sc-.xehc dr. L-ro.d Rogooov. 
care se a£a pe an ras in 
AetaretMa la • soție de cer
cetări. te cir d o apendicită 
acuză- iar bara fiind la îtt 
ar. Je depărtare, se azscope-

de abecuiSm de pe vas și de 
ntesecexxog_ Peter Freuchen. in 
Amica, la 54 grade sub zero, 
în viscoL cade cu sAiurile 
și-șî jepuiește pielea eu stri
viri musculare. La ci te va ore 
se produce cangrena labei pi
ciorului sting. Făfă anestezie 
își excizează partea de pi
cior cangrenată. Dr. Arthur E. 
Herteier. american, și-a auto- 
incîzat și a făcut autoamputa- 
tia degetului.

Dr. IOAN BALEA, 
Spitalul municipal 

Petroșani
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IProf. IOAN ANDUlȚOiU

Unul din raioanele modernului magazin care s-a des- . 
chis nu de mult la Petrila. Foto: X. GHEORGHIU
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Cheile Mada-colț al naturii deSituate în sud-estul Munților Apuseni, la aproximativ 16 km spre nord de comuna Geoagiu, Cheile Mada se impun prin forma și structura lor deosebită, dînd acestui colț de natură hunedorean, mai puțin vizitat de turiști, un farmec inedit.în dreptul satului Mada, din comuna Balșa, monotonia terenului, florei și vegetației ce caracterizează în mare măsură regiunea deluroasă a Munților Apuseni este întreruptă de cele două masive calcaroase ale cheilor, cunoscute sub numele de Pleșa Mare (714 m altitudine) și Pleșa Mică (690 m altitudine).Colții stîncilor abrupte, prăpăstiile, grohotișurile cheilor cumulează o floră eterogenă, în care surprindem mărturiile sugestive ale unui zbuciumat istoric de mîgrațiuni și influențe ca și dovezi despre multiplele posibilități

de trai, pe care un decor stîncos le oferă vegetației. Astfel, la adăpostul stîn- căriilor, .pe versanții sudici ai cheilor, greu -accesibili, puternic însoriți și încălziți vegetează numeroase plante de origine sudică, mediteraneană, iubitoare de căldură și lumină : vița de vie sălbatică, mojdreanul, panselele, garofițele, mărgică și altele. Grohotișurile calcaroase adăpostesc pe mari suprafețe panselele, ale căror frumoase flori liliachiu-roșietice contrastează cu albul-cenușîu al stîncilor. Pe versantul nord-estic al Piesei Mari, ca de altfel și pe dealurile învecinate ale cheilor cresc, alături de pădurile de moj- drean, stejărete care pe alocuri se amestecă cu fagul. La marginea pădurilor întîlnim tei, arțar, frasin, porumbar, păducel etc.Cheile Mada și îndeosebi Pleșa Mare prezintă numeroase fenomene carstice.

< 
%

Is
I
I
I •» 

l 
s

I

ISt

Ik
I
s

I
s

I
s

I
s

I
•<
I

mele autorilor: |
„De vreme J

putut t
«că I

Jiul, „Castelul din Carpați“ și iubirile lui Jules Verne (IV)
Apariția „Castelului din 

Carpați" a coincis cu anul 
in care deputății românilor 
drn Transilvania, în număr 
de 300 de oameni depla- 
sindu-se la Viena, în capi
tala Imperiului austro-un- 
gar, încearcă zadarnic să-i 
predea împăratului Franz 
Joseph I textul Memoran
dului, conținind plingerile 
și revendicările întemeiate 
ale celor peste trei milioa
ne de conaționali. Să fie 
oare doar o simplă coinci- 
de.nțâ faptul că, in plină 
proieciare a fenomenului 
memorand!st, in conștiința 
europeană și fronceză 
spec 's ’ 
turale 
1891. 
ioc ur
V*tOT 
din Tn 
des;
mei 
dri Euroi 
puseenă, 
în care 
Verne 
..Cc steiul 
totodată, 
■sat de sfera 
odm.:nlstrcțle!, 
reese din propria- 
g-af e ? Este posibil. Orice 
lector și istoric literar des
coperă că în „Castelul din 
Carpați" se Împletesc or
ganic două Ere țexccl fi
ere'e posibilelor cerce- 

tori) : romantismul, oura ro
mantică a scrierii, și luarea 
de poziție in spiritul ade
vărului istoric, al dreptului 
inc' snobii, străbun, al ro
mânilor transilvăneni, 
pra propriei țări, 
propriei istorii. In 
Iul din Carpați" 
aceste prețioase 
„Amintirea patriei 
totuși

în 
în'țiat va Ligii Cul- 
de o publxa in 

Memoriul studenți- 
Iversitari români pri- 
la situația românilor 
ansilvania și Ungara", 

nat opi- 
pubhlce

a a-
an 

Jules i ser e :---------
din Carpați" și, 
se arată intere- 

politicului, a 
csa cum 

biblio-

S E R

asu- 
asupra 
„Caste- 

găsim și 
cuvinte : 

rămăsese 
adine întipărită în 

n'ma Hnărului boier Gorj 
(„Gortz", in originalul 
francez, preluat de V'adimîr 
Colin, în traducerea . din 
1967). in -vremea îndepăr
tatelor sale .peregrinări 
nu-și uitase -țara transilva
nă. De aceea se înapoie 
pentru a lua parte la una 
din sîngeroasele răscoale 
ale țăranilor împotriva a- 
supririi... „Să fie vorba — 
mai mult ca sigur - de răs
coala de la 1848, cu imen
sul ei răsunet european, in 
epocă ? De aici se naște 
și marea întrebare : A fost 
Jules Verne de partea româ
nilor transilvăneni în lupta 
lor pentru independență na
țională ? Răspunsul este :

un farmec ineditCea mai mare peșteră se află situată în Pleșa Mare, ale cărei deschideri sînt observate pe partea sudică a masivului. Cele douădeschideri ale peșterii sînt situate într-o boltă mare,adînc săpată în stînca calcaroasă, separată de exterior printr-un perete artificial clădit de păstori, servind drept adăpost pentru oi în timp de furtună.Pe platoul numeroasecare unele cheilor există doline dintrecomunică cupeștera direct, dînd astfel acestui masiv o înfățișare pe cît de spectaculoasă, pe atît de periculoasă.Dată fiind atît importanța științifică a florei și faunei, cît și valoarea peisagistică deosebită a acestui minunat colț de natură hunedorean. Cheile Mada au fost declarate rezervație naturală.
SILVIA BURNAZ, 

muzeogrof, Muzeul județean 
Hunedoara-Deva

indiscutabil da ! Atît prin 
scrierea „Castelului din 
Carpați" cit și prin întrea
ga perspectivă pe care 
romanul i-o deschide diti- 
toruiui, asupra trecutu-lui, 
prezentului și viitorului celor 
care „repetă", cu o încre
dere de nezdruncinat, cu
vintele în care li se con
centrează toate năzuințele: 
„Românul nu piere L“. Este 
plăcut să știm că toate 
aceste cuvinte au vibrat in 
vîrful peniței lui Jules Ver
ne, om dotat cu o extraor
dinară forță a fanteziei : 
cu toate acestea, remarca
bila documentare a maes
trului de mai tirziu — geo
grafică, istorică, etnografică 
—, întemeiată, în ceea ce 
privește „Castelul din Car
pați”, pe studierea celor 
două cărți.

I A L

Jules Verne 
însuși citind, 
din prima pa
gină 
nul ui

a rcma
sau, nu-

II — '-
ce blisee Redus
spune despre Vul< 
este ultimul post ai civUi-

c lean
asie unmrut post ai civn,- 
rației in Valea Jiului valah» |
nu se va mira nimeni..." De ■« 
ce să se mire ? Auguste de I

îrntfâ | 
U’ncâ * s 

I

le roma-nțează în |
*

,A fost Jules Verne | 
ea Jiului ?" Râs- s> 

afla | 
item “

Gerando și Eiisee Reclus, 
în scrierile lor, nu "n 
în detaliu, nu tac muncă 
de cercetător „cu decmă- 
nuntuî", ci își notează im- * 
preside, le roma-nțează în 
favoarea Și pe gustul Apu
sului, 
în Valea .. 
puntul nu-l 
acum. Ceea 
concluziona tn regawra . 
cu documentarea lui I 
Jules Verne în vederea p 
scrierii „Castelului din Cor- I 
păți" (în afară de sursele ' 
citate dc el : de Gerando | 
și Eiisee Redus) se inie- < 
meiază pe relatărde unei I 
prietene, româncă de ori- 
gine ; urmărind șîr-mar' rnițl- i 
țiplele „canale" intens ac- I 
five în epocă, , prin care j 
ecoul luptei românilor tran- I 
siJvăneni au ajuns la con
știința europeană și, impli- | 
cit, în fișierul jzdver-niafh "ț

puteți < 
ce putem 

în legătură

* 
î

I
n-am făcut altceva decît o 
apropiere de filiera senili- « 
mentală care își păstrează 
farmecul și caracterul în- J 
citant, mai ales dacă ape- | 
lăm la bogăția de elemente I 
istorico-geografice a ra- j

I
man ul ui, (Va urma)

DUMITRU DEM IONAȘCU

Urme în pașii 
vorbei• Ochii lumii n-au nevoie de gaura cheii.• De cîte ori încerc să fac cunoștință cu mine, am impresia că mă întîliiesc cu altcineva.• Unii își fac carieră, alții moară în cap.• Cine te perie te poate și tapa.• La munte contează altitudinea, la om atitudinea.• Cu noul roman, scriitorul și-a onorat și mai mult cartea sa de vizită.• Cea mai mare pagubă sînt zilele pierdute.• Mititel, călca în străchini. Mare, calcă în hîi- toape.• Unele ecouri se aud prea tîrziu.• Doar în copilărie candoarea este pură.• Mulți vorbesc fără să se pronunțe.• Chiotul fără ecou e ea fulgerul fără trăsnet.• Prospețimea ■ poate aduce și dezghețul.
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Schimb de mesaje la nivel înalt 

româno-maltez

Convorbiri chino-americaneBEIJING 28 (Agerpres).
LA VALLETTA 28 (A-gerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu au fost transmise președintelui Republicii Malta, A- gatha Barbara, un cald mesaj de prietenie, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de bunăstare și progres poporului maltez prieten.Mulțumind, șeful statului maltez a rugat să se transmită președintelui Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu cele mai alese sentimente de stimă și prietenie, de sănătate și fericire, iar poporului român prieten calde urări de prosperitate și progres.Schimbul de mesaje a fost prilejuit de primirea, 

la La Valletta, de către președintele Agatha Bar

bara a tovarășului Ion Co- man, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., care, la invitația Partidului Laburist din Malta — partid de guvernămînt —, face o vizită în această țară.
în cadrul întîlnirii între delegația Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Ion Coman, și delegația Partidului Laburist din Malta, condusă de D. Renald, președintele partidului. s-a procedat la un schimb de păreri privind activitatea și preocupările actuale ale celor două partide, perspectivele dezvoltării bunelor relații dintre Partidul Comunist Român și Partidul Laburist din Malta, dintre popoarele român și maltez. De a- semenea, au fost abordate unele aspecte ale situației internaționale.

— La Beijing a avut loc, sîmbătă, o întîlnire între Deng Xiaoping, președintele Comisiei Centrale Consultative a P.C. Chinez, și președintele S.U.A., Ronald Reagan, care efectuează o vizită în R.E. Chineză. S-a realizat un amplu schimb de opinii asupra relațiilor bilaterale și a problemelor internaționale de interes comun — relatează agenția China Nouă.în acest cadru, menționează agenția. Deng Xiaoping a relatat că Taiwanul rămîne problema crucială

în relațiile chino-americane și și-a exprimat speranța că S.U.A. vor ține seama serios de sentimentele naționale ale poporului chinez în această problemă, arătînd că China va depune toate eforturile pentru a soluționa chestiunea Tai- wanului prin admiterea e- xistenței a două sisteme sociale diferite în cadrul unui stat unificat.La rîndul său, președintele Reagan a expus pozițiile guvernului american în problemele dezarmării, Orientului Mijlociu și relațiilor Nord-Sud.
Întîlnire a reprezentanților veteranilor 

de război din unele țări socialisteBUDAPESTA 28 (Agerpres). — în R.P. Ungară a avut loc o întîlnire a reprezentanților organizațiilor rezistenților și veteranilor din războiul antifascist din unele țări socialiste, în cadrul căreia au fost dezbătute probleme ale intensificării luptei pentru pace și dezarmare, pentru eliminarea armamentelor nucleare din Europa și eliminarea pericolului de război.

Au fost abordate, de a- semenea, probleme ale luptei împotriva neofascis- mului, neonazismului, terorismului și rasismului. Din partea Comitetului foștilor luptători și veteranilor de război împotriva fascismului din România, la lucrări a participat o delegație condusă de președintele comitetului, general-locote- nent în rezervă Neagu Andrei.
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DIN PARTEA CONSILIULUI DE STAT 
COMUNICATîn legătură cu folosirea autoturismelor proprietate personală în zilele de 1—2 mai 1984în zilele de 1—2 mai 1984, autoturismele proprietate personală pot circula indiferent de numărul de înmatriculare, cu soț sau fără soț, al autoturismului.

BJ.A.T.M. HUNEDOARA-DEVA

ÎNCADREAZĂ:

• 1 macaragiu gr. I
• 2 muncitori necalificați (bărbați)
Relații la telefon 23350, interior 37.

Unde mergem în zilele de 1 și 2 MaiConsiliile de educație i politică și cultură socialistă din localitățile județului organizează, pentru i oamenii muncii din unitățile economice, în zilele de 1 și 2 Mai, manifestări cultural-artistice în obișnuitele zone de agrement, Întreceri sportive, drumeții și excursii.
Deva. La cabana „Be- jan", oamenii muncii din municipiul reședință de județ vor petrece de 1 Mai plăcute ore de destindere în compania formației și soliștilor de muzică populară și ușoară ale casei de cultură, fanfarei, orchestrelor și soliștilor de muzică populară și ușoară de la exploatarea minieră și C.T.E. Mintia.A doua zi, se vor perinda pe scena amenajată aici formațiile artistice ale G.I.G.C.L., orchestrele | de muzică populară ale ( Complexului C.F.R. și I.C.S.A.P. Deva.• Biroul de turism pentru 

ț tineret organizează în 
i această perioadă excursii 
J în județ (la stațiunea bal- 
1 neară Geoagiu-Băi, la.’ lacul Cinciș, Valea de 
Ț Pești, cabanele „Pietrele-*. 
I ,,Gura-Zlata“) și în țară ? pe traseul Moneasa —

Băile Felix — Oradea și în nordul Moldovei.Hunedoara. în aceste două zile, pădurea Chizid și parcul de agrement din Ghelari vor fi gazde ospitaliere pentru hunedo- reni. Vor susține programe artistice fanfara și taraful C.S.H., soliștii și tarafurile I.A.C.R.S.H. și I.M.H., formațiile de muzică populară și ușoară ale I.C.S.A.P., taraful și soliștii Casei municipale de cultură.Casa de cultură și cluburile muncitorești vor fi gazde ale serilor cultural- distractive organizate pentru tineri.Valea Jiulqi. în sălile de apel ale minelor Li- vezeni, Lonea și Dîlja se vor prezenta scurte expuneri dedicate zilei de 1 Mai, urmate de micro- spectacole date de formațiile artistice ale Casei de cultură din Petroșani.își așteaptă de asemenea oaspeții, pregătite festiv, cabanele „Voie- vodu-* și Lunca Florii, unde se vor deplasa taraful și formațiile de muzică ușoară și populară ale clubului sindicatului minei Lonea.în 2 Mai, la monumen

tul „Lupeni *29“ va avea loc întîlnirea tineretului cu istoria, la care vor participa delegați din localitățile Văii jiului.Brad. Minerii și familiile lor își vor petrece zilele de i și 2 Mai în parcul „Filimon Sîrbu“ și pe platoul din centrul muncitoresc Gurabarza în compania programelor prezentate de ansamblul artistic „Doina Crișului“ și fanfara Clubului muncitoresc din Gurabarza, de ansamblul „Doina Za- randului“ al casei orășenești de cultură, taraful și formația de dansuri populare ale liceului industrial din Gurabarza, ansamblul artistic al casei pionierilor, formația de muzică folk a casei de cultură.Tinerii se vor întîlni în cadrul serilor cultural- distractive organizate la casa orășenească de cultură, arena „Independența- 100- și la Clubul muncitoresc din Gurabarza.în 2 Mai, se va desfășura Cupa U.T.C. la fotbal, volei, tenis de masă și de.cîmp, ca și concursul de automobilism în coastă pe Dealul sanatoriului și de viteză cu mo-
ANIVERSARE

torete „Mobra“. Iubitorii de excursii și de drumeții vor avea prilejul să viziteze stațiunile Geoagiu-Băi și Vața de Jos, să facă popasuri la Valea Lungă și Podul Grohotu- lui.Călan. Zonele de agrement „Pădurea Stejaru", Călan-Băi și „Lunca Stre- iului" sînt pregătite sărbătorește. Taraful de muzică populară și fanfara casei de ția de „Selena" pentru cîntece lare, folk.Carnavalul, organizat în 2 Mai la casa de cultură, ca și întrecerile sportive de fotbal, handbal, volei și cros vor întruni numeroși tineri din oraș și localitățile învecinate.Hațeg. Sub genericul „Românie — plai de dor“ se va desfășura spectacolul de muzică populară prezentat de ansamblul de cîntece „Bucura" al casei de cultură, la locul de agrement „Ștrand".La parcul orașului, formația „Capitol" va susține un program de muzică ușoară.

cultură,muzică vor oamenii muncii și jocuri popu- muzică ușoară și
forma- ușoară prezenta

rm.ca"
publicitate
VÎNZARI-CUMPARARI

• Vinci apartament patru, ca
mere, cărămidă. Deva, zona 
centrală. Telefon 11984. (5296)
. • Vînd casă, anexe gospo
dărești. Sîntandrei, nr. 33 bis.

(5314)
• Vînd casă. Hațeg, strada 

Parcului nr. 4. (5324)
• Vînd scuter „Manei* și 

piese de schimb. Hunedoara, 
B-dul Republicii nr. 16, ap. 25.. 
telefon 17260. (C. 14)
• Vînd taragot „Stowasser* 

abanos, radlocasetofon stereo 
„Grundig“ C 900. Telefon 957/ 
16641, Hunedoara. (C. 13>
• Vînd casă cu gaz. gradi

nă. Hunedoara, strada 1 No
iembrie (Sălciei) nr. 11. (C. 18'
• Vînd Flat 1300, preț con

venabil. Hunedoara. teiefon 
14309 sau 17839. (C. 17)

• Cumpăr cilindru și piston 
de Jawa 250 cmc. Deva, tele
fon 23313. (5319)
SCHIMBURI DE LOCUINȚE
• Schimb apartament două 

camere Brad, strada Libertă
ții nr. 22, bloc A 9, apartament 
29. etajul III, cu apartament 
două-trel camere, Deva, după 
orale 16. (5320)

• Schimb garsonieră confort 
I Hunedoara, strada Mihai 
Viteazul 15, bloc B 2, aparta
ment 1, cu apartament două 
camere, etajul 1—2, prefer Mi
cro 4. (5225)

PIERDERI
• Pierdut legitimație de ser

viciu, pe numele Măhălean 
Ioana, eliberată de C.S. Hu
nedoara. O declar nulă. (C. 16)

• Pierdut legitimație de ser
viciu, pe numele Anghel Petru, 
eliberată de I.L. Deva. O de
clar nulă. (601)
• Pierdut legitimație de ser

viciu nr. 7531, pe numele Pa- 
raschița Laurențiu, eliberată 
de E.M. Certej. O declar nulă.

(5322)
• Pierdut foaie de parcurs 

seria Ar nr. 516008, din 20 a- 
prilie 1984, pentru electrocarul 
21 HD 1921, pe numele Gn'C 
Aurel, eliberată de G.I G.< L 
Deva. O declar nulă. (5321»
• Pierdut legitimație eu, nr 

5604, eliberată de C.S.H.. ne 
numele Bjileaucă Miron, G 
cJar nulă. (C. 10)
• Pierdut legitimație de ser 

viciu, pe numele Balog Gh-eor 
ghe, cu nr. 56612, eliberată de 
C.S.H., secția O.S.M. 2. O de
clar nulă. (C. 11)
• Pierdut autorizație de can- 

taragistâ, cu numărul 13016, 
eliberată de Institutul de me
trologie Deva, pe numele de- 
Oprișoni Carmen-Octaviana. O 
declar nulă. (C. 12)

• Mariana scumpă, azi, cînd 
buchetul vieții ți se împlinește 
cu a 18-a floare, părinții Flo- 
rica și Iile Mistodie, pentru 
care tu ești cea mai de preț 
comoară, iți doresc zile senine 
și fericite. „La mulți ani !“.

(5282)
DIVERSE

• Grigorovici Zaharia mulțu
mește medicului chirurg Gîr- 
leanu Radu și personalului sa
nitar pentru intervenția chi
rurgicală și deosebita îngrijire 
acordată in timpul spitalizării.

(602)
• Colectivul biroului conta

bilitate al întreprinderii legu- 
me-fruc£e Deva urează colegei 
Lambrea Iudit, cu prilejul pen
sionării, fericire, sănătate și 
viață lungă. (5323)

e Colegii de muncă de la 
5 a 1-T.P.L.C.I.M. Deva urează 

mulți și sănătate cu oca- 
rensionării colegei lor, ing. 

( Ecaterina. (5326)

DECESE
> Familiile Stănilă și Vlad 

din Deva, foști vecini, sînt a- 
Jături de profesoara Bădiță E- 
lena și fiica Magda, în greaua 
suferință pricinuită de moar
tea fulgerătoare a soțului și 
tatălui

BĂDIȚĂ VINTILA.
Sincere condoleanțe familiei 

îndoliate.

• Soția Elena, fiica Mag
dalena, ginerele Corneliu, 
cuscrii Nicolae și Iuliana, 
anunță cu adîncă durere 
încetarea din viațâ a celui 
ce a fost

BĂDIȚĂ VINTILA.
îi vom păstra o amintire 

neștearsă.
In mormîn tarea va avea 

loc luni, 30 aprilie, orele 
15, la cimitirul ortodox din 
strada Eminescu.
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• Vecinii din blocul 4, 
scara l. u Dr. Petru 
Groza Deva, transmit sin
cere condoleanțe familiei 
îndoliate, prin pierderea 
bunului verii»

BADITA VlrtTILA.
(5328)
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• Frații și surorile, cumna- |
ții și cumnatele cu adîncă I 
durere anunță încetarea din * 
viață- a scumpului lor |

BAD1TA VINTILA *

l
I
V

I
*

I
• Colegii de muncă de la w

Uzina 4 laminoare sînt alături | 
de Comșa Maria în greaua în- I 
cercare suferită prin pierderea * 
mamei sale. Sincere condo- | 
leanțe. ’

I.C.S. MĂRFURI INDUSTRIALE DEVA

ANUNȚĂ LICITAȚIE

în ziua de 11 mai 1984, orele 9, în incinta 
magazinului universal „ULPIA" Deva, la Cofe
tăria de la etajul 3, va avea loc LICITAȚIA PU
BLICĂ LA UN NUMĂR DE 8 (OPT) AUTOTU
RISME : Lada 1 500, Lada 1 600, Wolsvagen 
Golf L S, MercedeȘyBenz, Moskv'ci 408, Fiat 1 800 
și 2 Dacia 1 300.

Caracteristicile și prețurile de începere a li
citației, precum și adresele la care pot fi văzute 
autoturismele sînt afișate la ghișeul pentru în
tocmirea facturilor de la magazinul „Ulpia" și 
la magazinul auto-moto-velo-sport de pe Bd. 
Decebal, blocul K.

Informații suplimentare la telefon : 12113, in
terior 95.

Jt

ÎNTREPRINDEREA DE PRODUCȚIE 
INDUSTRIALĂ PENTRU CONSTRUCȚII 

CĂI FERATE DEVA

ÎNCADREAZĂ DE URGENȚĂ:

• strungari - cat eg. II—V
• strungari ptr. Carusel - categ. IV—VII
• strungari ptr. DRT - categ. II—V J
• frezori - categ. II—V
• frezori plăci cale - categ. I-III
• rectificatori - categ- II—V
• ascuțitori - categ. II—V
• lăcătuși - categ. II—III

întreprinderea asigură permise pe C.F.R. pen-
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