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La calea ferată prioritare
sînt toate lucrările

După două zile de ploaie, 
vineri a fost o zi fru
moasă, numai bună de 
lucru. Așa că în grădinile 
legumicole și pe ogoarele 
comunei Geoagiu s-a mun
cit din plin la întreținerea 
culturilor. recoltatul 
plantatul legumelor 
cîmp.

Pe o tarla de 20 ha 
C.A.P. Geoagiu, 
cu sfeclă, 
lucru un m 
cooperatori 
loan Șofroa 
de cîmp. Se executa pri-

și
In

a 
cultivată 

aflau la 
număr de 

ir. frunte cu 
!. brigadierul

ma i anală.- Su-

pînă acum unităților 
legume și fructe din Orăș- 
tie — ne spunea inginera 
Alexandrina Ciornei, șefa 
fermei legumicole a C.Â.P. 
Geoagiu — 20 tone de spa
nac, 9 tone de ceapă ver
de, 7 tone de salată și 3 
tone de ridichi. De ase
menea, am terminat de 
plantat întreaga suprafață 
planificată cu varză de 
vară și conopidă și am 
început plantarea tomatelor 
în cîmp. Muncesc acolo 
mecanizatorii Ioan Balccsi, 
Petru Perța, Adrian Șer-

Șiban, Simion Trosan,

Brigada complexă nr. 4 
a Antreprizei de construc- 
ții-montaj R.C.F. Timișoa
ra, care execută lucrări 
în județul Hunedoara, nu
mără 700 de oameni. De la 
Brad, Cîmpuri-Surduc și 
pînă la Uricani, această 
brigadă realizează o gamă 
largă de lucrări de cale 
ferată, deosebit de impor
tante pentru economia ju-

muncii 
la sută.

productivitatea 
depășită cu 10

— Cum se acționează la 
obiectivele din Valea Jiu
lui, hotărîtoare pentru 
intensificarea ritmurilor de 
extracție și livrare a căr
bunelui ?

— Aceste lucrări sînt 
prioritare, le acordăm în
treaga atenție. Ele vizează, 
în ansamblu, extinderi de

Ritm și calitate in realizarea 
INVESTIȚIILOR

tului și a țării, pentru cir
culația în deplină sigu
ranță a trenurilor de călă
tori și mărfuri. Inginerul 
Darko Gavril, șeful brigă
zii, ne-a spus :

— Trei sînt principalele 
noastre zone de activitate : 
lucrările din perimetrul 
localităților Deva — Brad, 
coordonate de maistrul loan 
Șandor, din zona Simeriei, 
conduse de maistrul Dumi
tru June și cele din Valea 
Jiului, de care răspunde 
subinginerul Petru Pop- 
șor. în acest an, la majo
ritatea punctelor de lucru, 
activitatea a decurs în con
diții bune. De altfel, pe 
cele patru luni din an, 
producția globală a fost 
îndeplinită în proporție de 
105,6 la sută, producția fi
zică 110 la sută, iar

stații, dublări de căi fera
te, construirea de noi linii. 
Se acționează 
forțele noastre 
te la cele mai 
ca să zic așa, 
termene apropiate de fi
nalizare.

— Concret, tovarășe sub- 
inginer Petru Popșor, unde 
se dă acum bătălia cea 
mare ? La ce lucrare ?

— La execuția stației 
tehnice de la Lupeni, în 
vederea asigurării capacită
ții de transport feroviar 
a producției de cărbune 
mereu sporită. Aici, din 
circa 24 000 mc terasamen- 
te, aproape 20 000 sînt rea
lizați, consolidările spre Jiu 
sînt terminate pe jumătate, 
iar aparatele de cale sînt 
montate în proporție de 80 
la sută. în lunile mai și

organizat, 
sînt grupa- 

arzătoare, 
lucrări cu

iunie vom încheia cu supra
structura, apoi celelalte ac
tivități pentru ca în sep
tembrie stația să poată fi 
predată integral beneficia
rului. Ing. Traian Tuduce 
conduce cu competență lu
crarea, urmărește zi de zi 
cu rigurozitate cum se res
pectă graficul stabilit. Alte 
lucrări importante sînt li
niile din incinta prepa- 
rației Uricani, de la-I.U.M. 
Petroșani, unele finisaje 
în stația Iscroni. De la în
ceputul anului avem o de
pășire a sarcinilor de plan 
la producția globală de 21 
la sută și sperăm ca în 
continuare să menținem 
ritmurile de muncă cu care 
ne-am obișnuit pentru a 
raporta în cinstea zilei de 
23 August frumoase ica- 
lizări de plan.

Pe zona Simeria. arăta 
maistrul Dumitru June, o- 
biectivul nr. 1 este dubla
rea și electrificarea liniei 
ferate Mintia—Arad, res
pectiv, tronsonul Mintia — 
Cîmpuri-Surduc. O lucrare 
executată în proporție de 
circa 72 la sută și care se 
va termina în trimestrul I 
al anului 1985, în avans 
față de termen. Aici mun
cesc formațiile conduse de 
Cornel Otoiu, Dumitru Pri-
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prafața a fost împărțită pe 
membri cooperatori și fie
care era interesat să-și 
prășească cit mai repede 
și mai bine porția. Pină in 
acea zi cei mai harnici s-au 
dovedit a fi Maria Crișan, 
loan 
Ștef. 
dean, 
alții, 
mult 
treaga suprafață

Tot 
ieșiseră 
brigada Gelmar. Recunos- 
cuți în întreg consiliul unic 
prin vrednicia lor, cei din 
Gelmar n-au vrut * nici 
acum să-și dezmintă renu- 
mele. Astfel că. in frunte 
cu brigadiera Stela llomo- 
rodean, au fost din zori 
în seara pe cîmp, reușind 
să prășească 90 la sută 
din suprafața cultivată. Cei 
mai harnici au fost Ana 
Moța, Elena Drăgoi, Elena 
Ardean, Lidia Lai, Esteia 
Chelarir și Maria Xecșa.

Activitate intepsă am în- 
tîlnit și la ferma legumi
colă a cooperativei, unde 
un grup de cooperatori 
recoltau ceapa, salata ver
de și ridichile, alții se 
aflau la 
lor iar 
îngrijitul

— Am

Murg-Gălățuș. Maria 
Veta Iosif, Ana Văi- 

Viorica Clonța și 
Era prășită mai 

de jumătate din in- 
cultivată. 

la prășitul sfeclei 
și cooperatorii din

alții 
plantatul tomate- 
un alt grup la 
răsadurilor.
recoltat și livrat

Cțani.iLia
Pentru cocsarii de la 

Hunedoara, numele maistru
lui Constantin Bildea se 
asociază cu tenacitatea, cu 
perseverența, cu răspunde
rea comunistă în momen
tele cheie ale producției. 
Poate de aceea, cînd i-am 
propus maistrului cocsar 
să scriem despre el des
prins din elementul în care 
se simte atît de degajat - 
colectivul de muncă de la 
cocserie - a rămas oare
cum contrariat. „Adică cum 
să scrieți despre mine în 
afara muncii ?“ — păreau 
să spună ochii săi.

într-unul din blocurile de 
pe bulevardul 1848, familia 
Bildea tăiește de mulți 
ani în bună vecinătate cu 
toți colocatarii. Aici, în li
niștea căminului, după ore
le de muncă, discutăm 
multe și de toate. Discuția 
însă revine mereu la mun
ca de la cocserie și la evo
luția celor doi 
miliei Bildea 
Lucian.

Intr-o casă 
mină tehnica 
exacte te-ai aștepta să te 
izbești la 
tratate
Curios, dar nu-i tocmai așa. 
în bibliotecă stau ■ frumos 
rînduite cărți de literatură 
beletristică intrate demult 
în circuitul de ’ valori spi
rituale ale lumii, cărți 
de filozofie ori documen
tare din cele mai diverse 
domenii. Nu lipsesc, bine
înțeles, nici tratatele de

copii ai fa-
- Sorin și

în care do
si științele

tot pasul de 
de specialitate.

VALEA JIULUI

PRIMA DECADA
10 725 TONE 

CĂRBUNE PESTE 
PLAN

cooperatorii Ana Căliman, 
Elisabeta Cărăguț. Silvia 
Zerbea, Maria Marian, Iosif 
Boldor, Nicolae Murg și 
alții. Muncesc bine. Au 
reușit deja sâ pună în 
pămlnt răsadurile pe o su
prafață de 2 ha din cele 
5 planificate.

Aurel Gherman, directo
rul C.L.F. Orăștie, prezent 
la fermă, insistă să sub
liniem despre colaborarea 
bună cu cooperativa din 
Geoagiu. declarîndu-se ex
trem de mulțumit atît de 
ritmicitatea livrării spre 
magazine a legumelor

MIRCEA LEPÂDATU

(Continuare in pag. a 2-a)
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Hotăriți să răspundă prin 
fapte chemărilor secreta
rului general al partidului, 
tovarășul Nicolae 
Ceausescu, de a spori ne
contenit zestrea de materii 
prime a țării, minerii Văii 
Jiului obțin noi succese. în 
abatajele de cărbune. Ast
fel, după prima decadă de 
muncă din această lună, 
cinci mine din Valea Jiu
lui raportează un plus la 
producția de cărbune de 
10 125 tone.

Cu cele mai bune rczul- 
prezintă minerii 

plus 
2 840 

peste plan, 
plus 2 528, apoi

tate se _______
de la Paroșeni — 
5125 tone, Petrila cu 
tone extrase 
Vulcan — „ ___
Livezeni și Lupeni.

CU PRINCIPALII 
INDICATORI 

DEPĂȘIȚI
Oamenii muncii din 

drul sectorului prestări 
construcții 
montaj de la I.G.C.L. Hu
nedoara depun eforturi 
stăruitoare pentru realiza
rea și depășirea sarcinilor 
de plan. — ’ • - “ '
ganizare 
sirea cu 
lui de 
capitale 
de 
cu 
țări ___ ,..
500 000 lei, iar la activita
tea de întrețineri străzi cu 
30 000 Ici. (I. Vlad, cores
pondent).

ca-
- în

și constiucții-

stat
830 ooo 

-în

Printr-o bună or- 
a muncii și folo- 
eficiență a fondu- 
timp, reparațiile 
la fondul Locativ 

sint depășite 
lei, la pres- 

construcții cu

V
*
I

*

I

Profite mgpațiuT nwnâț.
in 3 • .

Munca -
(le-o

un crez 
viață

ce ți-ai propus

ION CIOCLEI

și matematică, ori 
de literatură tehni- 
aceasta atmosferă

în munți. îmi 
că odată, cînd 

tineri, soția a 
munți tocmai

in consecință încărcat 
o seamă de obligații in

Sâ nu abdici niciodată de la ceea

chimie 
cărțile 
că. in 
au crescut tinerii Bildea. O 
atmosferă dominată de se
riozitatea muncii, de con
vingerea că numai ea este 
suportul oricărei reușite. 
Așa a înțeles Constantin 
Bildea rosturile lumii și ale 
vieții și așa le-a transmis. 
Răscolim împreună amin
tiri, răsfoim albume de 
fotografii. Una dintre ele, 
aceea pe care o publicăm 
alături, îi arată pe cei trei 
bărbați Bildea înconjurați 
de munți. Imaginea

luată undeva in Retezat. 
Și astfel, ajungem la una 
dintre pasiunile familiei — 
turismul.

— Nimic nu e mai odih
nitor ca o plimbare în 
munți — afirmă pe bună 
dreptate capul familiei. Și 
mie și soției ne-au plăcut 
excursiile 
amintesc 
eram mai 
venit peste 
de la Hobița lui Brâncuși 
pînă la Hunedoara.

Participantă la discuție, 
soția confirmă cu un aer 
de nostalgie acea perfor-

mantă. Atunci.
copii erau mici și firește, 
părinții tor — cu peste 20 
de ani mai tineri.

— Spuneți-ne e greu să 
soția unui om respecfii

tat de colegii lui de muncă 
Și 
de
plus ? E greu să fii mama 
unor copii așa cum sint 
copiii dumneavoastră ?

— Ușor nu e. Ca să le 
creezi copiilor toate con-

de- 
pa-

Cum 
aceia

(Continuare in pag. a 2-a)

- Am 36 de ani lucrați 
numai la „Refractara". Țin 
minte că am venit în apri
lie 1948. A.m venit pentru 
cîieva luni. Și iată, au tre
cut 36 de ani... Cu arți zece 
ani lucrați înainte, la pa
tron, am adunat in cartea 
de muncă 46 de ani - 
își deapănă amintirile to
varășul llie Grozav, munc- 
tor specialist la „Relracta- 
ra" Baru.
- Mai bine de un 

cediu de muncă la 
tron. Cum a fost ?

- Foarte greu, 
am trăit eu in anii
n-aș vrea să mai trăiască 
nimeni. Umblam desculț. 
Cînd găseam un cauciuc 
aruncat îmi făceam încăl
țări din el. Dacă greșeai 
la muncă, a doua zi nu 
mai aveai ce căuta...

— Dar au venit anii aceia 
frumoși cind am lucrat 
amindoi la „Refractara" — 
intervine soția, Maria Gro
zav, astăzi pensionară, cu 
peste 26 de ani vechime 
ca muncitoare presatoare 
la „cărămidă pentru oțe- 
lării“. 26 de ani mereu 
amindoi în fabrică și acasă. 
Ne-am crescut fetița, am 
avut parte de bucurii, au 
mai fost și necazud. Ca in 
viața fiecărui om...

— Da, ai dreptate - re
cunoaște llie Grozav. Aici 
am trăit actul naționalizării 
din iunie 1948. Patronul a 
plecat, făbricuța de cără
midă a devenit a noastră, 
a celor 100-150 de mun
citori. Comuniști eram pu
țini. Eu și soția purtam car
netele roșii de membri ai 
partidului din 1946. Apoi 
rîndurile muncitorilor-comu- 
niști s-au întărit me-eu... 
Fabrica s-a dezvoltat, iar 
acum se află in plin pro
ces de modernizare. Îmi 
pare rău că trebuie să ies 
la pensie. Dar e firesc să

lăsăm locu-l celor mal ti
neri.

— Lasă nea llie, cunoaș
tem nai „năravul". Fabrica 
va rămine tot a doua casă 
a matale, așa cum este 
de peste trei decenii și 
jumătate, de cînd locuiești 
peste gardul ei, la cîțiva 
pași — intervine tovarășul 
Lazăr Marcu, secretarul co
mitetului de partid al uni
tății. Poți avea odihnă și 
liniște, să nu vii din cînd 
in cînd să vezi cum merg 
benzile, concasoarele, mo
rile de măcinat, presele 
sau elevatoarele, malaxoa- 
rele ori amestecătorii, ven
tilatoarele ? 1... Utilajele fa
bricii sînt copiii morale de 
suflet de cînd te știu.

Am cules multe păreri 
despre mun citorirl-c om uniși 
llie Grozav, de la „Refrac
tara" Baru. „Muncește 
unde este nevoie". „Ce iese 
din mîinlle lui e lucru, nu 
glumă". „Disciplina munci
torească, punctualitatea, 
munca bine tăcută sînt li
teră de lege pentru nea 
llie".
- Am muncit acolo unde 

mi s-a cerut. Am fost tri
mis să ajut la pornirea 
fabricilor de materiale re
fractare de la Alba lulia, 
Brașov, Azuga, Comarnic, 
Reșița. Am încercat 
fac datoria cit mai 
așa cum m-a învățat parti
dul încă din anul 
cînd am fost primit în 
rîndurile membrilor săi.
- Ce lasă în urma sa 

veteranul muncitor-specia- 
list în cărămizi refractare, 
llie Grozav, după aoroape 
cinci decenii de muncă ?

— O fabrică 
care 
cea 
rii

să-mi 
bine.

J946,

modernă, 
nu mai seamănă cu 
din anul naționaliza- 
principalelor noastre

GH. I. NEGREA

(Continuare in pag. a 2-a)
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Munca un crez de-o viată
a

Mobilizare amplă

(Urmare din pag. 1)

mijloace de producție 
care a rost, îmi plece să 
spun,
vreme de peste 36 de ani. 
Dacă oe acest drum se 
află și o părticică din mun
ca mea înseamnă că n-am 
înșelat încrederea pe care 
partidul a avut-o mereu 
în mine. Pentru mai tinerii 
mei tovarăși de muncă am

o 
a dou<a casă a mea

pa
ion

căutat să fj‘u ca un 
rin te. N-am vorbit cu 
ridic-at niciodată, l-am con- 
vins prin pilda muncii mele 
zilnice să respecte discipli
na muncitorească, 
tacă datoria acolo
este nevoie pentru intere
sele producției, să nu aștep
te industria siderurgică 
după cărămizile noastre. 
La „Refractara* Baru sînt 
mulți muncitori destoinici, 
din nodurile cărora mai

bine 
niști. 
departe ceea ce am înce
put noi și am dus pînă aici.

Muncitori-comuniști de 
mare modestie si simplita
te, Maria și Iile Grozav 
spun că „am încercat să 
ne facem datoria !“. Cuvin
te de aleasă noblețe sufle
tească, pe care au tăria 
să le rostească door cei 
pentru care munca a fost 
un crez de-o viață I

de 150 sînt coma- 
Ei vor duce mai

la întreținerea

culturilor
(Urmare din pag. 1)
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Noi și moderne 
spații comerciale 

și de prestări servicii
La parterul noului 

bloc dat recent în folo
sință în centrul comu
nei Baru, U.J.E.COOP 
a deschis o unitate cafe- 
bar de categoria I, mo
dern utilată, încadrată 
cu personal bine pregă
tit profesional.

Alte două secții 
prestări 
respectiv 
croitoria 
tat, din 
care au funcționat, in 
noi spații de la parte
rul aceleiași construcții, 
fiind create astfel con
diții pentru desfășura
rea unor activități co
respunzătoare cerințelor 
tot mai exigente ale lo
cuitorilor comunei.

servicii 
frizeria

— s-au 
localurile

de

Și 
mu- 

în

Manifestări în cadrul Lunii educației 
politice și culturii socialiste 

pentru tineret
și împlinirilor poporului 
român în anii construc
ției socialiste, „Ani de 
glorie, ani de'lumină", 
s-a desfășurat la clubul 
sindicatelor. Au fost pre
zente echipajele de elevi 
și tineri muncitori cîști- 
gătoare ale fazei de 
masă. După trecerea pro
belor de concurs, pe 
primele locuri s-au si
tuat echipajul Școlii ge
nerale nr. 2 și cel de la 
Complexul A.E.I. Sime
ria. (Stela Panțiriuc, co
respondent).

Cea de-a doua săptămî- 
nă a Lunii educației po
litice și culturii socialis
te pentru tineret — de
dicată teatrului, artelor 
plastice și educației ce
tățenești — a fost mar
cată în toate orașele ju
dețului cu numeroase 
manifestări cultural-artis- 
tice.

ii
i<

proaspete, în cantități în
destulătoare, și, mai ales, 
de calitatea
Este drept — sublinia Au
rel Doboș, 
consiliului unic 
sprijin consistent am pri
mit din partea școlilor, 
unităților economice și 
instituțiilor din comună ale 
căror lucrători, mobilizați 
de comitetul comunal de 
partid și consiliul popular, 
au participat în număr 
mare la recoltat.

La C.AJ*. Aurel Vlaicu 
se planta varza de vară, 
Lucra-ea e a executată de 
cooperatoarele din echipa 
condusă de Jana Krumeș. 
Ca de Fiecare 
de echipă, o 
re cu multă 
era deosebit 
densitate și 
lucrării.

produselor.

președintele 
că un

11
12

Li
13

n

• Simpozion. „Rolul 
organizațiilor de partid, 
de masă și obștești în 
educarea juridică și com
baterea manifestărilor 
antisociale, reeducarea și 
reintegrarea tinerilor care 
au comis abateri și în
călcări ale legilor țării" 
a fost tema simpozionu
lui care a avut loc ieri, 
la Casa de cultură din 
Deva, în prezența unui 
număr mare de partici
pant.

17Instalație cu eficientă
• t

producție 
tru Maltei, ce avantaje 
aduce instalația concepută 
de dumneavoastră ?

— Praful de grafit obți
nut înlocuiește total coc
sul din instalațiile clasice 
de tratament al oțelului 
sub vid. cit și în cuptoare
le electrice. Corecția car
bonului in elaborarea sor
timentelor de oțel cu praf 
de grafit se face rapid și 
constant, inoculînd pulbe
rea de grafit in oțelul 
lichid, obținind n portante 
economii de energie elec
trică și termică și de circa 
500 kg cocs ce zi Reali
zarea noastră este prima 
de acest gen din țară. Am 
pțezentat-c și in cadrul 
colocviului specialiștilor 
din industria metal m gicâ 
desfășurată anul aces’a la 
Hunedoara. Pentru realiza
rea acestei instalații si.n- 
ple s-a cerut un efort 
deosebit, la care și-au adus 
contribuția muncitorii din 
echipele conduse de Toa- 
der Mcjldov an și Stan Sil
vestru. tStelian De na, co
respondent).

ridicată în
Instalația de transforma

re a resturilor de electrozi 
de grafit în praf de grafit 
pe care o prezentăm este 
simplă și eficientă : un 
pian Înclinat, cu un cilin
dru în interiorul căruia 
alunecă electrozii spre cu
țitul frezei. Acesta zdro
bește aproape complet ul
tima fracție (cea mai mică) 
a capătului de electrod, 
pînă acum nerecuperat ; 
productivitatea instalației 
este de peste o tonă praf 
de grafit în opt ore față 
de 200—220 kg obținute 
pînă acum, prin alte me
tode. Realizatorul instala
ției este colectivul de 
lăcătuși al oțelăriei electri
ce nr. 1, din cadrul C. S. 
Hunedoara, condus de mais
trul mecanic Mihai Maftei

— Așadar, tovarășe mais-

Să nu abdici niciodată
de la ceea ce ți-ai propus
(Urmare din pag. 1)

dițiile pentru a se dedi
ca învățăturii, să faci și 
gospodărie și serviciu nu-i 
deloc ușor.
înțelegere...

înțelegerea
Bîldea are 
larg.

Dar

în
un...

dacă e

familia 
înțeles

QzCLniiLia
— Facem împreună 

ce trebuie - spune soțul. 
Pe copii nu i-am scutit de 
o serie 
sînt 
copiilor, 
i-am obișnuit 
cu ordinea, 
Copiii noștri nu sînt niște 
oameni copleșiți de sobrie
tate. Sînt dinamici și plini 
de viață, le place muzica, 
sportul, și cum am mai 
spus, turismul.

— Greu mi-o fost cînd a 
plecat prima dată Sorin 
de acasă la olimpiada in
ternațională de chimie de 
la Stockholm. Acum, de 
cînd este student și deci 
mare parte a timpului nu

tot

de îndatoriri care 
în mod firesc ale 

In felul acesta 
cu munca, 

cu disciplina.

*

mai e lingă 
obișnuit și cu 
vremelnică — 
duioșie mama.

E tihnă și caim m cosa 
familiei Bîldea. Preocupă- i 
rile soțului pentru produc- ’ 
ția de cocs ou rămas, 
pentru o vreme, la ușă. Nu 
pentru mult timp pentru că 
Constantin Bifdea revine 
la ele.

— Cind am luat in 
mire schimbul in ca*e 
crez și în care 
și secretar al organiza
ției de partid. nu se
stătea prea strălucit. Mi-om 
spus câ împreună cu cei
lalți comuniști 
facem 
aduce 
schimb fruntaș și om -eu- 
șit Am invățai intre iimo 
că dacă nu abdici de Io 
ceea ce ți-oi propus, reu
șești. De spus, acest ade
văr este simplu. Traduce
rea lui în fapt cere dîr- 
zenie și tenacitate. Pe a- 
cestea mi 
mie și am 
transmit și la copii.

Adevărul spuselo» maistru
lui cocsar este insăsi viate 
sa și a familiei sale.

no.. <r. 
absențo 

spune

cm
Iu.
cu

pn- 
lu 

sînt

trebu»e 
totul pentru 
in situație

so
2-'
de

ț ț

*
<

le-am impus 
căutat să le

(

...Șl LILIACUL E-NFLORIT
„Cu narciși, cu crini, cu 

lotuși, timpul cald se-apro- 
pie“... Dar și cu liliac. A-nflo- 
rit atit de frumos liliacul. In 
parcuri și în grădini, pe Ce
tatea Devei. Și este realmente 
0 mare plăcere, de-a dreptul 
o inclntare să admiri florile 
fragede, liliachii de... liliac.

Pe de altă parte este con
damnabil gestul brutal ai omu
lui care schingiuie liliacul.

Duminică, vremea bună 
i-a minat pe mulți pe Cetate. 
Dar, vai, la întoarcere, destui 
au dat iama prin tufele gin
gașe de liliac înflorit, devas- 
tindu-le pur și simplu. Sute 
și sute de crengi, mai mari 
și mai mici, "
Și transferate 
lăsînd în loc 
dine.

Nu știu cit „„ ........... ......— 
in vazele poate șl de cristal 
«Cest liliac furat pădurii, furat 
delectării celor ec ies în

au fost rupte 
în oraș, în case, 
goluri și dczor-

de frumos arăta

timpul liber in naturi sâ 
bucure de generozitatea ei 
aer, lumini " 
la aceastâ 
înflorit o

Miercuri 
încărcate __ ______
coborau de pe Cetatea Devei, 
alte ramuri isi pierdeau pri
virea spre soare prin eorolele 
liliacului.

Cui slujește oare aceasta 
atitudine de urlțire a naturii? ! 
Sufletele noastre vor fi ast
fel mai eurate ? I Parca nu...

Azi este iar duminică. Să 
ieșim in națnră ! șa-1 savu
răm splendorile 1 Să ne bucu
răm și de liliacul Înflorit. 
Acolo unde crește el. Natura 
l-a zămislit pentru toți. Să 
luăm atitudine împotriva celor ..... șl

și culoare, pc care, 
dată, și liliacul 

cempkeieazâ.
și joi, alte brațe 

cu liliac înflorit

ce sfidează bunul simț 
schilodesc liliacul...

DUMITRU GHEONEA

dată șefa 
lețumicultoa- 

experiențâ, 
de atentă la 

la calitatea

• „Ani de glorie, ani 
de lumină". Faza pe ora
șul Simeria a concursu
lui de cunoaștere a isto
riei patriei, realizărilor

• Proces cinematogra
fic. La cinematograful 
„Steaua roșie" din Brad 
a avut loc un proces ci
nematografic pe marginea 
filmului „Prea tineri 
pentru riduri". Manifes
tarea, 
cipat 
elevi 
oraș, 
tr-un 
act de cultură și educa
ție cetățenească.

„Prea 
riduri".

la care au parti- 
numeroși tineri 
și muncitori din 

s-a constituit în- 
concret și eficient

în realizareaRitm și calitate
INVESTIȚIILOR

Prioritare sînt toate lucrările

19

19

*

21.

22,

20,

20,

20,

ai.

21,1

21,

22,1

22,‘

22,3

(Urmare dm oog 1)

ub 
A-

lexandru rundrea.
— Ce se întimplă ci 

ma Dev a—B-ad. tovarășe 
Darko?

— Ne confruntăm cu 
greutăți io execuția ei. Sînt 
unde alunecări de teren. 
Comisiile de specialitate — 
in unele zone — au dat 
soluții noi de realizare, 
care să asigure stabilitate 
terenul 8Qx la sută din 
volumul total de lucrări la 
această ca’** r» 
finalizate, 
montat

Deci. Li 
taie bună.
pentru 
v-ul brig

•? r.. \

t

rată sînt 
avem de 
de cale.
L activi- 
este ioc 
Colecti- 

ie să ar

țîoneze ferm și responsa
bil, in spiritul ideilor și 
'rientărilor cuprinse in 
cuvintarea secretarului ge
neral al partidului, tovară- 
șul Nicolae Ceaușescu, la 
■■ecenta plenară a Consi
liului Național al Oameni
lor Muncii, să pună accen
tul pe întărirea ordinii și 
disciplinei in muncă folo
sirea Ia capacitate a re
surselor de care dispun, 
executarea unor lucrări de 
calitate (mai ales în Valea 
Jiului), să pregătească cu 
răspundere închiderile de 
linii pentru a nu mai per- 
turoa 
să

circulația pe C. F„ 
se mobilizeze plenar 
vederea realizării la 

termen a tuturor lucrări
lor de investiții din acest 
important domeniu al ac
tivității economice.

Expoziție cu articole de camping
începe sezonu. esz ro.. Fa

milia se pregătește de con
cediu la munte sau la 
mare Pentru a-r veni in 
ajutor in ceea ce privește 
alegerea celor necesare. 
I.C.S. mărfuri industriale

Deva orgonizează. cu spri
jinul Duecției comerciale 
județene. o expoziție în 
aer liber pe terasa maga- 
linului „Uipia“, cu articole 
de sport fi camping.

Scaun multifuncțional
scrie Noul tip de scaun 
este adaptabil și Io alte 
întrebuințări. El va intra 
în curfnd in producția de 
serie fi realizatori, lut speri 
si sotisfocă ex-gențoîe atit 
pe piața interna, cit și fa 
export.

La atelierul de timplărle- 
mobilă al cooperat re meț- 
teșugărefti „Moțul* din 
Brad a fost realizat proto
tipul unui scaun multi
funcțional, destinat copiilor 
de diferite vîrste - de io 
cei care învață să meargă 
pînă la cei care învață să

Nici o îngăduință față de cei ce 

dijmuiesc avuția obștească !
Realizarea în fapt a prin

cipiului autoconducerii și 
autoaprovizionării terito
riale impune acțiuni și mă
suri ferme pentru apărarea 
și sporirea necontenită a 
avuției obștești a coopera
tivelor agricole de produc
ție. în acest context, o 
importanță deosebită pre
zintă măsurile pentru apă
rarea culturilor agricole 
împotriva oricărei dijmuiri, 
nimănui nefiindu-i îngă
duit să distrugă recolta ce 
se obține prin munca cinsti
tă a cooperatorilor și meca
nizatorilor. ~ 
insă 
rînd 
unii 
cii 
lezează 
colective. Asemenea aspec
te sînt tot mai puține, dar 
ele nu trebuie tolerate sub 
nici un motiv, impunîn- 
du-se aplicarea cu fermi
tate în toate cazurile a 
prevederilor legii.

O atitudine 
s-a constatat 
lui Ion Rus, 
Petros, comuna 
a lăsat 60 de oi proprie
tate personală să pască pe 
cultura de grîu a C.A.P. 
Livadea, afectînd astfel 
soarta recoltei. Evident, în 
conformitate cu prevederi
le Decretului nr. 306/1982, 
el va suporta consecințele 
pentru distrugerea produc
ției agricole. Sub inciden
ța prevederilor aceluiași 
decret se află și fapta co
misă de 
piecanic 
exploatare 
Baia de Criș, care a sus
tras 86 kg lucernă verde 
de pe terenul C.A.P. Vața 
de Jos, folosind autoturis
mul proprietate personală.

Se întîlnesc 
și situații cînd, igno- 

prevederile legale, 
cetățeni aduc prejudi- 
producției agricole și 

astfel interesele

intolerabilă 
din partea 

din satul 
Baru, care

Nicolae Mai ian, 
la Sectorul de 

forestieră din

Intr-o asemenea situație 
prevederile legale stipu
lează că mijloacele de 
transport folosite în scopul 
sustragerii pot să fie con
fiscate. Pentru fapte Ase
mănătoare vor suporta Con
secințele și Cristian Firescu 
din Deva, Vasile Banii și 
Emil Căinanț din satul Boz, 
care, folosind autoturisme
le proprietate personală au 
sustras lucernă de pe te
renul Complexului zooteh
nic din Ilia. In conformi
tate cu prevederile legale 
i s-a întocmit dosar și lui 
Ștefan Căldăraș din Deva, 
care a fost prins in timp 
ce fura un sac cu lucernă 
de la C.A.P. Sîntandrei. 
Deoarece a intrat cu auto
turismul pe pășunea 
C.A.P. Ilia, Doinei Popa 
din Sîrbi a fost amendat.

Condamnabilă 
fapta comisă 
Băneasă, 
Abatorul 
Bălata.
u..itate I 
pasăre 
bători 
Cel în 
tat, iar autoturismul i s-a 
luat în vederea confiscării.

De asemenea, reproba
bilă este atitudinea lui 
Șerban Micu, șef de fermă 
la C.A.P. Clopotiva, care, 
fără aprobarea consiliului 
de conducere, a luat auto
camionul unității și 90 de 
miei vii din turmă pe care 
i-a valorificat la prețuri 
ce nu se încadrează 
mercurial (I).

Cazurile prezentate 
deamnă la reflecții și 
măsuri hotărîte pentru 
asemenea fapte ce afectea
ză avuția obștească să fie 
eradicate cu desăvîrșire.

este și 
de Dionisie 

fost mecanic la 
de păsări din 

El a sustras din 
39,5 kg carne de 

pentru a-și „săr- 
ziua de naștere**, 
cauză a fost ares-

în

în- 
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ca
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J Pe lingă numeroasele co

lecții ce oglindesc diversi
tatea florei și faunei ținu
turilor hunedorene, patrimo
niul secției de științele na
turii a Muzeului județean 
conține și un valoros ma
terial comparativ de pe tot 
cuprinsul țării noastre și din 
străinătate. Intre acestea se 
numără și colecția de fluturi 
alcătuită din 5120 exempla
re, aparținînd unor specii 
cu importanță științifică și 
documentară deosebită. Un 
loc aparte în cadrul colecției 
îl ocupă fluturii exotici 
originari din ținuturile ecua
toriale și tropicale, ce ui
mesc prin frumusețea for
melor și coloritului, prin 
gingășia și eleganța desenu
lui aripilor. Astfel, din imen
sele păduri amazoniene pro
vin exemplarele 
fluturilor-soare. 
rează strălucirea 
Colibri.z

Colecție de
F

fluturi exotici

aparținînd 
ce concu- 

păsărilor 
Adevărate bijuterii

Invitație

b expoziție
t -

Muzeul județean 
(secția științele 

s-a deschis o deose-

din
na-

La 
Deva 
turii) 
bit de interesantă expozi
ție. Este vorba de peste 
100 de exemplare rare de 
moluște marine din ocea
nele Pacific, Atlantic, In
dian, precum și melci și 
scoici de la Lăpugiu de 
Sus și Buituri. Expoziția 
rămîne deschisă pînă la 
sfîrșitul acestei luni.

nocturne sint și fluturii din 
genul Urania, cu un sobru 
desen al aripilor ce îmbină 
armonios nuanțele verzui 
cu cele argintii. Se remarcă, 
de asemenea, in colecție flu
turii din familia morphide- 
lor care, datorită coloritului 
albastru metalizat al aripi
lor sint foarte căutați de co
lecționarii entomologi de 
pretutindeni. Din pădurea 
ecuatorială africană provin 
charaxidele, considerate ca 
fiind cele mai reprezentati
ve specii de fluturi africani. 
Se remarcă exemplarele de 
Charaxes smaragdalis. Cha
ra xes castor și Charaxes ti- 
niades, care au un colorit 
variat- și strălucitor, de la 
verdele smaraldului la rosul 
rubinului și galbenul topa-

zului. Pieridele airo-malgașe 
reprezintă și ele un grup 
caracteristic de fluturi. Sea
ra ei se adună in număr 
impresionant pe tute sau 
pomi, dind impresia că a- 
ceștia au Înflorit a' doua 
oară.

Fluturii paradisului (Chry- 
siridia madagasca riensls) pro
vin din îndepărtata insulă 
a Madagascarului. Pe aripile 
lor sint etalate toate culorile 
curcubeului. Datorită fru
museții Inegalabile, acești 
fluturi au -----
număr foarte 
care a obligat statul malgaș 
să elaboreze ” ."
severe măsuri de protecție. 
Din luxurianta junglă aus
traliană. in colecție există 
splendidele ornitoptere. din-

Datorită 
inegalabile, _____

i fost capturați in 
mare, motiv

șl să aplice

AFORISME EPIGRAME
oa- 
în- 
lor

„învață să cunoști 
menii printre oameni ; 
vată să meditezi asupra 
în singurătate".

„Lumea nu este a celor 
care pot, este a celor care 
vor". (Goethe)

„O faptă rea se-îndreaptă 
printr-o faptă bună, o vor
bă rea nu se-ndreaptă prin 
nimic". (Montaigne)

„La om totul trebuie să 
fie frumos, de la haine 
pînă la suflet". (Cehov)

„Oricît ar părea de ciu
dat, lumea are un sens". 
(Einstein)

„Dragostea și tușea nu 
se pot ascunde". (Proverb 
"hinezesc).

CROITORIE PROMPTA : 
Soare, cald, pomi înfloriți... 
și deodată, telefonul : 
„V-am ruga ca să veniți, 
azi v-am terminat... palto

nul I"
EA și el :
Adevărul se confirmă, 
cu un plus de rațiune : 
astfel ea luă o primă, 
el o primă... sancțiune.
NU PRIMIM BACȘIȘ !
El, văzînd că nu mă las 
și privesc anunțu-atent, 
zise : „Anunțul a rămas 
de la schimbul precedent".

Prudență în administrarea 
msdicamanteior la vîrstnici
Convențional se conside

ră ca vîrstnice 
care depășesc 
în ultimul timp 
o mare atenție i 
aceste persoane 
nedorite consecutiv utiliză
rii unor medicamente. A- 
tenția este absolut justifi
cată dato-ită unor fopte 
bine cunoscute : creșterea 
populației vîrstnice, utiliza
rea unor cantități mari de 
medicamente (comparativ 
cu populația tînără), apari
ția tot mai frecventă de 

. reacții adverse la medica
mente. in mod logic înain-

persoanele
65 de ani. 
se acordă 

apariției la 
de efecie

terminată și de scăderea 
funcțiilor ficatulu), care fi
xează de regulă unele 
medicamente, de unde can
titatea medicamentelor cir
culante în singe scade. Me
tabolismul medicamentelor 
avînd ca centru ficatul su
feră o scădere, adică me
dicamentele nu mai sint 
transformate operativ, ceea 
ce duce la acumularea a- 
cestora în corp ; aceasta 
ar ține de diminuarea func
țiilor ficatului, ca și ale 
altor organe, ținînd de mai 
slaba aprovizionare cu sin-

SFATUL MEDICULUI

corn-

tarea in virstă duce la lăr
girea evantaiului de boli ce 
pot apare, de unde și 
prescrierea de numeroase 
medicamente, cu atît mai 
mult cu cit, de regulă, bol
navii din această categorie 
prezintă simptome 
plexe și confuze.

Sensibilitatea mărită a 
vîrstnicilor la medicamente 
este determinată de un 
complex de factori și constă 
în modificarea (în grada 
diferite) a etapelor pe care 
ie parcurge în mod normal 
medicamentul : absorbție, 
distribuție, metabolism, ex
creție. Absorbția unor me
dicamente scade 
tubului digestiv, 
în urma scăderii 
de celule 
absorbție, 
meroase medicamente 
sorbția continuă să se 
normal, cu atit mai 
cu cit uneori trecerea 
dicamentelor se face pasiv 
prin mucoasa intestinului. 
Distribuția medicamentele 
în corp suferă modificăm 
datorită vîrstei ; deși nu 
lipsesc cazurile de obezita
te, regula o constituie greu
tatea corporală redusă la 
vîrstnici, cu un volum mai 
mic în care se distribuie 
medicamentele ; pe de altă 
parte survine și o .scădere 
a proteinelor din sînge (de-

la nivelul 
probabil 

populației 
spec.alizate in 

dar pentru nu- 
ab- 

faco 
mult 
me-

ge a acestora. Se consideră 
că la vîrstnici este diminuată 
„abilitatea" de a metabo
lize medicamente, paralel 
cu creșterea sensibilității 
organismului la substanțele 
chimice. Excreția medica
mentelor este serios pertur
bată de scăderea funcțiilor 
rinichilor, ceea ce va avea 
ca urmare acumularea me
dicamentelor în organism 
(digitala, kanamicina etc).

Intrucît vîrsta avansată 
presupune apariția unei la
bilități psihice și a insom
niilor, crește implicit utili
zarea sedativelor și hipno
genelor (medicamente care 
produc somn); ori sensibili
tatea deosebită la medica
mente va face ca după 
diazepam, napoton și al
tele, să apară somnolență, 
amețeli, disconfort, scăde
rea poftei de viață, iar 
după preparatele de lumi
nai-agitație și coșmare în 
loc de somn I Pentru evi
tarea oricăror neplăceri fo
losirea de medicamente se 
va face numai la prescrip
ția și sub urmărire medica
lă, înlăturînd polipragma- 
zia (utilizarea simuitană de 
numeroase medicamente), 
administrînd medicamentele 
in doze mai mici și la dis
tanțe mai mari.

Dr. CORNEL STOICA

*

DUPA UN VIRAJ 
„NELUAT' 

Soțul dinsei e „în pom" 
drnsa chiar e „la pămînt" 
doar mașina, obosită, 
cu o roată-și face vînt.

MIRCEA ANDRAȘ

tre care se remarcă Orni- 
thoptera ‘priamus. Desenul 
aripilor acestui fluture îm
bină armonios culoarea ver
de intens cu negrul, dindu-i 
un aspect deosebit. Dintre 
fluturii exotici migratori al 
continentului american se 
detașează fluturele - monarh 
(Danaus plexippus). Indivizii 
aparținînd acestei specii par
curg sute de kilometri din 
zona centrală a S.U.A., pînă 
in Mexic, unde se depun 
ciorchine pe ramurile arbo
rilor.

Speciile prezentate mai sus, 
ca șî altele, aflate în colec
ția de fluturi a Muzeului 
județean constituie adevăra
te valori ale patrimoniului 
cultural-național.

SILVIA BURNAZ, 
muzeograf, 

Muzeul județean 
Hunedoara - Deva

Albert Einstein
și... școala

, „Castelul din Carpați I
*

Biografii lui Albert Einstein, 
pînă nu demult, convinși — 
iar această convingere avea o 
largă răspîndire — că marele 
fizician a fost un elev subme
diocru. Pentru numeroși elevi 
capabili, dar leneși, acest fapt 
a constituit un argument, în 
sensul că notele proaste nu 
înseamnă neapărat o capaci
tate slabă și că în fața lor 
poate exista un viitor științific 
strălucit.

Pentru această categorie de 
elevi, revista franceză „Science 
et Vie44 publică un articol ca
re informează despre desco
perirea carnetelor de note ale 
lui Einstein din timpul școlii 
medii. Și ce să vezi ? Strălu
citul 
lente 
fizică 
ci și 
zică !

fizician avea note exce- 
nu numai la matematică, 
și la alte științe exacte, 
la limbi străine și mu
și iată că astfel, se

și iubirile lui Jules Verne (VI) *
*
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care apare 
Verne este

mănăstiri, 
și castele 
tot otita

— Să mai spună cineva că noi nu „tragem" tare...
Desen de CONSTANTIN GAVRILA

stinge o legendă. Ce o să se 
facă acum elevii leneși ?...

Contextul în 
lozinca la Jules 
plină de înțeles : „Castelul 
din Carpați" datează din 
cel de-al Xll-lea sau al 
Xlll-lea secol. Cităm din 
roman : „Pe vremea aceea, 
sub cîrmuireo căpeteniilor 
sau voievozilor, 
biserici, palate 
se fortificau cu
grijă ca tirgușoarele sau 
satele. Boieri și țărani tre
buiau să se păzească de 
atacuri de tot felul. Împre
jurarea aceasta explică de 
ce vechea zidărie a cetății 
(din Carpați), bastioanele 
și donjonuj îi dădeau în
fățișarea unei construcții 
feudale, gata de apărare. 
Ce arhitect a ridicat-o pe 
podișul acela, 
menea înălțime 
iar îndrăznețul 
mas necunos
cut, de n-ar fi 
cumva românul
Manole, cel 
atit de falnic 
cintat de le
gendele valahe 
zidit la 
vestitul 
Negru, 
tec tu lui 
ie/i nu 
privire la familia care stă- 
pînea cetățuia. Boierii Gorj 
stăpineau ținutul 
vremi imemorabile. Au fost 
amestecați in toate răz
boaiele care au însingerat 
provinciile transilvane... nu
mele lor figurează în cin- 
tecele și doinele unde se 
perpetuează amintirea a- 
cestor nenorocite perioade ; 
aveau drept deviză faimoa
sa lozincă valahă: Dă pînă 
la moarte I și-și dădură,
își vărsară pentru cauza
independenței sîngele, acest 
sînge care le venea de la 
romani, străbunii lor... Dar 
valahii din Transilvania nu 
deznădăjduiesc că-și 
scutura jugul.
aparține și ei repetă, cu o 
încredere 
cuvintele 
turează 
Românul

Surșa 
pere aflată 
Jules Verne, 
semnificație, 
de la Elisee 
vintele citate de romoncier 
de-a dreptul (aproximativ) 
in limba română sini de gă
sit, identice, în Elisee Re-

și la ase- 
? Nu se știe, 
artist a ră-

SERIAL

OMAGIU
ORIZONTAL : 1) Autorul

poeziei „Partidului îi sint da
tor" din ciclul „Izvoare" (Ion)
— Străbunii noștri ; 2) Ii a-
parțlne corul „Patria 
partidul meu, poporul meu", 
(Mircea) — Semnatarul cînte- 
cului pionieresc „Mulțumim din 
inimă partidului" ; 3) Noțiune 
tipografică — „Păstrează 
partidul în gînd" șl „Sub fla
mura partidului" sint lucrări 
ale acestui compozitor (Sava)
— Din plin ! ; 4) Dă înapoi ! —
In picaj I — Personaj legen
dar ; 5) Din creația sa reținem 
piesa corală „Să trăiești, partid 
al țării" (George) — „ ...te știu, 
partidul meu", cor aparținînd 
lui A. Mendelsohn ; 6) Radical 
chimic al unei hidrocarburi 
aromatice — Sprinten, vioi ; 
7) A scris textul pentru corul 
„Partid, înnoitor al vieții", de 
Gh. Bazavan (Viorel) — Calci
nat ; 8) Poetă (1894—1967), au
toare a volumului de versuri 
„Partidului de ziua iul" — 
In sală 1; 9) Ploaie în toi ! — 
îmi aparține — Semnatarul tex
tului pentru corul „Slavă parti
dului", de L Alexandrescu 
(Nicolae); 10) Omagiu —_ Vi
teaz ; 11) „Spre... comunist am 
pornit". cor din creația lui 
V. Donose — II aparține 
tul pentru piesa corală 
cîntee partidului" de C. 
ranu (Irlmie).

VERTICAL : 1) Autorul
tecului „Partid al păcii șl al 
frumuseții" (Gheorghe) — ta 
această dată din luna mal a 
anului 1921 a fost creat Parti
dul Comunist Român; 2) Sem
natarul partiturii „Partid" — 
Vehicule rustice ; a) Catego
ric — II aparține corul „Partl-

mea,

dului" (Grigore) — Ion Luca ; 
4) Veste între ele ! — A pictat 
„Ilegaliștii" (Semproniu); 5)
„Partidul sub un steag unind 
poporul" șl „Există un partid 
aci-n Carpați", coruri ce apar
țin acestui compozitor (Ma
rius) — A compus cantata 
„Partidului" pe textul lui A. 
Andrițoiu (Emil); 6) ...... Ziua
partidului", poezie de N. Dra- 
goș — Localitate în Sudan — 
Sesiune !; 7) Prin centru I — 
Prenume masculin francez ;
8) Din creația acestui compo
zitor reținem corurile : „Glo
rios partid" șl „Pentru partid, 
pentru popor" (Vaslle) — Nu
mele greco-roman al Jiului ;
9) Inimă de mamă ! — „In... 
păcii spre comunism înaintăm",

Curtea 
palat 
Dacă 
ma' 
există

și care a 
de Argeș 

al lui Radu 
in jurul arhi- 
stăruie indo- 
nici una cu

din

vor
Viitorul le

de nezdruncinat, 
în care li se con- 
toate năzuințele : 

nu 
lui

piere I".
Romoun no 
în cartea lui 
cu înolta-i 

este transcrisă 
Redus. Și cu-

cor de A. Giroveanu — „Sta
ție radio intermediară*4 (abr. 
mii.) ; 10) „Tricolor pe... comu
nistă44, poezie ' . '
— Acord între state; 11) „Din... 
îți cînt partid 
corală de C.
„Partidului...44, 
Constantin.

Dicționar î 
AMM, RABO.

PETRU
Hunedoara

de G. Tărnea
--Le, Al.)

iubit*4, piesă 
Romașcanu — 
cor de Marin

OTEM, ARIL,

PARDĂU

Dezlegarea careului 
apărut în ziarul nr. 8 226

1) BOTEZ — SCUAR; 2) RAU 
MANET —
RAID; 4)

dus, și cu toate astea Jules 
Verne nu frecventează, ex
clusiv, opera geografului. 
Deși onomastica și toponi
mia folosite de romancier 
au o rezonanță vădit ger
manică și maghiară, tradu
cătorii, criticii, biografii și 
exegeții romanului au găsit, 
în genere, corespondențe 
în limba română pentru 
numele străine; ba chiar 
au încercat să identifice 
anumite elemente și să 
stabilească analogii între 
onomastica folosită și anu
mite focuri cu încărcătură 
afectivă. Localizind „Caste
lul din Carpați", cu Cetatea 
de Colț aflată la 160 kilo
metri de Valea Jiului, într-o 
depresiune ascunsă de cul
mile Retezatului și fără nici 
o perspectivă de vizibilita
te și legătură cu aceasta, 

numele pri
marului Koltz 
fiind legat de 
amintita ce
tate, numele 

învățătorului 
de Homorod, Io
na tai o a Luise i 
numeie Mioriței,

Hermond 
calitatea 
Teutsch, 
fiica primarului, fiind pusă 
in legătură cu Miorița etc. 
Confuziile create de Simion 
Săveanu și Ion Hobana, 
care n-au văzut niciodată 
locurile, mai ales locul 
unde se află rumeie Cetății 
de Colț, au întunecat și 
mai mult „filiera" documen
tării, dar și teatrul princi
pal al acțiunii. Singurele 
nume neidemdicate au ră
mas satul VJerst, locul unde 
se acțiunea, 

de castelul și apa 
despre care Ion 
notează: „...au-

I

desfășoară 
alături 
Nyad-ei, 
Hobana 
torul a ținut probabil să 
păstreze aceste insule de 
imaginar în oceanul date
lor exacte - cu toate că 
Nyad ar putea fi citit pe 
dos...". Dacă identificarea 
Nyad-ei are mal puțină 
importanță, puțind fi unul 
dintre vijelioși1 afluenți 
de munte a- Jiului, sau 
chiar o altă denumire a 
acestuia, atunci Werstul 
poate fi 'identificat cu lo
calitatea Iscrom, in special 
satul Cătănești, unde se 
află biserica aibă (construi
tă in anul 1603 șr recon
struită în 1878, și a cărei 
arhitectură este descrisă 
exact de Juies Verne).

(Vo urma)
DUMITRU l cM IONAȘCU
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NSG ; 5) EAR — ION — EL ; 
6) TAMAȘ — SOARE ; 7> I — 
A — OSUAR — S ; 8) MON- 
ȚIA — LAIC ; 9) BC — RAAS 
— BLU ; 10) UIMI — DALII ; 
11) STROPITOARE.

MAT IN 4 MUTĂRI
Controlul poziției :
Alb i Rd7, Tb2, NU3 
Negru : Rc5. pd4 și c6.

Soluția problemei din 
ziarul nr. 8 220

3) ANGHEL 
— OIER —

1 2 3
2
3 j
4 ■
5
6 ■
9 h »
10 n
11
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ROMA 12 (Agerpres). — 
Lucrările celui de-a! 43-lea 
Congres al Partidului So
cialist Italian (P.S.I.) au 

1 contic.uat. simbAtă, in pier, 
dezbaterile concentrind u-se 
asupra raportului secreta
rului general al PJSUL cc 
privire la activitatea parti
dului în perioada care s-_ 
scurs de ia congresul an
terior.

Delegațiile unor pa.-—i. 
muncitorești, comuniste, 
socialiste, social-democrate, 
reprezentanții unor mi ;ăr. 
de eliberare națic-nală, ca-

a-

Lucrările celui de>al 43-lea Congres 
al Partidului Socialist Italian 

re asistă la lucrări, au
dresat Congresului P.S.I. 
saluturi.

Din partea Partidului 
Comunist Român, a secre
tarului său general, tava- 
râsul Xirolae Ceaușescu, a 
namenilor muncii din țara 
noastră, participanților la 
cei de-al 43-tea Congres al 
P_SJ_ militanților partidu
lui le-a fost transmis un 
cald salut prietenesc de 
către reprezentantul P.CJta 
tovarășul Emil Bobu. mem
bre al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. 
al PjCJL
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Congresul Mișcării Socialiste Panelene 
(PASOK)

I

■ NAȚIUNILE UNITE. - 
La încheierea dezbaterilor 
asupra situației din Cipru, 
inițiate la cererea președin
telui cipriot, Spyros Kypria- 
nou. Consiliul de Securita
te al Organizației Națiuni
lor Unite a adoptat o re
zoluție in care condamnă 
toate .-acțiunile secesionis
te* din insulă, declarindu-le 
«ilegale și ilpsite de vala
bilitate*. De asemenea, 
toate statele — arată docu
mentul — sint chemate „să 
respecte suveranitatea, in
dependența, integritatea te-

ritorială, unitatea și statu
tul nealiniat ale Republicii 
Cipru".

■ WASHINGTON, 
lătoriile cu metroul new-
yorkez au devenit tot mai 
periculoase - este condu- J 
zia care se desprinde din- 
tr-un raport oficial pe pri
mul trimestru al anului 
1984, dat publicității la 
New York. Astfel, raportul 
precizează că, în primele 
trei luni ale anului în curs, 
numărul delictelor înregis
trate în metroul din New 
York a crescut cu 12,6 la 
sută față de perioada co
respunzătoare a anului pre
cedent. In ansamblu, aici 
au fost comise 3 266 de 
omucideri, jafuri, vătămări 
corporale și furturi.
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„STRESS OLIMPIC" - pierderea unei medalii 

nu reprezintă o amenin
țare pentru viitorul Statelor 
Unite...

Stanley V/eingart, profe
sor de economie la Uni
versitatea California de 
Sud, specializat în proble
mele „stress"-ului ce afec
tează oamenii de afaceri, 
a lansat, recent, o adevă
rată campanie, șocant inti
tulată „Am supraviețuit Jo
curilor Olimpice '84". In
geniosul Weingart prezintă 
cinci rețete-miraco!: pre
gătiți-vă psihologic pentru 
a fi blocat în... blocaje de 
circulație; nu considerați „ ... ___ ,_____ T
șoferii străini ca adversari; Olanda și trimise în Suedia 
nu faceți exces de zel de avind ca etapă 
toate genurile; evitați sti
mulentele și, I 
dovadă de „spirit olimpic'

ț
I
i

i

în fine, dați munde. „Afacerea" a debu- l 
arrit olimpic" tai în 1980.

TRAFICANȚI DE DROGURI

Un tribunal din orașul 
Luneburg din R.F.G. a con
damnat fa 10 ani închisoare 
pe șeful unei rețele de tra- 
ficanți de droguri care In
trodusese in Suedia mii de 
tone de capsule de amfe
tamina. Banda condusă de 
el cuprindea nouă membri, 
drogurile fiind produse în

de tranzit
portul vest-german Traven-

ATENA 12 (Agcrpr-^1. — 
L.a Atena au continuat lu
crările Congresului Mișcă
rii Socialiste Panelene 
(PASOK)

Congresul a fost salutat 
dc reprezentanți ai unor 
partide comuniste, socialis
te și muncitorești, mișcă-, 
de eliberare națională, ai 
altor partide din diverse 
țări.

Din partea Partidului 
Comunist Român, a tova
rășului Nicolae CeaușesciL 
mesajul de salut a fost 
prezentat de tovarășul Ion 
Stoian, membru supleant 
al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

c.arăsi

Prezențe românești peste hotare
VARȘOVIA. 12 (Agerpres). 

— La Institutul de limbi ro
manice al Universității Ja- 
gelone din Crocoria a avut 
loc o seară de cultură ro
mânească, consacrată cetei 
de-a 40-a aniversări a 'e- 
voluției de eliberare socia
lă și națională, antrastis- 
tă și antiimperia stă c - 
România. A fost reliefata 
importanța deosebită a e- 
venimentului de la 23 Au
gust 1944. Studenții cate
drei au prezentat referate 
și au recitat traduceri pro
prii din creația unor scrii
tori români contemporar

BUDAPESTA 12 (Age-- 
pres). - Pe scena Teatru-

lui „Radnoti M.xios* d»o 
Budapesta a avut loc o 
seară de poezie româneas
că contemporane. ta codi? 
morvfestorii. COI* ș-o bucu
rat de un deosebt s-cces. 
artiști de pe-sergiu din 
București și Budc pesta au 
recitat în E trăite română 
și unga â din ope-ele lui 
Tudor A’ghezi, Lucian Bla- 
go. A-a Bioodiona, Letay 
Lajcs. Marin Sorescu.

Au luat parte oameni de 
cultură și artă din capta
ta ungară.

A fost prezent Veto' Bo- 
lojon. embosodorj țc-ri 
rsoost'e ta Budapesta.

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE 
0 MOSCOVA - In

U.RS.S. se construiesc pri- 
me'e cenlra’e core utilizea
ză erre-ga atomică in ve
derea obpneti- de căldură 
in o-oșe-e Gorki ți Voronej. 
Fi. depc.-te de Odessa se 
rea zează o centrolă ato
mică de termoilcare, care 
»c aprov.'zioao ovșul adt 
ai eătdură. ăt ți cu ener- 
ge eteerreă Capacitatea 
e> vo S de 2 ta oone de 
kPamațs.

0 BEIJING. — în orașul 
Gaangxdocr. -esed rtșc ad- 
• -Vterctarâ a provinciei 
Guc~-gao-g pat operat've. 
ia. oreze--. peste 3OC de 
a-c-oco<a:oo-e. diate in 
serv dai un., număr de 79 
de ncreo-'nderi industriale 
fi oe comunicații, din do- 
•e«r «e ndustrie' ușoare. 
aer: e. chimice, farmaceu
tice, constructoare de ma- 
f». e ectron'ce. metalurgi
ce. de produse dm cauciuc 
fi oi(e>e. rentează agenția 
Ch-xj fic.ă.

0 HANOI. - in reg unt
ie sudice ale Vietnamului 
a avut loc stringerea recol
te: de orez din sezonul de 
primăvară. Potrivit datelor 
făcute cunoscute la Hanoi, 
producția de orez a fost in 
acest sezon cu 22 la sută 
mai mare decit in perioa
da corespunzătoare a anu
lui trecut, rezultate foarte 
bune obținind îndeosebi u- 
■n-tăți'e agricole d.n provin
cie situate in Delta Hu-

viului Mekong, considerată, 
de altfel, grtnarul Vietna
mului.

O VARȘOVIA. - In ve
derea reducerii consumuri
lor de hidrocarburi și în
deosebi a benzinei, in R.P. 
Polonă se află în curs de 
înfăptuire un program de 
trecere integ’afă fa mo
toare D ese! a autocam'oa- 
nelo-.

Ca culele p-ellmlnare a- 
-otâ câ numai prin dreseli- 
zc-ea autocamioanelor 
ZUK", în perioada 1985- 

1988 economia de carbu
ranți va ajunge la aproxi
mativ 117 milioane 
iar trecerea 
unor tipuri de 
sel la sistem 
va asigura, 
1986—1990,

litri, 
ulterioară a 

motoare Die- 
Diesel-turbo 
in perioada 

economii esti
mate la 198 milioane litri 
de carburanți.

0 BELGRAD. — La în
treprinderea siderurgică din 
lesenițe, nord-vestul Iugo
slaviei, sint in curs pregă
tiri pentru construirea unei 
oțelării electrice, care va 
permite sporirea producției 
de oțeluri speciale. Astfel, 
in anul 1986, anul m care 
urmează să fie finalizate 
lucrările de construcții a 
noii capacități de produc
ție, Întreprinderea din 
lesenițe va livra beneficia
rilor din țară și de peste 
hotare 520 000 tone de 
oțeluri speciale, față de 
480 000 tone in prezent.

I
I un bun prilej pentru fotbaliștii
I

Ultima etapă
hunedoreni de a-si demonstra adevărata valoare

I
%

I
*

I
I Azi se va desfășura

I
*

I
*

I
*

I%
I
«

I
I
I
I
I 
I
*

I
*

I
Iw
I
I
I
*

I
w

I
*

I
*

I
I
I

U.J.E.COOP DEVA
str. Dr. Petru Groza nr. 14, telefon 14530

ÎNCADREAZĂ
• REVIZORI GESTIUNE
Condiții de încadrare conform Legii nr. 12/ 

1971 și anexa IV B la H.C.M. nr. 328/1967.
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ultima etapă a^campiona 
tului primei divizii, care 
programează pentru Corvi- 
nul și Jiul meciuri acasă, 
cu două dintre fruntașele 
clasamentului, foarte posi
bilele reprezentante ale 
noastre în Cupa U.E.F.A. — 
Universitatea Craiova, res
pectiv Sportul studențesc. 
Deci, meciuri de gală, în 
etapa de adio, ale echipe
lor hunedorene. Frumoasă 
coincidență, prilej deosebit 
pentru Corvinul și Jiul — 
ambele cu mari datorii față 
de suporterii lor — de a-și 
lua... la revedere într-un 
mod onorabil, știind că ul
tima impresie dăinuie, se 
păstrează... Și, mai ales 
Corvinul, jucătorii săi sînt 
datori să șteargă amintirea 
slabei evoluții din semifina
la Cupei, de Ia Făgăraș, 
cu Dinamo. Sint datori să 
folosească meciul cu Uni
versitatea Craiova pentru 
a-și lua rămas bun de la 
publicul spectator hunedo- 
rean - lider în clasamentul 
„Trofeului Petschovschî", 
deci cel mai sportiv public 
din țară I — cu un meci și 
un rezultat frumoase, care

să răsplătească atașamen
tul suporterilor, încrederea 
lor, statornicia lingă echipa 
ce o iubesc chiar in acest 
campionat, în care Corvinul 
nu s-a ridicat la valoarea 
sa.

Deși au dezamăgit la 
Făgăraș, unde au fost pri
miți cu multă prietenie, cre
dem, sîntem convinși că ju
cătorii hunedoreni sint ca-

pe«, ia soața -ezultatuluî. 
Se așteopao «n aport ridi
cat ai eeîoAoiți jucători, pe 
mosuna co&tâț>ior de care 
dispun, c-^ajc-ec totală, 
cu dăruirea doveă-nă dî 
Dubi.nduc. Gcc- Bocea*. 
Stoica. B — Pa-
greu de imp'j-’.t ocue. ta 
ultimul joc, 'âri-ri-c 'să 
ca cel mai — acta*' o- 
biectiv

vor

pabili, chiar după numai 
două zile, să se prezinte 
azi, în fața propriilor supor
teri, cu o altă... față, de 
fapt fața reală a echipei, 
adică cea bună și frumoa
să... Este de datoria tutu
ror ca azi, la ultimul act, 
prezența lor în scenă să 
poată fi salutată cu entu
ziasm și Joucurie.

Suporterii îi așteaptă pe 
cei trei internaționali „pen
tru EURO '84" — Klein, Ga
bor și Mateuț — cu presta
ții demne de valoarea lor, 
hotărîtoare, cum s-a văzut, 
în economia jocului echi-

toare —, unitatea sufleteas
că, de interese, spiritul de 
echipă sint hotăriroa-e în 
dobindirea unor succese de 
prestigiu.

• Etapa de azi poate 
oferi spectatorilor un at-oc- 
tiv duel la distanță — in
tre Petroșani și Hunedoa
ra — al golgeterilor Coraș 
(19 goluri) și Cămătaru 
(17), care însă poate de
veni 
pele 
Jiul, 
buie 
tru a se impune în fața ce-

neplăcut pentru echi- 
noastre, Corvinul și 

De aceeo, ambele tre
să lupte exemplar pen-

lor două porteaeie ce 
încerca sâ-și lanseze virfu- 
riie de atac spre porțile 
lut Aiexa și Cavoi, cu sco
pul de a-și asigura golu
rile ^tecesare— menținerii la 
distanță de Oognea (15 
goluri), core, in cele 4 jo
curi ce le moi ore Dinamo, 
poc e să-i i-itreoco pe Co 
ras p Cămătaru.

* Ct- osond tradiția me- 
ri*ar d>'t-» Jiul și Spo-- 

sîudențesc. echipa din 
“oșoS are azi meci greu 
ho. dor, fiind vorba de 
mul joc și de dorința 
or de la Jiul de reabi- 
re după ultimele două 
jlasări. in care au pri

mit 10 goluri, credem în 
copocitatea lor de a se im
pune. folosind și șansa că 
Sportul nu mai este ne
voita să ocupe locul 3 pen
tru a-și asigura prezența în 
Cupa U.E.FA., unde va ju
ca de pe poziția a 4-a.

Va fi, la Hunedoara și 
Petroșani, o posibilitate rea
lă pentru spectatori de a 
asista la meciuri atractive, 
interesante.

NICOLAE STANCiU
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COMEMORARE

LISTA
libretelor de economii cu dobindă și cîștiguri in au
toturisme, emise de unitățile C.E.C. din județul Hu
nedoara, ieșite cîștigătoare cu cite un autoturism „Da
cia 1300" la tragerea la sorți pentru trimestrul I 1984.

Nr. 
crt.

Numărul libretului Nr.
de economii crt.

cîștigător

Numărul libretului 
de economii 
cîștigător

1. 715—617—789 28. 719—203—9102
2. 715—708—2636 29. 719—203—11976 ,
3. 719—1—389 30. 719—203—20545
4. 719—1—22928 31. 719—203—25680
5. 719—1—31450 32. 719—203—30348
6. 719—1—38788 33. 719—203—40501
7. 719—1—55436 34. 719—203—40837
8. 719—1—56969 35. 719—203—41309
9. 719—1—63136 36. 719—203—44317

10. 719—1—67156 37. 719—205—6758 «■
11. 719—1—71217 38. 719—205—7817
12. 719—1—80226 39. 719—205—11500
13. 719—1—81016 40. 719—207—746
14. 719—1—84314 41. 719—207—2846
15. 719—1—86520 42. 719—208—2314
16. 719—1—88554 43. 719—209—7294
17. 719—201—12319 14. 719—209—16979
18. 719—201—25959 45. 719—209—17551
19. 719—201—27722 46. 719—215—1210
20. 719—201—36008 47. 719—215—5832
21. 719—201—41416 48. 719—217—5318
22 719—201—16571 49. 719—217—9129
23. 719—201—57756 50. 719—219—334
24. 719—201—58706 51. 719—219—2386
25. 719—201—60158 52. 719—222—3199
26. 719—201—62051 53. 719—222—8558
27. 719—201—64183 54. 719—278—68

• Soția Voichița și fiica 
Adriana anunță împlinirea 
a 3 ani de la moartea fui-publicitate

VIN'ZARI

• Vind sau schimb Lada
lite noua cu Oltcit Club, sau 
Dacia neridicată. Deva, tele
fon 17SS3, după orele 16. (714)

• Vind I.M.S. Satul Mintia 
nr. i«s, Fer Savia. (716)

• Vind aparat foto Zenit-19 
electronic, cu obiectiv Zenitar 
1,7 50 color, nou. Accesorii. 
Telefon Hunedoara, 17217. (c. 8)

• Vind 25 stupi multietajați. 
Farca loan. Baia de Cris, te
lefon 138. (c. 13)

gerătoare a dragului lor * 
Benea Corneliu, 

din Brad.
Flori și lacrimi pe mor- 

mîntul său, triste aduceri 
aminte, ce nu se vor stinge 
niciodată. (655)

PIERDERI

DECES
• Dirigintele și elevii clasei 

a Xl-a C, Liceul nr. 2 Deva, 
sint alături de colega lor, Li
liana, la greaua pierdere su
ferită prin decesul prematur 
al tatălui său

Bora Ștefan.
(719)

• Pierdut legitimație de ser
viciu nr. 60, pe numele Ram- 
baș Stela, eliberată de Spita
lul Brad. O declar nulă. (717)
• Pierdut legitimație de ser

viciu nr. 9615, pe numele Os- 
trovan Iosif, eliberată de E.M. 
Deva. O declar nulă. (718)
• Pierdut legitimație de ser

viciu nr. 10127, pe numele loja 
Nelu, eliberată de E.M. Deva. 
O declar nulă. (706)

• Pierdut certificat de ca
lificare, seria B, nr. 121371, pe 
numele Popa Emil, eliberată 
de întreprinderea de industrie 
locală Devâ, îl declar nul.

(707)

• Colegii de -muncă
și prietenii din cadrul

U.J.E.COOP Deva adue ul
timul omagiu celui ce a 
fost stimat și iubit de toți, 

Bora Ștefan, 
transmițind sincere condo
leanțe familiei îndoliate.

(722)

p Un ultim omagiu aduc 
vecinii de scară celui care 
a fost

BORA ȘTEFAN, 
împărtășind durerea fami
liei îndoliate.

COLEGIUL DE REDACȚIE : Sabin Cerbu, Ion Cioclei, Tiberiu Istrate (redactor șef), Lucia Elena Litiu. Gheorghe Pavel (redactor șef adjunct), Vasile Pâțan, Nicolae Tircob.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA r 2 700 Deva, str. Dr. Petru Groza, nr. 35. Telefoanei 11275, 11585, 12157. Telex I 72288. TIPARUb i Tipografia Deva, str. 23 August, nr. 257.


