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Hotărîrile Congresului al XIII-le a, 
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/ ------------------- —

Cu fiecare complex mecanizat, 
productivități tot mai mari

Cald omagiu și înaltă prețuire
LENA CEAUȘESCUtovarășei E

In Raportul prezentat 
la Congresul al XIII-lea, 
secretarul general al 
partidului, tovarășul
Nicolae 
ciza că, 
portant 
folosirea 
pacităților 
existente.

Mina 
mai mare 
de cărbune 
din țară — este și cea mai 
dotată mină din punct 
de vedere tehnic. în in
ventarul minei sînt 19 
complexe de susținere și 
^ăiere mecanizată. In 
nul 1984, în medie, 
complexe s-au 
productivități 
tone pe post, 
du-se cu 1,5 tone pe post 
productivitatea 
planificată. Cele 
bune rezultate în 
1984 au fost obținute 
un complex 
de producție românească 
de tip SMA-2 care a fost 
exploatat de brigăzile lui 

LMihai Blaga în panourile 
0 și 1 pe stratul 3 blocul

Ceaușescu 
un accent 
trebuie pus 
intensivă a 

de producție

pre- 
im-
pe 

ca-

Lupeni — cea 
producătoare 

cocsificabil

a-
Pe 

obținut 
de 11,5 

depășin-

medie 
mai 

anul 
cu 

mecanizat

Rezultate
care confirmă
Puternic mobilizați 

îndemnurile adresate de se
cretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în Mesajul 
fit la cumpăna dintre 
minerii de la Lonea 
extras suplimentar în 
cest început de lună și 
an aproape 1000 tone 
cărbune.

MARE 
; DE

IL INRE- 
MINERII

IV, care a- 
cele 36 000 

suplimentar, 
locul I în 

socialistă. Cu 
depășiri ale sar- 
plan se înscriu, 

prime zile ale 
fronta-

e CEL MAI ] 
PLUS — 712 TONE 
CĂRBUNE — 
gistreazA 
SECTORULUI 
nul trecut, cu 
tone extrase 
S-au situat pe 
întrecerea 
însemnate 
cinilor de 
în aceste 
noului an, minerii 
liști conduși de GRIGORE 
MINDRUȚ, anton flo- 
kea și ion boteanu.

fost 
cu 
25

VI-A. Media productivi- 
tăților realizate a 
de 15 tone pe post 
vârfuri'de 20 pînă la 
tone pe post. Singurul
complex în funcțiune ca
re nu s-a ridicat la nive
lul celorlalte a fost cel 
din panoul 1 stratul 3 
bloc V-S de tip SMA-5H, 
unde randamentele obți
nute au fost cu mult sub 
cele planificate. De ce a- 
semenea randamente, 
cînd se știe că acest tip 
de complex este de o 
mai mare capacitate de- 
cît toate tipurile de com
plexe folosite pînă în 
prezent la mina Lupeni? 
Trecerea cu el printr-o 
falie ar fi o scuză nu
mai a momentului res
pectiv, nu a trecutului 
și viitorului. Evident că, 
obținerea unor rezultate 
bune cu celelalte com
plexe care au funcționat 
și mai funcționează în 
subteranele minei Lu
peni, a studiilor făcute, 
a îmbunătățirii tehnolo
giilor de lucru la acest 
modern complex creează

premise certe de ridicare 
a producției extrase și a 
productivităților pe mă
sura investițiilor făcute. 
Se poate spune cu certitu
dine că minerii Lupeniu- 
lui au știut să folosească 
din plin complexele ce 
le-au fost încredințate, 
dar numai cît au „muș- 
cat“ din cărbune. Să ve
dem ce se întîmplă 
celelalte complexe 
nu funcționează. j 
care în luna 
și-au încheiat 
de funcționare 
tal amortizate, 
ea începînd din 
lună a anului 1985 să fie 
scoase la suprafață și ca
sate. De menționat este 
faptu.1 că în stratul 3 
blocul IV, unde au func
ționat au fost reciclate, 
unul de 3 ori, iar celălalt 
de 4 ori, obținîndu-se 
productivități medii de 
12—13 tone pe post. La

Recunoștință
Ca flamuri roșii, inimile 

noastre.

spre soare se rotesc a
împlinire

înspre seninul bolților
albastre;

e-n fiecare-atîta dăruire,
l cu 

care 
Două, 

decembrie 
perioada 

fiind to- 
urmează 

prima

a celor ce cu drag i-au
dedicat

și-au făurit o țară, cu
iubire.

Prezentul modelat de-atîtea
mîini,

ia forma inimii acelei care

Alături de bărbatul—
Erou între eroi

a făurit acestei Românii

Un viitor de vis și
sărbătoare,

Prinos al vremurilor
noastre noi.

0 prestigioasă 
și nobilă activitate 

consacrată propășirii patriei

*

început de ianuarie, 
de naștere și îndelun- 
activitate revoluțio-* 
desfășurată de tova- 
academician doctor 

Ceaușescu,

și prevederi închinate în
floririi vieții economice 
și sociale în Valea Jiului.

Activitatea femeilor din 
Valea Jiului, ca dealtfel 
din întreaga țară este pu
ternic stimulată de stră
lucita contribuție a tovară
șei Elena Ceaușescu, ală
turi de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, adusă la elabo
rarea și aplicarea liniei 
politice generale a partidu
lui, la înfăptuirea măsu
rilor adoptațe pentru per
fecționarea organizării și 
conducerii societății. Cu 
pilduitoare abnegație, to
varășa Elena Ceaușescu a- 
re, de asemenea, o contri
buție de prim rang în- 
tr-unul din. cele mai com
plexe domenii de activita
te — cercetarea științifică 
și dezvoltarea tehnologică 
— domeniu în care lucră
rile realizate i-au conferit 
un imens prestigiu intern 
și internațional care se 
răsfrînge. în virtutea ■ fap
telor, asupra prestigiului 
național al întregii țări. 
Participarea activă a tova
rășei Elena Ceaușescu, ca

Adriana KARACSOXYI,
. vicepreședinte al 

Comitetului municipal al 
femeilor

Gîndurile și sentimentele 
cu care este aniversată, în 
acest 
ziua 
gata 
nară 
rășa
inginer Elena 
exprimă prețuirea pe care 
întreaga națiune română 
o acordă celei mai devota
te fiice a poporului, perso
nalitate proeminentă a vie
ții politice, științifice și 
sociale a țării. In acest 
context sărbătoresc, în
scriem încă de la început 
sentimentele de aleasă sti
mă și prețuire ale femeilor 
din Valea Jiului ca 
cald și respectuos 
adus tovarășei ~ 
Ceaușescu, pentru 
ea ce întreprinde, 
nă cu tovarășul 
Ceaușescu, pentru 
sul neîntrerupt al 
Sînt sentimente 
din recunoștința profundă 
a miilor de femei din mu
nicipiul nostru care vedem 
la fiecare pas cum prind 
viață tot mai multe măsuri

un 
omagiu 

Elena 
tot ce- 
împreu- 
Nicolae 
progre- 

țării. 
izvorîte

ALEXANDRU

D. Florentina PAGNEJER, 
Cenaclul „Mesagerul

Gheorghe SPINU

D I L J A

(Continuare în pag. a 2-a)

realizarea înainte 
de termen a planului pe 
anul 1984 în cadrul co
lectivului de muncă de 
la I.M. Lonea s-a dis
tins și formația de mi
neri condusă de price
putul șef de brigadă 
Anton Florea din secto
rul IV. In imagine, o 
parte dintre componen- 
ții brigăzii.

(Continuare în pag. a 3-a)

CETATENI!1

Foto:
Oameni

II
Valoarea muncii și a spiritului gospodăresc 
ale unui colectiv — aproape 10 milioane lei

H Un alt colectiv fruntaș 
este cel al sectorului II. 
MINERII DIN BRIGAZI- 

,LE CONDUSE DE AN
DREI ANTAL ȘI DUMI
TRU PARASCHIV AU EX
TRAS SUPLIMENTAR 
TONE DE CĂRBUNE.

374

co-■ Cel de-al treilea 
depășit 

este 
plus

lectiv care și-a 
sarcinile de plan 
al sectorului III : 
tone de cărbune.

cel
100

Hărnicia, spiritul gos
podăresc sînt pentru po
porul nostru marile re
surse de care depinde în
scrierea în rîndul statelor 
dezvoltate din punct de 
vedere economic. In ma
gistralul raport prezentat 
la cel mai înalt forum al 
comuniștilor, Congresul al 
XIII-lea al partidului, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu spunea : „Se
va intensifica activita
tea de recuperare și refo- 
losire a resurselor de e- 
nergie și materiale. Pe 
această bază în multe 
sectoare va trebui să 
sigurăm 50 la sută 
chiar peste 50 la sută 
necesarul de materii
me“. Pornind de la aces
te sarcini de mare im-

portanță pentru fiecare 
sector de activitate, am 
căutat să vedem care sînt 
în acest sen's preocupările 
în colectivele miniere. U-

pe cel ce deține ponde
rea cea mai mare în a- 

- ceasta direcție, sectorul 
electromecanic. Aici l-am 
întîlnit pe maistrul prin-

a-
Ș* 

din 
pri-

nul din colectivele unde 
s-a făcut din plin simți
tă acțiunea vizînd recu
perarea, recondiționarea, 
refolosirea materialelor, 
este cel al întreprinderii 
miniere Dîlja. Din cadrul 
acestui colectiv am ales

cipal Ion Doana 
ne-a spus :

— Deși nu 
de o mecanizare la 
velul altor mine din ba
zin, asta nu înseamnă că 
în cadrul întreprinderii 
noastre nu există preo-

dispunem 
ni-

cupări privind recupera
rea, recondiționarea și 
refolosirea materialelor cu 
ajutorul cărora s-au scos 
zeci de mii de tone 
cărbune. Sectoarele 
cuperează din 
materiale sau piese 
schimb pe care lc j 
dau atelierului unde 
rîndul lor meseriașii 
cestui colectiv — fie 
lăcătuși, strungari, 
zori, forjori — le 
unor lucrări de 
tehnicitate, unele 
a li se prelungi 
prin înlocuirea 
piese,' altora pentru 
daptarea la noi

că- 
ultimul timp pe 
teritoriu al muni- 
au făcut ca 
de circulație

difi-
pe

tro

de 
re- 

subteran 
de 

pre
ia 
a- 

: ei 
fre- 

supun 
înaltă 

pentru 
viața 

cîtorva 
a- 

condiții

Gh. VLADIMIR

(Continuare în pag. a 2-a)

ai muncii 
din întreprinderi 

și instituții !
Zăpezile abundente 

zute în 
întregul 
cipiului 
cultățile
drumurile publice și 
tuare să fie deosebite. 
Este o datorie a fiecăruia 
să participe cu toate for
țele la înlăturarea zăpezii, 
la curățirea străzilor și 
șoselelor, a tuturor căilor 
de acces din întreprinderi 
și instituții.

Prin acțiuni prompte 
și eficiente, prin folo
sirea tuturor mijloace
lor de transport 
rați desfășurarea 
mală a traficului 
a activității de 
ducție !

asigu- 
nor- 

rutier, 
pro-
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Teatrul amator din. Lupeni Valoarea muncii
"Reunind un grup de ti

neri inimoși, cu pasiune 
față de arta teatrală, tea
trul muncitoresc „Ana 
Colda“ din Lupeni se 
prezintă în această ediție 
a Festivalului național 
„Cîntarea României" cu 
o premieră care va con
tribui, desigur, la dezvol
tarea personalității artiș
tilor amatori.

Piesa de teatru prezen
tată în fața spectatorilor 
din Lupeni, intitulată 
„Fanni, dragostea mea !“, 
aparține dramaturgului 
Dan Tărchilă și s-a bucu
rat de un real succes.

Interpretată cu dezin
voltură, piesa a reliefat 
disponibilitățile tinerilor 
iubitori ai Thaliei din 
Lupeni, talente în plină 
afirmare, interpret! ce 
au toate calitățile pentru 

a interpreta roluri de o 
mare complexitate.

Luminița Roșu (Fanni), 
Theo Rîncean (Dudu) și 
loan Roșu (tatăl lui Fan
ni) — interpreții prin
cipali, au prezentat cu 
abilitate și profunzime 
ideea de bază a piesei, 
au transmis cu sincerita
te, dar și cu exactitate 
mesajul artistic al aces
teia. Ceilalți interpreți, 
cu intervenții subtile — 
Liana Bucșa, Rodica Ro
șu, Cornel Mirăuță și 
Marian Crețu — au dat, 
prin jocul lor sobru a- 
cea vigoare, acea mobi
litate și fantezie pe care 
regizorul le-a solicitat pe 
scenă.

Tineri, lucrînd în uni
tățile economice din ora
șul Lupeni au dovedit în
că o dată că munca și dă

Productivități tot mai mari

ruirea, puse în slujba ce
lor ce vin să recepteze 
un mesaj artistic, pri
mesc răsplata cuvenită 
atunci cînd străduința 
spre perfecțiune atinge 
cote majore.

Pusă în scenă de ini
mosul instructor de tea
tru Ioan Roșu (el însuși 
interpret al unora dintre 
personaje), beneficiind de 
aportul tehnic deosebit al 
tehnicienilor de lumină 
și sunet, premiera piesei 
„Fanni, dragostea mea", 
a constituit unul din mo
mentele de vîrf ale ma
nifestărilor din cadrul 
noii ediții a Festivalului 
național „Cîntarea Româ
niei".

Alexandru TĂTAR

SUB GENERICUL „O- 
MAGIU PREȘEDINTELUI 
ȚARII", în perioada 7—28 
ianuarie 1985, Muzeul mi
neritului, în colaborare 
cu Biblioteca municipală 
Petroșani, găzduiește o 
expoziție de carte social- 
politică. Program de vizi
tare zilnic, între orele 
9—17,30. (D. Peligrad)

40 DE ELEVI, fruntași 
la învățătură și în viața 
de organizație de la Liceul 
de matematică-fizică din 
Petroșani se află pentru 9 
zile în tabăra școlară or
ganizații în stațiunea Băile 
Felix.

„FESTIVALUL SPOR
TURILOR DE IARNA". 
Masivul „Straja" găzduieș
te azi ediția 1 a Festivalu
lui sporturilor de iarnă, 
organizat de C.J.E.F.S. și 
C.M.E.F.S. — constînd din 
probe alpine și de fond.

(Urmare din pag. I)

de exploatare. Așa recu
perăm trenuri de roți 
pentru locomotivele de 
mină, tamburi de benzi 
transportoare cu covor 
de cauciuc, angrenaje de 
diferite tipiiri. organe 
tăietoare pentru combi
nele de înaintare in aba
taj, pompe Duplex, pi- 
nioane, roți conice și 
multe altele. Valoarea 
muncii încorporate in cos
tul recondiționărilor, se 
cifrează in anul de curîrid 
încheiat la 645 509 lei. 
La prima vedere o valoa
re nu prea mare, dar 
dacă această cifră se sca
de din valoarea ansam- 
blelor și subansamble- 
lor recondiționate dă va
loarea reală a utilajelor 
și pieselor de schimb re- 
condiți-nate adică 
9 222 479 lei, bani ce nu 
mai trebuie dați pentru 
achiziționarea altor uti

laje și piese de schimb. 
Planul atelierului la re- 
condiționări a. fost înde
plinit în proporție de 200 
la sută, în anul 1984. O 
muncă plină de satisfac
ții la care și-a adus con
tribuția întregul colectiv.

Maistrului fiindu-1 foar
te greu să facă o ierarhi
zare a celor mai destoi
nici meseriași am rugat 
un cadru tehnic de la 
compartimentul rneca- 
no-energetic să eviden
țieze cîțiva oameni ’care 
poartă drapelul acestui 
colectiv fruntaș. Ei sînt 
cei din echipele conduse 
de Petre Siamotă și Gheor- 
ghe Sandu din care fac 
parte lăcătușii loan Blin
dau, Emil Pohl, Dorin 
Galea, frezorul Ion 
Scoarță, sudorii Mihai 
Moise și Onu Gligor, 
strungarii Achidim Urei- 
che și Eronim Barb, for
jorii loan Nistor și Si- 
mion Isvoran.

(Urmare din pag. I)

sectorul III, două com
plexe stagnează pe linia 
de oprire a panourilor, 
unde au funcționat pină 
in prezent, urmînd să fie 
reciclate. Dacă în 1984 
in cadrul sectorului au 
fost permanent în func
țiune două complexe, iar 
altele două în rezervă, 
începînd din anul 1985 
vor fi 3 în funcțiune și 
numai unul în rezervă. 
O situație îmbunătățită, 
dar totuși cu prețul imo
bilizării unui complex pe 
o perioadă destul de lun

gă. In sectorul VI pe 
straiele 5 și 8—9 există 
imobilizate 3 complexe 
care urmează, pe baza 
programelor de lucru în- 
tobmite, sa fie scoase la 
suprafață, reparate și da
te disponibile altor mine 
din cadrul C.M.V.J., care 
au condiții asemănătoa
re de strat. Se impune 
să precizăm că pe pe
rioada cît au funcționat 
s-au obținut rezultate 
destul de bune. Rămîne 
în continuare ca ele să 
fie scoase mai repede să 
se folosească și alții de 
ele și, bineînțeles, ca 

mina Lupeni să nu mai 
plătească bani degeaba 
cu amortismentele. Ulti
mele 2 complexe din ce
le care nu au funcționat 
în 1984 se află pe stratul 
15 în pilier, mina Sud, 
unde la unul deja au În
ceput lucrările de repa
rații capitale în vederea 
reciclării lui, urmînd a 
intra în funcțiune la 1 
martie 1985 în panoul ze
ro stratul 15 blocul IV, 
celălalt, asemănător ce
lui de la sectorul 111, va 
fi reciclat în panoul IV 
stratul 15 blocul IV și va 
intra în funcțiune în a-

cest an. Deci, la mina 
Lupeni complexele care 
sînt in funcțiune în ge
neral sînt bine folosite, 
parțial cele imobilizate 
pot fi considerate in re
zervă avînd în vedere că 
reparațiile capitale se e- 
xecută în timpul reciclă
rii lor, iar restul sînt 
pregătite pentru a fi 
scoase, casate sau repa
rate și date disponibile. 
Cert este că la nv'na Lu
peni există o preocupare 
mai aparte față de grija 
pentru dotarea tehnică si 
creșterea producției ex
trase mecanizat.

AcoperiH țevile !
Dat in folosință, in zona Petroșani- : 

i Nord, punctul termic nr. 15 se pare că nu prea-și i 
1 justifică în totalitate denumirea de punct termic, î 
i Temperatura intrată în punctul termic prin țevile ț 
i de aducțiune de la termocentrala Paroșeni este i 
i foarte ridicată față de cea care iese pentru a încă)- i 
i zi blocurile care sînt racordate la acest punct. Ex- i 
i plicații sînt mai multe. Una dintre ele — țevile i 
; sînt neizolate, iar punctul termic propriu-zis nu are ; 
i nici un fel de etanșeitate, constructorul predîndu-1 
î aproape neterminat. Nici nu e de mirare. De mirare i, 
Ș este insă că pînă acum nimeni nu s-a gîndit să i 
i întreprindă vreo măsură, locatarii răminind in con- î 
i tinuare fără căldura corespunzătoare.

Isac MENDELOVITS,
Petroșani

0 soluție pentru Veneția
După mai multe varian

te propuse de specialiști 
pentru salvarea Veneției, 
s-a optat pentru cea care 
propune realizarea unui 
parc de circa 60 000 ha 
de apă și pămînt. Rolul 
acestuia ? Acela de cordon 
sanitar în jurul „cetății 
lagunelor". In unanimita
te, ecologii au apreciat că 
aceasta ar fi unica moda
litate de a salva celebrul 
oraș de un dezastru ecolo
gie. Pentru a face cunoscu
tă respectiva soluție. la 
Palatul Grassi, din Veneția,

Anecdotele științei (XVII)
...Nicholas SaUnderson 

(1682—1739), profesor de 
matematică la Cambridge 
în secolul al XVIII-lea, era 
orb. Intr-o societate, el a- 
dresă un compliment unei 
doamne despre frumuse
țea dinților ei, ceea ce a 
mirat pe toată lumea, mai 
ales că lucrul era perfect 
adevărat. „Am auzit-o rî- 
zînd des și fără motiv", 
dădu -I o explicație cît se 
poate de plauzibilă.

☆
Neținînd seama de a- 

vertismentele tatălui său 
care-și pierduse două de
cenii cu cercetările infruc
tuoase asupra liniilor pa
ralele, Janos Bolyai (1802 
—1860) s-a ocupat și el de 
aceleași probleme. Și a de
venit unul din întemeieto
rii geometriei 1 neeuclidie- 
ne I

☆
...După bătălia de la Sa

ratoga Spings din 1777, 

a fost deschisă o expoziție 
intitulată „Laguna — o 
modificare a unui sistem 
ecologic", organizată de 
Departamentul municipal 
pentru mediul ambiant.

Pe baza proiectului ar 
urma să fie amenajat un 
parc național avînd meni
rea de a salva orașul și 
zona înconjurătoare de la 
o iminentă catastrofă eco
logică. Și aceasta fără a se 
interveni și în zona indus
trială venețiană, ceea ce 
este demn de reținut.

unde capitularea trupelor 
engleze a dus la indepen
dența coloniilor care au 
format nucleul S.U.A., un 
soldat american se prezin
tă comandantului lui îm
preună cu șase soldați en
glezi capturați. „Cum ai 
reușit să-i capturezi pe toți 
șase ?“. „I-am înconjurat, 
sir !“.

Deoarece nici în trecut 
nici în prezent tratatele de 
strategie nu menționează 
această tehnică de luptă 
individuală, cazul este 
foarte probabil, unic în 
lume.

I După onorurile acorda
te la Curtea Angliei, bo
tanistul expediției căpita
nului Coock fu invitat și 
de către Frederic cel
Mare, Ia Berlin. Printre 
altele, regele îl întrebă c-îți

Troleibuz 
experimental
In orașul vest-german 

Dusseldorf a fost experi
mentat cu cîtva timp în 
urmă un nou tip de trolei
buz. In ce ar consta nou
tatea ? La fiecare stație, 
în momentul urcării și 
coborîrii pasagerilor, scă
rile sînt conectate la tro- 
leul care alimentează a- 
cumulatoarele. In acest fel, 
cantitatea de curent elec
tric încărcată în acumula
toare este suficientă pentru 
a se ajunge la stația urmă
toare, unde operațiunea se 
repetă. Intre stații, trolei
buzul nu mai are astfel 
nevoie de curent de la re
țeaua aeriană.

suverani văzuse în călăto
ria lui. „Vreo cinci sălba
tici și doi... îmblînziți" fu 
răspunsul.

☆
? Comisia academică pen

tru redactarea Dicționa
rului limbii franceze ter
minase definiția cuvîntului 
„rac". Aceasta suna astfel: 
„Mic pește roșu care mer
ge de-'a-ndărătelea". Unul 
din filologi însă, părîn- 
du-i-se că nu ar fi chiar 
cea mai bună, solicită și 
părerea lui Cuvier (1769— 
1832). Naturalistul declară 
liniștit : „Stimați colegi, 
racul nu este un pește, nu 
este roșu și nu merge de- 
a-ndărătelea. Cu aceste 
mici excepții definiția 
dumneavoastră este per
fectă I",

Culese «Ie 
Ilie BREBEN

Recorduri,
.Să fie vorba de ambi

ție excesivă ? Să fie dorin
ța de afirmare, cu orice 
preț ? Să fie perseveren
ță ? Nu știm prea bine 
care este suportul, dar re
zultatele sînt consemnate 
la tot pasul în presa oc
cidentală. Iată cîteva „e- 
xemple" : >

Un oarecare Christian 
Pathzig, din R.F.G., a stră
bătut distanța de 54 km 
cu bicicleta, șezînd, însă 
cu spatele spre , ghidon. 
Mai mult, în tot timpul 
cursei, el a .cîntat la vioa
ră. Dar dacă acest record 
are, pînă la Un punct, ha
zul îndemînării și origi
nalității, cel realizat de 
Otto \Vanz în 'schimb este 
de-a dreptul absurd. Spe
cializat în sfîșierea celor

„Capitala mondială a crimei“
Acest nedorit titlu se va 

aplica, de acum încolo, ma
rii metropole braziliene 
Rio de Janeiro, afirmă săp- 
tămînalul „Quick". Se pre
cizează că, în fiecare lună, 
circa 250 de persoane sînt 
asasinate în acest oraș și

ȘTIAȚI CĂ...
...cu ajutorul linei foreze, 

realizată de specialiștii de 
la Institutul de mine din 
Leningrad, s-a atins recor
dul mondial de termoforaj 
în gheață, săpîndu-se pînă 
la 1000 m ? S-a constatat 
cu acest prilej că scutul 
antarctic de gheață repre
zintă o veritabilă „cronică 
de gheață" a climei pămînțu_ 
lui, fiecărui an corespun- 
zîndu-i o grosime de 5 cm.

...în Roma antică, tușea 
era vindecată punîndu-se 
bolnavul să citească cu 
voce tare ? Așa s-a des
coperit că vorbitul cîteva 
zeci de minute neîntrerupt 
acționează ca sedativ.

recorduri
mai groase cărți de telefon, 
într-un limp cît mai scurt 
posibil, Wanz a ținut să 
stabilească o „performan
ță" : a rupt opt cărți de 
telefon ale orașului Kdln 
în numai 3 minute și 36 
de secunde.

Și acum un ultim exem
plu : Recent, într-o gale
rie de pictură din Sofien- 
holm, danezul Carl Airing 
a creat, sub privirile a nu
meroși curioși, nu mai pu
țin de 76 de tablouri în 
zece ore. El a reușit să 
stabilească un record mon
dial (desigur, nu în mate
rie de capodopere pe mi
nut) și, mai ales, să-și vîn- 
dă pe loc pînzele “record- 
mene". S-a descurcat bini
șor, el...

că un locuitor cariocan din 
șapte a făcut obiectul unui 
atac cu mina înarmată. 
Săptămînal, poliția înre
gistrează 110 agresiuni, 45 
hold-up-uri, 23 schimburi 
de focuri și 10 răpiri de 
persoane. Așa palmares...

...în Finlanda există 60 000 
de lacuri ? Acestea sînt 
legate unele de altele prin 
canale navigabile.

...formula completă a 
mișcării Lunii are șapte 
sute de elemente, iar pri
mul care a întocmit-o a 
fost savantul elvețian Leo
nard Euler (1707—1783) ?

...excavațiile efectuate la 
mare adîncime într-o mi
nă de cositor din regiunea 
platourilor nigeriene au 
scos la iveală mai multe 
figuri de ceramică cu o 
vechime de peste două mi
lenii ?

Culese de
I.B.

Un student îiț 
vîrstă de... cinci ani

Un băiețel chinez, în 
vîrstă de numai cinci ani, 
cu facultăți intelectuale 
ieșite din comun și ai că
rui nivel de cunoștințe este 
echivalent cu cel al unui 
adolescent de 15 ani, a fost 
admis într-o clasă prepa
ra torie pentru intrarea - Ia 
Universitate. Autoritățile 
Institutului superior națio
nal de științe și tehnolo
gie din Hefei (provincia 
Anhui, din estul R.P. Chi
neze) au apreciat că micul 
Liu Xiaobin a demonstrat 
— în cursul examenului 
de admitere pe care J-a 
susținut — că știe tot atî- 
tea caractere chinezești cit 
un adult și că nivelul cu
noștințelor sale de mate
matică, chimie și fizică este 
comparabil cu cel al unui 
elev aflat la sfîrșitul ci
clului secundar. Liu Xiao
bin a început să deprindă 
scrierea la vîrstă de doi 
ani, iar după numai trei 
luni cunoștea circa 3600 de 
ideograme. La patru ani, 
„copilul minune" a început 
să studieze programele de 
matematică și fizică pentru 
ciclul secundar, pe care 
le-a asimilat în patru luni 
și, respectiv, o săptamînă.

Cronică 
nerimată (140)
• Legile fizicii nu pot 

fi încălcate. Odată încăl
cate încetează să mai fie 
legi.

• înțelepții nu se tem 
de moarte. Asta nu în
seamnă că le face o plă
cere deosebită.

• Zeus nu avea darul 
convingerii și adesea apela 
la trăznet.

• Cine spune că inteli- 
genții n-au noroc în viață? 
Există oare noroc mai mare 
decît a fi inteligent ?

yaleriu BUTULESCU ,
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Cald omagiu și înaltă prețuire ; 
tovarășei ELENA CEAUȘESCU !
D7n adîncul 

inimilor noastre
Folosim acest moment 

aniversar de mare vibrație 
■'Ufletească pentru a ex
prima gîndurile noastre 
alese ce se îndreaptă cu 
înălțătoare sentimente de 
mîndrie patriotică și stimă 
spre tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovaiășa de 
luptă, de muncă și de via
ță a celui mai iubit fiu al 
poporului, conducătorul 
partidului și statului nos
tru.

Simbol al înaltelor în
zestrări morale ale popo
rului, fiică devotată și 
luptătoare neînfricată a 
partidului încă din anii 
tinereții, strălucit om poli
tic și savant de reputație 
mondială, prin vasta sa 
activitate tovarășa Elena 
Ceaușescu este prezentă 
în toate marile noastre în
făptuiri. Ca pretutindeni 
în țara noastră, femeile o- 
l'.ișului Petrila — oraș mi- 
teresc’cu vechi tradiții'-— 

au simțit din plin efectele 
generoase ale concepției 
profund umaniste cu pri
vire la creșterea rolului 
femeii în viața economică 
și ‘ocială a țarii, ceea ce 
le-a permis să se afirme 
pe toate planurile vieții 
politice și sociale. Astăzi, 
in orașul nostru, ca în în
treaga Vale a Jiului, fe- 
Jneile sînt prezente în 
toate domeniile de activi
tate, unde prin energia, -pri
ceperea și spiritul lor gos
podăresc își aduc contri
buția- la realizarea sarcini
lor de plap în profil teri
torial, a planului economic 
propriu.

Sub ochii noștri au prins 
viață prețioasele indica
ții și orientări date de to
varășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
.'i prilejul vizitelor de lu- 

. efectuate în Valea 
.ului și în orașul nostru. 

Am beneficiat de fonduri 
€de investiții pentru dez
voltarea capacităților de 
producție care au ’permis 
încadrarea unui mare nu

ÎNDEMN VIU
Avem o Românie și ne mîndrim cu ea. 
E drumul nostru larg, deschis spre viitor.
La ceas de dăruire pășim cu demnitate 
Desăvîrșind gîndireâ acestui brav popor.
In fruntea țării, la bine și la greu 
Alături de acela ce ni-i conducător
Stă o femeie — fiică-a acestui brav popor. 
Gîndireâ ei de aur e vulturul în zbor, 
Îndemnul viu ce-nseamnă noi pași spre viitor

A. MIRCEA

O prestigioasă și nobilă activitate
F (Urmare din pag. I)

membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R. și prim viceprim- 
niinistru al guvernului Ia 
soluționarea cu înaltă com
petență a problemelor 
practice ale edificării unei 
societăți superioare, con
tribuția adusă pe tărîmul 
științei și tehnologiei pun 
în evidență rolul și locul 
de însemnătate recunoscu
tă pe care femeile îl ocu
pă în societatea noastră. 
Este, incontestabil, meritul 
partidului, este rezultatul 
orientărilor științifice tra
sate la Congresul al IX- 
lea de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în lumina că
rora s-a acționat pentru 
o largă afirmare și promo

măr de femei în activita
tea productivă. Peste 600 
femei, soții și fiice de mi
neri, au fost încadrate în 
noi locuri de muncă la 
Fabrica de mobilă, Prepa- 
rația Petrila, în unitățile 
aparținînd prestărilor de 
servicii și rețelei comer
ciale în plină dezvoltare. 
Aceleiași griji părintești 
îi datorăm și celelalte rea
lizări din orașul nostru, su
tele de apartamente, noile 
spații comerciale, edificii 
social-culturale care con
tribuie la ridicarea conti
nuă a calității vieții oa
menilor muncii.

Ca urmare a aplicării 
programului cu privire la 
selecționarea, pregătirea 
și promovarea femeilor, 
în orașul nostru zeci de 
femei sînt secretari și se
cretari adjuncți ai comite
telor de partid și birouri
lor organizațiilor de bază 
sau deputate în consiliul 
popular orășenesc, iar al
tele dețin funcții de con
ducere în întreprinderi, 
instituții și consiliul popu
lar orășenesc.

Urmînd strălucitul mo
del de muncă șl viață pe 
care îl oferă zi de zi tova
rășa Elena Ceaușescu, fe
meile din orașul Petrila 
sînt hotărîte să muncească 
cu toată energia pentru 
înfăptuirea înaltelor idea
luri înscrise în Programul 
partidului, în Documente
le Congresului al XIII-lea.

In această zi sărbătoreas
că, dînd glas sentimentelor 
de înaltă considerație, dra
goste și prețuire, adresăm 
tovarășei Elena Ceaușescu, 
un călduros „La mulți 
ani !“ în deplină sănătate, 
și putere de muncă, alături 
de cel, mai iubit fiu al po
porului, intru fericirea și 
prosperitatea națiunii noas
tre socialiste.

Victoria SICOE, 
secretar al comitetului 

orășenesc de partid 
Petrila

1

vare a femeilor in sfera 
vieții politice, pe tărîmul 
științei, artei și culturii, în 
activitatea economică și 
socială a întregii țări.

Și în Valea Jiului, un
de este predominantă acti
vitatea de extracție a căr
bunelui. întîlnim suficien
te dovezi ale participării 
active a femeilor la viața 
social-politică și economi
că a municipiului. In colec
tivele de muncă, din tota
lul efectivelor cuprinse în 
sfera industriei și servici
ilor, peste 30 la sută sînt 
femei care desfășoară o 
activitate rodnică, de mul
te ori obținind randamen
te sau realizări cotate prin
tre cele mai bune. O pre
zență activă o găsim în 
organizațiile de partid ale

Contribuție inestimabilă ia dezvoltarea 
cercetării științifice, la progresul patriei

Sînt momente deosebite 
cînd. din a d î n c u 1 
inimilor vrem să ne facem 
cunoscute gîndurile, să ne 
împărtășim năzuințele, să 
ne exprimăm simțăminte
le ce ne animă. Un aseme
nea moment de aleasă e- 
moție pentru toți fiii și 
fiicele patriei este aniver
sarea tovarășei academi
cian doctor inginer Elena 
CeaușeScu, fiică a neamu
lui românesc, dăruită prin 
întreaga ei activitate fe
ricirii poporului, progre
sului necontenit al națiu
nii noastre.

Intre marile înfăptuiri 
ale socialismului înscriem 
la loc de cinste noua con
diție umană, poziția dem
nă a omului în societatea 
noastră. In acest cadru 
unul dintre izvoarele în- 
dreptățitei noastre mîndrii 
il constituie locul și rolul 
pe care-1 ocupă femeia în 
societatea noastră socia
listă. Sînt puține țări în 
lume în care femeia se 
bucură de atîta stimă și 
prețuire, in care femeile 
au un rol atît de impor
tant în tot ce se decide și 
se înfăptuiește pentru bi
nele omului ca în țara 
noastră. Este - binecunos
cut faptul că nu există ra
mură productivă în care 
să nu lucreze și femei atît 
în sectoare feminine prin 
tradiție cît și în alte do
menii în care prezența lor 
este de dată mai recentă, 
iar rezultatele muncii lor 
se înscriu la loc' de frunte 
în cununa de împliniri a 
patriei.

In 7 ianuarie sărbătorim 
ziua de naștere și împlini

municipiului unde femeile 
reprezintă aproape 25 la 
sută din efectiv, îndepli
nind un rol activ, pătruns 
de răspundere pentru în
tărirea vieții dt organiza
ție. Peste 30 la sută din 
cadrele de conducere ale 
municipiului sînt femei, 
iar în procesul complex al 
afirmării rolului condu
cător al partidului, peste 
35 la sută din membrii 
noilor organe alese sînt 
femei, membre ale comite
telor de partid municipal, 
orășenești, comunale, din 
întreprinderi și instituții, 
membre ale birourilor or
ganizațiilor de bază. Iată 
dovezi elocvente ale con
dițiilor ce sînt create fe
meilor pentru afirmarea 
personalității și valorifi

rea a peste 45 de ani de 
activitate revoluționară a 
tovarășei academician doc
tor inginer Elena Ceaușescu, 
eminent om de știință și 
om politic de înalt presti
giu internațional, condu
cător al întregii activități 
de cercetare științifică, dez
voltare tehnologică și in
troducerea progresului teh
nic din țara noastră, luptă
tor neobosit pentru trans
punerea în viață a politi
cii de bună înțelegere, co
operare și pace a României 
socialiste.

îndeplinind funcțiile de 
membru al Comitetului Po
litic Executiv al Comitetu
lui Central H partidului 
și prim viceprim-ministru 
al guvernului cu răspun
derea de președinte al 
Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, tova
rășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu 
îndeplinește un rol hotărî- 
tor în înfăptuirea progra
melor de creștere și valo
rificare superioară a bazei 
de materii prime, reduce
rea consumului de materii 
prime, de recuperare și re- 
folosire a tuturor resurse
lor materiale și energetice 
etc. In contextul- -acestor 
sarcini, după cum subli
niază ilustrul om de știin
ță, tovarășa Elena 
Ceaușescu, chimiei și in
dustriei chimice le revine 
un rol de primă importan
ță. Tehnologii noi și per
fecționate vor atrage în 
circuitul economic noi sur
se de materii prime și e- 
nergetice, inclusiv cu con
ținuturi utile scăzute, a- 

carea deplină a capacității 
lor creatoare — expresii 
pregnante ale democratis
mului profund al societății 
noastre, ale locului și iolu
lui major acordat femeii 
in România socialistă con
temporană.

Cu gînduri de aleasă sti
mă și prețuire, in aceste 
clipe sărbătorești adresăm 
tovarășei Elena Ceaușescu 
cele mai calde urări de 
sănătate și fericire, putere 
de. muncă, alături de iubi
tul nostru conducător, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru a contribui cu tot 
.mai multă rodnicie la 'în
făptuirea hotărîrilor Con
gresului al XIII-lea, la 
progresul și prosperitatea 
întregii țâri. 

dîncind giadul de prelu
crare a acestora pentru 
extragerea tuturor compo- 
nenților valoroși cu con
sumuri minime de energie.

Cercetările care se des
fășoară in domeniul mi
nier și preparării cărbu
nelui au fost constant în
drumate de către tovarășa 
Elena Ceaușescu, atît prin 
contribuția adusă la elabo
rarea programului-directi- 
vă de cercetare și dezvol
tare în domeniul energe
tic, cît și prin aplicarea 
cercetărilor personale în 
domeniul polimerilor ca
re au condus la fabricarea 
cauciucului izoprenic și a 
unor produși secundari de 
reacție. Unul dintre acești 
pioduși — spumantul „Bor- 
zești I" — a fost experimen
tat cu succes în procesul 
de flotație a cărbunelui de 
0—5 mm. Prin folosirea a- 
cestui spumant recupera
rea în cărbune special creș

1
j Un sincer „La mu!li ani
ț

J ședințe al Consiliului Național pentru Știință și Tehno-

1 logie, prim viceprim-ministru a) guvernului. In această

începutul fiecărui an ne umple inimile de bucu
rie ; aniversăm alături de țara întreagă 'ziua de naș
tere a tovarășei academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, patriot înflăcărat, personalitate proeminen
tă a vieții științifice și politice mondiale, membru 
al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., Pre-

I zi aniversară, tinerii din municipiul nostru, muncitori, 
( studenți, elevi, își exprimă și cu acest prilej voința 
' fierbinte de a face totul pentru a traduce in, fapt 

istoricele hotărîri ale forumului comunist al țării, 
l Congresul al Xlfl-lea al partidului, vibrantele che- 
? mări adresate națiunii de către tovarășul Nicolae 
1 Ceaușescu, în Mesajul de Anul Nou.

Întregul tineret al Văii Jiului este ferm hotârît 
să contribuie prin munca la realizarea tuturor sarci- 

ț nilor ce îi revin în acest an, pe care întreaga lume 
■ îl sărbătorește ca „An Internațional al Tineretului", 
1 sub deviza „Participare, Dezvoltai e, Pace".

Urmînd exemplul viu al tovarășei Elena 
i Ceaușescu, om politie de mare prestigiu, devotat cauzei 
.' socialismului și comunismului, savant de prestigiu in- 
1 ternațional, tinerele din municipiul Petroșani sînt 
ț ferm hotărîte să muncească și să creeze noi valori ma

fie viitori oameni 
pe pămîntul 
de muncitor,

teriale și spirituale, să
— făuritori ui comunismului 
împletind armonios calitățile 
mamă.

In acest al 20-lea an de 
partidului și a țării tovarășul 
marele prieten al tinerilor, 
toaie pentru țara întreagă, 
Petroșani adresează 
fierbinte și sincer „La mulți ani !“, dorindu-i 
inimă sănătate și succese deosebite în prestigioasa ? 
activitate pe care o desfășoară zi de zi, alături de ) 
Eroul între eroi, tovarășul Nicolae ț 
Ceaușescu, secretar general al partidului, activitate i 
depusă pentru edificarea societății socialiste multi- I 
lateral dezvoltate și înaintare a României pe drumul \ 
luminos al comunismului. ț

Prof, Viorica BULZ, (
secretai al Comitetului municipal al U.T.C. ’

în fruntea 
Ceaușescu, 
de sârbă- 

municipiul 
i tovarășei Elena Ceaușescu, 
„Ea mulți ani !“, 

sănătate și succese deosebite în

Cînt pentru 
întîia femeie 

a țării
Făcînd din orice zi o 

sărbătoare 
sub bolta-nnoitoare

și senină, 
poporul unei vetre milenare 
și-a făurit o

vatră-nfloritoare, 
desăvirșindu-i drumul spre 

lumină. 
Alături de Eroul — 

conducător de tară 
a fost și este și oricînd

va fi, 
desăvîrșind gîndireâ tuturor, 
mlădița din acest străvechi 

r popor — 
prima femeie-a noii

Românii.
Rahela BARCAN 

te cu aproape 10 puncte 
fața de flotarea cu nafte- 
nat de sodiu, material de
ficitar.

Acum, la aniversarea a 
peste 45 de ani de activi
tate revoluționară și a zi
lei sale de naștere — aniver
sare scumpă inimilor noastre 
— aducem împreună cu 
întregul popor, omagiul 
fierbinte mult stimatei și 
iubitei tovarășe Elena 
Ceaușescu, al cărui minu
nat exemplu de muncă 
și v i' a ț ă este pen
tru noi, milioanele de fe
mei din patria noastră, 
pentiu toți fiii țării, un e- 
xemplu minunat și însufle- 
țitor în munca plină de dă
ruire pentru înfăptuirea is
toricelor hotăr-lri ale Con
gresului al XIII-lea, pen
tru progresul neîntrerupt 
al României socialiste.

Elisabeta DANE, 
Inginer principal 

biroul tehnic IP.CA' J.

7“ j 
i

ai muncii 
românesc, 
soție și

cînd se află 
Nicolae 

acum la ceas 
tinerii din

un 
din
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ȘTIRI DIM TARILE SOCIALISTE
MOSCOVA 5 (Agerpres). 

Livrarea de mijloace teh
nice noi, cu o productivi
tate sporită, constituie o- 
rientarea de bază a dezvol
tării construcțiilor de ma- 
șini-unelte, sector de frun
te al economiei R.S.S. Bie
loruse — scrie agenția 
TASS.

In patru ani ai actualu
lui plan cincinal (1981 
— 1985) industria a- 
cestei republici 
sovietice a reînnoit pro
ducția în proporție de pes
te 50 la sută, asimilînd în 
fabricație tipuri calitativ 
noi. In acest an, întreprin
derile constructoare de 
mașini-unelte vor începe 
producția a 60 de noi ti
puri de utilaje, ponderea 
produselor noi uimind să 
atingă 70 la sută. Printre 
noutăți se numără mașini- 
unelte cu comandă pro
gram numerică, linii auto
mate cu roboți-manipu- 
latori, agregate flexibile 
pentru prelucrarea rapidă 
a unor piese cu profil

complex, microprocesoare 
pentru dirijarea utilajelor.

☆
PRAGA 5 (Agerpres). Pe 

străzile orașului cehoslovac 
Gottwaldov au început să 
circule exemplarele de 
probă ale nouluitroleibuz 
„Skoda—Sannos" cu o ca
pacitate de 150 de locuri. 
Construit în colaborare cu 
Iugoslavia, noul troleibuz 
cehoslovac dispune de un 
dispozitiv ce urmărește 
realizarea unui consum op
tim de energie în 
cursul diferitelor solici
tări la care este supus mo
torul. Acest dispozitiv per
mite realizarea, într-un 
schimb de lucru, a unei 
economii de energie elec
trică de pînă la 30 la sută.

☆
VARȘOVIA 5 (Ager

pres). Analizînd bilanțul 
activității desfășurate de 
„Liniile oceanice poloneze", 
ziarul „Trybuna Ludu" 
relevă că flota comercială 
a R.P. Polone a realizat 
un volum record de trans
porturi.

Astfel, se subliniază că 
în cursul anului trecut na
vele poloneze au transpor
tat 5,6 milioane tone de 
mărfuri, din care 1,9 mi
lioane tone în containere.

S?
HAVANA 5 (Agerpres). 

Planul unic de dezvoltare 
economică și socială a 
Cubei pe 1985, recent a- 
doptat, înscrie printre pre
vederile sale continuarea în 
ritmuri susținute a cons
truirii unoi- importante o- 
biective ale economiei na
ționale. In șirul acestora 
se află combinatele pen
tru obținerea nichelului 
din Punta Gorda și Las 
Camariocas, centrala ato- 
moelectrică din provincia 
Cienfuegos, termocentra
lele din provinciile Hava
na și Matanzas. Potrivit 
planului, în acest an, vor 
continua lucrările la noul 
port al Cubei pentru na
vele de mare tonaj, pre
cum și la amenajarea u- 
nor puternice complexe 
agroindustriale.

Acțiuni în favoarea păcii, 
pentru, dezarmare nucleară

LONDRA 5 (Agerpres). 
Necesitatea curmării cursei 
înarmărilor nucleare a fost 
reliefată în cursul dezba
terilor „tribunalului obș
tesc" de la Londra, inițiat 
de organizația „Juriștii 
pentru dezarmarea nuclea
ră". Participanții au atras 
atenția asupra pericolelor 
generate de acumularea 
și construirea de noi arme 
de distrugere în masă, 
pronunțîndu-se pentru di
minuarea arsenalelor nu
cleare.

&
STOCKHOLM 5 (Ager

pres). Un studiu, publicat, 
sîmbătă, de Institutul in
ternațional de cercetări 
în domeniul păcii, de la 
Stockholm (SIPRI), subli
niază că dezvoltarea unui 
sistem de arme spațiale va 
declanșa o nouă cursă a 
înarmărilor pe Pămînt și

în spațiul extraatmosfe- 
ric, puțind determina în 
același timp, ca un stat 
să recurgă primul la un 
atac nuclear.

Studiul, intitulat „Arme 
spațiale — dilema contro
lului înarmărilor", arată 
mai întîi că aceste arme 
pot fi folosite atît în sco
puri ofensive, cit și defen
sive. Ele pot servi la dis

trugerea navigației, comu
nicațiilor și centrelor de 
comandă ale adversarului, 
prin care acesta își contro
lează și conduce atît for
țele convenționale, cit și 
cele nucleare.

Un alt aspect evidențiat 
de SIPRI este acela că 
șansele unei neînțelegeri 
care să ducă la un conflict 
nuclear sînt cu mult mai 
mari în cazul existenței 
unui sistem de arme spa
țiale, tocmai datorită com
plexității acestuia.

î
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FILME
6 ianuarie

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Runda a Vl-a ; 
Unirea: Ultimul tren; Pa- 
rîngul: Campionul, I-II.

PETRILA i Să mori 
rănit din dragoste de 
viață.

LONEAî Viaductul.
ANINOASA: Șapte bă

ieți și o ștrengăriță.
LUPENI — Cultural i 

Torpilorii. ,
URICANI: Insula. j

7 ianuarie **
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Runda a Vl-a | 
Unirea; Ultimul tren; Pa- 
rîngul: Campionul, I-II.

LONEA: Viaductul.
• ANINOASA: Un mari
nar rămîne pe țărm.

LUPENI — Cultural i 
Torpilorii.

URICANI: Insula.

Evoluția situației
MOSCOVA

A fost semnat 
protocolul privind 

schimburile 
de mărfuri și 
plățile pe 1985

MOSCOVA 5 (Agerpres). 
In vederea ducerii la în
deplinire a hotărîrilor și 
înțelegerilor referitoare la 
dezvoltarea colaborării e- 
conomice bilaterale, con
venite cu prilejul întîlnirii, 
din iunie 1984, dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, și tova
rășul Konstantin Cernenko, 
secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., la 5 ianuarie 
a fost semnat, la Moscova, 
protocolul privind schim
burile de mărfuri și plățile 
pe anul 1985 între cele 
două țări. Protocolul pre
vede diversificarea și creș
terea importantă a volu
mului schimburilor comer
ciale între România și U- 
niunea Sovietică.

Reducerea
WASHINGTON 5 (Ager

pres). Banca Mondială a 
anunțat reducerea de la 
9,89 la 9,29 la sută a do- 
bînzii percepute la împru
muturile acordate țărilor 
în curs de dezvoltare — 
informează agenția Asso
ciated Press. Noua rată 
va fi în vigoare în primele 
șase luni ale anului curent.

Aceasta este cea de-a 
cincea reducere efectuată

dobînzilor
din iulie anul trecut, cînd 
banca a adoptat o politică 
de dobînzi variabile pentru 
noile împrumuturi. Se a- 
preciază, însă, că și aceas
tă diminuare este insufi
cientă în raport cu cererile 
legitime ale statelor în curs 
de dezvoltare, care reven
dică soluționarea echitabi
lă a problemei datoriilor 
lor externe, inclusiv a ra
tei dobînzii.

Rata șomajului în Franța
PARIS 5 (Agerpres). Po

trivit raportului de pers
pectivă al Organizației 
pentru Cooperare Econo
mică și Dezvoltare (OECD), 
dat publicității la Paris, 
la sfîrșitul anului trecut, 
situația de pe piața mun-

cii a Franței va continua 
să se agraveze în urmă
toarele 18 luni.

Astfel, potrivit raportu
lui, cițat de agenția Reu
ter, rata șomajului în 
Franța este în prezent de 
9,75 la sută.

din Orientul Mijlociu
RIAD 5 (Agerpres). Mi

nistrul de stat egiptean 
pentru afaceri externe, 
Boutros Ghali, a apreciat 
că apropierea, coordona
rea și consultarea între 
Egipt, Iordania și Organi
zația pentru Eliberarea Pa
lestinei reprezintă un ele
ment esențial, un factor 
pozitiv care contribuie la 
cristalizarea căii pentru 
ajungerea la o pace cu
prinzătoare în Orientul 
Mijlociu. Intr-un interviu 
acordat ziarului saudit „Al 
Sharq Al-Awsat“, el a spus 
că propusa conferință in
ternațională pentru regle
mentarea situației din O- 
rientul Mijlociu constituie 
o modalitate care poate a- 
juta la realizarea păcii.

Boutros Ghali a averti
zat că politica opresivă a

Israelului în teritoriile a- 
rabe ocupate este bazată 
pe Un plan politic vizînd 
eliminarea caracterului pa
lestinian al acestor terito
rii și anexarea lor treptată.

&
DAMASC 5 (Agerpres). 

La Damasc au început lu
crările celui de-al VIII-lea 
Congres regional al Parti
dului Baas Arab Socialist 
din Siria. Lucrările au fost 
deschise de secretarul ge
neral al partidului, pre
ședintele R.A. Siriene, Ha
fez Al-Assad, transmite a- 
genția TASS.

I

Declarația președintelui

DELHI 5 (Agerpres). In
tr-o alocuțiune rostită în 
fața Congresului indian al 
științei, președintele comi
siei de anchetă a cauzelor 
catastrofei de la Bhopal, S. 
Varadarajan, a admis că 
șapa de ciment care încon
jura cuvele conținînd me
til izocianat (MIC) — subs
tanță ce a ucis 2500 de 
persoane Ia începutul lunii 
decembrie — era fisurată.

comisiei de anchetă a cauzelor catastrofei de la
Bhopal

Varadarajan a indicat că 
o jumătate de litru de apă 
pătrunsă în cuvă a fost, 
fără îndoială suficientă 
pentru a declanșa o reac
ție în lanț. După cum a 
explicat el, apa a intrat în 
reacție cu fosgenul conți
nut în MIC (pentru a îm
piedica polimerizarea) și 
cea mai mare parte a 
substanței s-a transformat

în gaz, care s-a scurs în 
atmosferă printr-o valvă 
ce a cedat presiunii. Vara
darajan a menționat că, 
în timpul accidentului, con
trolul nivelului lichidului 
din cuvă nu a funcționat 
și că, probabil, sistemul 
de neutralizare cu sodă 
caustică nu a fost branșat, 
iar sistemul de răcire a 
cuvei a fost ineficace.

Convorbiri
RIAD 5 (Agerpres). Re

gele Hussein al Iordaniei 
a întreprins o vizită în A- 
rabia Saudită, unde a Stvut 
convorbiri cu regele Fahd 
— s-a anunțat oficial la 
Riad, potrivit agențiilor 
MEN și KUNA. In cadrul 
întrevederii au fost exa
minate modalitățile de na
tură să contribuie la con
solidarea relațiilor bilate
rale și s-a procedat la un 
schimb de vederi asupra 
unor probleme de interes 
comun.

I
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TV
6 ianuarie

10,00 Almanahul familiei.
10.30 De strajă patriei.
11,00 Viața satului (par

țial color).
11.30 Lumea copiilor.

— Telefilmoteca de 
ghiozdan (color).
„Minunatele aven
turi ale lui Robinson 
Crusoe".
Producție a studiou
rilor din R.S. Ceho
slovacă.
Ecranizare după ro
manul lui Daniel 
Defoe. Episodul 1.

12.30 Din cununa cînte- 
cului românesc (co
lor). Muzică popu
lară.

13,00 Telex.
13,05 Album duminical 

(parțial color).
18.30 Micul ecran pentru 

cei mici (color).
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal (parțial 

color). -
19,20 Cîntarea României. 

Emisiune realizată 
în colaborare cu 
Comitetul - de cultu
ră și educație socia
listă al județului 
Gorj.

19,55 Film artistic (color) 
„Iancu Jianu Ha 
diîcul".
Producție a Casei 
de filme Unu.

21.30 Viț place Brahms ? 
(color). Fragmente 
din Simfonia a IlI-a.

21.50 Telejurnal (parțial 
color).

22,00 închiderea progra
mului.

Calendar săptăminal
(7—13 IANUARIE 1985)

Luni, 7 ianuarie
— Intîlnire, la Geneva, între Andrei Gromîko, 

ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., și George 
Shultz, secretarul de stat al S.U.A. (7—8 ianuarie);

Marți, 8 ianuarie
— La Ciudad de Panama are loc o reuniune de 

două zile a miniștrilor de externe din țările mem
bre ale Grupului de la Contadora (Columbia, Me
xic, Panama și Venezuela);

— Vizita în Zambia a ministrului de externe 
britanic, Geoffrey Howe;

Miercuri, 9 ianuarie
— Premierul landului vest-german Renania de 

Nord—Westfalia, Johannes Rau, vicepreședinte al 
Partidului Social-Democrat din R.F. Germania, în
treprinde o vizită în R.D. Germană (9—21 ianuarie);

Joi, 10 ianuarie
— In Nicaragua, președintele ales al țării, Da

niel Ortega Saavedra, și vicepreședintele Sergio Ra
mirez preiau oficial funcțiile;

— Vizita în Kenya a ministrului de externe 
britanic, Geoffrey Howe.

„înghețați arsenalul nuclear acum
sau veți

Propunerea privind în
ghețarea tuturor arsenale
lor nucleare a cunoscut o 
asemenea evoluție, îneît 
a devenit un punct princi
pal al politicii de dezar
mare a guvernului social
democrat din Suedia. Am
basadorul Mai Britt Theo- 
rin a declarat, chiar, că 
dacă propunerea de rezo
luție suedezo-mexicană vi
zînd acest domeniu nu se 
va bucura de sprijin în 
cadrul O.N.U., atunci s-ar 
ajunge la „înghețarea tu
turor într-o iarnă nuclea
ră, consecință a unui răz
boi nuclear total". Astfel, 
lozinca „înghețați arsena
lul nuclear acum sau veți 
îngheța mai tîrziu" este 
reprezentativă pentru ac
tuala dezbatere...

îngheța mai
O asemenea înghețare 

ar putea face parte inte
grantă din negocierile din
tre S.U.A. și U.R.S.S. care 
vor începe în 1985 în vede
rea ajungerii la un acord

Din presa străină
(„SVENSKA- DAGBLADET"

— SCEDIA)

cu privire la reducerea ar
senalului nuclear, un o- 
biectiv care în sine este 
mult mai ambițios decît 
o înghețare a arsenalului 
existent.

Activitatea în vederea 
controlului armamentelor 
nucleare are o importanță 
covîrșitoare și este necesar, 
atît în prezent cît și în

tîrziu !“
viitor, ca și statele mici 
să aibă un cuvînt de spus 
în această problemă. Se 
impun tratative laborioa
se și atente în cadrul că
rora fiecare punct asupra 
căruia se convine trebuie 
adăugat unui alt punct de
ja negociat, înregistrîn- 
du-se un. proces care să 
stabilească treptat încre
derea între superputeri.

Inscriindu-se în acest 
proces, politica suedeză în 
domeniul dezarmării ar 
putea să-și aducă și ea un 
important aport, dar pen
tru aceasta este necesar ca 
politica suedeză să se eli
bereze de handicapul de 
care a dat dovadă în ulti
ma vreme în ce privește 
înghețarea arsenalului nu
clear.

(Agerpres)
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7 ianuarie
20,00 Telejurnal (parțial 

color).
20,25 Omagiu — docu

mentar (color).
20,45. Glas de bucurie

(color).
Spectacol literar-
muzical-coregrafic.

21,25

21,45

'22,00

Tezaur folcloric (co
lor). Ansamblul fol
cloric „Cununa" din 
Petrești, județul 
Dîmbovița.
Telejurnal (parțial
color), 
închiderea 
mului.

progra-

Mica publicitate
VIND Dacia 1300. Infor

mații Vulcan, bulevardul 
Victoriei, 16, bl. IA, sc. B, 
ap. 15, etaj IV. (3097)

SCHIMB apartament 
două camere Hermes cu 
apartament 3—4 camere 
Hermes sau Petroșani- 
Nord. Informații telefon 
43122. (3098)
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