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tovarășei Elena Ceaușescu adresată 
celor care i-au trimis mesaje, 
felicitări și urări cu prilejul
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Producția de lapte poate și trebuie 
sâ sporească în continuare

In după-amiaza zilei de 11 ianuarie a.c., „Brigada 
fulger" a ziarului nostru s-a deplasat în fermele 
zootehnice ale unor cooperative agricole din consi
liile unice agroindustriale Deva și Simeria, urmărind 
modul cum se desfășoară programul de lucru și evo
luția producției de lapte marfă. Iată, pe scurt, con
statările făcute cu acest prilej.

BRIGADA „FULGER" ÎN ZOOTEHNIE

MAI MULT
ȘI MAI BINE — 

DEVIZA CE ANIMA 
COLECTIVUL FERMEI

Deși C.A.P. Simeria nu 
are încadrat șef de fermă, 
activitatea din zootehnie 
se desfășoară în spirit de 
ordine și disciplină. Nico- 
lae Poenar se ocupă cu 
distribuirea furajelor în 
raport de rațiile stabilite, 
iar brigadiera de cîmp E- 
milia Bembea răspunde de 
respectarea programului 
de lucru in fermă. Gheor- 
ghe Chiribăn, unul dintre 
cei mai buni îngrijitori de 
animale, ne spunea că are 
în lot 30 de vaci, din care 
mulge 4; 3 au viței fătați 
în acest an, iar celelalte 
sînt în perioade avansate 
de gestație. De la vacile 
pe care le mulge, obține 
23 1 lapte producție marfă, 
revenind aproape cîte 8 1 
de la fiecare vacă. Deoa
rece s-a trecut la furaja
rea suplimentară cu tăiței 
de sfeclă, se așteaptă ca 
producția să sporească în 
continuare. Ana Șofron și 
Gheorghe Iulian obțin și

ei rezultate bune în mun
că. Ca urmare, comparativ 
cu realizările din luna pre
cedentă, producția livrată 
zilnic a sporit, în ianua
rie ac, cu 70 de litri. Un 
calcul simplu arată însă 
că dacă de la toate lotu
rile s-ar obține o produc
ție la nivelul celei pe care 
o realizează îngrijitorii 
fruntași, ar fi posibil ca 
ferma să înregistreze o 
creștere cu cel puțin 20—30 
la sută a cantității de lap
te ce se livrează zilnic.

— Acționăm să realizăm 
acest obiectiv — ne spu
nea Petru Mateevici, ingi
nerul șef al C.A.P. Avînd 
furaje de calitate, pe care 
ne străduim să le gospo
dărim cu grijă șl trecînd 
la furajarea suplimentară 
a vacilor cu lapte, vom 
reuși să realizăm saltul 
așteptat, mai ales că au 
început și fătările, în acest 
an obținind 10 viței. O 
problemă pe care n-am re
zolvat-o însă, este organi
zarea unei maternități.

Merită relevată și răs
punderea ce o dovedește 
în muncă Gheorghe Șofron,

care se ocupă de buna 
funcționare a instalațiilor 
de adăpat și de evacuare 
a dejecțiilor.

DACA LUCRURILE 
AU FOST PUSE 

DIN TIMP LA PUNCT»

Cu mențiunea că in ziua 
raidj^ui, de serviciu pe 
ferim zootehnică a C.A.P. 
Deva era brigadierul de 
cîmp Iulian Păcuraru (con
form tabelului din grajdul 
nr. 6), cele ce le-am putut 
constata aici sînt de natu
ră să bucure. De la 1 ia
nuarie livrările de lapte 
la fondul de stat au cres
cut de la 611 la 660 1 
pe zi.

La ora stabilită, îngri
jitorii au trecut la derula
rea programului. Furajele 
se administrează operativ, 
după rațiile stabilite.

— Cît lapte obțineți de 
la vacile pe care le mul
geți 7 — îl întrebăm pe 
îngrijitorul Sebesteyn Am- 
bruș.

— Dimineața 20 1, iar 
după-masă 13—14 1. în 
total 33—37 1 de la 11 vaci. 
Dacă ar fi legate la iesle 
(in grajdul respectiv ani
malele se află în stabu- 
lație liberă — n.n.) aș mul
ge mai mult.

Din discuția cu șeful 
fermei, inginerul Sebastian

Brigada de reporteri: 
I. CIOCLEI, 
N. TIRCOB, 
L. BRAICA

aniversării zilei
Tovarășa Elena Ceaușescu, membru al 

Comitetului Politic Executiv al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist Ro
mân, a primit un mare număr de tele
grame și scrisori de felicitare cu prilejul 
aniversării zilei de naștere și al înde
lungatei activități revoluționare.

în aceste mesaje, comuniștii, toți cetă
țenii patriei — muncitori, ingineri, țărani 
cooperatori, oameni de știință, artă și 
cultură, activiști de partid și de stat, vechi

sale de naștere
militanți ai mișcării revoluționare din 
țara noastră — au adus un vibrant oma
giu tovarășei Elena Ceaușescu, exprimîn- 
du-i cele mai alese sentimente de prețuire 
șl stimă, adresîndu-i, cu toată căldura, 
urări de ani mulți de viață, sănătate și 
fericire, putere de muncă, de noi și tot 
mai importante succese în remarcabila 
și prestigioasa activitate politică, științi
fică și socială pe care o desfășoară.

Tovarășa Elena Ceaușescu a adresat tuturor celor care i-au trimis 
mesaje de felicitare următoarea scrisoare :

Doresc să mulțumesc călduros comite
telor județene, municipale, orășenești și 
comunale de partid, ministerelor și celor
lalte instituții centrale, organizațiilor de 
masă și obștești, colectivelor de muncă 
din întreprinderi industriale și unități 
agricole, oamenilor de știință, artă și 
cultură, tuturor celor care mi-au adre
sat felicitări cu prilejul zilei de naștere. 
Apreciez mesajele primite ca o expresie 
a dragostei și încrederii nețărmurite pe 
care oamenii muncii, întreaga națiune, 
Ie nutresc față de Partidul Comunist

Român, în rîndurile căruia am crescut, 
m-am format și activez ca militant revo
luționar.

La rîndul meu, țin să adresez din ini
mă celor ce mi-au trimis telegrame și 
scrisori de felicitare urări de sănătate și 
fericire, de noi împliniri și satisfacții în 
muncă și in viață, de realizări tot mai mari 
in intîmpinarea celei de-a 40-a aniversări 
a revoluției de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialistă și a 
Congresului al XIH-lea al partidului, în 
opera dc edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

ELENA CEAUȘESCU

CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII - BAZĂ 

A SPORIRII PRODUCȚIEI MATERIALE 

Preocupări susținute pentru înnoirea 
și modernizarea produselor

La plenara C.C. al P.C.R. 
din 14—15 noiembrie 1983, 
secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, sublinia : „Dis
punem de o industrie mo
dernă, dotată cu utilaje și 
mașini de mare tehnicita
te. Am investit mult» a- 
cuni este necesar să pro
ducem la un nivel calita
tiv și tehnic cel puțin egal 
cu ceea ce se realizează 
pe plan mondial".

Am abordat această im
portantă latură a dezvol
tării industriei românești

— creșterea productivității 
muncii, privită prin pris
ma înnoirii și modernizării 
tehnologiilor și produselor
— cu ing. Vaier Gheorghe, 
directorul Jnțreprinderii 
chimice Orăștie. „Dăm toâ-

I. C. ORĂȘTIE

(Continuare in pag. a 2-a)

A.E.I. Peșteana. Aspect dintr-un grajd cu vaci de lapte.

tă atenția creșterii produc
tivității muncii, în spiritul 
programului adoptat de 
partid în decembrie 1983, 
fiecare secție și atelier ac- 
ționînd în mod susținut, 
după specificul propriu al 
activității, ne-a spus el. Ar 
fi însă bine să luați relații 
mai de la sursă și cred că 
cea mai potrivită ar fi sec
ția poliuretani, care a ob
ținut rezultate bune și are 
preocupări stăruitoare în 
continuare pe linia înnoi
rii și modernizării produc
ției".

Secția poliuretani este 
cea mai tînără din cadrul 
I.C. Orăștie, dar implicată 
cu mari răspunderi în pro
ducția unității. Tînăra in
gineră Rodica Munean, 
șefa secției, este pasiona
tă de meserie, de profesia 
sa. Vorbește cu competen
ță șl convingere despre 
preocupările și realizările 
colectivului. „în fabrica

noastră, ne spune interlo
cutoarea, înnoirea, moder
nizarea, diversificarea pro
ducției se constituie în- 
tr-un proces complex, con
tinuu, an de an mai dina
mic, impus de exigențele 
dezvoltării economiei noas
tre naționale, ale parte
nerilor interni și externi 
cjire beneficiază de produ
sele noastre".

— Să concretizăm, tova
rășă Munean.

— Prin reproiectarea șl 
înnoirea unor produse, am 
trecut, în scurt timp, de la 
pigmenții utilizați în in
dustria lacurilor și vopse
lelor, la pigmenți pentru 
ferite și abrazivi. De ase
menea, am făcut pași în
semnați, considerăm noi. In 
privința înnoirii șl diver
sificării reperelor pe care 
le realizăm pentru diferite 
bunuri de larg consum și 
de uz casnic — ambalaje, 
frigidere, aspiratoare —, 
pentru industria medica
mentelor, ori fitingurile 
pentru instalațiile electri
ce, Dar saltul cel mai im
portant — de altfel pre
ocuparea noastră principa
lă de azi — l-am făcut în 
sectorul auto, dacă pot spu
ne așa, mai precis al re-

DUMITRU GHEONEA
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Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la con
sfătuirea de lucru de la 
Mangalia, din august 1983, 
constituie pentru organiza
ția de parWd de la aglome- 
ratorul nr. 2, al C.S. Hu
nedoara, un document de 
Însemnătate majoră cînd 
vorbim de necesitatea per
fecționării continue a sti
lului și metodelor muncii 
de partid. înțelegem aceas
tă perfecționare în sensul 
transformării stilului și me
todelor în pîrghii puter
nice de acțiune pentru mo
bilizarea întregului colec
tiv la îndeplinirea sarcini
lor de plan.

în cursul anului trecut

Comuniștii acționează stăruitor pentru 
perfecționare și autodepășire

Am 
plan aproape 
de aglomerat, 
productivitatea 
cu peste 4 la

am avut de Îndeplinit sar
cini deosebit de mobiliza
toare, menite să asigure 
furnalelor aglomeratul fe
ros. Și, ni le-am îndepli
nit și chiar depășit, 
dat peste 
70 000 tone 
am depășit 
planificată 
sută, am redus consumul 
de cocs cu aproape 3 000 
de tone și am realizat eco
nomii la Costurile de pro
ducție cu peste 13 mili
oane lei.

Asemenea realizări au la 

temelie o substanțială ac
tivitate politico-organiza- 
torică de partid. în toate 
adunările generale ale or
ganizațiilor de bază, în

In conducerea economiei — răspundere, 
exigență, rezultate concrete

cele ale grupelor sindicale 
și organizațiilor U.T.C. am 
dezbătut pe larg sarcinile 
de plan, probleme care să 
influențeze realizarea lună 

- de lună a acestora. în toa-

— » 
te am insistat și am adop
tat măsuri care să ridice 
pe o treaptă superioară e- 
fortul colectivului, să per
fecționeze activitatea de 

partid, cu efecte directe a- 
supra transpunerii tn viață 
• obiectivelor de plan. Am 
antrenat în această activi
tate complexă agitatorii, 

învățămîntul politico-ideo
logic, cadrele tehnice, pro
paganda vizuală, schimbu
rile de experiență, consfă
tuirile, dezbaterile pe pro
bleme ale muncii de con
ducere și organizare, de 
educație etc.

O atenție deosebită am 
acordat — așa cum a in
dicat secretarul general al 
partidului — creșterii ni
velului tehnic și introdu
cerii noului în producție. 
Ca urmare, au fost supuse 

studiului și aplicate 3 teme 
de Inovații și 11 de rațio
nalizări, care, aplicate, au 
determinat creșterea indi
cilor de utilizare a insta
lațiilor, îmbunătățirea ca
lității aglomeratului, redu
cerea consumurilor. Au In
vestit o importantă canti
tate de energie și multă 
îndrăzneală comuniștii Pe
tru Văleanu, Ion Drăghi-

IOAN DINUȚA, 
secretarul 

comitetului de partid 
de la aglomeratorul nr. 2 

al C.S. Hunedoara

(Continuare în pag. a 2-a)
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Preocupări susținute pentru 
înnoirea și modernizarea produselor»

(Urmare din pag. 1)

perelor pe care le execu
tăm pentru această ramură 
a industriei noastre con
structoare de mașini. Ur
mare a necesității dimi
nuării importurilor, am 
procedat la realizarea — 
prin reproiectare, înnoire 
și modernizare — a unor 
repere auto din termoplas- 
te și din spume poliure- 
tanice, cu o serie de mo
dificări constructive, pri
vind atît aspectul, cît și 
greutatea produselor — 
deci cu un consum redus 
de materiale —, dar cu’ ca
racteristici tehnico-funcțio- 
nale superioare, competi
tive pe piețele externe. Aș 
menționa, ca repere auto 
din spume poliuretanice pe 
care le realizăm, manetă 
schimb viteze, placă bord 
și panou mascare pedală 
— pentru autocamionul 
„Roman", bord — pentru 
ARO 24, flasc camionetă 
„Oltcit". Avem în fază de 
asimilare planșă bord su
perioară, volan, cotiere, 
grilă ventilație, port far 
bandou protecție, cutie 
mănuși — pentru Dacia 
1310 etc. — din termoplas- 
te.

Am reținut că preocupă
rile colectivului de la „po
liuretani" sînt orientate cu 
și mai multă insistență în 
acest an spre înnoirea și 
modernizarea tehnologiilor 
și produselor, stabilindu-se 
o serie de rețete de fabri
cație care urmăresc deo
potrivă diminuarea consu
murilor de materiale, înlo
cuirea unor materii prime 
din import cu altele indi
gene — la reperele auto 
din spume poliuretanice —, 
rit și ridicarea continuă a 
nivelului tehnic și calita
tiv al produselor. „Știm că 
•eperele pe care le reali
zăm noi se regăsesc în 
produse ce trebuie să ducă 
faima țării în lume și ne 
dăm tot interesul să lu
crăm cît mai bine și cît 
mai economic — releva 
tînăra operatoare Mariana 
Stan. Dacă noi nu ne în
deplinim ritmic planul fi
zic de repere grevăm acti
vitatea la benzile de mon
taj din fabricile de auto
turisme și nu ne putem 
îngădui așa ceva". „Iar ca
litatea reperelor este gri
ja numărul unu, a ținut 
să precizeze controloarea 
de calitate Cornelia Bîldea. 
Ne-am obișnuit să muncim 
in așa fel îneît fiecare să

fie propriul său controlor 
de calitate. Iar pentru ca 
flecare produs să se înca
dreze strict în exigențele 
calitative impuse de bene
ficiari, muncitoarele din 
secție s-au specializat pe 
operații, a fost întărit con
trolul interfazic, pe între
gul flux de fabricație, ceea 
ce a condus la scăderea 
aproape totală a reclama- 
țiilor și refuzurilor din 
partea beneficiarilor pro
duselor noastre".

Apreciind competența și 
fermitatea cu care este 
organizată și condusă mun
ca în secție, interesul con
tinuu sporit ce se dă în
noirii și modernizării pro
ducției, calității întregii 
activități, șefa de echipă 
Florica Robotin, secretar 
al organizației de partid 
din secția poliuretani, re
marca modul în care mun
citoarele înțeleg să se pre
gătească profesional și să 
lucreze cu conștiinciozita
te, conferind activității lor 
înaltă calitate și eficiență.

Preocupările și străda
niile pentru continua în
noire și diversificare a pro
ducției, subordonate creș
terii productivității calită
ții produselor și reducerii 
consumurilor specifice s-au 
materializat, de curînd, în 
montarea unei linii de fa
bricație modernă, destina
tă executării reperelor pen
tru autoturismul „Oltcit" 
și a unei linii de degre- 
sare și lăcuire a repere
lor respective.

— Sigur, sarcinile noas
tre în acest an sînt im
portante și mobilizatoare 
— a ținut să mai precizeze 
Rodica Munean. Căutăm 
noi soluții de înnoire a fa
bricației, de asimilare a noi 
produse și repere, de creș
tere a productivității, a 
producției materiale. Avem 
un colectiv talentat și en
tuziast, hotărît să mun
cească zi de zi mai bine. 
Mă gîndesc atît la specialiș
tii tineri, inginerii Ana Sasu, 
Adrian Bianu,' Gheorghe 
Sten co ane, Constantin Bor
za, cit și la o serie de 
muncitoare pricepute, des
toinice, cum sînt Maria 
Murg, Floarea Rădac, Ma
ria Vasile, Maria Diac. Mi- 
haela Ștefan, Elena Bara, 
Cornelia Ivan, ca să mă 
opresc doar la cîteva. Am 
convingerea că împreună 
vom realiza planul și în 
1984. Prestigiul fabricii de
pinde în bună măsură și 
de noi.

Comuniștii acționează 
pentru perfecționare și

(Urmare din pag. 1)

cescu. Marin Barbu, Pop 
Anton, loan Uscatu, Eper- 
Jes Coloman, Victor Stăn- 
culea. Ion Postolache și 
mulți alții. Materializarea 
acestor idei se exprimă în- 
tr-o valoare de peste 
250 000 lei.

Multă vreme ne-am con
fruntat cu unele greutăți 
la sortarea aglomeratului, 
zonă în care consumul de 
covor de cauciuc era exa
gerat de mare șl aceasta 
din cauza unui viciu de 
proiectare. Din inițiativa 
comitetului de partid, un 
colectiv format din 
niștii Roman Perini, 
Stănculea, Eperjes 
man. Marin Barbu 
Postolache au adus
nătâțirile cuvenite, ceea ce 
a redus considerabil uzu-

comu- 
Victor
Colo

și Ion 
îmbu-

ra covorului de cauciuc, 
obținînd o economie anua
lă de peste 500 000 lei.

Acestea sînt doar două 
exemple care vorbesc de 
la sine despre insistența și 
eficiența cu care acționăm 
pentru înlăturarea neajun
surilor, pentru perfecționa
rea continuă a muncii 
noastre.

Desigur, anul 1984 pune 
în fața 
sporite, 
noastră 
duiește 
incit să nu se lase sur
prinsă de creșterea exigen
țelor. In prezent, un colec
tiv de comuniști studiază 
posibilitatea înlocuirii val- 
țurilor de la concasoarele 
de cocs cu alt tip de val- 
țuri, mai rezistente, ceea ce 
duce la creșterea duratei 
lor de funcționare și la îm
bunătățirea măcinării coc
sului pentru aglomerat Se

noastră sarcini noi, 
dar organizația 

de partid se stră- 
să lucreze astfel

stăruitor 
autodepășire 

află, de asemenea, în stu
diu alte lucrări șl îmbu
nătățiri care să ducă în 
continuare la sporirea in
dicilor de utilizare inten
sivi și extensivi, reducerea 
consumurilor, creșterea mai 
accentuată a productivită
ții muncii, la îmbunătăți
rea calității aglomeratului.
De altfel, pentru anul 1984 
sînt deja lansate 14 teme 
de studiu vizînd tocmai 
problemele de fond 
activității productive, 
condiții de eficientă 
rită.

Organizația noastră
partid este hotărâtă ca și 
în 1984 să stimuleze mai 
activ orice inițiativă care 
să perfecționeze activitatea 
colectivului, să promoveze 
pătrunderea în producție a 
noului, iar pe această cale 
să dobîndim succese și mai 
importante în îndeplinirea 
sarcinilor ce ne revin.

Unul dintre obiective
le activității E.G.C.L. 
Călan în acest an este 
dezvoltarea stațiunii bal- 
neoclimat rice Călan- 
Băi, prin construirea u- 
nor spații de cazare și 
unități comerciale, a u-

Continuînd șirul 
succeselor

ale 
in 

spo-

de

nui bazin acoperit pen
tru tratament, cit și a 
unor cabinete medicale. 
Lucrările au început și 
există toate garanțiile 
că se vor realiza în ter
men. Rezultatele cu ca
re acest colectiv a în
cheiat anul 1983 — de
pășirea producției glo
bala cu 6,1 la sută și a 
prestărilor de 
către populație 
la sută — sînt 
menea garanție.
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U.V.M.B. Crișcior. Jur ca loan V și Duma Petru exe
cută nitulrea șasiului de la vagonetul de mină.

Festivalul filmului la sate
• Unirea. Peliculele „Al 

patriei erou între eroi“ 
și „O viață închinată fe
ricirii poporului” au sus
ținut cu succes generoa
sa temă a uneia dintre 
cele mai reușite acțiuni 
organizate în cadrul ac
tualei ediții a Festivalu
lui filmului la sate — 
„Imagini cinematografice 
ale profundelor prefaceri 
înnoitoare din România 
socialistă".

• Blăjeni. Cineinter- 
viul „Personalitatea acti
vistului de partid oglin
dită pe ecran", realizat 
de Nicolae Iga și Petru 
Raț, și susținut cu 
artistic „Probleme 
nale“ s-a bucurat 
deosebit succes în 
rile participanților la a- 
ceastă manifestare în ca
drul festivalului.

• Cristur. „Pe ecran — 
opere ale clasicilor lite
raturii române" — a fost 
genericul sub care s-a 
desfășurat un interesant 
simpozion susținut de 
profesorii Nicolae Cioba- 
nu și Covacs Iuliana. 
Cu acest prilej a fost pre
zentată producția cinema
tografică „Ultima noapte 
de dragoste".

filmul 
perso- 
de un 
rîndu-

Bradului. Per
și talentul re-

• Valea 
sonalitatea 
putatului cineast român 
Dom Năstase au fost sub
liniate, in cadrul medalio
nului cinematografic, prin 
prezentarea filmelor ar
tistice „Vlad Țepeș", „Pe 
aici 
mul

nu se trece" și „Dru- 
oaselor".
Toplița. „Ipostaze e- 
contemporane" este

• 
ti ce 
titlul ciclurilor de filme 
în care au fost prezenta
te producțiile cinemato
grafice „Omul care ne 
trebuie", „Am o idee" și 
„Un echipaj pentru Sin
gapore".

• Ribița. „Un om 
loden" a fost filmul ar
tistic care a susținut ma
nifestarea cinematografi
că pe tema „Pagini din 
literatura polițistă pe e- 
cran“, temă la prezenta
rea căreia au colaborat 
Aluna Oprean și prof. 
Iulian Comșa.

• Șoimuș. Un medalion 
dedicat îndrăgitului ac
tor Jean Constantin a fost 
organizat cu aportul Ile
nei Părău și al lui Vinelu 
Băneasă. A rulat filmul 
artistic „Un echipaj pen
tru Singapore".
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□omnaru, aceste afirmații 
aveau să se confirme.

— Adevărul este că de 
la vacile în stabulație li
beră obținem lapte mai pu
țin. Cele mai puternice le 
înlătură de la iesle pe cele 
mai slabe.

— Nu e posibilă legarea 
la iesle in timpul 
rii 7 Am văzut că 
dispozițive de legat.

— îngrijitorii sînt 
de vîrstnici și nu pot 
acest lucru de două 
pe zi.

La grajdul 6, cel mai 
re al fermei, discutăm cu 
Vilmos Takacs, care înde
plinește funcția de îngriji
tor, dar suplinește și pe 
cea de brigadier.

— Cît lapte marfă ați 
ianuarie —

hrăni- 
există

destul 
face 

ori

ma-

predat ieri (11
n.n.).

— 640 1 cu 
grăsime, de la 
în lactație.

Asistăm la mulsul 
vaci de către îngrijitorul 
Lazăr Becheanu. 7 litri de 
lapte la un muls. Bechea
nu însă muncește în fermă 
împreună cu soția sa și a- 
jutați de cei doi copii. Va
sile și Gelu, ultimul fiind 
în vacanță. De la 12 vaci

3,7 la
190 de

sută 
vaci

unei

Producția de lapte poate și trebuie să
mulse. Profira Becheanu 
obține zilnic în jurul a 100 
1 lapte. Producție bună ob
ține și Vincze Roza, de la 
cele 19 vaci pe care 
mulge — 130 1 marfă.

Cîteva lucruri care nu 
sînt tocmai în regulă, am 
intilnit și la această fermă. 
Masajul și spălatul ugere
lor la grajdul 3 se * 
cu apă rece, iar igiena 
sului nu e tocmai— 
nică.

le

face 
mul- 
igie-

— Mai întîi paie și apoi 
siloz. Uruiala și tocătura 
de coceni o lăsăm pe inli
ne dimineață.

Animalele au o stare fi
ziologică bună. Sînt cu
rate, se vede clar că oa
menii se ocupă de ele cu 
dragoste și atenție. Este 
meritul îngrijitorilor-mul- 
gători Romulus Andrieș,

nuarie s-a menținut, în 
medie, la 3801 pe zi. Sto
cul de gestante pentru ’84 
este realizat în proporție 
de 65 la sută. Un singur 
lucru ne îngrijorează: fu
rajele. Nu ne ajung. Am 
început însă să căutăm re
surse pentru a ne comple
ta deficitul. în mod cert 
ne vom descurca. Trebuie

BRIGADA „FULGER" IN ZOOTEHNIE

A
PROGRAMUL 

DECURS NORMAL

după-amiază obișnui-O 
tă, cu un program normal, 
pentru cele trei brigăzi 
zootehnice ale CA.P. Sin- 
tandrei. Pe la orele 14, la 
Săulești, Bîrcea Mare și 
Sîntandrei, îngrijitorii și-au 
reluat activitatea. în scurt 
timp, adăposturile au fost 
curățate și a început fu
rajarea animalelor, iar pe 
ici, pe colo chiar pregăti
rea rațiilor pentru a 
doua zi.

— Ce le dați animalelor? 
Am întrebat-o, la Sîntan
drei, pe brigadiera Sidonia 
Muntean.

Simonca Victor, Gavrilă 
Kiș, Ion Bălan, soției sale 
Maria și băiatului Costa- 
che, Alexandru Gheorghe, 
Ion Dan și Rodovica, Su- 
sana Adam, Ion Tiseliță, 
Ion Chiriban, Iosif Szo- 
loși. Grajdurile, de aseme
nea. sînt puse la punct, 
instalațiile funcționează, 
iar gunoiul este depozitat 
ordonat.

Președintele C.A.P., Aro- 
nim Ocoș și șeful de fer
mă dr. Viorel 
ne-au spus :

— Rațiile de 
sînt respectate.
de lapte marfă în luna ia-

să scoatem în condiții bu
ne animalele din iarnă. 
Vrem ca în acest an să 
dăm o producție record de 
lapte, pentru că avem po
sibilități.

PREOCUPARE
MAI INSISTENTA 

PENTRU AMPLIFICAREA 
REALIZĂRILOR

Ferma zootehnică

Sîncrăian

furajare 
Producția

a 
C.A.P. Tîmpa s-a confrun
tat în ultima perioadă cu 
o serie de neajunsuri, care 
au avut implicații și asu
pra producției de lapte 
marfă. Acționîndu-se însă

sporească
mai insistent s-a reușit ca 
livrările zilnice să sporeas
că cu aproape 100 litri 
comparativ cu realizările 
din luna noiembrie a anu
lui trecut.

— Cu sprijinul lucrăto
rilor de la S.M.A. Simeria 
— ne spunea șeful fermei, 
Gheorghe Iovan —, asigu
răm remedierea defecțiu
nilor la instalația de eva
cuare a gunoiului și la cea 
de preparare a furajelor. 
Potențialul productiv al a- 
nimalelor nu-1 putem va
lorifica însă deplin deoare
ce avem un deficit de peste 
1000 tone la suculente.

O serie de greutăți se 
întâmpină și din cauza 
deficiențelor de la proiec
tarea adăposturilor, impu- 
nîndu-se lucrări suplimen
tare în scopul asigurării 
unui microclimat corespun
zător în adăposturi. De a- 
semenea, nu toți îngrijito
rii înțeleg să-și îndepli
nească atribuțiile ce le re- 

în

îngrijitorul de animale 
Petru Lunca afirma pe bu
nă dreptate că nici cali
tatea finului ce se dă în 
hrana tineretului destinat 
reproducției nu este toc
mai corespunzătoare, deoa
rece recoltarea lui s-a fă
cut cu întârziere.

— Creșterile prevăzute 
pentru acest an la efective 
și la producția de lapte 
marfă — afirma inginera 
Maria Baciu — ne obligă 
să luăm măsuri hotărîte 
în scopul asigurării unor 
cantități mai mari de fu
raje, să îmbunătățim struc
tura nutrețurilor cultiva
te. Aceste probleme le vom 
dezbate temeinic în aduna
rea generală 
rilor, pentru 
rea perioadă 
să înlăturăm 
natura celor 
cum.

în fiecare fermă zooteh
nică există condiții pen
tru o activitate mai rodni
că, deziderat în realizarea 
căruia trebuie să se impli
ce mai mult, atît consiliile 
populare, cît și cadrele teh
nice veterinare, a căror 
prezență în zootehnie este 
necesar să se facă mai 
mult simțită.

a cooperato- 
ca în viitoa- 
de stabulație 
lipsurile de 
existente a-

vin, fiind necesar ca 
fermă să fie stabilizați oa
menii cu dragoste de mun
că și de animale.
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Republica românească din Munții Apuseni
în vederea luptei armate, 

încă din octombrie 1848, Co
mitetul național român a de
cis crearea a 15 legiuni ro
mâne, organizate pe ținuturi, 
avînd în frunte cîte un pre
fect și subprefect Incepînd 
din a doua jumătate a lunii 
octombrie, legiunile române 
au alungat administrația 
nobiliară din multe comitate 
și au înlocuit-o cu una ro
mânească, limba română a 
devenit limbă oficială, au 
fost aleși funcționari și jude
cători români. Comitetul din 
Sibiu spera că intervenția

jurarea că 
a Munților 
tea fi asediată, decît pe cele 
trei șosele care ofereau po
sibilitatea de înaintare a 
trupelor militare. Printr-o a- 
preciere corectă a situației 
în planul său, ele urmau sâ 
fie apărate de cîte un pre
fect destoinic. Valea Arie- 
șului revenea lui Simion Ba- 
lint, drumul dinspre Zlatna, 
lui Axente Sever, iar șoseaua 
Zarandului rămînea in sea
ma lui loan Buteanu. Centrul 
propriu-zis al rezistenței îl 
constituiau Abrudul și Cîm-

cetatea naturală 
Apuseni nu pu

sau 
una

In
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125 DE ANI DE 
STATULUI NATIONAL ROMÂN, 

PRIN UNIREA MOLDOVEI CU MUNTENIA

LA FORMAREA

Și totuși mai curg 
robinete ale risipei

lasăre
pnase
Lrta); 
omul

Munțli Apuseni cu văile, 
culmile și piscurile lor nu 
sint numai un loc de desfă
tare pitorească, ci mai ales 
un emoționant prilej de în- 
tîlnire cu istoria patriei. „In 
aceste ținuturi minunate — 
spunea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la 7 octombrie 
1966, cu prilejul primei vizi
te de lucru în județul nostru 
- am intilnit, alături de ves
tigiile civilizației strămoșilor 
noștri, locuri care evocă pa
gini de nepieritoare glorie 
înscrise de oamenii dirji ai 
Țării Moților, sub conducerea 
lui Horia, Cloșca și Crișan, 
a lui Avram lancu. Aminti
rea lor, a faptelor lor izvo- 
rite din adinca dragoste de 
țară, din ura clocotitoare 
contra asupritorilor, va dăi
nui de-a pururi in conștiința 
poporului nostru**.

înăbușirea revoluției
Moldova și Muntenia a fă
cut ca centrul rezistenței 
populare românești să rămî- 
nă în Transilvania, unde pî- 
nă în vara anului 1849, sub 
conducerea lui Avram lancu, 
zona Apusenilor a fost orga
nizată ca un veritabil ținut 
liber, cu regim popular, cu 
administrație aleasă pe prin
cipii democratice și cu ar
mată națională. Pentru a în
făptui programul revoluției, 
românii din Transilvania au 
trecut la organizarea și des
fășurarea luptei revoluționa
re împotriva represiunii aris
tocrației reacționare maghia
re din Transilvania, unită cu 
cea din Ungaria, țară care 
se afla în luptă cu habsbur- 
gii pentru cucerirea propriei 
independențe. împotriva ro
mânilor au fost aduse puter
nice armate din Ungaria, al 
cărei conducători, în frunte 
cu Kossuth, nu voiau să re
cunoască drepturile români
lor din Transilvania. în sep
tembrie, 1848, în noua adu
nate de la Blaj, dîrzenia ho- 
tărîtă a românilor transilvă
neni (de a se împotrivi ce
lor care nu le recunoșteau 
libertatea) a fost exprimată 
în cuvintele rostite de Avram 
lancu, tribunul poporului ro
mân: „...pretențiunile noas
tre sînt sfinte, precum e sfîn- 
tă dreptatea, și noi, românii, 
vom fi gata a le apăra cu 
orice preț'*.

armată a românilor îl va de
termina pe împărat să con
simtă ca Transilvania să aibă 
o conducere românească. 
Dar cînd trupele imperiale, 
începînd din noiembrie 1848, 
au devenit stăpîne pe în
treaga Transilvanie, legiunile 
românești au fost date la o 
parte. Situația politică a 
Transilvaniei se schimbă du
pă pătrunderea, în decem
brie 1848, a armatelor con
duse de generalul Bem, care 
în mai puțin de trei luni a 
pus stăpînire pe întreaga 
provincie, alungîndu-i pe 
habsburgi.

Singura regiune revoluțio
nară rămasă liberă, în pri
măvara lui-1849, a fost zona 
Munților Apuseni, teritoriu ce 
reprezenta circa o zecime 
din principatul Transilvaniei, 
avînd o populație de apro
ximativ 150 000 de oameni. 
Comandamentul armatelor 
maghiare a hotărit împresu- 
rarea Munților Apuseni cu 
un cordon militar care tre
cea prin localitățile Ciucea, 
Huedin, Cluj, Turda, Aiud, 
Deva, Brad, Vașcău și Ora
dea, ce însuma de la 13- 
21 000 de soldați.

Întocmirea planului de a- 
părare al munților i-a reve
nit tînărului prefect Avram 
lancu, înzestrat cu deosebite 
calități militare. Simplu și 
ingenios, planul său se baza 
pe condițiile naturale ale te
renului muntos și pe împre-

penii, puncte străjuite de 
înălțimile greu accesibile ale 
munților Bihorului, care vor 
fi folosite de Avram lancu 
pentru instalarea cartierului 
său general. La Abrud, Zlat
na, Mârișel și Fîntinele, mo
ții au obținut victorii strălu
cite, pilde grăitoare despre 
ceea ce poate face o națiu
ne care luptă pentru apăra
rea ființei sale.

Referindu-se la rezistența 
eroică a românilor din Mun
ții Apuseni, Nicolae Bălces- 
cu avea să scrie trei ani 
mai tirziu : „Fusei fericit să 
găsesc acolo, pe acele 
piscuri uriașe, pe deasupra 
norilor, o naționalitate și o 
viață românească înflăcăra
tă și puternică. Cu ce entu
ziasm frenetic fusei aclamat 
și binecuvintat de acei ță
rani cînd le spusei că om 
venit să aduc urări de noroc 
din partea fraților lor din 
țară, uimiți de vitejia lor. In 
ce tăcere adîncă mă oco-

leau, înconjurau și mă as
cultau ei cînd le vorbeam de 
puterea nației române, de 
numărul ei, de întinderea 
pămîntului și de ursitele cele 
mărețe ce o așteaptă în 
viitor*.

Din octombrie 1848 și pînă 
în august 1849, Munții Apu
seni au fost o țară liberă, 
care n-a avut nici adminis
trație și nici justiție austria
că, nici administrație 
justiție maghiară, ci 
populară, democratică,
fruntea acestei administrații 
se aflau tineri revoluționari- 
democrați, oameni 
vingeri progresiste, 
atașați nevoilor 
populare, indiferent 
ționalitate, care au 
dea un caracter popular re
zistenței revoluționare din 
munți, și astfel să înfăptu
iască pe pămîntul patriei o 
formă de stat revoluționară, 
democratică, un stat al po
porului. Eroii acestor eveni
mente au fost moții - țărani, 
mineri, pădurari, bărbați, fe
mei, copii, tineri și bătrîni - 
din sînul cărora revoluția a 
propulsat spre înălțimi pe 
cef mal destoinici, precum 
Axente Sever, loan Buteanu, 
Simion Balint, loan Vlăduțiu, 
Vasile Moldova n, Nicolae 
Corcheș, Clemente Aiudeanu 
și mulți olți prefecți, vicepre- 
fecți, tribuni, centurioni, fi
guri revoluționare de neui
tat lor peste ei s-a impus, 
în toată splendoarea ei, fi
gura măreață a lui Avram 
lancu, pe care poporul o va 
reține ca o parte insepara
bilă a ființei sale, ca pe u- 
nul din exponenții cei mai 
fideli al intereselor sale so
ciale și naționale.

IOACHIM LAZAR 
directorul Muzeului județean
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Prin locurile vizate în 
raidul „Mai curg încă mul
te robinete ale lipsei de 
chibzuință", am organizat 
din nou un raid- 
anchetă. Mobilul raidului: 
cum s-a acționat pentru 
diminuarea, combaterea și 
eliminarea risipei de apă. 
Am subliniat cu acest pri
lej preocupări pentru buna 
gospodărire și atenta folo
sire a acestei valoroase re
surse naturale, precum și 
neajunsurile manifestate.

Din constatările efectua
te rezultă că raidul între
prins la 12 decembrie 1983 
a avut în general efectul

Pîrva, președintele comite
tului sindicatului al T.C.H. 
— au fost atenționați asu
pra îndatoririlor ce le re
vin. Așadar, în general, 
raidul întreprins și-a atins 
scopul. Din păcate însă, 
unele unități criticate au 
rămas nepăsătoare la „a- 
pelul“ adresat. Cu privire 
la risipa de apă .și abur 
ce se produce datorită de
fecțiunilor conductei de 
distribuire a aburului, care 
pornește de la centrala ter
mică a Țesătoriei de mă
tase, străbătînd toată zona 
Gojdu, conductă care de-

pe urmele materialelor publicate
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Fiecare virstă 
își are tinerețea ei 

„Este bătrinețea o boa
lă ?" — a fost tema dezba
terii care a avut loc la 
Casa de ajutor reciproc a 
pensionarilor din Hunedoa
ra, in cadrul acțiunilor cul
tural-educative organizate 
de această instituție.

Citeva zeci de oameni 
care au pășit pragul celei 
de a treia virste au venit 
sâ asculte cu interes și să 
participe efectiv la dezba
terea acestei probleme, să 
primească răspuns la unele 
întrebări.

De la bun început, dr. 
Ileana Zeicu a susținut cu 
argumente științifice că bă
trinețea nu poate fi sub nici 
o formă considerată o boa
lă, ci o abatere de la niște 
optimi biologici. Dacă în 
Evul Mediu, de pildă, du
rata medie a vieții se situa 
in jurul a 30 de ani, astăzi 
s-a depășit granița celor 
70 de ani. Aceasta pentru 
că, o dată cu dezvoltarea 
civilizației, a îmbunătățirii 
condițiilor de trai, păstra
rea capacității creatoare o 
perioadă cît mai îndelun
gată a crescut în mod spec
taculos.

S-a relevat, de aseme
nea, câ trebuie sâ existe 
o știință a îmbătrînirii și 
dacă țara noastră se si
tuează între primele țări 
din lume în ceea ce pri
vește realizările școlii romă-

nești medicale în dome
niul geriatriei șl geronto
logie/', nu este mai puțin 
important de reținut că îm
pingerea așa-numitelor li
mite biologice către ceea 
ce numim atit de frumos 
tinerețe cit mai lungă, de
pinde de fiecare persoană 
in parte.

Dezbaterea s-a referit a- 
poi la legile privind orga
nizarea și ocrotirea sănă
tății in țara noastră, coro
borate cu o viață ordona
tă, punindu-se un accent 
deosebit pe necesitatea ca 
persoanele în virstă sâ se 
considere permanent utile 
prin tot ceea ce fac, să al
terneze preocupările pentru 
a duce un mod de viață 
sănătos, igienic și cu un 
regim alimentar adecvat cu 
preocupările spirituale, în 
măsură să le trezească pa
siune și interes. Și nu in 
ultimă instanță s-a subliniat 
faptul că depinde de știin
ța fiecăruia de a-și găsi 
căile cele mai potrivite pen
tru a ajunge adevărați „lon
gevivi", pentru că simțim 
tot mai mult cu toții că o- 
mul in virstă reprezintă un 
adevărat tezaur de înțelep
ciune, iar în aceste condiții 
S-a putut afirma, ca o con
cluzie a dezbaterii, că fie
care virstă își are tinerețea 
ei...

CATINCA BUSUIOC

Noua fabrică de piine din Deva. Miini indeminatice cin- 
tăresc și dau formă aluatului pentru pîine.

pozitiv scontat. La Auto
baza I.J.T.L. Deva, unde 
printr-o conductă defectă 
se scurgeau importante 
cantități de apă datorită 
unei mărunte neglijențe 
(lipsa robinetului „sustras" 
de cineva, se zice), defec
țiunea a fost remediată. De 
asemenea — așa cum ne 
confirmă N. Lelea, șeful 
autobazei Deva a IJ.T.L. 
— s-a făcut cu această o- 
cazie un foarte riguros 
control al tuturor surselor 
de scurgere a apei și s-au 
luat măsuri pentru înlătu
rarea defecțiunilor exis
tente pe această linie.

„Vom urmări cu cea 
mai mare exigență modul 
în care este folosită pe 
viitor apa în unitatea noas
tră, astfel îneît nici un 
picur să nu se irosească — 
ne asigura tovarășul Vlad 
Gheorghe, maistru la sec
ția franzelărie a Fabricii 
de pîine Deva. O dată cu 
reparația capitală, pe ca
re am terminat-o v zilele 
trecute, s-au revizuit cu 
deosebită atenție toate sur
sele prin care s-ar putea 
irosi apa, astfel îneît în 
această privință, la ora 
actuală, totul este pus la 
punct".

— Raidul privind modul 
cum este gospodărită apa, 
în care a fost vizată și u- 
nitatea noastră, respectiv 
Căminul de nefamiliști din 
cartierul Gojdu, a fost ur
mat de măsuri eficiente și 
operative. La toate grupu
rile sociale s-au revizuit 
instalațiile de scurgere a 
apei și au fost înloculți 
robineții defecți, iar cei 
care s-au făcut vinovați de 
existența neajunsurilor, la 
data efectuării raidului — 
ne spunea tovarășul Traian

servește I.E.E.L.I.F. (fost 
O.I.F.), S.U.T., S.M.A.,
O.GA și alte unități n-am 
putut constata îmbunătă
țiri. Și acum, ca și la data 
efectuării raidului, în nici 
una din unitățile amintite 
nu au acționat deloc. Ce 
se așteaptă ? Pe aici se 
pierde mult mai mult de- 
cît apă.

îmbucurător faptul că 
unii locatari criticați, din 
cartierele Dacia și Bejan 
au luat măsuri pentru 
înlăturarea defecțiunilor 
de la instalațiile băilor 
sau chiuvetelor din apar
tamentele în care locuiesc. 
Mai există însă și acum a- 
partamente în cartierele a- 
mintite — ne spunea to
varășul Blajiu Pal, mais
tru la sectorul apă al plat
formei Deva a G.I.G.C.L. 
— unde nepăsarea persis
tă, unde, „pe apa sîmbe- 
tei“ se scurg încă impor
tante cantități de energie.

Față de această situație, 
facem din nou apel orga
nelor locale ale puterii de 
stat și G.I.G.C.L. să ia cele 
mai drastice măsuri față 
de cei care nesocotesc re
gulile de comportare cetă
țenească cît și asupra con
ducerilor unităților care 
trec nepăsătoare pe lîngă 
asemenea lipsuri condam
nabile. Responsabilitatea 
cuvenită trebuie să o acor
de, însă, în această pri
vință, și asociațiile de lo
catari, organisme chemate 
să vegheze mai atent la 
gospodărirea din toate 
punctele de vedere a va
lorilor puse la dispoziție 
de societate.

VASILE PĂȚAN

SĂPTĂMÎNĂ
DUMINICA, 15 IANUARIE

• 9,00 Almanahul familiei • 9,30 
De strajă patriei • 10,00 Muzica 
pentru toți • 10,30 Viața satului 
(parțial color) • 11,45 Lumea co
piilor • 13,00
(parțial color) • 18,00 Film serial : 
„Viața Iui Leonardo da Vinci". E- 
pisodul 4 (color) • 18,35 Micul ecran 
pentru- cei mici • 19,00 Telejurnal 
(parțial color) • 19,15 Concertul for
mațiilor muzicale ale Radiotelevi- 
ziunii (color) • 20,00 Film artistic: 
„La răscrucea marilor furtuni*  
lor) • 21,30 Melodii de neuitat 
21,50 Telejurnal (parțial color).

Album duminical

LUNI, 16 IANUARIE

(co-

• 20,00 Telejurnal (parțial color) 
• 20,20 Arc peste timp: 24 Ianua
rie 1859—1984. Unitatea românilor: 
aspirație permanentă 
istorică • 20,35 Film 
rial : „Pentru patrie" 
(color) • 21,20 La zi 
cunde • 21,30 Tezaur

color) • 21,50 Telejurnal (par- 
color). .

țial 
țial

și împlinirea 
artistic în se- 
— episodul 2 
în 600 de se- 
folcloric (par-

MARȚI, 17 IANUARIE

15,00 Telex • 15,05 Clubul ti-
neretuluî • 15,25 Amfiteatru stu
dențesc • 15,50 Agrozootehnia pe

VIITOARE LA TELEVIZIUNE
înțelesul tuturor (parțial color) • 
16,10 Ecran de vacanță • 20,00 Te
lejurnal (parțial color) • 20,20 Ori
zont tehnico-științific • 20,40 Tea
tru tv. : „Misiunea" de Dan Tăr- 
chilă (color) • 22,00 Coruri celebre 
din 
nai

opere (color) • 22,15 Telejur- 
(parțial color).

MIERCURI, 18 IANUARIE

15,00 Telex • 15,25 Moment
folcloric • 15,30 Emisiune în limba 
maghiară (parțial color) • 20,00 Te
lejurnal (parțial color) • 20,20 Stcp- 
cadru pe Mapamond • 20,35 Amin
tiri muzicale • 20,45 Fotograme din 
realitate • 21,20 Videoteca interna
țională (parțial color) • 21,45 Te
lejurnal (parțial color).

JOI, 19 IANUARIE

• 15,00 Telex • 15,05 Popasuri 
muzeistice: Șase milenii în strălu
ciri de aur (II) — (color) • 15,25 
Ecran de vacanță 
tineretului • 20,00 
țial color) • 20,20 
economie • 20,35 
lor de nea. Muzică 
interpreți • 20,50 
artistică tv.: „24
1984. Uniți sub a 
stea"

• 15,45 Studioul 
Telejurnal (Par- 
Actualitatea în 
Portativul fulgi- 
ușoară cu tineri 
Revista literar- 
Ianuarie 1859— 
patriei veșnică 

• 21,10 Fiii» artistic: „Un

pumn de note" (color) • 22,05 Me
lodii îndrăgite • 22,20 Telejurnal 
(parțial color).

VINERI, 20 IANUARIE

• 15,00 Telex • 15,05 Politehni
ca tv. • 15,20 Ecran de vacanță
• 15,30 Viața culturală • 15,45 La 
volan • 15,55 Dialogul orchestrelor
• 16,00 Emisiune in limba germană
• 16,30 închiderea programului • 
20,00 Telejurnal (parțial color)' • 
20,20 Actualitatea în economie • 
20.35 Cintece pentru dv. • 20,50 Ca
dran mondial • 21,15 Campionate
le europene de patinaj artistic de 
Ia Budapesta (color) • 21,50 Tele
jurnal (parțial color).

SÎMBATA, 21 IANUARIE

• 13,00 Telex • 13,05 La sfîrșit 
de săptămînă (parțial color) • 16,30 
Columne ale istoriei: Azi, munici
piul Slatina • 16.45 Săptămînă po
litică • 19.00 Tel?jurnal * Sport
(parțial colori • 19.20 O melodie — 
un dans • 19,30 Teleenciclopedia 
• 20.10 Film serial: 
zibil" (color) • 
rului • 21.50
(parția: color) 
leviziunii.

„Frontul invi- 
21.00 Caravana umo- 
T<-l? jurnal * Sport 
• 22,00 Invitații te-
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Schimb de mesaje intre tovarășul
Nicolae Ceaușescu

DELHI 12 (Agerpres). — 
Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii So
cialiste România, și a to
varășei Elena Ceaușescu, 
au fost transmise primului 
ministru al Republicii 
India, președintele Partidu
lui Congresul Național In
dian fl), Indira Gandhi, 
un călduros mesaj de sa
lut și prietenie, de sănăta
te șl fericire personală. 
Împreună cu cele mai bune 
urări de progres și pros
peritate poporului indian 
prieten.

și Indira Gandhi
Exprimînd calde mulțu

miri, primul ministru 
Indira Gandhi a rugat să 
se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu cor
diale urări de sănătate, 
fericire personală și suc
ces, de pace, prosperitate 
și progres poporului român 
prieten.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea 
de către primul ministru 
indian a tovarășului Vasile 
Pungan, ministrul comer
țului exterior și coope-ă- 
rii economice internațio
nale.

Proiect de reglementare globală
a problemei cipriote

NAȚIUNILE UNITE 12 
(Agerpres). — Președintele 
Ciprului Spy -os Kypriancu, 
a prezentat secretarului 
general al O.N.U, Jwvier 
Perez de Cuellar, un pro
iect de reglementare g.o- 
bală a problemei cipriote, 
care prevede, între altele, 
o întrevedere a sa cu li
derul comunității turco- 
ci-priote, Rauf Denktaș. 
Președintele Kyprianou a 
subliniat că întrevederea 
poate avea loc oriunde, dar 
că este preferabil ca ea să 
se desfășoare In Cipru sau 
la sediul O.N.U., în pre

zența secretarului general 
al Națiunilor Unite.

KypHanou a adăugat că 
întrevederea propusă pre
supune renunțarea de că
tre partea turco-cîprîotă 
Ia orice planuri de sece
siune sau divizare a teri
toriului insulei, ca și res
pectarea rezoluției 541 a 
ConsîSului de Securitate. 
In toate aspectele sale. 
(Rezoluția menționată de
clară rulă din punct de 
vedere Juridic proclama
rea unEatera'ă a așa- 
numitei „Republici Turee 
a Ciprului Âe Nord*!

■ WASHINGTON. - In
tr-un interviu acordat tele
viziunii americane, premie
rul Consiliului de Stat al
R. P. Chineze, Zhao Ziyang, 
aflat în vizită oficială în
S. U.A., a relevat că în anu
mite probleme internațio
nale R.P. Chineză și S.U.A. 
au poziții similare sau iden
tice dar, a spus el, între 
cele două țări există deo
sebiri de păreri în alte 
probleme, între care politi
ca S.U.A. față de țările 
lumii a treia, față de si
tuația din Orientul Mijlo
ciu și America Centrală — 
relatează agenția China 
Nouă. In legătură cu re
lațiile dintre R.P. Chineză 
și Statele Unite, premierul 
a declarat că obstoco'u! 
esențial In calea dezvo-'tă- 
riî acesto-a rămîne p-c- 
biema Taiwanuiui.

■ ATENA. — Parlamentul 
Greciei a adoptat un pro
iect de lege care asigură

egalitatea femeilor cu băr
bații în ceea ce privește 
dreptul la muncă. Legea 
stabilește egalitatea dintre 
sexe încă din momentul 
angajării în toate ramuri
le profesionale, precum și 
un tratament egal de-a 
lungul întregii cariere. Este, 
de asemenea, asigurată 
egalitatea în privința re
munerării, precum și pro- 
tecția viitoarelor mame.

■ TEL AV1V. - După 
cum a anunțat Biroul cen
tral de statistică ' israelian, 
deficitul comercial al Is
raelului a crescut anul 
trecut cu 17 la sută, a- 
jungind la 3,47 miliarde 
dolari. Potrivit datelor pu
blicate, exporturile s-cu 
redus cu 3 la sută, iar 
importurile ou spent cu 
4,5 la sută. Deficitul ba
lanței de plăți a totalizat 
anul trecut 5,1 miliarde 
dolari.

aiiSlfeSîO
DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

Pentru organizarea unei reuniuni 
in problemele dezarmării 

a celor cinci puteri nucleare
NEW YORK 12 (Ager

pres). — Primul ministru 
al Canadei, Pierre-ERIott 
Trudeau, a propus secre
tarului general al O.N.U. 
ca organizația mondială să 
ia inițiativa organizării unei 
reuniuni In problemele 
dezarmării, cu participarea 
celor cinci puteri nucleare 
— S.U.A., UUSS, Franța. 
Marea Britanie șl China,

care slnt, in același timp, 
și membre permanente ale 
Consiliului de Securitate 
— informează agențiile 
Associated Press și France 
Presse.

In virtutea acestei cali
tăți, statele respective au 
drept de veto, dar și obli
gația de a avansa iniția
tive concrete pentru solu
ționarea marilor probleme 
ale omenirii.

Situația din Liban
BEIRUT 12 (Agerpres).

— După o noapte de calm, 
joi, au reizbucnit ciocniri
le în diverse sectoare din 
împrejurimile Beirutului și 
tn zona muntoasă din ve
cinătatea capitalei, trans
mit agențiile internaționale 
de presă.

Postul de radio Beirut 
a anunțat că planul de 
securitate, negociat recent 
Ia Riad, privind dezanga
jare 3 diverselor forțe li
baneze aflate tn conflict 
necesită noi contacte, apli
carea lui fiind amînată.
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© MOSCOVA. - Cunos
cut pentru succesele sale 
mater-a. zate, intre altele, 
prin exportarea a peste 50 
de patente de invenții în 
diferite țări ale lumii, Insti- 
fartu de proiectare pentru 
tdastr^j anvelopelor din 

larosxiv (U.R.SS.) a reali
zat un complex automati
zat de producere a pneuri
lor.

Primul de acest fel din 
complexul — rn 

componența căruia intră 12 
roboți industriali — permite 
rea zarea pneurilor de di
ferite dîmens'uni în condi
țiile unei intervenții minime 
din partea omului. O parti- 
cuiaritote a instaloției con
stă in structura sa modu
lară ți 'm interțanjobi'itatea 
subaasambleior.

Productivitatea comple
xului este de două-trei 
anvelope pe minut. Potri
vit specialiștilor, complexul 
permite elibera-eo a 120 
de muncitori calificați, care 
pot fi folosiți in 
too re.

terea eficienței economiei 
naționale, specialiștii ceho- ț 
slovaci in domeniul cerce- i 
țărilor zootehnice expert- ’ 
mentează obținerea, pe cale 1 
chirurgicală ți nechirurgi- ț 
cală, de embrioane de vite 
cornute mari. In cazul in
troducerii acestei metode 1, 
pe scară largă, s-ar putea 
obține de la animale ex
trem de productive un nu
măr mai mare de urmați 
decit în cazul aplicării în- 
sămințâriior artificiale obiș
nuite.

alte sec-

★

© PRAGA - 
alături de toți 
muncii, in lupta pentru creș

Angajați, 
oamenii

★
© BEIJING. - Unitățile 

industriale de resort din 
R.P. Chineză vor produce, 
pină la sfîrșitul acestui an, 
6,56 milioane receptoare de 
televiziune, color ți alb- 
negru. Capacitatea anuală 
de producție a fabricilor 
de producere a televizoa
relor color este de 520 000 
unități, cu 222 000 mai 
mult decit în anul pre
cedent — relevă agenția 
China Nouă. Producția i 
este suficientă pentru aco- ’ 
perirea cererii interne, 
nemaifiind necesară impor
tarea unor asemenea apa- < 
rate,
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OFICIUL DE GOSPODĂRIREA APELOR

HUNEDOARA - DEVA

cu sediul în str. Aurel Vlaicu, nr. 25

încadrează prin concurs :

# șef sistem Jiu Superior și șef sistem Mu
reș, inginer sau subinginer, specialitatea 
construcții hidrotehnice sau civile - in
dustriale, vechime minimă 8 ani.

• 3 maiștri specialitatea construcții hidro
tehnice sau civile - industriale pentru 
formațiile din Valea Jiului.

mai încadrează :

mecanici utilaje, mecanici auto, sudor, 
electrician pentru formația de utilaje.

încadrarea se face în conformitate cu Le
gea 12/1971 iar retribuirea conform Legii 57/ 
1974.

Concursul va avea loc la sediul Oficiului de 
gospodărirea apelor pe ziua de 28 I 1984.

’mica"
publicitate

VÎNZARI

• Vînd apartament două
camere, parter, cărămidă, 
gaze, parchet, ocupabil ime
diat. Deva, Gojdu, telefon 
15012. (3859)

• Vînd, în rate, apartament
spațios, așezare deosebită, 
confort I, două camere de
comandate, etajul n, cărămi
dă, gaze. Deva, Bălcescu, te
lefon 21789. (3832)

• Vînd amplificator „Pea-
vey Deuce" 120 Wați. Călan, 
telefon 30990. (3854)

• Vînd apartament două 
camere. Deva, Micro 15, bloc 
47, telefon 22403, orele 17—22.

(3830)

PIERDERI

• Pierdut legitimație de ser
viciu, pe numele Șan dor Eca- 
terina, eliberată de între
prinderea „Vidra" Orăștie. O 
declar nulă. (c. 2)

• Pierdut legitimație de ser
viciu, pe numele Sulințan Ște
fan, eliberată de C. S. Hune
doara. O declar nulă. (c. 7)

• Pierdut legitimație de ser
viciu, numărul 54073, eliberată 
de Exploatarea minieră Ghe- 
lari. O declar nulă. (c. 6)

DECES

• Cu nemărginită du
rere, familia îndoliată a- 
nunță încetarea din via
ță a celui ce a fost 

NEMEȘ EMERIC 
înmormîntarea are loc 

astăzi, 13 ianuarie 1984, 
orele 16, la cimitirul din 
strada Eminescu, Deva.

(3861)

Meridiane
DEGETE... SUDATE

Un grup de medici chi
nezi de la spitalul din o- 
nașul Qingdao au reușit 
si .sudeze", după o de- 
Hoață intervenție chirurgi- 
cald, nouă degete o/e mii- 
Mior unui muncitor care 
suferise un accident. Po
trivit agenției China Nouă, 
degetele retezate au fost 
reatașate cu succes, iar 
după 50 de zile de la ope
rație, pacientul se află In 
afara oricărui pericol, pu
țind să efectueze mișcări 
de revenire a agilității mii- 
nilor.

Operația a durat 30 de 
ore, fiind efectuată de pa
tru echipe de chirurgi, ca

re ou lucrat simultan, cu 
ojutorul microscopului.

LA 60 DE ANI, 
MASTROIANNI... 

DEBUTEAZĂ IN TEATRU

La virsta de 60 de ani, 
cunoscutul actor de film 
Marcello Mastroianni iți 
va face debutul In teatru. 
In prezent, el face repeti
ții la Paris cu piesa „Tchin- 
Tchin", o comedie de Fran
cois Billetdoux, tn care in
terpretează rolul unui zidar 
italian. Piesa va fi regiza
tă de Peter Brook.

FOSILE DE CANGUR 
IN EGIPT

Fosile pietrificate de can
guri au fost scoase la ivea

lă recent de un grup de 
arheologi in localitatea e- 
gipteană Fayum — o oază 
situată la circa 100 km 
sud-vest de Cairo. Dat fiind 
făptui că fosilele au o ve
chime de circa 50 milioa
ne de ani, descoperirea ut- 
firmă teoria potrivit căreia 
marsupiolele cu dispărut 
din toate zonele Terrei, cu 
excepția Australiei, in urmă 
eu 100 milioane de ani.

FERICIREA...

»Ce considerați că vă 
poate asigura fericirea ?* 
- la această Întrebare a- 
dresată unui grup de fe
mei franceze, în cadrul u- 
nui sonda) de opinie, de 
Institutul „Sofres", 52 la 
sută din persoanele ches
tionate au răspuns: mater
nitatea, Au urmat apoi, tn 
ordine, căsnicia — cu 46 
la sută și posibilitatea afir
mării profesionale — cu 33 
la sută.
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ANSAMBLUL DE CÎNTECE Șl DANSURI 

„S E M E N I C U L“ 
din județul Caraș-Severin

Deținător al premiului I la toate edițiile Festivalului național „Cîn- 
tarea României" și participant la festivaluri și turnee în R. S. F. Iugoslavia, 
Franța, Italia, Elveția, Bulgaria, Anglia, Scoția, Danemarca, Suedia, 
Olanda, Ungaria, U.R.S.S., San Marino, Malta, Libia.

Invită iubitorii muzicii populare și ai jocurilor din Banat la un 

SPECTACOL EXTRAORDINAR
cu îndrăgiți» interpreți

IRINA BOTOȘ, GHEORGHE IEREMICI, ILEANA ANDRIȚOIU, PAVEL 
JURCA, TRAIAN JURCHELA și

VASILE CONEA
Miercuri, 18 ianuarie 1984, orele 17,00 și 20,00 la Petroșani, la Casa 

de cultură.
Joi, 19 ianuarie 1984, orele 17,00 și 20,00 la Hunedoara, la Clubul 

„Siderurgistul".
Vineri, 20 ianuarie 1984, orele 17,00 și 20,00 la Deva, la Sala spor

turilor.
Biletele se pot procura de la : casa sălilor respective și de la agen

țiile de bilete.
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