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Tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, membru al Comitetului Politic EJÎfecutiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, prim viceprlm-ministru ^1 Guvernului Republicii Socialiste România, președintele Consiliului Național . pentru Știință și Tehnologie, a fost sărbătorită, cu
tovarășul NICOLAE CE A U Ș E S CU

II, CIT MAI MULT

ANCHETA ZIARULUI
la început de an ,

întreprinderea 
minieră. Dîlja

Sarcinile de plan — 
realizate ritmic* integral

1. Măsurile întreprinse vă asi
gură condițiile îndeplinirii pre
vederilor de plan pe 1984? Cum 
încheiați luna ianuarie și trimes
trul I ?

organizațiile de partid pentru 
îndeplinirea planului?

3. Ce măsuri și acțiuni și-a 
propus organizația de sindicat 
in sprijinul producției?2. Ce măsuri politice întreprind

Azi răspund: ing. AUREL M ARH AN, directorul minei, ION LUPU, 
secretarul comitetului de partid și președinte al consiliului oamenilor 
muncii, IOAN CORNEA, președintele comitetului de sindicat

Revirimentul a avut loc
1, ING. AUREL MAR- 

HAN: „Măsurile pe care
•le_am întreprins în anul1983 ne asigură condițiile necesare realizării integrale și ritmice a prevederilor 'e plan, pe anul 1984. Am js în funcțiune toate capacitățile de producție prevăzute și necesare îndeplinirii sarcinilor de plan. Precizez că în anul 1983 am redeschis blocul II, un- . de aveam capacități imobilizate încă din anul 1979,

turilor de lucru. Am realizat planul de școlarizare stabilit pentru anul 1983 și l-am depășit cu peste 20 la sută. In felul acesta ne.am îmbunătățit structura efectivelor calificate ceea ce ne va asigura creșterea productivității muncii. Vom continua oceastă acțiune, la același nivel, și în pnul 1984.Vom începe și la noastră introducerea tehnologii avansate mina unor _ .. . ___ cumdatorită focurilor endogene. este, de exemplu, tavanul — ■ - de rezistență care să nepermită, de asemenea, să
Dorin CHETA

i Tot din anul 1983 în cadrul unei acțiuni permanente ia mina noastră ne-am străduit să asigurăm calificarea forței de munci'. necesară plasării fron- (Continuare în pag. a 2_a)
a ««•«■■■ ■■■■■■■■ ■■■»■■ aatiBjaaa

In pqgina a 2-a

ocazia zilei de naștere și a îndelungatei sale activități revoluționare, în cadrul linei solemnități care a avut Ioc sîmbătă, 7 ianuarie, în Stațiunea Predeal.împreună cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, au participat to-

varășul Constantin Dăscă- lescu, alți tovarăși din conducerea de partid și de stat.
Tovarășei E 1 e na Ceaușescu i_a fost înmîna- tă în acest cadru- festiv Scrisoarea Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a Consi-

(Continuare în pag. a 4-a)

SCRISOAREA
Comitetului Politic Executiv 

al C.C. al P.C.R., a Consiliului 
de Stat și Guvernului 

Republicii Socialiste România, 
adresată tovarășei 

Eiena Ceaușescu
Iui Național pentru Știință și Tehnolo
gie — pentru înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului și statului 
nostru, a mărețelor obiective ale Pro
gramului partidului de construire a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre comunism. 

Este, de asemenea, un fericit prilej 
pentru noi să subliniem că sărbătorirea, 

.___ T. ____ . _________ _ .. ... _ în acest an, a zilei dumneavoastră de
urări de viață îndelungată, multă să- naștere — anul celei dc-a 40-a aniver- 
nătate și fericire. sări a revoluției de eliberare socială și

Folosim acest moment aniversar pen- națională, antifascistă și antiimperialis- 
tru a vă exprima înalta apreciere pe tă și al celui de-al XlII-lea Congres al 
care partidul și poporul nostru o dau partidului — coincide cu aniversarea a 
bogatei și neobositei dumneavoastră ac
tivități, spiritului profund revoluționar 
și înaltei competențe cu care acționați 
— ca membru al Comitetului Politic 
Executiv, ca prim viceprim-minstru al 
Guvernului și ca președinte al Consiliu-

Comitetul Politic Executiv al 
Comitetului Central al Partidului Comunist Roman 

Consiliul de Stat

Guvernul Republicii Socialiste România

Cu prilejul aniversării zilei de naș- 
■ tere și al îndelungatei dumneavoastră 
activități revoluționare, ne este deosebit 
de plăcut să vă adresăm, în numele 
Comitetului Poliție Executiv al Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român, al Consiliului de Stat și Gu
vernului Republicii Socialiste România, 
cele mai profunde sentimente de pre
țuire și stimă, călduroase felicitări și

Uricani. în 
destoinicul 
în mijlocul 
din schimbul 
de loan Urețu. (Continuare în pag a 4-a)

Brigadierul Dumitru 
Izvoreanu conduce una 
dintre formațiile de lu
cru evidențiate prin 
producțiile mari de 
cărbune, în cadrul sec
torului III de la mina 

imagine, 
brigadier, 
ortacilor 

condus

Ideea de unitate națională la români
■ ■■ ■■ ■■■ ■■■aagiao ■■«■■Hote

ÎN ÎNTREAGA ACTIVITATE: DE PARTID

Răspundere și spirit creator pentru înfăptuirea
sarcinilor calitativ sporite ale acestui anrea stilului și metodelor de muncă ale acestora. Dispunem în acest sens de o experiență bogată acumulată în 1983, experiență care, valorificată pe plan superior, va conferi activitățiide partid o eficiență sporită. \--Este știut că ' eficiența stilului și metodelor de muncă ale organelor și organizațiilor de partid se apreciază după fapte, după rezultatele dobindite. lată de ce principalul obiectiv care a concentrat preo-

In noul an colectivului minei Lupeni îi revin sarcini de mare răspundere pentru asigurarea economiei naționale cu necesarul de cărbune cocsifica- bil, în cantități sporite și de bună calitate, în condiții de eficiență mereu mai ridicată, potrivit exigențelor stabilite de orientările și indicațiile secretarii. general al parti- dull .a plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1983. înfăptuirea sarcinilor calitativ'sporite ale noului an presupune întărirea.,eon- cupă rile organtelor și orga- tînuă a rolului conducător irizațiilor de partid, de ---—'.i-- rr»acă ci inhstesti ale

tivă de la I.M. Lupeni a fost și este realizarea sarcinii de creștere a producției de cărbune, obiectiv de însemnătate deosebită pentru asigurarea independenței energetice a 
țării. In 1983 biroul comitetului de partid, comitetele sindicatului, al U.T.C, c,o,m. au acționat cu perseverență pentru asigurarea capacităților de producție la nivelul planului, aplicarea cu fermitate a principiilor autoges- tiunii și autoconducerii muncitorești. în centrul preocupărilor organelor și nroamzatiilor de partid a

rea vieții interne de-partid, cunoașterea, însușirea și aplicarea hotărîrilor de partid și de stat, a legilor țării, creșterea numerică și calitativă a rîndurilor partidului, educarea în spirit revoluționar a tuturor comuniștilor. Am urmărit repartizarea forțelor organizației noastre de partid pe’ sectoare ș- pe locuri de muncă, pe bază de sarcini concrete, cautmd să îmbinăm în mod armonios experiența celor mai vîrst-
IoanSAV, 

secretarul comitetului de 
partid al I.M. Lupeni

peste 45 de ani de luptă revoluționară, 
pe care ați desfășurat-o cu profund de
votament pentru cauza clasei muncitoa
re, a poporului român, pentru înfăptui
rea nobilelor idealuri ale dreptății so
ciale, ale socialismului și comunismului.

Concomitent cu activitatea deosebită din domeniul social-politic, tovarășa a~ cademician doctor inginer "Elena . Ceaușescu desfășoa- ,ră o bogată activitate pe tărîmul științei și tehnologiei. La baza întregii activități de cercetare a pus liniile directoare ale parti- perseverentă dublată ; de spirit analitic și creativitate, a adus contribuții oi. riginale, esențiale în domeniul chimiei macromole- culare, în special în polr- inerizare. 'Activitatea tovarășeiElena Ceaușescu se constituie într.un număr foarte mare de invenții și brevete de invenții și într-a operă vastă cuprinzînd trei monografiis de amploare. Astfel, în 1974 a apărut lucrarea „Cercetări în domeniul sintezei și caracter!-- Zării compușilor macromo- leculari". In 1979 apare volumul „l’olimerizarea stereo specifică a izoprenului“ care prezintă studiul sintezei cauciucului cis_l, 4- poîizoprenic, cu structură si proprietăți similare cu ale cauciucului natural, înlocuitor al acestuia în industria
Prof. Elza VĂDUVA, 

Liceul industrial nr. 1 
Petroșani

rea progresului material și tehnic în producția industrială și agricolă.Desfășurîndu-și ani în șir activitatea concretă în- tr-una din cele mal dinamice ramuri ale științei — chimia — tovarășa Elena Ceaușescu, prmtr-o muncădului: amplificarea potențialului tehnico-științific național. asigurarea unui raport optim între cercetarea fundamentală și cea aplicativă, integrarea progresivă a cercetării cu producția și învățămîntul. înalta competență și autoritate științifică, concepția modernă a tovarășei Elena Ceaușescu au imprimat cercetării un nivel superior, un profund caracter novator, ceea ce a asigurât elaborarea unor procese tehnologice de Înaltă tehnicitate, competitive pe plan mondial, A- ceasta a făcut posibil, ca . astăzi, cea mai mare parte din producția Industriei chimice românești să fie realizată in instalații rezultate în urma cercetărilor și proiectelor proprii, îndeosebi în domeniul cauciucurilor sintetice, materialelor ‘ plastice, îngrășămintelor, pesticidelor, medicamentelor, detergenților și coloranților — domenii -5+- - -••. —-- a.—-
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Aceste fapte vin să ne demonstreze că actul în. făptuit de Mihai Viteazul în 1600 prin unirea Țării Românești, a Transilvaniei și Moldovei nu 
a fost realizat într-un spațiu ideatic vid, că gestul său nu a fost emanația unor voințQ străine. Unirea de la 1600 a demonstrat lumii că românii năzuiest spre unitate statală, iar cei. care și-au manifestat în Țara Românească și Moldova admirația și atașamentul la actul domnului, au făcut-o din dragoste pentru români, din acea iubire de neam care l-a animat și pe Mihai Viteazul. Fapta lui jinind urcarea pe tronul Mihai Viteazul nu a fostȚării românești a lui Vlad deplină, datorită faptului _Țepeș în 1456, cei 9 ani că nu erau create condi-de încercări ale lui Ștefan țiile social-economice șicel Măre de a pune, pe politice pentru ca un a_ tronul țării românești oameni devotați cauzei sale și luptei tendința Iui Șerban Can_ tacuzino lacontext de amintit pose- XVII de a domina Mol- siunile lui Ștefan cel Mare în Transilvania: Ci- cșiul, Cetatea de Baltă);colaborarea lui Iancu de

~ Pe neîntreruptul fir istoric, poporul nostru s_a recunoscut a fi unul, atit In luptă împotriva asupritorilor, cît și în marile confruntări de clasă, s_a simțit unul sub sceptrul lui Mihai Viteazul, marele voievod care a rectitorit, pentru întîia oară de la Dacia lui Bu_ rebista și Decebal. unitatea politică a celor trei provincii românești, o ,u_ 
uitate care s~a răsfrînt 

„ ca atare pe planul conș
tiinței poporului român.Aceste elemente, dar . desigur nu singurele, pot . explica multitudinea de situații în care țările române au acționat unitar în momente decisive .ale istoriei lor. Astfel sînt de amintit, printre altele, ajutorul primit de Mircea cel Bătrîn de la voievodul Transilvaniei Stibor pentru alungarea lui Vlad Uzurpatorul, ca și deținerea Amlașului și Făgărașului în Transilvania, teritorii aparținînd și Iui Vladislav Vlaicu (în acest

Hunedoara cu domnul țării românești Vlad Dracul în lupta antiotomană, el intițulîndu_se la un moment dat și voievod al Țării românești, iar Bogdan al II-lea al Moldovei considerîndu_l ca un părinte al său, tot el spri- 
rzwz/zzzz/zzyzzzzzzzz/z/r/z/z/z.

(Urmare din pagina I)

I

de unitate 
națională 

la români (11) 
r/zz/zzzzzzzzzzzzzz/7zzzzzzzzzzzfz

îndrăzneț al

antiotomane ;sfîrșitul sec.
. ............................................................................ .dova și Bănatul prin înscăunarea unor canta- cuzini etc.

semenea act să fie -viabil, dar unirea politică înfăptuită la 1600 a constituit un suport moral și politic pentru tendințele de unitate timp de peste trei veacuri.
I*rof. Mircea BARON

J

Braconieri
de energie electricăI -In etapa actuală, cînd 

se fac eforturi deosebite pentru asigurarea energiei 
de care este nevoie în funcționarea ireproșabilă a 
Întregul potențial econo. țnic, fiecare cetățean, indi
ferent că este la locul de muncă sau acasă, este dator să facă tot ceea ce es
te posibil pentru economisirea energiei electrice.Pentru a vedea cum ne preocupă economisirea e_ nergiei' electrice, am mers (direct la sursă, adică la S.D.E.E. Petroșani. Maistrul loan Coc, ne spune : „Dacă marii consumatori au fost și sînt preocupați în economisirea energiei e_ îectrice fără diminuarea proceselor de prin găsirea 
de invidiat. și același lucru a fost înțeles 
de micii consumatori și, în «pecial. de consumatorii (casnici.întreprinderi mari 
'ar fi I.M. Lupeni, 
Vulcan, I.M. Petrila, 
țjohea, ca dealtfel

producție, unor soluții admirat, nu
cum I.M. I.M. toate întreprinderile miniere nu numai că s-au încadrat în consumurile normate de - energie electrică, ci au făcut și economii cuprinse în

tre 150—200 MW.
A economisi energie 

je 1 e c tri c ă este nu numai o problemă financiară, ci una de etică cetățenească, de responsabilitate față de resursele na
turale epuizabile și de bogățiile țării noastre. Cum este înțeleasă problema financiară în consumul casnic, cînd din 8 000 000 kWh consumați lunar la nivelul Văii Jiului, doar 5 000 000 
kWh sînt cei care se plătesc ? Simplu, acest lucru este posibil doar furind kilowați de energie prin fel și fel de mijloace, care nu. aunimic comun cu consu_ 
unul legal de energie. La asemenea furturi de ener-

gie electrică s_au dedat Lidia Ilarnz din Lupeni, str. Viitorului, care a blocat discul de la contor, Ion Ro_ bu din Petroșani, str. Avia
torilor găsit cu o priză legată direct la rețeaua de alimentare cu energie electrică fără să fie trecută prin contor, Ricard Pospischill din Petroșani, strada Unirii cu discul blocat la contor. Au mai fost găsiți . Mihai Kulcsar din Lonea, strada. Muncii, Mihai Teod oro viei din Petroșani, strada Bazinului, Elișabeta Rusu, Petrila, strada 8 Martie. Pop Gheorghe, .Lonea, strada Taia nr. 1, Mariana Marcu, Petroșani, strada Viitorului, Cristian Dan, Petroșani strada Aviatorilor, Gheor- ghe Pîrvu din Uricani, Radu Ștefan din Lupeni, strada Bărbăteni și multi alții. Pentru faptele de braconaj al energiei electrice, fiecare a fost amendat cu suma de 1000 lei și piața a 900 kWh pînă ia 5000 kWh, recalculați retroactiv..în instituțiile mici car# i sînt destul de numeroase energia electrică nu se fură, dar se -risipește prin folosirea inutilă a' unor radiatoare, iluminarea birourilor, holurilor, magaziilor, a- tunci cînd lumina naturală asigură condiții optime de lucru*. Asemenea cazuri sînt întîlnite frecvent mai ales la I.C.M.M.: s-a . găsit un. radiator.de 600 W, în priză, pentru o cafeluță (cafeaua a costat -300 lei), fabrica de mobilă —- un radiator de l.T. A. Livezeni, Autobaza C.M.V.J.altele. ...Acestea sînt doar cîteva exemple de felul cum unii cetățeni înțeleg economisirea energiei electrice”.

Frezorii Maria Țabrea 
și Ernest Both, doi me
seriași fruntași din ca. 
drul atelierului de pre
lucrări mecanice de la 
I.P.S.R.U.E.E.M. Petro-* 
șanl. ( < ■

Foto : Nemecsek ȘT.

Livezeni 2000 W, I.C.R.M. și multe

Gheorghe SI’INU

; iS; CURSURI DE CALIFI- j CARE. Nici nu a început 
I bine noul an și Ia I.M. Dîl- 
I ja au: fost pregătite, deja, | două .serii pentru cursurile I. de calificare în meseria de • miner. Primul curs va în_ î cepe în 9 ianuarie și cel de-al doilea în 16 ianuarie,- fiecare ețiprlnzînd cîte

81 TABERE. în aceste zile de vacanță, 20 de elevi de Ia Liceul de matematică, fizică se află pînă în 10 ianuarie într_o tabără de matematică organizată Ia Sovata. Timp de o săptă- mînă, începînd de luni, un grup de elevi, condus de prof. Alexandra Comănes- cu, ide la Școala generală nr. 1 Petroșani se va afla într-o tabără la cabana Lunca Florii. (T.S.)E ÎN FAȚA sediului con.' siliului popular al comunei _Aninoasa a fost ex_

activizarea tuturor membrilor biroului și comitetului de partid, mai ales al acelora care coordonează, îndrumă și sprijină activitatea organizațiilor de partid, de sindicat, U.T.C.,
ăphcarea inițiativelor orientările comitetului partid, voi- fi în măsură s;.•ducă la activizarea pelor sindicale, pierea activității de ' producție. Pe părte, organizația de sindicat și-a

și generalizarea muncitorești,' " ’de", s ă gruia âpro- sindicale de altă noastră propus pentru 1984 acțiuni “care să conducă la stabilizarea și calificarea personalului muncitor. Anul trecui pe linia calificării am avut rezultate bune deși procentul de promovabilitale a fost, destul de scăzut. In acest an dorim să obținem un procent mai bun și să determinăm un număr mai mare de nou încadrați să urmeze cursurile școlilor de calificare. Aici un rol important le revine grupelor sindicale.în ceea ce privește stabilizarea personalului, reducerea fluctuației, una dintre cele mai importante căi __ __ □ în îmbunătățirea tehnologiilor de lucru. Tre_. fruie să creăm condîVi optime de lucru și vom începe cu introducerea tavanului de rezistență, iar pentru o mai bună cunoaștere a. acestei tehnologii vom organiza un schimb de experiență la mina Petrila, Alte acțiuni în ceasta direcție, a stabilizării personalului: întîlnirile

creștem productivitatea muncii. în prima etapă vom începe introducerea în stratul 5, apoi în stratul 3, blocul III. în felul acesta vom trece la abataje fron- O.D.U.S. și organizația de femei sperăm într-o îmbunătățire a activității acestor organizații. Fiecare prin mijloacele specifice va trebui să contribuie atît realizarea sarcinilor , plan cît și Ia întărirea dinii’ și disciplinei. în cest sens va trebui să terminăm, șa îndrumăm activitatea de sindicat spre organizarea și desfășurarea mai bună a întrecerii so-■ cialiste, spre o mai bună aplicare a inițiativelor muncitorești. Vreau să precizez' în acest sens că nu trebuie să se grefeze inițiativele pe rezultatele brigăzii ci inițiativa să constituie un stimulent, să determine brigada, formația t_______de lucru să obțină rezul- constătate din ce în ce mai mari. 
De asemenea, organizațiile U.T.C. vor trebui să fie mai bine îndrumate în acțiunile pe care le vor întreprinde. Un exemplu și în acest sens. Acțiunile c- ducative de la căminele de nefamiliști să . nu se. rezume: doar la lecturarea unor materiale care să nu suscite nici un interes ci să ... ........... .............. ..................fie solicitate cadre compe- lunare cu nou încadrații în tente care să discute, să luna respectivă, întîlniri Japoarte cu tinerii un dialog care vor paticipa cadre dinviu, interesant, atractiv și, • - ‘ . . ..bineînțeles, educativ. A- 
cestea sînt doar cîteva e_ ____
xemple de felul cum vor soslțU în unitate; am soli-

tale prin care vom realiza productivități mai mari cu un consum mal mic de lemn și vbm reduce și personalul de servire care va fi redistribuit la alte, acti- . vități.Luna ianuarie o vom încheia cu un plus de 500 ■ de tone, iar trimestrul I cu un plus de 1000 de tone. Pînă acum, mă refer • la începutul lunii ianuarie, ne.am realizat ritmic sarcinile de plan, chiar dacă - / lucrările nu au fost tot atît de ritmice. Cauza — au lipsit uneori vagoanele, dar avem capacități de în. silozare care ne permit să ne desfășurăm normal procesul de producție în sub-. teran”.
2. ION I.UFU : ..Obiecti

vul principal spre Îndeplinirea căruia ne . vom o- ricnta o bună parte din preocupările organizațiilor de pârtiei și ale consiliului oamenilor muncii este întărirea ordinii:,"și disciplinei, a disciplinei sub toa_ 
‘ te aspectele ei. Aceasta nu înseamnă că vom trece pe un: plan secundar acțiunile dirijate spre îndeplinirea prevederilor de plan. Prin

lade or_a_ de_

V

V

trebui să acționeze organizațiile de masă și obș-
• tești dar sarcina de a le 
determina să acționeze ast
fel ne revine nouă, orga
nizației de partid. Tot în preocupările noastre din 
1984 se înscrie și creșterea solicitudinii față de pro- 
blemele ridicate de oamenii muncii. Mai exact, să rezolvăm problemele pe care oamenii le ridică, indi
ferent dacă este vorba de 
o problemă personală sau de producție, pe loc, atunci cînd o ridică".

3). IO AN CORNEA: „In ceea ce privește problemele legate de mai buna organizare a întrecerii socialiste,

conducerea întreprinderii 
pentru a rezolva- pe loc problemele ridicate de nou -citat șefilor de brigadă ca în deplasările pe care le fac în comunele natale să determine tinerii consăteni să vină la mină, iar aceștia : vor fi repartizați în formațiile lor. Sperăm ca exis-' tența unui ■ atașament afectiv să conducă la stabilizarea acestor tineri. Nu vor , fi omise din preocupările noastre nici îmbunătățirea condițiilor sociale. O problemă care trebuie rezolva
tă, deși nu depinde numai de noi, o constituie asigurarea numărului de locuințe- necesare. Sigur, vor continua și în acest an c acțiunile întreprinse în anul trecut și a căror eficiență a fost evidentă".

(Urmare din pagina Dnici cu clanul celor tineri. Cu ocazia discuțiilor in
dividuale cu membri de partid, în adunările generale și ședințele de birou ale comitetului de partid, comuniștii raportează îndeplinirea sarcinilor primite. Am antrenat un număr mare de membri ai activului de partid, ai consiliilor și comisiilor pe menii ale comitetului parțid la efectuarea controale pe bază de te_ " în ho_ în-

Răspundere și spirit creatorpe îmbunătățirea întreținerii utilajelor, pe realizarea programului de. mică mecanizare, întărirea efectivelor din abataje, perfecționarea cadrelor, concentrarea producției la pu_ ■ țul cu schip și trecerea ei prin tronimel-concasor. Prin aceste acțiuni urmărim să asigurăm sporirea continuă a producției îmbunătățirea calității cesteia.Sîntem convinși că prin- tr_o activitate creatoare, responsabilă și perseverență, așa cum ne cere să muncim tovarășul Nicolae Ceaușescu, saiclnile și o_ biectivele majore pe care ie avem de înfăptuit în toate domeniile vor fi realizate cu succes.

do_
de

Unormatică privind modul care se aplică în viață i tărîrile de partid, la tocmirea unor materiale pentru diferite analize. A- plicarea principiilor muncii colective, consultareacare popularizează cei mai vrednici muncitori din . întreprinderile economice și gospodarii de frunte ai comunei care au contractat și livrat pentru fondul centralizat al statului însemnate cantități de carne, . lapte si alte produse. (I.M.)B LA VULCAN, pentru cei.peste zece mii de locuitori din cartierul Micro-3B, a luat ființă o nouă circumscripție sanitară. Amenajată într_un local cores. punzător^ noua, circă ine..

largă a membrilor de partid a determinat creșterea răspunderii personale a acestora în îndeplinirea sarci- 
nilor. ț L.■ .Sub îndrumarea directă a comitetului de partid, în 1983 au fost primiți partid un număr de membri. Adunările generale au dezbătut problemele de importanță majoră pentru întărirea vieții de organizație și realizarea sarcinilor de producție. A crescut participarea lâ dezbateri a comuniștilor,; iar propunerile și măsurile stabilite au contribuit la îmbunătățirea continuă- a întregii activități căreia i_am imprimat un spirit revoluționar Un exemplu eloc_ vent. îl. reprezintă în acest

în53

sens organizația din sectorul VII, muniștii, cadrele cialiști au învins greutățile create de tectonica zăcământului, de introducerea noilor utilaje și au redat activității de producție a_ batăjul din stratul 3/VS.Pentru înfăptuirea sarcinilor calitativ sporite ale noului an vom pune bază pe valorificarea superioară a experienței acumulate pînă în prezent, atît în munca de partid, cît și în activitatea productivă, folosirea bogatei zestre tehnice de care dispune mina noastră. în acest sens, vom pune accent mai ales pe exploatarea intensivă a marilor capacități de producție. Vom insista, totodată,

de partid unde code spe_

Și a-

pentru adulți și copii atît dimineața cît și în orele după-amiezii. Cabinetele circumscripției sînt deservite de personal medical corespunzător. țl.M.)Bg CARNAVAL. Astăzi, de la ora 10. la Casa de cultură din Petroșani are loc tradiționalul cârnaval al: pionierilor șj școlarilor, organizat de Casa pionierilor și șoimilor patriei din oraș. (TJS.) •H OAMENII DE LA O- RA ZERO. Remarcabile sînt eforturile .dietnlbrUterî

anul 1984. Cu. acest prilej aflăm și cum s-au realizat sarcinile stabilite pentru anul trecut: au fost vînați 35 de mistreți (cîn_ tărind peste 2500 kg) 1G lupi, 94 vhlpi, 593 eîini hoi_ ... nari și 1795 ciori grMieMihai Stoica (Vulcan). Se coțofene. (T.*}.) cuvine o apreciere sinceră pentru munca lor. (M.B.)|g VÎNATOREASCĂ. Astăzi vînătorii din Valea. Jiului narticina la Prima

meni care își. încep activitatea noaptea, la ora zero. Cind nouă ne e somnul mai dulce, de la depozitul de produse proaspete (unde lucrează, dc 12 ani, Victoria Bota) pleacă în rețea Constantin Damian . (Lonea), Cornel Căldărar (Petroșani), Ilie Măhirar (Lupeni). și Rubrică- realizată de
Tiberiu SPĂTARU

Și
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In Retezat, la cabana Ruta

X.

Mircea ANDRAȘ

bela

se pune poate fi

Dr. V. Moraru

O partidă pe săptămînă

Excepțională vatră de istorie...Descoperiri de ordin ar- format din stîlpi de ccaheologic și toponimic fă- 30—35 cm grosime în-fipți unul lîngă altul, de 
o parte și alta a coamei valului. Calcule desigur aproximative, ne arată că au fost utilizați zeci de mii asemenea stîlpi. Sînt cifre enorme și doar o mină de lucru numeroasă și obișnuită a munci din greu putea duce la un

heologic și toponimic făcute în ultimii 2—3 ani conturează tot mai pregnant o formidabilă va
tră de istorie în perimetrul Peștera Bolii, Pono_ rîci. Hațeg, Baru. Dacă altă dată viețuirea autoh- toniloi' în acest spațiu e- ra aceea general cunoscută din lucrările de specialitate, acum dispunem sfîrșit o asemenea ciclo- de elemente . în stare să pică operă! Ce putem spu sugereze cu putere o vatră de locuri greu întîl- nită în altă parte. Uriașul complex defensiv dac structurat pe un număr de poziții succesive găsit la Ponorîci oferă indicii semnificative despre numărul populației aflată în zonă. După cum se știe, 
o lucrare de acest gen ținea de populația unei zone, situația perpetuată pînă în evul mediu tîrziu. Dincolo de elementele legate de arta militară a timpului și de problemele tactico-strategice re
zolvate în chip strălucit, ridicarea acestor fortificații din val de piatră și pămînt, presupunea fâră- nici un dubiu, existența unei numeroase populații dace capabilă să ridice, să transporte, apoi să depună în operă uriașe cantități de material. Ur_ mele foarte de arsură valurile de la rîci. ne mai ceva: în antichitate pădure întreagă

evidente- pe toate Pono_ dcstăinuie o 
__  i — și nu din cele mici — a fost n_ tilizată pentru construit ea unor lungi palisade duble. 

Este suficient să spunem mărturisește că „zidul" din. lemn era

ne despre Cetatea ridicată pe vîrful stîncos tj« la Peștera Bolii? Deși materialele rezultate din
WZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZSîntem dintotdeauna pe aceste locuri 
rzzzzzzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.  săpături au fost publicate doar parțial, oricine își poate închipui Cantitatea de muncă utilizată în procesul tăierii din carieră, a finisării și apoi transportului a mii ’ de blocuri, pe stîncă unde 

a fost înălțată cetatea! Mijloacele tehnice modeste ale timpului aproape nu intră îr^ discuție; rămîne uriașul efort al miinii dace! Nimic nu a fost prea mult pentru a- cei care din vremuri i- memoriale se știu ai locului... Nimic nu a fost precupețit: munca, fierul, brațul înarmat, sîngele... Cînd istoria a înclinat balanța în favoarea romanilor, dacii nu au fost niște simpli învinși, ei au avut și au la Roma un nepieritor monument care, cu toate scăderile lui posterității dramaticul efort dac fă-

cut in cinstea libertății de țară... Dar, oare autohtonii să fi rămas „încrustați" numai în rezultatele minunatei lor trude de a apăra un pămînt și o libertate a LOR? Mi se pare cu deosebire interesant de remarcat — o dovadă în plus a puternicei vetre dace — că aici, ta perimetrul amintit există o seamă de toponime utilizate în procesul comunicării, în graiul viu al locuitorilor, toate de sorginte autohtonă. Elementul local trebuie să fi fost cu adevărat numeros și într-tln continuu proces de locuire, chiar, și.mai ales în timpul stăpînirii romane; numai așa se poate explica satisfăcător . transmiterea pîri|.: îii ziua de azi a numirii Dealul Malului, Gruniu, numeroasele Ticere sau Chice- re și mai presus de toate, cu extraordinare semnificații, Dunăreasa ori 
Valea Dunii! De partea cuceritorilor S-au găsit o seamă de,elemente prestigioase precum organizarea administrativă, mi
litară, urbanistică și, nu în ultimă instanță, limba latină — mijloc universal și exact de comunicare.Cu toate acestea, și în alte locuri, dar mai ales în perimetrul amintit, autohtonii au IMPUS prin continua folosință, prin numărul vorbitorilor, noi
lor veniți o seamă de toponime care au devenit apoi un bun comun transmis pînă în ziua de azi nouă.

■Do '

Foto : Vasile Polak

Punct șl de la capăt...
(cronică rimată)

ȘAHUL SI VIATA
4 4ajutat în studii, contribuind la dezvoltarea logicii în gîndire.întrebarea careeste următoarea: șahul o profesie?° „— Spune-mi,

Oamenii cunosc șahul la vîrste diferite dar, de cele mai multe ori, în anii tinereții sau ai copilăriei. Dintr-o dată se înflăcărează și își petrec la tablă tot timpul lor liber. La unii această distracție nu ține mult, dar la alții dragostea pentru șah crește de 
ia o zi la alta. Dintre a_ ceștia apar jucători de categoria I și apoi candidați 
de maestru și maeștrii.Ce să facă un astfel de tînăr, care la vîrsta de 14—16 ani devine candidat de maestru? Trebuie să învețe, trebuie să lucreze. Dar cum rămîne cu șahul? 
O experiență bogată arată că perfecționarea în șah nu influențează negativ îndeplinirea celorlalte bligații Este foartesă cumulezi pasiunea puternică pentru șah cu munca și învățătura, să vă împărtășesc din pro-pria-mi experiență: șahul nu numai că nu m-a picdicat dar

o_ușor
Pot

„— Spune-mi, maestre, ai o anumită specialitate? l_a întrebat pe Bondarevski un dirijor bulgar.— Dar dumneata? i-a. întors Bondarevski întrebarea. :Dirijorul .s-a scuzat. în_ țelegînd că n-a procedat’ prea tactic". ,Sîntem convinși că șahul merită să-i consacri toată gîndirea ta, toată viața. „Șahul nu este cu nimic inferior viorii — scrie Botvinik. iar violoniști profesioniști sînt m uiți". În același timp, aș vrea să previn pe cei de vîrsta mea, pe toți tinerii să împletească munca și învățătura cu șahul. Se completează de minune.
Sorin POPA,

Liceul matematică-fizică
Petroșani

I

• Arheologii indieni au întreprins săpături la Na- landa, așezare situată în statul Uttar-Pr'adesh, unde — în sec. V — activa una dintre cele mai mari universități din Orient. Aici, aproape 10 000 de tineri din India, Ceylon, China și Japonia studiau medicina, astronomia, chimia, logica și literatura. Universitatea '! Nalanda adăpostea și bogată bibliotecă.TehniciI.urnea civilizată a Europei a auzit prima oară ■despre „grozăviile" din E_ gipt de la grecul Herodot, iar intelectualii vremii trebuie să fi clătinat din cap cu scepticism; imposibil, e_ xagerări; piramida lui Kufu, pe care Herpdot Ua re. botezat Keops, n-are cum să existe. Dar în sutele de ani următori muiți greci au urcat pe Nil și s-au convins: piramidele există și chiar la dimensiunile ciclopice de care vorbește Hcrodot. S-au minunat a_ poi romanii, s_au mirat a_ rabii și se mai miră si e_ gipteriii de astăzi șj, de ce să nu recunoaștem, ne mirăm și noi... piramidele sint intr-adevăr un motiv de mare mirare.Tehnica construirii piva, inidelor suscită nenumărate enigme, fără a ne oferi în schimb nici o soluție reală. Cum au putut săpa morminte în stîncă? Ce mijloace au avut la dispoziție pentru a făuri la_; birintul de galerii și de încăperi? Pereții -sînt netezi și, de cele mai multe ori, împodobiți cu fresce. Galeriile, care pătrund oblic -în stîncă, sînt prevăzute cu trepte, lucrate după , toate regulile meseriei ; ele conduc In camerele funerare situate la mare adîncime. Numeroșii turiști, care rănita uimiți în fața lor, nu pot obține nici o-explicație referitoare la tehnica mis- +pr-tnasă a; construcției. Și,

Altă treabă cum n-avem, :: 
pînă stăm în stație, ș - ■ 
haideți să mai repetăm ' semnele ce le notăm și-s de punctuație: • .
Intri intr-o cofetărie și prin fumul de țigare 
vezi cum, clar, anunțul scrie: „Nu fumați", însă se parc 
e cu... SEMN DE ÎNTREBARE. 
Criticai într-o ședință, el-cuvin tul J-a luat.
(DOUA PUNCTE-aici notați).Iar din tot ce_a discutat au ieșit că_s vinovați toți... doar el nu_i vinovat.Ea s.a dus la magazin și_a_încercat cinșpe modele de rochițe, pe puțin, dar n_a .cumpărat din ele că niciuna nu îi place. (Puneți VIRGULA aici fiindcă inline... iar șe-întoarce). Unu-a vrut să-și ia un scrin din depozit chiar, vezi bine, însă fiind un ins mai fin și avînd și mai mifil har ... x ■

a vorbit cu-n gestionar 
„.după ce i_a pus o sută (în PARANTEZĂ) în buzunar. Soața l-a surprins pe soț nu mult după miezul nopții că venise ca un hoț și puțin „în voia sorții" și-au avut o convorbire, (LINIE DE DIALOG) dar fiind caz de „adormire" nu fu decît... monolog. Intri-ntr-un restaurant si nu stai două minute, ospătaru-Un ins galant te servește pe_în trecute, amînind clipa plecării. (Despre asta, ce să spun? Punem SEMNUL EXCLAMĂRII) insă cînd a fost la plată vezi că ai fost „confundată" (Punem deci... SEMNUL MIRĂRII) Toate astea sînt cum sînt de cînd lumea pe pămînt, relatate punct cu punct (ce. ar fi să le punem... PIJ.NCT?)

• din Loiidra... Tăiată în eu_ tiuni cpre ar trebui să neburi cu latura , de 1 m și pună pe gînduri. Faptul căcuburile lipite unul de altul de-a lungul ecuatorului pămîntesc, s-a^ acoperi Un sfert din lungimea lui. Napoleon, la prima întîlriire cu monstrul din Kufu, a rămas o clipă fără, grăi, iar în secundele următoare a făcut un calcul mintal rapid și i_a spus lui Monge, matematicianul, cel cu teorema tangentelor la cerc, aflat eu el în companie: „cu piatra scoasă de aici s-ar. ■ putea ridica un zid înalt de trei metri și lat de

arta construcției încă din timpurile cele mai vechi, pentru că nu există nici o deosebire. între felul îngrijit în care au fost ridicate primele piramide și cele din timpurile mai apropiate (Se cunosc pește optzeci de piramide în Egipt) între mormîntul lui Teii din dinastia a Vi_a și cel al lui Ramses 1 din Regatul Nou nu există nici o deosebire, cu toate că intre ridicarea primului mor- mint și a celuj de_al doilea s_au scurs cei puțin 1090 de ani!
fZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/Z/ZZZZZZZZZZZZZW

Istoria apocrifa
rzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/zzzzzzzrrzzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzz/ în piramida' lui Kufu, fiu al lui Sufu, au intrat, aduse din carierele de la Turah, două milioane trei sute de mii de blocuri de calcar, fintărind între 15 .i 100 tone fiecare. Au mun.■ , cit aici, timp de 20 de ani, aproximativ o sută, de mii de oameni, . ridicînd acest edificiu fără- egal, pe la anul 2690 înainte de era noastră. Baza .piramidei es_- tc de 230 m, înălțimea sa era de 146 m și acum este de 137 m, căci vîntul a mai supt-o și timpul a mai turtit piatra. înăuntrul ei pot încape, un volum de 2,5 milioane metri cubi ldo_

treizeci de centimetri de jur-împrejurul întregii Franțe. Monge Se uita cu gura căscată la piramidă, a pus mina pe creion, a calculat Ș< i-a privit uimit pc Napoleon: viitorul împărat avea perfectă dreptate...".Intr-adevăr. marea piramidă smulge exclamații de mirare la tot pasul,. Construcția atinge perfecțiunea.în cartea de 60'0 de pagini a lui Charles Piazzi Smyth „Our Xnhertiance în the Great Pyramid" apărută în 1864, aflăm despre o sumedenie de corelații între■ volumul piramidei și glo- laltă; Catedrala din .'Fio- bul pămîntesc care pur și rența, Domul din Milano, catedrala Sf. Petru din Cf U-<il simplu te uimesc. Dar chiar și după o examinare exi_ -
. croTit o. „a... VUitnmt' orAC'+cvr

lui ’un a_Pă- respectiv constituie
înălțimea piramidei Kheops, înmulțită cu miliard este egal cu proximativ distanța mînt-Soare, 149 504 000 km, oare o întîg^plare? Dar că meridianul care traversează piramida împarte continentele și oceanele în două părți absolut egale este tot o întîmplare oarecare?Că rezultatul împărțirii perimetrului bazei cu dublul înălțimii din vestitul număr (pi) egal , cu 3,14159265358979323846264 342718284590452353602875 (47. zecimale) să fie tot o întîmplare? Sau poate fi considerat întâmplător faptul , că s-au găsit. calcule privitoare la greutatea Pă_ mmtului și că solul știncos pe care a fost ridicată întreagă construcție a .fost cu atenție și grijă nivelat?Dacă stăm să ne întrebăm acum, _:um sta . putut ajunge aic’?. vom da mereu peste'aceleași răscolitoare dileme: a existat o răbufnire de gemu n ’așteptă tă la începuturile istoriei omului? Au învățat arhitectă egipteni la înalte u^ diversități din vechime, pe care hieroglifele timpului au uitat să ni Ie amintească? Au știut cărturarii a_ ceia lucruri pe ;ca*re abia de curînd noi? le-am descoperit

ing.
Culese de
Hie BREBENv-.
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(Urmare din pag. 1) strălucire, de largă recu
noaștere internațională, pe 
care tovarășa academician 
doctor Inginer Elena 
Ceaușescu o desfășoară, cu 
remarcabilă pasiune. pe 
tărîmul cercetării științifi
ce, îndrumînd nemijlocit 
activitatea din acest dome
niu, sublinierea meritelor 
sale strălucite în pro
movarea și aplibarea cuce
ririlor revoluției tehnico- 
științifice în toate sectoa
rele construcției socialiste.

Dînd glas sentimentelor 
de aleasă prețuire șl adine 
respect ale întregului nos
tru partid și popor, 
tovarășii din conducerea 
partidului și statului, pre
zenți la solemnitate, au 
felicitat-o cu deosebită a- 
fecțiune pe tovarășa Elena •, 
Ceaușescu, adresîndu_i, din 
adîncul inimilor călduroase 
urări de viață îndelungată 
de fericire, sănătate și mul
tă putere de muncă, de noi 
și tot mai mari succese în 
îndeplinirea înaltelor răs
punderi ce i_au fost încre- 

gres, bunăstare, libertate și evocarea muncii pline de dințate.

liului de Stat și Guvernu
lui Republicii Socialiste 
România de către tovară
șul Constantin Dăscălescu, 
membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.CJt., prim-ministru al 
guvernului.

Solemnitatea a constituit 
o grăitoare dovadă a înal
tei prețuiri pe care parti
dul, întregul nostru popor 
o acordă activității multi
laterale, pline de abnega
ție, de patos revoluționar 
desfășurată de tovarășa 
Elena Ceaușescu, militant 
de frunte al partidului, 
strălucit om de știință, sa
vant de renume mondial. 
Intr_o atmosferă vibrantă, 
a fost omagiată activitatea 
neobosită, deosebit de bo
gată pe care tovarășa Elena 
Ceaușescu o consacră, cu 
înaltă competență și 
profund spirit revoluționar, 
cu nestrămutată convinge
re comunistă, înfăptuirii 
înaltelor aspirații de pro-

independență ale națiunii 
noastre, cauzei socialismu
lui și păcii.

Solemnitatea a pus cu 
putere în lumină, în aceas
tă zide sărbătoare, alesele * 
gînduri și sentimente de 
profundă stimă, de caldă 
prețuire pe care toți cetă
țenii patriei noastre le 
poartă tovarășei Elena 
Ceaușescu, pentru contribu
ția activă, de deosebită în
semnătate pe care, alături 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretarul gene
ral al partidului, președin
tele Republicii, au adus-o 
și o aduc la înfăptuirea în
tregii politici interne și 
externe a partidului și sta
tului nostru, la continua 
dezvoltare a științei, învă- 
țămîntului și culturii româ
nești, la transpunerea în 
viață a Programului Par
tidului Comunist Român 
de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a Româ
niei spre comunism. >

Solemnitatea a prilejuit

SCRIS

Masă
Tovarășa academician 

doctor inginer Elena 
Ceaușescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Ro
mân, prim viceprim-minis- 
tru al Guvernului Republi
cii Socialiste România, pre_' 
ședințele Consiliului Națio
nal pentru Știință șl Teh
nologie. a fost omagiată, cu 
prilejul zilei de naștere și 
al îndelungatei sale activi
tăți revoluționare de Co_

C.C. al P.C.R., Consiliul de 
Stat și Guvernul Republicii 
Sociaiiste Rdmânia, care 
au oferit în onoarea sa, 
sîmbătă seara, în Stațiunea 
Sinaia, o masă tovărășeas
că.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, au participat tovarășii

Tovarășii din conducerea 
partidului și statului au a- 
dresat cele mai calde feli
citări tovarășei Elena 
Ceaușescu, însoțite de urări 
de viață îndelungată, mul
tă sănătate și fericire, îm
preună cu întreaga familie, 
tradiționalul „La mulți 
ani

Cei prezenți au toastat 
în sănătatea secretarului 
general al partidului, pre
ședintele Republicii, tova-

Constantin Dăscălescu; alțî 
tovarăși din conducerea de 
partid și de stat

Tovarășii din conducerea 
partidului și statului nos
tru au participat împreună 
cu soțiile,

Intr-o ambianță cordială, 
în care se regăsesc senti
mentele de aleasă stimă și 
deosebită prețuire cu care 
întregul nostru popor în
conjoară pe tovarășa Elena 
Ceaușescu. cei prezenți au

• - - • dat glas înaltei aprecieri
mitetul Politic Executiv al pe care partidul și poporul rășul Nicolae Ceaușescu, în

o acordă activității sale ne
obosite de om politic, de 
eminent om de știință și 
savant de renume mondial, 
pusă în slujba propășirii 
continue a patriei noastre 
socialiste, a progresului ge
neral al cunoașterii știin
țifice, a înfăptuirii nobile
lor idealuri de pace, civi
lizație și bunăstare ale o- 
menirli. -»

onoarea tovarășei Elena 
Ceaușescu, i_au urat multă 
putere de muncă, noi șl 
tot mai mari succese în 
întreaga activitate, alături 
și împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. în în
făptuirea politicii partidului 
șl statului nostru, în fău
rirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Comitetului
O A R E A

Politic Executiv al C.C. al P.C.R., a Consiliului
de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România

(Urmrre die pag. D tății patriei, a bunăstării și fericirii po
porului.

Dorim ca, în aceste momente sărbă
torești, să aducem, de asemenea, un 
înalt omagiu activității strălucite pe care 
o desfășurați, ca eminent om de știință 
și savant de renume mondial, pentru 
dezvoltarea științei românești și pentru 
promovarea susținută, în toate domenii
le construcției socialiste din patria noas
tră, a celor mai noi cuceriri ale revo
luției tehnico-științifice moderne — con
diție fundamentală a asigurării progre
sului neîntrerupt al societății noastre 
socialiste, a înălțării* României pe noi 
trepte de civilizație și bunăstare. Se 
bucură de o largă prețuire și de un 
profund respect, atît în țară cît și peste 
hotare, prodigioasa activitate pe care o 
desfășurați în slujba progresului general 
al cunoașterii științifice, hotărîrea nestră
mutată cu care acționați — In calitate de 
președinte al Comitetului Național Ro
mân „Oamenii de știință și pacea" — 
pentru ca minunatele creații ale geniu
lui uman să nu fie puse niciodată în 
slujba războiului și distrugerii, ci să

Intrînd, încă din anii tinereții, 
rîndurile clasei muncitoare 
fiică devotată sînteți — ați luat parte, 
ea tînără utecistă și ca activistă neîn
fricată a gloriosului -nostru partid co
munist, la marile bătălii purtate de 
masele largi de oameni ai muncii îm
potriva nedrepte! orînduiri burghezo- 
tnoșierești, împotriva exploatării și a- 
suprirli poporului român, a fascismu
lui și războiului, pentru construirea u- 
nei societăjt noi, a dreptății și bunăs
tării. Atît în anii grei ai ilegalității, cit 
și în perioada de adînci transformări 
înnoitoare de după Eliberarea țării, ați 
adus o valoroasă contribuție la lupta 
eroică a Partidului Comunist Român 
pentru înfăptuirea revoluției și con
strucției socialiste în România, constitu
ind, prin întreaga dumneavoastră viață 
și luptă — desfășurată alături și îm. 
preună cu înflăcăratul comunist, revo
luționar și- patriot militant căruia parti
dul și poporul i_a încredințat răspunde
rea supremă de a conduce destinele ță- _ .
rii, măreața operă istorică de edificare servească exclusiv bunăstării și ferici- 
a societății noi pe pămîntul României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — un înăl
țător exemplu de dăruire revoluționară 
pentru triumful- dreptății și libertății, 
pentru cauza independenței și suverani.

în 
a cărei

rii oamenilor, înfăptuirii dezideratelor 
omenirii de a trăi și a se dezvolta îp- 
tr-o lume mai dreaptă și mai bună, a 
păcii și colaborării, a înțelegerii între 
toate națiunile.

înaltele distincții ce vi s-au acordat, 
titlurile de doctor in științe și membru 
al celui mai înalt for științific al țării 
— Academia Republicii Socialiste Româ
nia — la care se adaugă titlurile de 
„Doctor Honoris Causa" și „Membru de 
onoare" conferite de prestigioase insti
tuții științifice și academii din nume
roase țări ale lumii — constituie o stră
lucită încununare a acestei bogate acti
vități și, totodată, o largă recunoaștere 
și prețuire internațională a contribuției 
de mare valoare pe care o aduceți la 
îmbogățirea tezaurului universal de gîn- 
dire și creație tehnico-științifică, o eloc
ventă ilustrare a înaltului prestigiu de 
care vă bucurați în rîndul oamenilor de 
știință și cultură din țară și de pe toate 
meridianele lumii. '

Partidul, întregul nostru popor apre. 
ciază în mod deosebit contribuția de sea
mă pe care ați adus-o și o aduceți la 
promovarea marilor idealuri de pace și 
colaborare ale României Socialiste, la 
soluționarea pașnică a problemelor com
plexe care confruntă omenirea contem
porană, la înfăptuirea dezarmării și, 
în mod deosebit a dezarmării nucleare, 
la cauza destinderii internaționale, a in
dependenței și suveranității popoarelor.

Animați de cele mai înălțătoare gin. 
duri și de cele mai fierbinți sentimente.

vă dorim, mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu ca — alături de cel maj iubit 
fiu al poporului român, ctitorul Româ. * 
niei socialiste moderne, marele Erou al 
păcii, colaborării și înțelegerii între po
poare, secretarul general al partidului, 
președintele Republicii Socialiste Româ- 1 
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu — să 
trăiți ani îndelungați și rodnici, în să
nătate și fericire, să aveți satisfacția și 
bucuria a noi și noi succese în remarca
bila activitate pe care o - desfășurați cu 
profund spirit revoluționar, fermitate și 
dăruire comunistă, pentru înfăptuirea 
politicii clarvăzătoare a partidului nos
tru, pentru realizarea neabătută în viață 
a istoricelor hotărîri ale Congresului al 
Xll-lea și Conferinței Naționale, a mă
rețului Program al partidului de făurire 
a societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism. ■ ...v' \ :

In această zi .sărbătorească, dînd glas 
sentimentelor de înaltă considerație, dra
goste și prețuire ale întregului nostru 
partid și popor, Vă adresăm, mult sti
mată tovarășă Elena Ceaușescu, cu toată 
căldura inimilor noastre și cu cele mal 
alese simțăminte de respect și afecțiune 
tovărășească, tradiționala urare ; 
mulți ani 1

Aleasă stimă și recunoștință
în acest moment aniver

sar de mare vibrație sufle
tească, gîndurile noastre, 
ale celor peste 700 de fe
mei de la întreprinderea 
de confecții Vulcan se în
dreaptă cu înălțătoare sen
timente de mîndrie patrio
tică șl de aleasă stimă spre 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
mililant de frunte al parti- 
du',u> și statului nostru, om 
de știință de renume mon
dial, cea dintîi dintre fi
icele poporului nostru, care 
a intrat în conștiința na
țională alături de toți ma
rii fii ai patriei care au 
ctitorit afirmarea României 
în rîndul' națiunilor lumii.

Sîntem mîndre de pre
zențe tovarășei Elena 
Ceaușescu în cele mai 
înalte foruri de conducere 
ale țării și ne exprimăm 
întreaga noastră gratitudi
ne pentru tot ceea ce în
făptuiește ca femeile să se 
manifeste în toate sferele 
vieții politice și sociale, pen
tru grija și atenția cu care 
se preocupă de creșterea

participării lor la înfăptui
rea programelor de dezvol
tare a României.

In ultimii ani, ca o do
vadă a grijii ce este acor
dată afirmării .plenare a 
femeii în toate sferele vie
ții soclal-economice, cre
ării de condiții care să 
permită femeilor să-și a_ 
firme nestingherit capaci
tățile și aptitudinile, să o- 
cupe'în societate un loc 
corespunzător muncii și_. 
pregătirii lor. pe harta e- 
conomică a județului nos
tru au apărut noi între
prinderi aparținînd indus
triei ușoare, industriei chi
mice, forestiere, care asigu
ră noi jocuri de muncă 
pentru femej.

înțelegînd că afirmarea 
plenară a femeii trebuie să 
se realizeze pe terenul în
făptuirii sarcinilor de plan, 
colectivul întreprinderii 
noastre s-a mobilizat pen
tru' realizarea exemplară a 
prevederilor de plan pe a_ 
nul 1983. Prin eforturi sus
ținute am realizat supli
mentar confecții textile în

valoare de 12 milioane lei; 
am livrat în plus pentru 
export confecții în valoare 
de 500 mii lei și am depă_ 

muncii 
lei

șit productivitatea 
planificată cu 19 778 
pe persoană.

Acum, la această aniver
sare scumpă inimilor noas
tre', onorate de grija și 
prețuirea cu care sîntem 
înconjurate, de marele cre
dit ce ni se acordă, ne 
exprimăm profunda recu
noștință față de partid, fa
ță de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, inițiatorul în
tregului proces de crește
re a rolului femeilor în 
dezvoltarea societății, față 
de tovarășa E 1 e n a 
Ceaușescu, căreia îi dorim 
multă sănătate și putere 

de muncă, mereu mai mul
te succese, viață lungă și 
fericită, spre binele tutu
ror femeilor din patria 
noastră, al întregului popor.

Margareta ZEIDES, 
directorul întreprinderii de 

confecții Vulcan

iw.O bogată activitate științifică
(Urmare din pag 1)

de anvelope și articole teh
nice. Rezultatele cercetări
lor efectuate în perioada 
1976—1981 sînt reunite în 
lucrarea „Noi cercetări In 
domeniul compușilor ma- 
cromoleculari". apărută în 
1981. Edituri de prestigiu 
din Grecia, Italia, . R.F.

U.R.SjS. au tipărit lucrări
le tovarășei Elen a 
Ceaușescu. Se măi află 
sub tipar aceste lucrări în 
Austria. RJS. Cehoslovacă, 
R.P,. Chineză, Elveția, Ja
ponia, Franța, Mexic, Oiari- 

■ da, Turcia și în alte țări.
Ca 6 expresie a prestigiu
lui de care se bucură pe 
plan internațional tovarășa 
Elena Ceaușescu a fost a- 
leasă ca membru de onoa
re al unui mare număr de 
foruri științifice și univer
sități de renume din în
treaga lume.

Tova r ă șa Elena 
Ceaușescu are .. contribuții 
deosebite și în domeniul 
integrării progresive a

cercetării cu producția 
învățămîntul. încă de 
băncile școlii tinerii înzes
trați deslușesc tainele cer
cetării științifice, avînd 
posibilitatea să se confrun
te, Ia Sesiunile de referate

Și pe
și comunicări științifice a- I.............. ...... |
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8 ianuarie

le elevilor, la olimpiadele 
școlare. Această activitate 
este continuată în facultăți, 

Gejrniania, Marea Britanic, întreprinderi și în institu.-.
tele de cercetare de pro
fil. Numai astfel se ex
plică faptul că 
tehnologic trebuie să con
tribuie cu 52-55 la sută la 
înfăptuirea prevederilor de 
creștere mai accentuată a 
productivității muncii tn 
actualul cincinal și în pe
rioada pînă în 1990.

Pentru toți profesorii și 
elevii, întreaga activitate 
a tovarășei academician 
doctor inginer Elena 
Ceaușescu constituie On e_ 
xemplu deosebit de muncă 
și viață închinată progre
sului științei și tehnicii ro
mânești, prosperității pa
triei noastre socialiste.

factorul

Almanahul famili- 
10,30 Viața satului

1 (parțial color). 11,45 Lu_ 
, mea copiilor. 13,00 Album 

duminical (parțial color). 
18,00 Film serial: ,,Viața 
lui Leonardo da Vinci",

i Episodul 3. 19,00 Telejur- 
I nai (parțial color). 19,20
1 Un eîntec... un dans (co

lor). 19,50 ’ilm artistici
' „Ștefan cel Mare — Vas

lui 1475“ (color). 21,50 Te
lejurnal (parțial color), 
Sport, 22,00 Melodii în
drăgite.

9 ianuarie

I 
I

20.00 Telejurnal (parți
al color). 20,20 Actualita
tea în economie. 20,30 
Film artistic în serial: 
,,Pentru patrie"* episodul . 
1. 21,20 Curier cetățenesc. 
21,30 Tezaur folcloric. 
21,50 Telejurnal (parțial 
color).


