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LA CONSFĂTUIREA DE LUCRU PE PROBLEME AGRICOLE

Creșterea mai puternică a producției-obiectiv 
prioritar pentru toți producătorii agricoli 
Răspundem prin fapte 

chemării
Cuvîntarea secretarului 

general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
rostită la recenta Consfă
tuire de lucru privind ac
tivitatea în agricultură, 
dezvoltarea mai puternică 
a producției vegetale și 
animale în gospodăriile 
personale ale membrilor 
cooperatori și ale produ
cătorilor particulari și 
Programul unic adoptat în 
acest sens de Comitetul 
Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. se constituie 
intr-un amplu șl concret 
program de acțiune pen
tru toți producătorii a- 
gricoli, aceste documente 
vizînd folosirea rațională 
a pămîntulul și sporirea 
contribuției lucrătorilor 3- 
goarelor la progresul ge
neral al patriei noastre. 
In cuvîntarea secretarului 
general al partidului este 
formulată chemarea ca în

Ritm și calitate tn realizarea 
INVESTIȚIILOR

Se acționează stăruitor, organizat 
pentru ca apartamentele minerilor 

să fie predate la termen
Pe șantierele de locuințe din Petroșani

Pentru constructorii de 
locuințe care au acționat 
în Valea Jiului, anul 
1983 a fost un an record: 
s-a construit și dat în fo
losință cel mai mare număr 
de apartamente din ultimii 
ani. -Paralel s-a pregătit 
temeinic și realizarea pla
nului la locuințe pe acest 
an, asigurîndu-se amplasa
mentele, documentațiile 
tehnice, forța de muncă, 
materialele de construcție 
In structura cerută și la 
timp, ceea ce a asigurat 
începerea lucrărilor la 
multe blocuri încă de anul 
trecut. Deci, un demaraj 
bun. Cum continuă ?

însoțiți de tovarășul Ro
bert Peti, șeful biroului 
producție de la Grupul de 
șantiere Valea Jiului, vi
zităm cîteva puncte de lu
cru pe șantierul din Pe
troșani.

— Am în răspundere 
aici, în noul centru al 
Petroșaniului, construirea 
blocurilor 81, 59 A, 59 B și 
79 — ne spune maistrul 
Constantin Mihăiescu. Pe 
„81“ îl predăm luna a- 
ceasta. Sîntem în faza 
ultimelor finisaje. Celelalte 
se află în stadii diferite 
de construcție, cu sublinie
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partidului
treaga țărănime să-și mo
bilizeze eforturile la rea
lizarea programului de 
creștere a producției și 
de contractare a unor can
tități cît mai mari de 
produse agricole, vegetale 
și animale, pentru a asi
gura înfăptuirea în cele 
mai bune condiții a Pro
gramului partidului.

Noi, țăranii cu gospo
dărie particulară din co
muna Balșa am răspuns 
și vom răspunde prin fap
te chemării partidului, 
grijii care este purtată 
pentru îmbunătățirea con
dițiilor de muncă și de 
viață ale lucrătorilor o- 
goarelor și întregului nos
tru popor. Ca dovadă. In 
anul trecut, producătorii 
agricoli din comuna noas
tră au predat pentru fon
dul de autoaprovizionare 
și fondul de stat peste 
129 tone carne, 3 945 hl 

rea că la toate am cîștigaț 
timp în avans.

— Cum ați organizat lu
crul pentru a garanta pre
darea lor la termen ?

— De cîteva ^jle am în
ceput săpăturile la blocul 
79 cu 48 de apartamente. 
Aici, de pildă, lucrăm în 
două schimburi. Respec
tăm graficul stabilit. Vom 
încheia săpăturile luna 
aceasta, în termen.

— Muncim 9—10 ore pe 
zi, cît e nevoie — inter
vine sudorul Domokoș 
Ferenț.

— I,a blocul 59 B, unde 
ne aflăm, am repartizat 
6 dulgheri pentru monoli- 
tizări, 3 fierari betoniști 
la montajul armăturilor, un 
sudor care montează con
fecții metalice la spațiile 
comerciale de la parter. 
Forță suficientă.

— Aveți absenți nemoti
vați de la lucru, tovarășe 
maistru ?

— Nu am avut așa ceva 
în ultima perioadă. Oamenii 
sînt corecți și harnici. Prin
tre cei mai buni : Constan
tin Popescu, Mihai Asavei,

GH. I. NEGREA 

(Continuare în pag. a 3-a) 

lapte, 60 000 ouă, 20 tone 
cartofi, 6 tone fasole, zeci 
de tone de fructe, 8,5 tone 
lînă și alte produse. Din 
gospodăria proprie, eu am 
livrat pe bază de con
tract trei viței în greu
tate de 1400 kg, 2 000 1 
lapte, un porc, precum și 
alte produse la achiziții. 
De asemenea, pentru acest 
an am contractat 2 000 1 
lapte, un vițel și un porc. 
Din prevederile Programu
lui unic de creștere a pro
ducției agricole în gospo
dăriile personale ale mem
brilor cooperativelor agri
cole de producție și în 
gospodăriile producătorilor 
particulari am reținut fap
tul că fiecare gospodărie 
are obligația să asigure o 
structură corespunzătoare a 
culturilor în conformitate 
cu planurile aprobate, ex
ploatarea eficientă și rațio
nală a terenurilor, rotația 
culturilor și respectarea 
tehnologiilor și a densită
ții plantelor, fertilizarea 
și amendarea solurilor, 
precum și producerea fu
rajelor necesare pentru 
hrana întregului efectiv 
de animale pe care trebuie 
să le crească. în acest 
context, sînt stabilite sar
cini precise pentru fie
care gospodărie privind 
numărul de animale pe

VIOREL CRIȘAN, 
țăran cu gospodărie 

particulară 
comuna Balșa

(Continuare in pag. a 3-a)
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Cantitatea de lapte marfă — barometrul 
activităfii fermelor zootehnice

Ieri dimineață, din inițiativa Biroului Comitetului 
județean de partid a fost organizată o acțiune de con
trol și îndrumare în fermele zootehnice din unitățile 
agricole ale Consiliului unic agroindustrial Ilia. Iată, 
pe scurt, aspectele principale constatate cu acest prilej.

O CREȘTERE 
SEMNIFICATIVA

în ultima perioadă, 
producția zilnică de lapte 
marfă la C.A.P. Ilia a 
sporit cu peste 130 1. în
grijitoarea Floarea Draia 
ne spunea că de la lotul 
pe care-1 îngrijește obține 
zilnic cîte 35—40 1 lapte 
ce se livrează la fondul 
de stat. De la unele vaci 
mulge cîte 8—12 1, ceea ce 
denotă că printr-o bună 
selecție și furajare se pot 
înregistra rezultate supe
rioare. Căleanu Fabiola, 
de la cele 10 vaci pe care 
le mulge obține cîte 23 1 
lapte marfă zilnic, produc
ția oscilînd în raport de 
rațiile stabilite. Deoarece 
unitatea are un apreciabil 
deficit de fînuri, conduce
rea C.A.P. s-a angajat să

Unul dintre obiectivele 
principale ale dezvoltării 
economiei românești in ac
tuala etapă șl in viitor — 
situat in centrul politicii 
economice a partidului și 
reliefat cu eonsecvențâ de 
tovarășul Nicoloe Ceaușescu, 
secretarul general al partidu
lui nostru — este dezvolta
rea puternica o bazei ener
getice a țării, creșterea 
continuă a producției de 
energie electrică. In acest 
sens. Programul privind pro
ducerea energiei și dezvolta
rea bazei energetice a țării 
in actualul deceniu, dezbă
tut și aprobat de Conferin
ța Națională a partidului, 
reprezintă un document de 
maximă însemnătate pentru 
înfăptuirea politicii energe
tice a partidului, el consti- 
tuindu-se intr-un mobilizator 
plan de acțiune menit să 
asigure atingerea obiectivu
lui strategic ca în următorii 
ani România să devină in
dependentă din punct de 
vedere energetic.

Pe Rngă prevederile referi
toare la creșterea accentuată 
a producției de energie, pro
gramul stabilește sarcini de 
mare importanță pentru re-

125 de ani de la formarea 
statului național român, prin 
unirea Moldovei cu Muntenia

Sesiune științifică
Sîmbătă dimineață a a- 

vut loc, la Ateneul Român 
din Capitală, sesiunea 
științifică pe tema „Unirea 
Moldovei cu Muntenia la 
24 ianuarie 1859 — moment 
crucial în formarea statu
lui național unitar român".

La lucrările sesiunii au 
luat parte tovarășii Ion 
Coman, Gheorghe Pană, 
Petru Enache, Suzana Gâ-, 
dea, Ion Ursu, Nicu 
Ceaușescu.

Cuvîntul de deschidere 
a lucrărilor sesiunii știin
țifice a fost rostit de to- 

treacă operativ la comple
tarea balanței furajere. 
Operatoarea însămînțătoare

BRIGADA „FULGER" ÎN ZOOTEHNIE

Amelia Sălcudeanu aprecia 
că există o situație mai 
bună față de anul ante
rior în privința repro
ducției, stocul de gestații 
la începutul acestei luni 
fiind de peste 65 la sută.

O evoluție pozitivă a pro
ducției de lapte marfă 
există și la Complexul 
intercooperatist Grind, unde 
de la 600 1, livrările zil
nice au crescut la 900 1. 
Conducerea unității asigu
ră o bună coordonare a 
activității și s-a preocupat 
cu răspundere de produce
rea furajelor necesare. Im

ducerea continuă a consu
murilor specifice de combus
tibili, energie electrică și 
termică în toate activitățile 
economico-sociale, pentru 
sporirea contribuției cerce
tării științifice și a noilor 
tehnologii in energetică, 
concomitent cu extinderea 
și perfecționarea sistemului 
energetic național. r

Un rol de covîrșitoare im
portanță în fundamentarea 
strategiei românești in acest 
important domeniu al eco
nomiei l-a avut și îl are 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care incă de la Congresul 
al IX-lea ol partidului a 
trasat direcțiile de acțiune 
pentru dezvoltarea energeti
cii în patria noastră. Anti- 
cipînd criza energetică ce 
avea să se instaureze pe 
plan mondial, secretarul ge
neral al partidului a pro
pus și fundamentat căile 
și soluțiile menite să ducă 
— prin dezvoltarea bazei 
extractive energetice națio
nale, a industriei de produ
cere a utilajelor energetice 
și a unei ample și puter
nice rețele de termocentra
le și hidrocentrale, iar în 
viitor și centrale electrice

varășul Petru Enache, 
membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

în continuare, participan- 
ții la sesiune au audiat co
municările tovarășilor: Ion 
Coman, membru al Comi
tetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.; 
Manea Mănescu, membru 
al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vi
cepreședinte al Consiliului 
de Stat; Barbu Petrescu, 
director general al Insti
tutului central de cerce- 

portant este însă ca o a- 
tenție deosebită să fie 
acordată gospodăririi judi
cioase a nutrețurilor și 
evitării oricărei risipe, 
precum și asigurării unei 
asistențe zooveterinare co
respunzătoare, prin înca
drarea unui medic vete
rinar.

REZULTATELE 
PE MĂSURA 

RESPONSABILITĂȚII 
IN MUNCĂ

La C.A.P. Lăpușnic se 
aflau la datorie toți cei 
12 îngrijitori, brigadiera 
Florica Zare, tehniciană 
însămînțătoare Zorica Co- 
ciș, în frunte cu inginera 
Maria Mihăilă, șefa fer
mei zootehnice. De la 84 
de vaci aflate în lactație, 
se obțin în medie pe zi 
peste 300 1 de lapte. Graj
durile sînt curate șl bine 
întreținute, animalele au o 
stare fiziologică bună, 
igiena mulsului se respec- 

nucleare — la independența 
pe plan energetic a patriei 
noastre.

In cadrul multiplelor ac
țiuni întreprinse în perioada 
ce a trecut din acest 
cincinal pentru producerea 
unor cantități tot mai mari 
de energie electrică, termo
centralelor care funcțio
nează pe cărbune le revine 
un rol important. Pornind 
de la faptul că ele trebuie 
să livreze mai bine de 
jumătate din cantitatea de 
energie electrică produsă la 
nivelul economiei, se cere 
ca fiecare capacitate să 
funcționeze neînt erupt, la 
parametrii proiectați.

După cum se știe, în ju
dețul nostru există un puter
nic colectiv de energeticieni 
— care muncește în cele 
patru centrale termoelectri
ce și termice ale întreprin
derii electrocentrale Deva -, 
colectiv care în toți acești 
ani s-a angajat puternic

IERONIM RUSAN, 
directorul 

întreprinderii electrocentra1» 
Deva

(Continuare in pag. a 3-a)

țări economice; Emil Con- 
durachi, membru al Aca
demiei R. S. R.; Nicu 
Ceaușescu, membru al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al 
C. C. al U. T. C.; ge
neral-colonel Vasile Mi- 
lea, prim-adjunct al mi
nistrului apărării națio
nale, șef al Marelui Stat 
Major; Virgil Cîndea, prof, 
dr., președintele Asocia
ției România; David Pro
dan, membru al Academiei

(Continuare in pag. a 4-a)

tă de către lucrători, ani
malele sînt lotizate și 
hrana se administrează 
diferențiat. Planul la fătărl 
pe luna în curs este în
deplinit, iar baza furajeră 
este asigurată pînă la ie
șirea la pășunat. în con
cluzie, rezultatele bune 
la această unitate sînt pe 
măsura hărniciei și res
ponsabilității în muncă 
dovedită de toți lucrătorii.

SE IMPUN MĂSURI 
HOTĂRÎTE PENTRU 
ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ÎNTREGII ACTIVITĂȚI

La Complexul intercoo
peratist Bacea—Ilia pro
ducția medie zilnică de 
lapte ce se predă la fon
dul de stat se menține în 
jur de 350 1, de la 85 de 
vaci aflate în lactație. Me
canicul Zeno Popa și lucră
torii Ion Stănilă și Troian 
Hanța se ocupă cu răspun-

Briqada fulqer 
N. TIRCOB 
M. LEPĂDATU

(Continuare in pag. a 3-a)
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HUN
nu-i lăsa ți

Nu-i Bisați

Drumul către piscuri prin inimă se suie 
e acolo albastrul și implinirea-n toate, 
Omului —

Figuri de fundal
Piesa lui Dan Tărchilă, 

Misiunea, pe care ne-a 
oferit-o recent Televiziunea, 
— retorică fi lipsită de ten
siune — a avut măcar me
ritul de a ne 
memorie 
fundal din 
de la 1859. Personalitățile 
proeminente, de prim-plan 
ale unei epoci au un rol 
mobilizator și propulsor al 
evenimentelor. Spre deose
bire de ele, destinul perso
najelor de fundal este 
acela de a vehicula ideile 
epocii, de a întreține o 
atmosferă pro sau contra, 
avind șansa de a se bucu
ra chiar de o onum tă 
notorietate prinL-e contem- 

) porani. Este ți cazul M
1 N. T. Orășanu, căruia, in
l amintita piesă, i s-o rezer-
) vat un rol de oarece-e
) insemnătaie. departe totuși
)de esența personajul- recL

Așadar, cine a fost el in 
realitate ?

Pentru noi. privit d ri 
perspectiva celor 125 de 
ani, N. T. Orășanu, ziarist 
vehement, dar scriitor me
diocru, apare ca un perso
naj pitoresc ți chiar sim
patic. Pentru contemporanii 

l săi insă, va fi fost din caie 
afară de incomod d.n 
pricina straniei sale vocați- 
de perpetuu oponent. Fie

readuce in 
unele figuri de 

epoca Unirii

că la. putere se aflau libe
ralii sau conservato-'i, roșii 
sau albii, el se afla in 
opoziție. Tipică pe~tru u- 
moarea sa instabilă poate 
ii socotită împrejure-ea că. 
deși a susținut cu abnega
ție alegerea lui Cuza k> 
Bfcurești, in timpul guver-

^PRIVELIȘTI
nării acestuia a fost con
damnat ți inchis de cină 
ori pentru delicte de presă 
Armee so>e prea ecse erou 
sat -a ți paăefiet, Voințe, 
din păcate. ■ era iasă sub 
nve'u, puri n te. : ma curirtd 
dur dec: acid, ma m-t 
grobloc dec': cric Umorul 
său ou e spo-to- p s-b- 
tff, c cazi '■ Are in schimb 
suaveețo de l—bc, ș a- 
cecsia, ia asuc-cPe cu 
i-_sre:ec sctlrei, c c.-ns 
so-i fe-o* zeze pe ca~teaspo- 
roni. Turba lente e 3.-odJct- 
ți le-a pubFcat intr-o puz
derie de gazete ți broțur. 
care, suspendate de cen
zură, reaoă-eoj sub ft uri 
năstrușnice : „N e4- oe-reri" 
„Cucu*. „Cod to D-cc.
ți o țele asemene:. Epsod-x 
culmriant al vieri. see 1-0 
trăit Io 24 ianuarie 1859. 
cind s-a aflat în fruntea

mulțimii care cerea alege
rea lui Cuza. A evocat apoi 
cu nostalgică fervoare mo
mentul in O pagină a vieții 
mele sau 22, 23 ți 24 ia
nuarie 1859, unde susține 
cu aplomb că inițiativa sa 
agitatorică or li fost deci
sivă pentru rezultatul fericit 
ol alegerilor. Că Alexandra 
loan Ctrza o- fi fost o'es 
și fără strădania fui 
O-ăsa-'j nu mai trebuie 
dared t. Cert este irrsă că 
tem-sercmenSo,id gazetar. 
ajutat de oopufe- :ctea sa 
de pomfe-ior. i-a 'rrt-ehntri 
vPonrius principe caeasieae 
fa-rorobifă care 'i-a rifuta 
tat p-abob>7 si pe deautațv 
mai neâec'si. Duc: cues 
tot s-gwr e că sc.- e.- .e salo
— cruar ups ie oe bnețe 
cum sint — au contnbult 
ta ez s^nța ie epocă o 
unei stări de spăit protes
tatare fi, arar frâu, antl- 
d nastice

le pesa Misenea, ie âs- 
teroreta-ec iei Dan Cae- 
c.-oc*«e - odor talentat, 
dar, «fer, deservit ți de 
test, abat in atare roiului
— personofui ți-a pierdut 
toată compiezitatea ți sa
voarea tempe-amentaiă. A- 
cesso e ți motivul care 
m-a inoentnat să încerc a 
schița conturul rea' ol cehii 
ce a fost
de c’lrt, de comentat 
de temot, ari inso adt 
urlat: N- T. Orășanu.

odnioa-ă cit 
fi 

de

RADU C1OBANU

Ansamblul „Getusa“ intr-un spectacnl dedicat sdrbâtorU de

5£aatea a£ftd
cea mai înaltă și neliniștită 

eetățuie 
tiritul pe genunchi și coate.

DIR1GENȚIA IN SISTEMUL MUNCII ȘCOLARE 
de I. Damșa, I. Drăgan și M. Iliescu

Meritul 
lucrării ? 

de ase- 
r.ecesare

Apariția la Editura Di
dactică și Pedagogică a 
primului îndrumător meto
dic umple un gol și aduce 
un plus de lumină in 
acțiunea de organizare, ia 
nivel superior, a muncii 
de educație in școlile de 
toate gradele. Autorii au 
realizat o lucrare siste
matică, temeinic argumen
tată științific (101 materiale 
bibliografice), generalizind 
o experiență 
meniu.

Structurată 
pitole, cartea 
considerații 
vind munca 
diriginte, prilej 
autori de a face incursiuni 
pertinente în istoricul di- 
rigențiel in România și în 
lume și de a jalona pro
blemele esențiale ridicate 
de această muncă.

Aspectele psihopedago- 
gice și metodice ale orelor 
de dirigenție se detaliază 
cu referiri la probleme de 
conținut și de metodică a 
desfășurării acestora, și fi
nalizarea lor prin urmă
rirea consecventă a efec
telor educative.

Un capitol aparte este 
consacrat documentelor ne
cesare dirigintelui, speci
ficului muncii educative, 
relevîndu-se necesitatea 
surprinderii situației edu
caționale concrete pentru a 
respecta principiul succe
siunii gradate a influen
țelor formative exercitate

in acest do-

în cinci ca- 
debutează ca 
teoretice pri- 

prpfesorului 
pentru

asupra elevilor, 
acestei părți a 
Se dau „modele" 
menea materiale
desfășurării optime și efi
ciente a muncii diriginte
lui, cu indicații metodice 
de natură să orienteze ac
țiunea educativă in sensul 
obținerii 
bune.

Pentru 
racter 
complexe 
diriginte, 
„Casa de elevi ca uni ta-

an oi- rezultate

a asigura an ca- 
realist acțiunilor 

întreprinse de 
în capitolul

ANDREI CAUCAR

Aduceți floarea albă lingă piatra mută 
unde-își doarme somnul Erou Necunoscut 
cînd coasa-ntunecată începe iar s-ascută 
la piept de pămint galben să-i fie 

floarea scut.

Cei care știți ce-i cîntec, auziți "cum 
cresc 

coruri de copii în faptul dimineții 
născuții urce-n ziuă în iureș pămintesc 
noi le-apărăm lumina neîntinată-a vieții.

Memoria pămîntului hunedorean
MEMORIA FMlHTUUJt HUNEDOREAN - rubrică pe 

care o •'ougurom astăzi — urmărește să prezinte cititorilor 
icpte ți e,er*e-.M, mocumente ți locuri isto-'ce, perso- 
■c ta; ale ■ eta po t-ce, soc ale ți cufluroJe, toate defi
nind acest ccț de țarc cu «m trecut istoric glorios ți un 
prezent bogat in iniâptuiri.

Rubrica de față invită la reazarea ei pe toți cei 
care pot contribui la o mai bună cunoaștere a acestui 
ținut hunedorean. Și tindea ne aiom in preajma ant- 
wcsăm a 125 de an. de la formarea statului național 
român prin un. -ea Moldovei cu Muntenia, deschidem ru
brica d n acest număr cu însemnarea:

Alexandru loan Cuza
Puțini sânt cei core cu

nosc că Aiexond'u loan 
Cuza, patriotul înflăcărat, 
luptâto-ui pentru făuri'ea 
statului român modern, a 
poposit pentru o noapte 
Io Devo, Io puțin timp 
după ce a fost silit să 
abdice. Faptul este relatat 
de scriitoarea, uitată azi. 
Constanța Dunca, intr-un 
manuscris intitulat „Un 
episod istoric* care se 
păstrează la Fiiiola Arhi
velor Statului Deva.

Mihnit ți dezamăgit de 
trădarea grupului de ofi
țeri, indignat de uneltirile 
forțelor conservatoare, cu 
sănătatea zdruncinată, Cuza 
părăsea țara lâsînd în ur
ma sa înfăptuiri de o ex
cepțională însemnătate pen
tru ținând stat român 
unificat

In acea seară de 13 fe
bruarie 1866 trecea pe 
aceleași străzi ale Bucureș- 
tiului pe care, în urmă cu 
șapte ani, tot intr-o zi de 
februarie, în fruntea mul
țimii venite să salute pe 
domnitorul celor două

DRUMUL SPRE VICTORIE
Este greu de stabilit cu 

exactitate locul filmului 
„Drumul spre victorie" în 
opera cinematografică vas
tă a lui John Huston. Cu 
atit mai mult cu cit „Șoi
mul maltez", „Moby Dick", 
„Noaptea iguanei", „Regi
na africană" — ca să a- 
mintim doar cîteva filme 
de incontestabil succes — 
pot fi considerate creații 
ce poartă amprenta distinc
tă și distinctivă a unui 
profesionalism de excepție. 
Ne mulțumim deci, cu re
marca mai generală că

in cadrul unui spectacol 
fotbalistic. In evoluția e- 
chipei prizonierilor de răz
boi, simțim, din prima 
clipă, că adevărata miză 
nu este evadarea cu orice 
preț, ci evadarea în victo
rie, care echivalează — și 
prin apărarea îndîrjită a 

sportiv: jocul
cu o răsunătoa- 
morală dată fan- 
naziștilor. O tră-

la Deva
pr ncpate, intra in capita
la României. După un 
scu't popas la Brașov, Cuza 
se îndreaptă spre Viena, 
trecind și prin Deva. E 
patrusprezece februarie 

in Deva, „un mic 
ce poartă numele 
ce-l încoronează, 
se îngîna ziua cu 
— relatează Con-

1866..." 
orășel 
cetății 
pe cind 
noaptea 
stanța Dunca — sosește la 
honul „Hotel Bauer" o 
caleașca mare de voiaj, 
cu patru coi de poștă".

Cafeneaua, pină atunci 
monotonă, se însuflețește 
odată cu opariția străinului 
„un domn 
cuns într-o 
al cărui guler de blană 
scumpă era ridicat peste 
față și urechi". Domnul cu 
mers „de om poruncitor, 
sigur și îndrăzneț" era ur
mat de o „damă voa
lată" și de două bone cu 
cite un copii în brațe. Oas
peților ii se asigură la 
etaj cele mai bune camere 
ale modestului hotel.

Deosebit de interesant 
este monologul ce-l rosteș-

aproape as- 
mantie lungă

te în camerele hotelului 
fostul domn, în fața soției 
sale, monolog in care este 
prezentat succint programul 
de muncă și reforme al 
lui Cuza în cei șapte ani 
de domnie.

Românii din 
vestea, îi fac 
dimineața o 
demonstrație 
celui care a 
domnitor al Principatelor 
Unite.

Apoi, Cuza pleacă petre
cut de entuziasmul români
lor din străvechiul oraș 
hunedorean, care îi urează 
„Să trăiască".

Manuscrisul nu este lip
sit de calități literare și 
artistice. Autoarea reușește 
să creioneze chipul dom
nitorului, portretul fizic al 
personajelor, reacțiile su
fletești ole acestora. Limba 
folosită este aleasă, iar 
figurile de stil au roiul de 
□ sublinia o anumită stare 
sufletească sau a defini 
plastic atmosfera. La ple
carea lui Cuza „zăpada tot 
cade ca niște lacrimi în
ghețate" marcînd nu numai 
zbuciumul din sufletul a- 
cestuia, dar și frămîntarea 
celor care îl petrec cu 
gretul în suflet și 
ochii plinși.

Aceste simțăminte iși 
sesc explicația în faptul că 
românii ardeleni au primit 
cu însuflețire alegerea lui 
Cuza ca domn al Princi
patelor Unite, văzînd în 
aceasta pe domnul româ
nilor de pretutindeni.

Deva, afli nd 
a doua zi 

emoționantă 
de simpatie 
fost primul

20,00 T
I<

20,20 A 
n 
a
T 
e 
L 
ri 
L 
c

20,35
20,45

21,30

21,40 J 
22,00 T

1<
22,10 r

re- 
cu

gâ-

IOAN ANPRJȚOIU

MANIFESTĂRI OMAGIALE

tWf/hSEEna* ECRANUL
psihosocială", autorii re-

cunosc caracterul de grup 
social educațional al clasei, 
avind ca obiectiv prioritar 
un scop comun (dobîndirea 
de cunoștințe, formarea 
deprinderilor, conturarea 
personalității elevilor etc.). 
Capitolul final pledează 
pentru perfecționarea acti
vității educative, punînd 
accent pe conducerea știin
țifică a acestui proces.

Remarcăm stilul elevat, 
concepția despre accentua
rea activității educative ne
mijlocite avind ca finalita
te dezvoltarea progresivă 
a personalității elevilor pe 
bază de motivație, proces 
complex al domeniului pro
priu muncii dirigintelui.

Prof. MARIA TOMA

„Drumul spre victorie" 
face parte din cele mai 
bune filme ale celebrului 
cineast Nu e lipsit de 
interes faptul că atitudi
nea sentimentală a 
Huston (se știe că 
timpul războiului turna 
documentare, în care își 
declara deschis convinge
rile antinaziste) e foarte 
prezentă și în acest film, 
tonul de bază fiind sobru 
și glorificînd autenticele 
virtuți bărbătești, în con
fruntarea lor cu fanfaro
nada aparatului propagan
distic fascist

Huston nimerește drept 
la țintă atunci cînd de
mască megalomania, de
monstrația de forță mala
divă a Reich-ului hitlerist

lui 
in

idealului 
onest — 
re palmă 
faronadeî 
satură caracteristică în fil
mul lui Huston este elabo
rarea fină a nuanțelor ce 
pregătesc finalul. Un exem
plu : jucătorii arieni sint 
puși în cea mai mare 
dificultate tocmai de un 
negru (îl interpretează 
Pele !). Acest 
semnificativ taie în car
nea vie a teoriei 
Astfel de exemple s-ar mai 
putea da o mulțime, căci 
ele constituie textura di
namică a peliculei. In 
felul acesta se dilată în 
direcția universalității — 
în sensul adevărurilor eti
ce, totdeauna aflate intr-un 
conflict ireductibil cu to
talitarismul — semnifica
ția factologiei filmului is
toric captivant Tocmai de 
aceea pretinde Huston ve
detelor sale — Max von 
Sydow, Michael Caine, 
Sylvester Stallone, Bobby 
Moore, Osvaldo Ardiles — 
performanțe interpretative 
majore, pe potriva unei 
pelicule cu declarat carac
ter politic.

AL. COVACI

amănunt

rasiale.
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■ COLOCVII DE ISTORIE. 
„125 de ani de la forma
rea statului național ro
mân prin unirea Moldovei 
cu Muntenia" a fost tema 
colocviilor de istorie des
fășurate vineri la Călan, 
Brad și Orăștie. Organiza
te de Muzeul județean și 
Filiala Deva a Arhivelor 
Statului, colocviile de isto
rie au prilejuit momente 
evocatoare ale luptei po
porului român pentru uni
tate • și independență, li
bertate socială și națională, 
precum și relevarea izbin- 
zilor cucerite 
român sub 
partidului comunist.

de poporul 
conducerea

NAJIU-
Mem- 

literare 
„Or- 

„Flori 
din Uricani și 

!“ Văii

■ „UNIREA - 
NEA A FĂCUT-O", 
brii cenaclurilor 
„Venus“ din Petrila, 
ieu“ din Vulcan, 
de mină" 
„Panait Istrati" al 
Jiului din Petroșani au fost 
in aceste zile oaspeții mi
nerilor din 
calități. In 
ale minelor 
can, Petrila 
Văii Jiului au realizat emo
ționante momente literare, 
evocind prin versuri de 
adine mesaj patriotic eve
nimentul istoric de acum 
125 de ani.

cele patru Io- 
sălile de apel 
Uricani, Vul- 
și Drlja, poeții

VIAȚA LITERAR-ARTISTICĂ
• Seară de poezie. Mem

bri ai cenaclului literar 
„Panait Istrati* al Văii Jiu
lui s-au înb'Init cu oameni 
ai muncii de la stația 
C.F.R. Petroșani într-o sea
ră de poezie dedicată crea
ției lui Ion Minulescu.

• Teatre în turneu. Tea
trul de stat „Valea Jiului" 
Petroșani a întreprins un 
turneu în județ cu piesa 
„Steaua fără nume” de 
Mihail Sebastian. Piesa 
este reluată în repertoriul 
colectivului (desigur într-o 
altă distribuție) după 27 
de ani de la premiera pe 
scena teatrului petroșănean.

Săptămina care începe 
mîine va prilejui publicului 
iubitor al Thaliei din De
va și Hunedoara oreîntîl- 
nire cu creația dramatică 
atit ' - • - - -
Tudor 
dată, 
Sibiu 
dia 
Vals" 
joi la

Și Teatrul de stat maghiar 
din Timișoara își reia, la 
sfîrșitul acestei luni, micro- 
stagiunea în județul nos
tru. El va debuta cu co
media muzicală „Liliomfi" 
de Sziglieti Ede.

de îndrăgită a lui 
Mușatescu. De astă 
Teatrul de stat din 

va prezenta come- 
muzicală „Titanic 

(miercuri - la Deva, 
Hunedoara).
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IZIUNE
INICA, 
lu ARIE

Iul familiei
U patriei 
pentru toți 
[tulul (parțial

copiilor
Iteca de giiioz- 
knocchio"
Lminical (par

tal: „Viața Iul 
I da Vinci"

Icran pentru

Jseri
kl (parțial co-

| și poezia ca-
I însoțit isto- 

kstic: „Pentru 
[color) — ul- 
[te
[baladă — me- 
bulare
Iii * Sport. 

Ianuarie

II (parțial co

rcea în econo-

L cinstire
v. : „Unirea 
prea“, de Ion 
emieră pe ța- 
•). Partea I 

600 de se-

tftlcloric
11 (parțial co-

tine, țara 
uzică ușoară.

1 Ac-
I hMv iute: 
gramul sate- 
Ein duminical; 
L pentru toți; 
pal; 13,15 Or- 
liuzică ușoară 
[ziunii ; 13,30
hl femeilor ; 
veselă; 14,40
părului româ- 
lubul artelor; 
se știri ; 16,05 
pr; ’17,00 Me- 
ete; 17,30 Di- 
Lcloric; 18,00 
iri; 18,30 Mu- 
ru tnti; 20,00 
20,lj^pintarea 

H) Turneul me-
Radiojurnal; 

Lmic sportiv ; 
e dans; 23,30— 
muzical.

Imul spre vic- 
I I-II (Patria); 
lalben (Arta); 
I : Balul de

Ex- 

f— lOme I-U 
Icul lord (Si- 
I Ochi de urs 
rele vals — 
I (Constructo- 
1OȘANI : Ba- 
Ircubeu (Uni- 
[dispărută (7 
re ti, omul ză- 
EUl); LUPENI: 
Ier (Cultural); 
iio, dar rămîn 
teafărul); LO- 
Inul spre Rio 
kiNOASA : și 
Ică, nu-i așa? 
|; URICANI : 
|ului (Reteza- 
I Un^urîs în 
pteauW roșie); 
| : Așteptînd
Minerul) ; 
1D. la munte 
Patria); ABBA 
EOAGIU-BAI î 
a de cultură); 

[comando pen- 
|ea (Dacia) ; 
[imul oaselor ; 
Incul, petrolul 
■Casa de cul- 
RIA : Despăr- 
|ă — seriile 

; ILIA : Răz- 
kicilor (Lumi- 
R.I ! Eu, tu și 
rui).

EAH

pbabil pentru 
Irie 1984: Vre- 
nua să se ră- 

va fi varia- 
rșitul interva
le va acoperi 
te sud-vest și 
pea precipita- 
Isub formă de 
Bapoviță. Vin- 
[ moderat din 
vest, apoi din 
p. Temperatu- 
Ivor îi cuprin- 
Ls S și minus 

ceia maxime 
3 plus 2 

[se va semna- 
Meteorolog de 
Vrasgyak).

Creator al strategiei de obținere 
a independenței energetice a țării

(Urmare din pag. 1)

bătălia pentru energia 
lumina țării, dovedindu-se 

și responsabil 
al muncitorimii

în 
î> 
un destoinic 
detașament 
hunedorene. Construcția ter
mocentralei Mintia, a cărei 
piatră de temelie a fost 
pusă la scurt timp după 
Congresul al IX-lea, evolu
ția ei pînă la ceea ce 
este astăzi — stea de primă 
mărime și forță în conste
lația energeticii românești —, 
evoluția colectivului nostru 
poartă pregnant pecetea 
preocupărilor și orientărilor 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în acest domeniu 
de avangardă al oricărei 
economii. Ca urmare a in-

dicațiilor 
general 
prilejul 
efectuate 
s-a aflat 
tru — termocentrala 
a ajuns la o putere insta
lată de 1 260 MW, iar pro
cesul tehnologic în princi
palele sectoare a comportat 
numeroase îmbunătățiri și 
modernizări. Materializînd 
neabătut indicațiile secre
tarului general al partidului, 
colectivele noastre de la 
Mintia și Paroșeni au ac
ționat cu toată priceperea, 
dăruirea și responsabilitatea, 
în vederea menținerii tutu
ror agregatelor și instalațiilor 
energetice la parametrii 
maximi de funcționare, pen-

date de secretarul 
al partidului 

vizitelor de 
în județ — 

și în mijlocul nos- 
Mintia

cu 
lucru 
cînd

chemării
(Urmare din pag. 1)

care trebuie să le crească 
și cantitățile de produse ce 
să le obțină, cit să con
tracteze și să predea la 
fondul de autoaprovizio- 
nare și la fondul de stat, 
în raport de suprafața de 
teren ce o deține. Cunos- 
cînd sarcinile ce le avem

valoare 
produc- 
să creș- 
livrările

Răspundem prin fapte 
partidului 
de îndeplinit, ne vom stră
dui să punem în 
întreg potențialul 
tiv al pămîntului, 
tem producția și
la fondul de stat, con
vinși fiind că astfel asigu
răm ridicarea propriei 
bunăstări și o tot mai bună 
aprovizionare a populației 
cu produse agroalimentare.

tru eliminarea deranjamen
telor ți avariilor, reușind ca 
în anul trecut să producem 
la Mintia 
cantitate 
trică din 
tralei, cu 
mai mult

In anul 
nostru îi 
sebit de mobilizatoare. Con- 
știenți de importanța reali
zării lor și hotărîți să răs
pundă chemării adresate e- 
nergeticienilor de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu prin noi 
fapte de hărnicie, comuniștii, 
toți oamenii muncii din uni
tățile 
gajat 
zi a 
duce 
tați le 
electrică, 
perioada 
ianuarie 
mentar în 
național 
kilowați-oră, din care 42 de 
milioane pe cărbune. Sînt 
realizări pe care energeti- 
cienii hunedoreni s-au an
gajat să le amplifice acum 
în acest început de an, în 
care întreaga națiune se 
pregătește să sărbătorească 
aniversarea zilei de naștere 
a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, iubitul conducă
tor al partidului și poporu
lui nostru.

cea mai mare 
de energie elec- 

istoria termocen- 
760 milioane kWh 
decît în 1982.
1984, colectivului 
revin sarcini deo-

întreprinderii s-ou an- 
plenar încă din prima 
anului pentru a pro- 
și livra constant canti- 
necesare de energie 

Ca urmare, în 
trecută din luna 
s-a livrat supli- 

sistemul energetic 
peste 82 milioane

Săptămîna educației juridice 
a oamenilor muncii hunedoreni

în perioada 23—29 ianua
rie se va desfășura în între
gul județ un complex de 
acțiuni consacrate educației 
juridice a oamenilor mun
cii de toate categoriile. 
Pentru a ne edifica asu
pra conținutului acestor 
activități ne-am adresat 
tovarășului Constantin 
Purcilean, director al Ca
binetului județean pentru 
activitatea ideologică și po- 
litico-educativă.

— Deci, tovarășe direc
tor, ce țintă au acțiunile 
din săptămâna educației 
juridice ?

— Tot ce se întrenrin- 
de urmărește amplificarea 
și sistematizarea unui nu
măr important de activități 
care să vină în sprijinul 
cunoașterii de către toți 
oamenii muncii a hotărî
rilor de partid și a legilor 
țării. Mai exact, de aceas
tă dată se acționează pen
tru însușirea și aplicarea 
în viață a prevederilor 
Planului național unic de 
dezvoltare economico-so- 
cială a țării, a programe
lor și legilor adoptate de 
Marea Adunare Națională 
din 15 decembrie 1983, 
de ședința Comitetului Po
litic Executiv al C. C. al 
P.C.R. din 16 ianuarie a.c. 
privind creșterea produc
ției agricole în gospodă-

Gospodăriile care contractează și livrează animale 
și lapte pot cumpăra, la prețurile prevăzute de lege, 
următoarele cantități de furaje, stabilite în raport cu 
specia, categoria și numărul animalelor livrate, pre
cum și în raport cu cantitatea de lapte livrat:

Pentru animale

FOTBAL Azi, fa Deva, meci amical

Specia 
și categoria 
de animale

1. Tineret bo
vin livrat din 
zonele de 
deal și mun
te, peste 300 
kg viu

— 350 kg viu

— sub 350 kg 
viu

— peste 350 kg 
viu

2. Pentru porci 
în greutate 
de 110 kg 
viu și peste 
această greu
tate

CantitateaFelul U.M. . ,

Furaje 
concentrate
Furaje 
concentrate

Furaje 
concentrate

Furaje 
concentrate

kg

kg

kg

kg

150
Se scad cite 0,5 
kg pentru fie
care kg viu li
vrat sub 350 kg 
Se acordă în 
plus cite 0,5 kg 
pentru fiecare 
kg • viu 
peste

livrat
350 kg

220

producției
_ ___ ___ ale mem

brilor cooperativelor agricole de producție și 
in gospodăriile producătorilor particulari)

(Din Programul unic de creștere a 
agricole in gospodăriile personale

Se acționează stăruitor
(Urmare din pag. 1)

Constantin Ciocoiu și alții.
— Altfel n-am fi încheiat 

anul 1983 cu rezultate bune. 
După cum vedeți, nu ne 
dăm bătuți nici pe frig — 
completează dulgherul 
Mihai Boboiu, un alt frun
taș în munca pe șantier.

Și la celelalte puncte de 
lucru, conduse de maiștrii 
Ilie Cătilina, Petre Cosma 
și subinginerul Ilie Gaja 
se muncea în același ritm 
susținut, 
prezența 
bună.

— Fundația e doar baza 
blocului — ne spunea 
betonistul Gheorghe Barb. 
Mai ales acum, cînd tem
peratura e scăzută trebuie 
să turnăm cu mare aten
ție, să protejăm betonul, 
să facem lucru de cea mai 
bună calitate 
melia noilor 
mineri.

— Așa cum 
pe șantierul de locuințe din

bine organizat, 
la lucru fiind

aici, la te- 
case pentru

se muncește

Petroșani există toate pre
misele ca sarcinile lunii 
ianuarie și ale trimestrului 
întâi să fie îndeplinite
chiar în avans — sublinia 
tovarășul Robert Peti.
întrajutorarea dintre con
structori, formarea de bri
găzi complexe pentru a nu 
aștepta unii după alții, 
aprovizionarea ritmică a 
punctelor de lucru — 
IMC. Deva ne-a livrat 
panouri mari în avans —, 
prezența permanentă pe 
șantier a factorilor de răs
pundere de la trust și de 
la grup, urmărirea atentă 
pe faze a lucrărilor pentru 
ca toate 
mai bună 
tot atîtea 
fierul din 
va depăși 
an de a 
apartamente.

După cum i-am văzut la 
lucru pe constructori, 
într-o zi geroasă de iarnă, 
subscriem la afirmațiile-an- 
gajament ale interlocuto
rilor noștri.

să fie de cea 
calitate — iată 

garanții că șan- 
Petroșani își 
planul acestui 

construi 355 de

MUREȘUL EXPLORĂRI - F.C. CORVINUL
Deci duminicile cu fot

bal încep și se vor înteți 
mereu în săptămânile ur
mătoare. Deocamdată cu 
meciuri amicale, de an
trenament și verificare, 
cum va fi și cel ce va 
avea loc azi pe terenul 
principal al stadionului 
„Cetate" din Deva.

Echipa deveană Mure- 
șul-ExpIorări va primi 
replica divizionarei A, 
F. C. Corvinul, angajată 
într-un susținut efort de 
pregătire pentru a reuși 
ca în curînd să ofere 
suporterilor săi mai multe 
bucurii decît în toamnă.

Meciul va începe la 
orele 11.

riile 
brilor 
gospodăriile producătorilor 
particulari.

Am inițiat acest com
plex de activități pornind 
de la realitatea că efortul 
colectivelor de muncă 
pentru îndeplinirea sarci
nilor de plan, comporta
mentul tuturor categoriilor 
de oameni ai muncii în 
toate împrejurările se află 
în legătură nemijlocită cu 
cunoașterea temeinică a 
hotărîrilor de partid, a le
gilor țării, acestea trebuind 
să devină fundamentul u- 
nor convingeri 
caracter

— Cu 
tămîna ?

— La 
lor, orașelor, 
marilor întreprinderi 
instituții va avea loc mîine, 
luni, 23 ianuarie, instruirea 
colectivelor de propagan
diști ale organelor locale 
de partid, a propagandiști
lor din sistemul învăță- 
mîntului politico-ideologic, 
a colectivelor de agitatori, 
a altor cadre pentru cu
noașterea conținutului le
gilor, a programelor spe
ciale, a măsurilor adoptate 
de Plenara C. C. al P.C.R. 
din 15—16 noiembire 1983, 
a celorlalte 
măsuri 
sfîrșitul 
începutul anului curent.

— Apoi, în zilele urmă
toare ?

— Din multitudinea de 
acțiuni din zilele următoa
re mă voi referi doar la 
cîteva. De pildă, în 24 ia
nuarie, la intrarea și ieși
rea din schimburi în între
prinderi și instituții, în 
adunări ale oamenilor mun
cii din unități agricole so
cialiste și în satele necoo- 
perativizate vor fi organi
zate întruniri 
de partid, 
aparatul de 
profesori de 
le, în care

personale ale mem- 
cooperatori și în

ferme, cu
constructiv.

ce începe săp-

nivelul muncipii- 
comunelor, 

Și

hotărîri și 
adoptate către 
anului trecut și

cu activiști 
lucrători din 
stat, juriști, 
științe socia- 

se dezbate

tema „Planul țării, pianul 
nostru".

In toate unitățile agri
cole, în satele necooperati- 
vizate și în cartierele din 
orașe vor avea loc dez
bateri asupra programului 
privind autoconducerea și 
autoaprovizionarea, pentru 
asigurarea bunei aprovizio
nări a populației cu produ
se agroalimentare.

într-o altă zi, în muni
cipiile Deva, Petroșani și 
Hunedoara, precum și în 
orașele Brad, Călan, Ha
țeg, Orăștie și Simeria se 
vor organiza dialoguri ju
ridice 
trebări 
tema : 
tru reducerea consumului 
de materii prime, de com
bustibil și energie electri
că, pentru valorificarea 
superioară a materiilor 
prime și materialelor".

Tot în cursul săptămînii, 
Cabinetul județean pentru 
activitatea ideologică și 
politico-educativă, în co
laborare cu filiala jude
țeană a Asociației juriști
lor, va organiza la Deva 
simpozionul „Contribuția 
creatoare a secretarului 
general al partidului, pre
ședintele țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la dez
voltarea legislației socia
liste" .

— Ce exigențe conside
rați că trebuie să îndepli
nească toate acțiunile ?

— La una dintre ele 
m-am referit la început, 
privind formarea unor con
vingeri ferme, care să 
determine 
ment de 
înaintată 
jurările. 
tură cu 
majoră se 
manentizării 
nea preocupări, 
du-se 
formalismului și 
f loialității.

sub formă de in
și răspunsuri pe 

„Preocuparea pen-

ferme,
un comporra- 

esență socialistă, 
în toate imp re
in strînsă iegă- 
această exigență 
află nevoia per- 

unor aseme- 
■acționin- 

cu tărie împotriva 
super-

CORNEL ARMEANU• — •
Cantitatea de lapte marfă barometrul

Activității fermelor zootehnice
(Urmare din pag. 1)

dere de funcționarea insta
lațiilor și 
programului
Readucem însă în 
tovarășului Petru 
șeful Oficiului de 
ducție și selecție a 
lelor, necesitatea de a solu
ționa problemele legate de 
reproducție, 
dimineață 
operatoarele 
re n-au 
pînă la ora 
motivîndu-se că una face 
naveta la Hunedoara, iar 
cealaltă are program re
dus (!). Totodată se impune 
grijă sporită pentru aplica
rea tratamentelor la cele 
105 vaci, în vederea reali
zării montelor planificate. 
Pe lîngă o bună gospodă
rire a nutrețurilor este 
necesar să 
și aplicate 
șămintele 
platformă.

Producția livrată de la 
CA..P. Bretea Mureșană 
trebuie să sporească, asi
gurând stabilizarea în fer
mă a unor îngrijitori lo
calnici, care să dovedească 
dragoste de animale, să le 
îngrijească și să le fura- 
jeze în raport de normele 
stabilite. Conducerea S.M.A. 
Ilia s-a angajat să re
medieze operativ defecțiu
nile ivite la instalația 
evacuare a dejecțiilor.

Este de neînțeles de 
la CA.P. Sîrbi, unde 
construit un grajd cu me
canizare completă, o parte 
din vacile cu lapte sînt

de respectarea 
de furajare, 

atenția 
Radu, 
repro- 

anima-

deoarece ieri 
nici una din 
însămînțătoa- 

fost prezente, 
8, la program,

fie transportate 
în cîmp îngră- 
organice din

de

ce
s-a

ținute în adăpostul de la 
brigada Valea Lungă. Tot 
aici vițeii sînt lăsați fără 
așternut, ceea ce dovedește 
lipsa de grijă a conduce
rii C.A.P. față de forma
rea unei mătci cu poten
țial biologic ridicat.

Surprinde neplăcut tără
gănarea 
vestiției 
la Zam 
Burjuc, 
șl conducerea unității vi
zate avînd datoria să ac
ționeze energic pentru rea
lizarea sarcinilor ce le re
vin. Situația reproducției

se 
de

în finalizarea in- 
ce trebuie făcută 
de către C.A.P. 
atît primăria cit

suri, primarul Cornel Moi- 
sin trebuie să se implice 
mai mult în activitatea 
cooperativei agricole.

Ferma C.A.P. Teiu 
confruntă cu lipsa
fînurl, iar unii îngrijitori 
continuă să locuiască la
capătul grajdurilor, aspect 
constatat și la C.A.P.
Lăsau (!). Indisciplina la 
ferma C.A.P. Ohaba începe 
de la șeful fermei și de la 
operatorii însămînțători, 
care, ieri n-au fost pre- 
zenți la program.

Prin lotizarea și furaja
rea diferențiată a vacilor,

BRIGADA „FULGER» ÎN ZOOTEHNIE

este total nemulțumitoare, 
ceea ce afectează negativ 
și producția de lapte.

între neajunsurile 
nalate 
Dobra nu se poate 
cu vederea starea precară 
de întreținere a vițelelor 
destinate reproducției și 
deficitul existent la sorti
mentul de fibroase, iar la 
Roșcani se menține o 
structură necorespunză
toare a efectivului de bo
vine, existînd 69 de vaci 
infecunde.

Prezența la program a 
factorilor răspunzători de 
soarta producției din zoo
tehnie la C.A.P. Gurasada 
este formală, vacile nefiind 
îngrijite, lotizate și fura
jate diferențiat Evidența 
reproducției este defectuoa
să, lipsind și tăblițele teh
nologice. în loc să caute 
justificări pentru neajun-

sem-
la ferma C.A.P. 

trece

la ferma CA..P. Sălciva se 
poate obține mai mult 
lapte. De asemenea, este 
necesar să fie completată 
grabnic balanța furajeră 
cu fînuri. La unitatea a- 
mintită, deși există con
diții să se asigure igiena 
mulsului, nu există preocu
pare ca îngrijitorii să res
pecte normele stabilite în 
acest sens. ~ 
aceeași stare 
s-a întâlnit șl
Gurasada, Teiu, Ilia și în 
alte unități, unde îngriji
torii nu au halate, nu se 
încălzește apa necesară 
spălării ugerelor vacilor cu 
lapte.

ATENȚIE MAI MARE 
LA REGULILE 
DE ZOOIGIENA

De altfel, 
de lucruri 
la C.A.P.

Din cele 60 de animale 
aflate la brigada din Ră- 
dulești a cooperativei a-

gricole din localitate, doar 
21 se află în lactațic. Se 
obțin, în medie, 25 de litri 
de lapte pe zi. Vitele au 
o stare fiziologică precară, 
iar igiena mulsului lasă 
de dorit. La ora actuală, 
aici nu există șef de fermă 
și nici măcar brigadier 
zootehnic. în aceste condi
ții, la programul de grajd 
au participat Trandafir 
Mihoc, inginerul șef al coo
perativei, Lenuța Bogdan, 
contabila unității și Eu
genia Lazăr, primarul co
munei Dobra. Prezența lor 
a avut darul de a îmbună
tăți, într-o oarecare mă
sură, activitatea în aceas
tă zi, dar ea trebuie sâ 
se desfășoare la același 
nivel în permanență. Ne 
referim, în special, la res
pectarea strictă a regulilor 
zooigienice, la hrănirea 
diferențiată a animalelor.

★
Există condiții să fie îm

bunătățită simțitor activi
tatea din toate fermele 
zootehnice ale Consiliului 
unic agroindustrial Ilia, 
ridicarea calității muncii 
în acest sector implicând 
o mai mare răspundere 
din partea cadrelor de la 
consiliul unic, consiliile 
populare și conducerile 
C.A.P. Totodată se impu
ne ca și cadrele de ia or
ganele agricole judj’țone 
care răspund de aceste 
unități să-și facă mai mult 
simțită prezența în coordo
narea muncii din zootehnie, 
deoarece ieri nu am întâl
nit nici un aspect demn 
de consemnat în această 
privință.
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125 de ani de la formarea statului 
național român, prin unirea 

Moldova* cu Muntenia
(Urmare din pag. 1)

R.S.R. ; Gheorghe Platon, 
prof. univ. dr„ Universi
tatea „Al. I. Cuza“ din Iași; 
Dinu C. Giurescu, prof, 
univ. dr., Institutul de arte 
plastice „Nicolae Grigores- 
cu“; Llviu Maior, prof, dr.. 
Universitatea din Cluj-Na- 
poca; Mihal Cruceanu. mi
litant al P.C.R. cu stagiul 
din 1921; Gheorghe Zaha- 
rla, director adjunct al In
stitutului de studii istorice 
șl social-politice; Ion Ursu, 
membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-vice- 
prcședinte al Consiliului 
național pentru știință și 
tehnologie.

Intr-o atmosferă insufle- 
țitoare. participanții la se
siune au adresat, în în
cheierea lucrărilor, o tele
gramă Comitetului Central

Expoziție de
La Muzeul de artă al 

Republicii Socialiste Româ
nia a fost deschisă, sîmbă- 
tă la amiază, expoziția de 
artă plastică „125 de ani 
de la formarea statului ro
mân modern". Expoziția 
se înscrie In ampla suită 
de manifestări politico- 
educative și cultural-artis- 
tice prin care întreaga 
țară sărbătorește împlini
rea a cinci sferturi de veac 
de la constituirea statului 
național român, care s-a 
realizat prin unirea Mol
dovei cu Muntenia, la 24 
ianuarie 1859.

Cuvîntul de deschidere 
a fost rostit de tovarășa 
Suzana Gâdea, membru su
pleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Con
siliului Culturii și Educa
ției Socialiste, care a sub
liniat semnificația deose
bită a actului istoric de 
acum 125 de ani.

Expoziția reunește valo
roase lucrări de pictură, 
sculptură și grafică din se
colul al XIX-lea și al XX- 
lea, creații semnate de re

al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral ai Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România.

Participanții la sesiune 
au aclamat, îndelung, cu 
multă căldură, pentru 
partid și secretarul său 
general. Reafirmînd vi
brant sentimentele de ne
țărmurită dragoste, stimă 
si recunoștință, pe care în
treaga națiune le nutrește 
fată de conducătorul iubit 
al partidului și statului 
nostru, cei prezenți au ros
tit cu înflăcărare cuvintele 
atît de scumpe tuturor fii
lor patriei: „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și po
porul !“, „Ceaușescu — pa
ce întreaga asistență a 
alăturat acestor profunde 
simțăminte urarea adresa
tă din adîncul inimii 
„Ceaușescu la multi ani !“. 

artă pîastică 
prezentanți de frunte ai 
artei românești. Problema
tica unirii, atît de viu re
flectată de cultura româ
nească încă din secolul 
trecut, a constituit și con
stituie un motiv de amplă 
semnificație pentru creația 
plastică românească con
temporană.

Expoziția dedicată împli
nirii a 125 de ani de la for
marea statului român mo
dern ilustrează convingă
tor largul ecou pe care l-a 
avut și îl are acest eve
niment de importanță deo
sebită în viața poporului 
român, ce se regăsește as
tăzi, alături de alte mo
mente cruciale ale istoriei 
noastre în deplina unitate 
de gîndire și simțire a în
tregii națiuni în jurul 
partidului, a secretarului 
său general, președintele 
Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ctitorul 
României moderne, apără
torul idealurilor revoluțio
nare închinate înfloririi 
multilaterale a patriei, cau
zei păcii, socialismului și 
comunismului.

STOCKHOLM 21. — Tri
misul Agerpres, Victor 
Martalogu, transmite: în 
cadrul Conferinței pentru 
măsuri de încredere și se
curitate și pentru dezarma
re în Europa, care se des
fășoară la Stockholm, s-au 
încheiat ședințele plenare, 
ultimii vorbitori ca și cei
lalți reprezentanți ai sta
telor participante care au 
luat cuvîntul pînă acum, 
reliefînd necesitatea ca fo
rumul din capitala Suediei 
să continue procesul înce
put la Helsinki, să aducă 
o contribuție importantă 
la oprirea actualelor ten
dințe negative din viața 
internațională, la restabi
lirea și dezvoltarea dialo
gului și încrederii recipro
ce. Un accent deosebit a 
fost pus pe imperativul ca 
această conferință să se 
soldeze cu adoptarea unor 
măsuri concrete, practice 
de întărire a încrederii și 
securității, de stopare a

cursei înarmărilor șl tre
cerea la dezarmare, pen
tru promovarea largă a u- 
nei politici de pace, inde
pendență, securitate și în
țelegere internațională.

★
STOCKHOLM 21 (Ager

pres). — Tovarășul Ștefan 
Andrei, ministrul afaceri
lor externe, care a parti
cipat la lucrările de des
chidere a Conferinței pen
tru măsuri de încredere 
și securitate și pentru dez
armare în Europa, a avut 
la Stockholm întâlniri cu 
miniștrii de externe ai Bel
giei, Marii Britanii, Cipru
lui, Iugoslaviei. Maltei, 
Suediei și Turciei.

Au fost discutate pro
bleme vizînd promovarea 
și dezvoltarea relațiilor bi
laterale, precum și ches
tiuni aflate în atenția Con
ferinței de la Stockholm 
și, în general, ale securi
tății și păcii în Europa și 
în lume. „

j j
J JJ
j

■ LAGOS. — In cadrul 
unei conferințe de presă, 
care a avut loc în capi
tala Nigeriei, Lagos, direc
torul general al UNESCO, 
Amadou Mahtar M’Bow, a 
arătat că in lume există 
in prezent 800 milioane de 
analfabeți adulți ți 125 mi
lioane de copii de virstâ 
școlară, care nu au avut 
posibilitatea de a învăța 
să scrie și să citească.

■ MANILA. - Filipinele, 
care au o datorie externă 
de 25 miliarde dolari, au 
obținut din partea băncilor 
creditoare un nou morato
riu de 90 zile asupra da
toriilor scadente, informea
ză ziarul „Business Day".

T
| BERNA. - Pentru a 

doua oară în această săp- ț 
tămină, aeroportul interna- 
țional din Geneva a fost 
inchis, simbătă, din cauza
căderilor masive de zapa- ' 
dă, care blochează pistele 
de aterizare și decolare, 
informează agenția France 
Presse.

- Președinte- 
Hosni Muba- 
favorabil ho- 
de Organiza- 

Islamice \ 
(O.C.I.), de a trimite o co- 
misie la Cairo, însărcinată , 
cu studierea problemelor ’ 
legate de reintegrarea E- ț 
giptului in O.C.I., a de

■ CAIRO, 
le Egiptului, 
rak, privește 
târirea luată 
ția Conferinței

clarat consilierul preziden- i 
țial pentru probleme poli- ’ 

l 

(

tice Osama El-Baz, citat 
de agenția France Presse.

GRUPUL ÎNTREPRINDERILOR DE 
GOSPODĂRIE COMUNALĂ SI LOCATIVÂ 

HUNEDOARA - DEVA 
Str. V. I. Lenin, nr. 6

ORGANIZEAZĂ
CURS DE PREGĂTIRE pentru instrumentiști 

fanfară, începînd cu data de 1 februarie 1984.
Se primesc candidcfi în vîrstâ de 12-30 ani, 

avînd obligația ca dupâ absolvirea cursului 
să activeze în fanfara unității.

De asemenea, mai recrutează instrumentiști
care să participe la fanfara G.I.G.C.L. Hune
doara - Deva.

înscrieri și relații suplimentare la biroul 
administrativ, telefon 15852 și 11065.

COOPERATIVA „MOȚUL" BRAD

ÎNCADREAZĂ

• OLARI pentru secția din Baia de Criș. 
încadrează, de asemenea, tineri pentru 

calificare în meseria de olari.

publicitate
V î N Z A R I

• Vînd apartament 4 came
re, cărămidă, gaze. Deva, stra
da Lenin, bloc 1, scara B, 
apartament 31, telefon 16277, 
după orele 17. (3697)
• Vînd casă. Deva, strada 

Parîngului nr. 13. Informații 
telefon 11441. (3700)

• Vînd casă, comuna Ro
mos, preț convenabil. Informa
ții Orăștie, str. Mureșului, 
bloc 1, apartament 7, după 
ora 16. (C. 7)
• Vînd apartament două ca

mere, bloc 56. apartament 29 
și Moskvici 408. Orăștie, preț 
convenabil. (C. 6)

SCHIMBURI DE LOCUINȚE
• Schimb apartament două 

camere, Buziaș-Băi, cu simi
lar Deva. Telefon 956/13282, du? 
pă orele 18. (3695)

• Schimb apartament pro
prietate, 4 camere, garaj, Baia 
Mare, cu 3—4 camere Deva. 
Telefon 956/15320 sau 994/32181.

(3701)

ÎNCHIRIERE
• Ofer cu chirie cameră și 

bucătărie cu gaze. Deva, stra
da Banatului 3, telefon 17476, 
după orele 16. (3698)

OFERTE DE SERVICIU
• Caut femeie pentru îngri

jit copii. Deva, telefon 11026, 
după orele 17. (3687)
• Primim femeie internă 

pentru menaj. Hunedoara, 
Trandafirilor nr. 3, aparta
ment 79, Milâk. (C. 26)

AV.V-V V.W.- V.-.’. .-.VAWAVA-AWW.WAWAMJWAWAW.^\VWVAW/AVA,W/AW<'

| nti *E3 DuminiCâL

Mama Sabina,
intre longevivii hunedo- 

reni se numără ți Sabina 
Bulbucan, din comuna 
Geoagiu. Astăzi, conjuae- 
țeana noastră împlinește 
venerabila virstă de 100 
de ani. Aleasă sărbătoa
re, așadar, pentru aceasta 
mare îndrăgostită de viață 
O scurtă fișă biografică : 
s-a născut la sfirșitul seco
lului trecut, in 22 ianuarie 
1884, in Geoagiu. Are pa
tru copii, trei tete și un 
băiat: Maria, Ana, Saveta 
și Ion, de virste intre 65 
și 78 de ani. Mai are o 
mulțime de nepoți și stră
nepoți. Toți sint membri 
cooperatori in Geoagiu. 
Soțul i-a căzut eroic in 
luptele pentru apărarea 
patriei, in timpul primului 
război mondial. Nu s-a mai 
căsătorit. Toată viața s-a 
ocupat cu pasiune și dra
goste de agricultură și creș
terea animalelor. N-a tost 
niciodată bolnavă, n-a tăcut 
măcar o injecție. „A fost 
și este o temele sănătoasă 
- ne spunea loan Olteana, 
nepotul său, care ne-a vi
zitat zilele trecute la redac
ție. Este puțintică la trup, 
dar arătă bine. Iși păstrează

la 100 de ani!
neștirbite mobilitatea spiri
tului, mai ales farmecul și 
verva care au caracteri
zat-o întotdeauna. Dumini
că — astăzi, n.n. — vrea să 
tacă ceva mai deosebit. 
Ne-a trimis vorbă la toți 
că ne-așteaptă“. .Moi po- 
vestiți-ne". .Parcă o văd 
plingind de bucurie că ne 
vede sănătoși și Io casele 
noastre. Parcă o văd cum 
trece pe la fiecare, ne min
gile fețele cu palmele el 
aspre de muncă, spunin- 
du-ne să avem grijă de 
copii, să fim oameni cu 
respect pentru oameni. Că 
ea așa ne-a invățat. Cite 
nu ne-a invățat... Apoi, in- 
demnindu-ne la voie bună 
și la petrecere, va lua pa
harul și va toasta pentru 
noi, pentru sănătate și pa
ce. Ce minune de femeie !“.

Astăzi, 22 ianuarie '84, 
mama Sabina iși serbează 
impreună cu tați cei dragi, 
un centenar de existență, 
a suta iarnă de cind tră
iește in cinste și omenie 
printre locuitorii Geoagiu- 
lui. Noi ii dorim multă să
nătate și „La mu Iți ani /".

LI VIU BRAICA

DIN LUMEA 
COPIILOR

ORIZONTAL: 1) Marea bucu
rie a copiilor — Trainic senti
ment ce leagă pe copii de 
părinți (pl.); 2) Scriitor italian 
(1846—1908), autor al volumu
lui „Inimă de copil** (Edmon- 
do de...) — „...copilărie44, poe
zie de V. Micle; 3) Bărbat ca
re prinde sau vinde raci — 
Cap in insula Noua Caledo- 
nie; 4) „...loc de copilărie",
poezie de H. Aramă — Regi
zor român, căruia îi aparține 
pelicula „Cîntec pentru fiul 
meu“ (Constantin) — Ciocir- 
lie; 5) A scris piesa de tea
tru „Atențiune, copii î“ (Lucia 
Băleanu-...); 6) Comună in
Danemarca — Pronume per
sonal — Nadia Comâneci; 7) 
.Cîntec pentru copilul...", ver-

suri ale poetului Emil Isac — 
Introduse in iesle ! — Siglă 
pentru „Asociația Internațio
nală a Universităților- ; 8)
Compozitor francez (n. 1905), 
autor al lucrării .Dacă toți 
copiii lumii și-ar uni glasu
rile- (Paul) — Regizor francez 
(n. 1909), căruia ti aparține 
pelicula „Copiii paradisului- 
(Marcel); 9) Radu Năstase — 
Crescut; 10) Semnează volu
mul de versuri, intitulat „Iu- 
bește-ți patria, copile !• (Mi
hal) — „Pi in ea copilăriei...-, 
film ta regla cineastului so
vietic L Lupi; 11) Minore la 
copil — Poet de limbă maghia
ră din România (n. 1920). au
tor al volumului de versuri 
.Poezii pentru copii- (Lajos).

VERTICAL: 1) Compozitor și 
dirijor al corului „Madrigal- 
(n. 192S), autor al piesei cora
le „In vacanță- (Constantin) 
— Compozitoare (n. 1931), din 
a cărei vastă operă reținem

ciclul de piese pentru pian, 
intitulate „Din lumea copiilor- 
(Myriam); 2) Pictor clasic
(1831—1891). autorul pinzei „Co
pii ta uniformă (Theodor) — 
Pictor francez (1789—1863), că
ruia 11 aparține tabloul „Copi
lul adoptat* (Horace); 3) „E 
ziua noastră, ziua celor...- se 
intitulează corul aparținînd 
lui G. Deriețeanu (sing.) — Cel 
al vieții începe din copilărie 
— Sodiu; 4) O bomboană de 
copil — Arșic (reg.) ; 5) Ti
nă r compozitor, care semnea
ză partitura intitulată „Pace 
pentru toți copiii lumii- (Flo
rin) — Copii alintați; 6) Ion 
Suciu — Eterna întrebare — 
Uluc; 7) Privitor la grija față 
de copiii orfani; 8) Cuvint cu 
care se sperie copiii răi — 
Radu Udrea — Clopoței poe
tici; 9) Dragii noștri copii 
(fig.) — Bătut la cap; 10) Prin 
codri I — Pe data de tatii 
a acestei luni sărbătorim Ziua 
internațională a copilului — 
....grădiniță-, compoziție a 
sculptorului D. Popovici; 11) 
Compozitor contemporan (n. 
1928). din a cărui vastă crea
ție reținem corul intitulat 
«Statem copiii României- (Li-

viu) — Pedagogă suedeză 
(1849—1926), autoarea cărții 
„Secolul copilului- (Ellen).

Dicționar: TUO, VRAI.

PETRU PARDAU
Cercul rebusist „Dacia" 

Hunedoara

DEZLEGAREA CAREULUI 
APĂRUT IN ZIARUL NR. 8107 î 

1) Durabil — Ps; 2) Inuman 
— Rău; 3) Rigid — Dens; 4) 
Zr — Repede; 5) Iaa — Ocult; 
6) v — Blegit — R; 7) Iți — 
Vasali; 8) Calp — Nib — M; 
9) Ireal — Vioi; 10) Ie — ne
milos.

MAT IN DOUA 
MUTĂRI

SOLUȚIA PROBLEMEI
DIN ZIARUL NR. 8107:

Controlul poziției:
Alb: Rb6, Ddl, Nd«, Cg5. 
Negru: Reâ, pil.

1. Cf4 — h3 g4 — h3.
2. Rg3 — f3 h3 — h2.
3. Cfl — g3 mat.

URME
IN PAȘII VORBEI

• Degeaba te îndîrjești 
cînd nu mai poți.

• Cînd ai ieșit de sub 
papuc, nu mai contează 
cit eștî de șifonat

• Apusul lungește umbra 
pînă o face noapte.

• Fiecare herghelie cu 
calul ei breaz.

• N-a putut să renască 
precum pasărea Phoenix. 
Rămăsese prea puțină 
cenușă.

MĂRTURISIRE
— Am cea mai profundă 

admirație pentru corpul me
dical — spuse bolnavul pri
vind lung silueta suplă a 
doctoriței...

J
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