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Mineri, maiștri, ingineri!
Faceți totul pentru creșterea rodniciei abata

jelor în această perioadă de iarnă grea ! Sporiți 
producția de cărbune, acționați cu spirit de buni 
gospodari pentru realizarea pianului de extracție 
cu consumuri cit mai reduse la energie electrică!

ȚÂRII, CÎT MAI MULT CĂRBUNE!

Noi și importante 
succese în

întreprinderile miniere

Uricaniul în decorul iernii.
-———————————————

In lumina sarcinilor stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului

Angajare plenară pentru ridicarea 
întregii activități economice 

și sociale la un nivel superior

Minerii Văii Jiului, oa
meni cu o înaltă conștiin
ță muncitorească, depun 
zi de zi eforturi stăruitoa
re pentru obținerea 
noi 
tați

de 
și importante canti- 
de cărbune, pentru

■ 3000 DE TONE au
peste prevederile de plan colectivele Intreprin-

-------------- PAROȘENI și
nii 
derilor miniere LONEA, VULCAN, 
BARBATENI,

■ Rezultatele înregistrate de MINERII t)E LA 
ANINOASA au constituit un veritabil reviriment 
al acestor- zile cînd sarcinile de plan au fost nu 
numai realizate, dar și depășite cu cantități cuprin
se între 123 si 900 tone pe zi. S-au remarcat MINE
RII SECTORULUI V cu O PRODUCȚIE SUPLI
MENTARA EXTRASA DE PESTE 700 TONE 
CĂRBUNE.

Dintre cei mai buni mineri ai Aninoasei îi 
mințim pe PAVEL DEDIU, FLOREA IONESCU, 
COLAE BOKOK, GHEORGHE VISLA ȘI CONSTAN
TIN BROASCĂ.

6600 TONE DE CĂRBUNE PENTRU COCS 
ESTE PLUSUL ACUMULAT DE LA ÎNCEPUTUL 
LUNII DE MINERII SECTOARELOR II, III, V 
VI DE LA I.M. LUPENI. Cel mai mare plus 
înregistrat minerii sectorului III — 2482 tone 
cărbune, urmați fiind de minerii sectorului V 
1576 tone de cărbune pentru cocs. (Gh. S.)

____________________________________________

Sectorul IV, investiții,

I.M. Bărbăteni

Pentru 

| producția 

viitoare

| Noul an, ultimul al 
î actualului cincinal, a 
= găsit minerii Bărbăte- 
j niului pregătiți pentru 
i a răspunde prin fapte 
ș de muncă chemării 
: partidului, de a da țării 
î cît mai mult cărbune, 
i Greutățile anului tre- 
f cut, cauzate în cea mai 
î mare parte de condiți- 
i ile geo-miniere ale ză- 
i cămintului, au deter- 
î minat luarea unor mă- 
î suri deosebite care să 
î conducă la îmbunătă- 
î țirea procesului de ex- 
j tracție a cărbunelui. 
I Toate eforturile au fost 
î îndreptate spre mări- 
î rea vitezelor de avan- 
î sare la lucrările de des- 
I chidere și pregătiri pe

Gh. SPINU

(Cont. în pag. a 2-a) 

creșterea producției ex
trase contribuind în felul 
acesta 
tăților 
fruntă 
nească
iarnă aspră.

la depășirea greu- 
cu care se con- 
industria româ- 
în aceste zile de

extras de la începutul lu-

DE

a-
NI-

Șl
l-au 

de 
cu

I.M. Aninoasa

La ce folosesc utilajele imobilizate în magazii, 
care nu produc nimic?

Este îndeobște cunoscut 
că una dintre principalele 
căi care conduc la rezul
tate bune pe frontul căr
bunelui este folosirea in
tensivă a dotării tehnice, 
a complexelor mecanizate 
și combinelor. Acolo unde 
se întîmplă așa (mina Pa- 
roșeni, sectorul IV al mi
nei Petrila, sectorul IV 
al I.M. Lupeni și altele), 
rezultatele se văd. Privind 
situația prin prisma rezul
tatelor ne putem însă da 
seama că unele neîmpliniri 
se datoresc tocmai neutili- 
zării dotării tehnice.

Ne-am oprit asupra a- 
cestui aspect la mina Ani
noasa, o întreprindere care, 
în anul 1984, a înregistrat 
un însemnat minus la 
producție. Să vedem cum 
s-a folosit dotarea tehnică 
existentă la această mină. 
La o analiză atentă, în 
„scripte“, situația este în
grijorătoare. In dotarea 
întreprinderii, există două 
complexe mecanizate, de

„Vom încheia 
luna ianuarie 
cu 500 tone

stabi- 
Politic 
P.C.R., 
oame

în 
co- 

este 
prin

în plus
Recentele măsuri 

lite de Comitetul 
Executiv al C.C. al 
chemarea adresată
nilor muncii de către tova
rășul Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al partidu
lui, cu privire la realizarea 
sarcinilor economice în 
condițiile acestei ierni as
pre, au constituit pentru 
colectivul nostru un puter
nic imbold în muncă. A- 
vînd de realizat principala 
pondere de producție 
cadrul minei PetriJa, 
lectivul sectorului IV 
hotărît să dovedească 
fapte că știe să-și îndepli
nească planul și angaja
mentele. In acest spirit an- 
gajant acționează minerii 
din brigăzile conduse de 
Ștefan Alba, Ștefan Rotaru, 
Gavrilă Jurcan, Vlad Aio- 
nesei, care și în această 
lună au depus strădanii 
pentru îndeplinirea și de
pășirea planului producției 
de cărbune. Orgănizîn-

Ing. Ilarie BORA, 
șeful sectorului IV 

I.M. Petrila

(Continuare în pag. a 2-a)

tip SMA-2. Situația reali
zărilor cu aceste complexe 
nu este deloc satisfăcătoa
re. Singura „floare" — cu 
care nu se face primăvară 
— este ritmul bun în care 
a lucrat brigada condusă 
de Pavel Dediu, pînă în 
luna septembrie, cu unul 
dintre complexe. La ora 
actuală, în funcțiune se 
află doar celălalt complex 
mecanizat, în abatajul fron
tal, stratul 3, blocul 2, felia 
a 2-a, unde lucrează bri
gada condusă de minerul 
Constantin Iacob. In cursul 
anului 1984, complexul a 
funcționat la jumătate din 
capacitatea nominală, în- 
registrîndu-se un minus 
de aproape 65 000 tone de 
cărbune.

Un alt aspect, deloc ne
glijabil, al folosirii com
plexelor mecanizate la I.M. 
Aninoasa este legat de 
nerealizarea productivită- 
ților planificate pe comple
xe. In medie, pe amîndouă 
(pînă în luna septembrie

Potrivit Rezoluției înal
tului forum al comuniști
lor din patria noastră, în 
această lună se desfășoară 
largi dezbateri cu activul 
comitetelor de partid și 
în plenul organizațiilor 
de bază pentru însușirea 
și aplicarea în viață a is
toricelor hotărîri adop
tate de Congresul al 
XIII-lea al partidului. In 
acest context s-a înscris 
și recenta plenară a Co
mitetului municipal de 
partid care, pornind de 
la stadiul actual al rea
lizărilor și experiența a- 
cumulată; a prilejuit o 
exigentă jalonare a o- 
biectivelor ce revin Văii 
Jiului în 1985 și cincina
lul următor, a sarcinilor 
desprinse din magistralul 
Raport al secretarului ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Colectivele de muncă 
din municipiul nostru, a- 
vînd în frunte organiza
țiile de partid, sînt che
mate să-și sporească în 
mod considerabil preo
cupările pentru desfășu
rarea unei activități ca
litativ superioare. Orien
tarea de bază trasată de 
Congres este de a asigu
ra ritmurile de progres 

<_______________ ________

Minerii din sectorul 
VI, ca din celelalte sec
toare, contribuie cu vred
nicie în muncă la reali
zările bune obținute de 
I.M. Lonea în acest în
ceput de an la produc
ția de cărbune.

1984), față de o planifica
re de 10—11 tone pe post, 
s-au obținut productivi
tăți de 8—9 tone pe post. 
Fără explicație par însă 
alte aspecte. Să exemplifi
căm : cu același fel de 
complexe, exploatînd a- 
celași strat, în condițiile 
în care doar feliile erau 
altele, s-au realizat (la De
diu) vîrfuri de pînă la 16 
tone pe post, iar la celă
lalt niveluri minime de 
chiar... 4—6 tone pe post 
(în luna ianuarie ’84). Mai 
puțin decît într-un abataj 
cameră ! Motivația este 
una singură : formația con
dusă de Constantin Iacob 
este o brigadă în formare. 
Minerii nu au ajuns la un 
nivel de pregătire profe
sională corespunzător, nu 
stăpînesc îndeajuns utila
jul, desele defecțiuni cre
ează probleme deosebite.

Mircea BUJORESCU

(Continuare în pag. a 2-a) 

prevăzute pentru etapa 
următoare, pe baza creș
terilor intensive, în toate 
ramurile industriei. In 
nemijlocită relație cu ac
tivitatea de bază a Văii 
Jiului se află prevederea 
de a se acționa cu mai 
multă insistență pentru 
lărgirea bazei de materii 
prime și energetice a țării.

PE MARGINEA 
LUCRĂRILOR 

PLENAREI 
COMITETULUI 

MUNICIPAL 
DE PARTID

Orientări prioritare sînt 
și cele cu privire la 
creșterea nivelului teh
nic și a gradului de teh
nicitate al industriei, preo
cupare ce trebuie să po
larizeze neîncetat atenția 
colectivelor de muncitori 
și specialiști, intensifi
carea cercetării științifi
ce și activității de dezvol
tare tehnologică, realiza
rea venitului național a- 
tît printr-un spor al pro
ducției fizice cît mai a- 
les prin intensificarea 
acțiunilor de recuperare, 
economisire și reducere a 
cheltuielilor materiale și 
de producție.

j INSCRIPȚII

ji
\
\
\
\
\
\
\ 
\

Peste înspumatul drum 
alb, urletul lupului lasă 
aburi fugărind umbra co
pacului înmulțit a pă
dure; iarnă prăbușită în 
sclipiri ascuțite de ger. 
Clinchet de zurgălăi rupe 
tăcerea zăpezilor ; din
spre dealuri, numai caii 
nechează ca un descîntec, 
peste poteca lăsată de 
tălpicii săniei alergînd 
spre fluierul vîntblui. Fu
ioare de argint pe deasu
pra destramă cenușiul 
confundat cu zarea ce 
nu se mai deosebește, în 
orizont, totul devine cea
ță. Numai șuvițele fumu-

De la o duminica la alta
(In pagina a 3-a)
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Prin toate aceste orien
tări — care nu epuizează 
gama deosebit de largă 
a obiectivelor înscrise în 
strategia economică a vi
itorilor ani — Valea Jiu
lui își regăsește sarcini 
concrete atît în . activita
tea de bază, la extracția 
și prepararea cărbune
lui, cît și în activitățile 
de’ cercetare științifică 
pentru minerit, în cons
trucția de utilaje, mașini 
și instalații miniere, în 
toate celelalte domenii 
ale vieții economice și 
producției de bunuri ma
teriale. îndeplinirea în 
cele mai bune condiții a 
acestor sarcini constituie 
o înaltă îndatorire pa
triotică, muncitorească a 
colectivelor din Valea 
Jiului, a organizațiilor de 
partid, chemate să dea 
măsura angajării plenare 
în efortul de valorificare 
superioară a potențialu
lui economic și productiv 
creat în municipiul nos
tru.

Colectivele de mineri, 
preparatori, energeticieni, 
constructori, celelalte co
lective muncitorești dis
pun de reale resurse in-

(Continuare în pag. a 2-a)

Iarnă a sărbătoare...
1

lui, răsărite de după dea
luri, aduc calmului apa
rent o idee de sat împă
turit sub streșini dante
late cu țurțuri.

Visez, cu ochii deschiși, 
cuptorul încălzit cu coceni, 
amirosind a humă și var. 
Și mă învălui în mițele 
cojocului, ca-ntr-o copi
lărie, pe cînd biciul vîn- j 
tului năpraznic de afa- l 
ră șfichiuie a sărbătoare, ’ 
a colindă, peste cîmpiile ) 
mustind a recolte viitoa- t 
re, a belșug. .

Iarnă... Sărbătoare al- 1 
bă, peste pîinea de aur I j

Maria DINCA
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O actuală monografie științifică
etc. 
de 

tratatul 
rocilor'1 

teh- 
ing. 

de 
din

extragere, susținere 
In această perioadă 
început de an 
„Proprietățile 
(apărut la Editura
nică) elaborat de dr. 
Adrian Todorescu, 
la Institutul de mine 
Petroșani, este o lucrare 
necesară în procesul de 
pregătire a studenților 
și în activitatea specialiș-

O însemnată 
lucrare este 
comportamentului 
logic al rocilor care per
mite studierea mult mai 
profundă a mecanismu
lui de deformare a masi
vului pe anumite inter
vale de timp, examinarea 
interacțiunii acoperișului 
și a susținerilor mecani
zate prin prisma factoru-

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZzZ

parte din 
rezervată 

reo-

Cartea tehnică

n acest an și in cin
cinalul 1986—1990, 
conform hotărîrilor 

Congresului al XIII-lea 
al partidului, industria 
minieră din țara noastră 
își sporește substanțial 
producția de cărbune și 
minereuri, știința avînd 
sarcini de mare valoare 
la rezolvarea probleme
lor complexe ale moder
nizării tehnologiilor 
producție, creșterii 
ductivității muncii și 
bunătățirii activității 
conomice a minelor, 
studierea 
încă neelucidate care se 
produc în interiorul ma
sivului de rocă în condi
țiile folosirii diferitelor 
procese tehnologice de

de 
pro- 
îm- 

e- 
la 

fenomenelor

'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/  

tilor din producție.
tea este concepută în 
capitole, completate 
sute de anexe, tabele 
figuri. Autorul prezintă, 
în mod sistematizat, me
todele de determinare a 
proprietăților rocilor și 
clasificarea lor, pe fondul 
cărora sînt analizate pro
prietățile fizice, mecanice, 
elastice, 
nologice 
racterul 
al cărții 
scrierea 
de legătură 
tectonice ale 
diate pentru 
într-o astfel 
cit și în contribuția auto
rului în definirea noțiu
nii de anizotropie deter
minativă în vederea ca
racterizării reale a masi
vului de rocă.

Car-
5 

cu 
Și

reologice și teh- 
ale acestora. Ca
de originalitate 
constă în de- 

proprietăților 
geologico- 

rocilor, stu- 
prima dată 
de lucrare,

Pentru producția viitoare
Urmare din pag. 1) plan, a stabilit și 

de avansare în-

experi- 
pentru 

frecvent

mi- 
rezulta- 

efec- 
acest 

de

lui „timp", studiul in
fluenței exploatării sub
terane asupra suprafeței 
în asociere cu timpul de 
exploatare. Sint prezen
tate modelele reologice și 
descrise curbele 
mentale de fluaj 
grupa rocilor
întîlnite in Valea Jiului 
și celelalte bazine 
niere din țară, 
tele experimentale 
tuate de autor în 
important domeniu 
cercetare.

Apreciem, de aseme
nea, abordarea proprie
tăților tehnologice ale 
rocilor pe baza cărora se 
poate efectua alegerea și 
proiectarea utilajelor mi
niere, alegerea tehnolo
giilor de dislocare ș.a., 
care pînă în prezent nu 
au fost tratate în publi-

cațiile de specialitate din 
țara noastră. Refeiindu-ne 
la anexele incluse sub 
formă de tabele, acestea 
ilustrează rezultatele cer
cetărilor 
organizate in laboratorul 
de mecanica rocilor din 
Institutul de mine, pe un 
număr de peste 1000 ti
puri de roci, cit și pe 
baza prelucrării rezulta
telor științifice ale insti
tutelor de cercetare din 
România, prezentarea că
rora este foarte judicios 
întocmită și cuprinde va
lorile concrete ale tutu
ror parametrilor care 
caracterizează rocile din 
Valea Jiului și celelalte 
bazine miniere ale țării.

Prin întregul său con
ținut, cartea „PROPRIE
TĂȚILE ROCILOR" cons
tituie o monografie știin
țifică extrem de actuală, 
completînd 
noastră de
O consider de o deosebi
tă utilitate corpului teh- 
nico-ingineresc din pro
ducție, cercetare, proiec
tare, cadrelor universita
re din institutele de 
vățămînt superior, 
toranzilor și 
facultății de mine, 
construcții 
tice, construcții de 
șini și utilaje

experimentale,

literatura
specialitate.

în- 
doc- 

studenților 
în 

hidroenerge- 
ma- 

miniere.

Utilajele imobilizate 
in magazii

(Urmare din pag. 1)

Așadar, acum lucrează 
doar complexul brigăzii 
Iui Constantin lacob. Celă
lalt urma să fie pus în 
funcțiune încă la sfîrșitul 
anului 1984. Datorită în- 
tîrzierii lucrărilor de pre
gătire, înclinarea feliei în
tre culcuș și acoperiș a 
depășit 9 la sută (limita 
admisă a combinei), bri
gada lui Pavel Dediu lu
crează cu susținere indivi
duală. Și în aceste condiții, 
formația este „la plan".

Un exemplu negativ, îl 
oferă mina Aninoasa și în 
ceea ce privește folosirea 
combinelor. Din cele 12 
combine de abataj, caie 
„încarcă" serios valoarea 
mijloacelor fixe ale minei, 
în 1984 au funcționat 
doar... două ! Două combi
ne, în valoare de 2,5 mi
lioane lei fiecare, sînt... 
imobilizate. Alte 
valoare totală de 
lioane lei se 
I.P.S.R.U.E.E.M. 
in reparații.
I.U.M.P. în reparații. Costă 
și ea vreo 670 000 lei. Două 
combine de mare capaci
tate, ambele valorînd 6,3 
milioane lei n-au functio-

trei,
2,8 
află 
Petri 

Una este

în 
mi- 

i la 
oșani 

la

X

nat delooj una din 1 
ealaltă din 1981. Sint 

magazie. N-or fi 
nicăieri ? In s 
două combine, în 
totală de peste 1 
lei stau, noi fiind, 
magazie.

La combinele de 
tare, situația e mai 
Din cele 5 aflate în 
in anul 1984 niciuna 
funcționat deloc ! 
5 costă peste 18 
lei. Așadar, la mina Ani- 
noasa, 10 combine de aba
taj și 5 de înaintare, uti- 

. laje în valoare de peste 40 
(patruzeci) milioane lei, 
nu produc nimic. Pentru 
aceste utilaje economia 
națională, țara, noi toți am 
făcut eforturi. Ele au fost 
achiziționate și repartiza
te la mina Aninoasa pen
tru a fi folosite conform u- 
nor planuri gîndite, pentru 
mecanizarea lucrărilor din 
subteran, pentru 
muncii minerilor, 
nice și nefondate 
tivațiile de genul 
adaptează condițiilor 
zăcămînt", „nu avem pre
gătite lucrările pentru in
troducerea lorAceste 
lucruri nu se știau dinain
te ? Și, dacă se știau, este 
normal ca milioanele să 
stea prin ateliere, prin ma
gazii sau cine știe pe unde 
imobilizate, fără să produ
că, așteptînd termenele de 
amortizare ?

1980, 
l în 

trebuind 
ficșii, încă 

valoa re 
milion 

lot în

înain- 
simplă! 
dotare, 

n-a 
Toate

milioane 
mina

ușurarea
Zadar- 

sînt mo- 
„nu se 

de

baza unor programe dinain
te stabilite a lucrărilor de 
forare executate în vede
rea evitării accidentelor 
tectonice sau lucrărilor de 
sedimentare.

Un rol important in 
căită direcție a 

minerilor de la 
IV investiții, sector 
prin rezultatele 
• mul trecut a ocupat locul 
I în întrecerea 
dinție sectoarele 
Bărbătem.

La lucrările de 
planul a fost îndeplinit in 
proporție de 100,1 la sută, 
iar la lucrările de betonare 
de 140 la sută. Prin redu- 
erea cheltuielilor de pro

ducție s-au obținut econo
mii de aproape 1 000 000 
lei. Evident, fiecare metru 
liniar săpat sau betonat la 
timp înseamnă punetea în 
funcțiune la termenele sta
bilite, a noi lucrări, a noi 
. apacități de producție. U- 
nul din obiectivele de bază 
pus în funcțiune în anul 
trecut a fost galeria dia
gonală orizontul 650 care 
a deschis fronturi de lu
cru pe două strate în blo- 
ul XI intre orizontul 650— 

700. Este vorba de stratul 
5 și 13.. Din cele șase for
mații de lucru, cîte are 
sectorul, s-au remarcat în 
mod deosebit cele conduse 
de Ion Niehita, Uță Miron 
și Dumitru Iordache. Pri
ma, o brigadă omogenă cu 
oameni harnici și pricepuți, 
pe lîngă faptul că lună 
de lună și-a realizat sar-

a- 
re venit 

sectorul 
care 

obținute

socialistă
minei

'săpare

z’cinile de 
recordul 
tr-o galerie dublă. In luna 
decembrie a anului trecut 
a săpat 60 ml de galerie 
dublă prin procedeul per
forare—pușcare și armare 
cu elemente TH cu profil 
GDM-11. Celelalte două 
brigăzi, prin constanța a- 
vansărilor medii lunare la 
săpări și betonări cuprinse 
intre 40—50 m, au dovedit 
din plin că sint colective 
la fel de puternice și des
toinice ca și celelalte 
lective fruntașe 
nul carbonifer al 
lui.

Meritul este al 
ajutorilor minieri și vago
netarilor din schimburile 
conduse de Vasile Macavei, 
Ion Năsăleanu, Mihai Spă- 
taru, Arpad Sinea, Alexan
dru Marian, Carol Kaly, 
Gheorghe Ivancu și Aurel 
Simionescu. Eforturi deose
bite se depun pentru be- 
tonarea galeriei direcțio
nale și legăturii cu galeria 
de coastă orizontul 650. 
Tot la acest orizont se ac
ționează pentru punerea în 
funcțiune la termen a ga
leriei direcționale la vest 
de puțul auxiliar.

Așadar, extracția cărbu
nelui in viitor va fi asigu
rată la mina Bârbăleni 
prin rodul muncii pe care 
au depus-o fără preget mi
nerii sectorului investiții 
in anul trecut, cînd, rezul
tatele lor au fost pline 
satisfacții prin darea 
funcțiune la termen a 
crărilor ce le-au fost 
credința te.

co- 
din bazi- 
Văii Jiu-

minerilor,

de 
în 

lu- 
in-

• SERVICII NOI. In
’ blocul 1 B din Petroșani, 
I aflăm de la cooperativa 

meșteșugărească „Unirea", 
| se va deschide în cursul 
I acestei luni un atelier pen

tru reparatul obiectelor de
. uz casnic. In aceste zile a
• început utilarea și mobila

rea acestei unități. (T.S.)
• INTERVENȚII. In a- 

ceste zile de iarnă aspră

• lucrătorii de la dispecera
tul E.G.C.L. Petroșani au 
efectuat 184 intervenții la 
instalațiile sanitare și 353 
la caloriferele din aparta
mentele orașului. Din cau
za gerului de acum o săp- 
tâmînă ei au întîmpinat 
multe dificultăți și urmea
ză să efectueze toate lu
cră) ile anunțate de loca
tari. (T.S.)

• ASTAZI pe pîrtia de 
schi de lîngă cabana IEFS 
din Paring se va desfășu
ra cea de-a IV-a ediție a 
concursului de schi „Cupa

Prof. univ.
Nicolae

(Urmare din pag. I)

Cîntărirca vagoanelor încărcate cu cărbune, la Uzina de preparare Lupeni, 
decurge în ritm intens. l oto; Al. TATAR

__ J

Vom încheia
Suna ianuarie 
cu 500 tone

Angajare plenară
(Urmare din pag. 1)

terne și posibilități pentru 
a ridica la un nivel supe
rior realizările economice.

In mod constructiv, dez
baterea acestor sarcini în 
plenara Comitetului muni
cipal de partid a reliefat 
însă, că în activitatea u- 
nor organizații de partid 
și coSctive se mențin și 
nuajunsuri care influențea
ză negativ nivelul reali
zărilor pe întreprindere și 
pe municipiu. Prin prisma 
exigențelor trasate de Con
gres, este necesar să se 
acționeze cu maximă efi
ciență și cu toată fermita
tea pentru înlăturarea a- 
cestor neajunsuri, cunos- 
cînd că odată cu cincina
lul 1986—1990 intrăm in
tr-o nouă și deosebit de e-

telescaun11. Incepînd de la 
ora 8, spre telescaun vor 
circula din Petroșani, din 
Piața Victoriei, de lîngă 
blocul turn 119, două au
tobuze, în funcție de soli
citări, pînă la ora 16. Stra
tul gros de zăpadă x din 
Paring asigură condiții bu
ne dc practicare a sportu
rilor de iarnă. (V.S.)

• NOUA EDIȚIE a ga
zetei de stradă „Semafo
rul" a miliției municipale, 
a atras un nou val de in
teres și oprobriu cetățe
nesc față de indivizii cer-

xigentă etapă a dezvoltării 
multilaterale a patriei, e- 
tapă care impune ca încă 
din 1985 industria — și in 
primul rînd industria ex
tractivă — să se înscrie în 
ritmurile și la proporțiile 
stabilite în documentele de 
partid.

Munca politică, organi
zatorică și educativă a or
ganizațiilor de partid, con
sacrată mobilizării colec
tivelor la o activitate mai 
rodnică, pentru valorifica
rea superioară a potenția
lului tehnic și a gîndirii 
înaintate a cadrelor 
muncitori, ingineri, 
nicieni și maiștri 
să dobîndească,
nou conținut, să fie orien
tată spre o eficiență 
rită.

Plenara a adoptat

so
ln

de 
teh- 

trebuie 
așadar, un

spo-

in ă-

tați ‘cu legea, cu munca, cu 
normele de conviețuire so
cială. (I.D.)

• O PERSOANA deose
bit de amabilă ne-a anun
țat că a găsit un portmoneu 
cu chei în zona Liceul e- 
conomic —. Spitalul muni
cipal Petroșani. Informa
ții pot fi aflate incepînd 
de luni, între orele 8—17, 
la Consiliul municipal al 
sindicatelor, telefon 41871. 
(I.M.)

• ÎNSCRIERI. Clubul de 
speologie „Hidrocarst" Vul
can primește noi membri, 
înscrierile se fac la clu-

suri în completarea hotă- 
rîrii Conferinței munici
pale de partid, din 19 oc
tombrie 1984, întregind a- 
ceastă hotărîre ’cu acțiuni
le ce trebuie întreprinse de 
organele și organizațiile 
de partid pentiu îmbună
tățirea întregii activități 
politice, economice și 
ciale a municipiului,
spiritul acestor prevederi, 
și urmînd neabătut orien
tările stabilite de Congre
sul al XIII-lea al partidu
lui, indicațiile deosebit de 
prețioase trasate de tovară- 

■ șui Nicolae Ceaușescu
Valea Jiului va înscrie 
raportul muncitoresc al 
tapei următoare noi și 
mai bogate realizări, 
măsura condițiilor
și la niveluî capacității sa
le productive, creatoare.

în
e- 

tot 
pe

create

bul sindicatelor din loca
litate, miercurea, pînă la 
data de 15 februarie 1985. 
(I.B.)

• POLITEȚE. Ghețușul 
de pe trotuare pune multe 
probleme de echilibru tu
turor pietonilor. In 
magazinului ,’,JIUL“ 
Petroșani, datorită 
zii, mozaicul a devenit 
real patinoar, 
zile o femeie, cu 
pline de bagaje, s-a deze
chilibrat și a -căzut, conți
nutul plaselor risTpindu-se 
pe trotuar. Doi pionieri au

fața 
din 

zăpe- 
un 

Intr-un a din 
brațele

du-ne cu toată răspunderea 
activitatea- pe schimburi, 
in pofida unor dificultăți 
cu care ne-am confruntai, 
am reușit să livrăm pînă 
vinei i, 18 ianuarie, 300 to
ne de cărbune peste plan.

Sin tem pe deplin conș- 
tienți de înalta răspundere 
care ne revine nouă, mi
nerilor din întreaga țară 
și vom face totul pentru 
realizarea și depășirea pla
nului producției de 
bune. Analizînd 
tățile și resursele 
dispunem pentru 
producției fizice, 
jăm să încheiem 
nuarie cu 500 tone dc căr
bune peste sarcinile de 
plan.

Printr-o largă consultare 
a minerilor, a șefilor de 
brigadă și a tehnicienilor, 
colectivul sectorului IV 
și-a stabilit un program de 
lucru pînă la sfîrșitul pri
mului trimestru al anului. 
Astfel sînt asigurate 
diții pentru realizarea 
depășirea sarcinilor 
plan. Nu ne vom precupeți 
nici un efort pentru a da 
țării cît mai mult cărbune, 
pentru a asigura buna func
ționare a centralelor elec
trice și termice, a unități
lor siderurgice din țară.

căr- 
posibili- 
de care 
creșterea 
ne anga- 
luna ia-

con-
Și 

de

sărit imediat în ajutor Și 
într-un minut totul a re
intrat în normal. Am Vrut 
să aflăm cum se numesc 
ei. Nu și-au spus numele. 
Pe matricolele cusute în
grijit pe mînecă se putea 
citi: „Școala generală nr. 
4 Petroșani'1. Gest simplu, 
firesc și frumos. (Al. II.)

Kubrică realizată <le 
Tiberiu SPATARU



DUMINICA, 20 IANUARIE 1985 S t fi a 0 ii I rac n 3

Factorii principali ai unității 
poporului român (II)

De ta o duminică !a alta
Limba română a consti

tuit și ea unu) din facto
rii principali în asigura
rea și întărirea unității 
poporului român. In me
moriul înaintat lui Al.I. 
Cuza, prin care era sfă
tuit să desăvîrșească ac
tul istoric memorabil de 
la 24 ianuarie prin unirea 
Transilvaniei cu România, 
acest „stat ideal al româ
nilor", Alex. Papiu Ila- 
rian evidenția unitatea 
limbii, prezentată drept 
argument in sprijinul pro
iectului său : „Locuitorii 
sînt toți români; tot în 
mase compacte ; vorbesc 
tot o limbă, fără dialecte; 
românul din extremita
tea Maramureșului se în
țelege cu românul din 
Galați sau Brăila" (După 

j Victor V. Grecz, Revolu
ția, Unirea, Independen
ța în Transilvania, Ed. 
Dacia Cluj-Napoca, 1984 
p. 128). Unitatea limbii 
și unitatea națională sînt 
într-o strînsă conexiune, 
caracteristică atît vorbe
lor cît și faptelor popo
rului român. Legătura u- 
nitâții. limbii cu cea po
litică, gîndită ca un dezi
derat de viitor, de corifeii 
Școlii ardelene a fost o 
realitate puternică la ni
velul .generației pașop
tiste,,

Unitatea limbii a stat 
la temelia unității •cultu
rale 'â poporului nostru. 
„Cartea munteană a avut 
un rol de seamă, de su
duri", în viața spirituală 
a poporului nostru, ea fi
ind de cele mai multe ori 
adresată nu numai româ
nilor din Țara Româneas
că, ci și celor din Moldo
va și Transilvania" (O. 
Schiah, Cărturari și cărți 
în spațiul românesc me
dieval, Cluj-Napoca, 1978 
p. 80). Prin lungile lor 
călătorii, aceste cărți 
vechi au fost un simbol 
impresionant al unității 
spirituale românești. U- 
nitateă culturală româ- 

I nească a fost puternică 

pe tot parcursul veacuri
lor trecute, contribuind 
la dezvoltarea unității po
litice a românilor.

O dovadă grăitoare a 
unității poporului nostru 
este exprimată în termi
nologie. Terminologia în
trebuințată — aceeași pen
tru întreg teritoriul lo
cuit de români, ca și 
pentru întregul popor ro
mân — exprimă cu cla
ritate unitatea acestuia. 
Cu toate că a viețuit in 
mai multe provincii is
torice, pentru străini po
porul nostru avea un sin
gur nume : român sau 
valah, locuind teritoriul

Sîntem dintotdeauna 
pc aceste locuri

fostei Dacii, numită in 
Evul Mediu Valahia, iar 
din veacul al XVIII-lea 
și România. Poporul nos
tru și-a spus încă de Ia 
începuturile sale român, 
după originea sa romană, 
de care era mîndru. Pri
mul care a utilizat nu
mele România (sub for
ma Romanien) a fost is
toricul sas Martin Fel
tner (1720—1767) într-o 
lucrare publicată postum 
(vezi A. Armbruster, La 
românite des Roumains, 
Buc. 1977, p. 247). Fără 
să cunoască lucrarea lui 
Felmer D, Philipide (1816) 
a folosit noțiunea Româ
nia „denumind-o după 
numărul poporului româ
nilor..." exprimînd și 
conștiința de neam a ro
mânilor sub forma speci
fică a conștiinței unității 
românești (Vezi E. Stă- 
nescu, în voi. Unițate și 
continuitate în istoria po
porului român, E. A. 
R.S.R., .Buc. 1968, p. 245 
și urm).

Corolarul tuturor aces
tor factori vizînd unita
tea poporului român este 
conștiința unității de 
neam, deosebit de preg

nantă la poporul nostru 
de-a lungul vremii, cons
tituind fundamentul ideo
logic al luptei pentru al
cătuirea statului unitar. 
„Pactul de unire a Prin
cipatelor dunărene in 
1859 — spunea cu îndrep
tățire marele istoric N. 
Iorga — ca și declarațiile 
hotărîtoare din partea 
ținuturilor românești care, 
in 1918 au adus alcătuirea 
României întregite, n-au 
însemnat în marea lor 
importanță, decît consa
crarea în domeniul rea
lității a unei stări de 
conștiință care a existat 
totdeauna, de la originea 
însăși a neamului nostru" 
(Note despre unirea ro
mânească, în „Revista is
torică", 1920, p. 1).

Înfăptuind o largă uni
tate a forțelor patriotice 
din România, P.C.R. a 
organizat și condus cu 
succes Revoluția de eli
berare socială și națio
nală, antifascistă și anti- 
imperialistă de la 23 Au

gust 1944, care a deschis po
porului nostru calea fău
ririi unei vieți noi, a pre
luării destinului în pro
priile mîini, a lichidării 
exploatării și asupririi, a 
realizării unei Românii 
noi, socialiste. In expu
nerea la Adunarea festivă 
consacrată sărbătoririi 
a 65 de ani de la făuri
rea statului național uni
tar român — 1 decembrie 
1983 — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia în 
același context : „I-a re
venit partidului comunist 
marea cinste, misiunea 
revoluționară de a înfăp
tui aceste idealuri și nă
zuințe ale maselor popu
lare din perioada Unirii. 
In condițiile socialismu
lui, aspirațiile de liberta
te, de dreptate socială și 
națională, de indepen
dență, au putut fi înfăp
tuite, asigurînd întregu
lui popor o viață nouă și 
demnă".

Prof. D. PELIGRAD

Cititorii fotografiază
Iarnă grea la stîna

Buta.
Foto: Vasile POLLAK_______„ —.—--------

Cronică 
nerimată 

(142)
i

• Trebuie să slăbesc, i
■ Mă voi simți mai puțin j
i vinovat față de mine șî 1
i față de înfometați! co- \
i pii ai Sahelului.

• Cum o să-mi dau l 
'i duhul ? Desigur, prin- i 
1 tr-o vorbă de duh.

i • Argumentele vulpii: 
: și oamenii comit găină- :
i rii I
: • :

• Bieții dinozauri ! . 
i Au dispărut, deși erau ! 
i atît de mari. î 

0 Uneori nu e înțelept ; 
i să fii înțelept.

i Valeriu BUTULESCU

Să ne cunoaștem patria

Ș t i a ț
...dinozaurii au trăit și 

în Țara Hațegului în urmă 
cu 67 milioane de ani ? 
Arheologii au scos la ivea
lă resturi scheletice de di
nozauri în localitățile: Sîn- 
petru, Vălioara și Ciula 
Mare. Dinozaurii din Țara 
Hațegului atingeau înăl
țimi pînă la 10 m. Tot a- 
tunci au trăit în Țara Ha
țegului crocodili și broaște 
țestoase.

..cartoful a fost cultivat 
în Transilvania din 1804, 
in Muntenia din 1810, iar 
in Moldova, din timpul 
domniei lui Scarlat Cali- 
machi (1812—1819) ?

...Ion Manicat este primul 
„medic școlar" care in 1785 
avea in grijă sănătatea e-

î C 21...
levilor Școlii de la
Sf. Sava ?

...apele minerale de la 
Borsec au fost descoperite 
în 1594, iar stațiunea bal
neară Borsec datează din 
1792 ?

...în orașul Caransebeș 
s-a instalat pi ima turbină 
electrică din Europa ? Ca
ransebeșul fiind considerat 
și ■‘ca prima localitate ilu
minată cu curent continuu.

...în 1494 se deschide 
farmacia „La Vultur” din 
Sibiu ? Este considerată 
prima din Țările Române.

...în 1855 „Agenția Va
poarelor" din Turnu Seve
rin a instalat primul tele
graf din România prin ca
re se putea comunica chiar 
și pînă la Viena, în Aus
tria ?

Un transport special... de sezon.

Literatură de anticipație Pa lom a
Zări sub el o altă priveliște 

înspăimîntătoare. Cete de ființe 
se loveau fără cruțare și deo
sebi astfel două grupuri dis
tincte care manifestau o ură 
cruntă una față de cealaltă. O 
parte a războinicilor sălbatici 
se aflau în spatele unor întări- 
turi solide, construite — după 
cum își dădu imediat seama — 
chiar de ei. Ceilalți încercau să 
pătrundă pînă la apărători fă- 
cind să curgă valuri de sînge. 
Urlete sălbatice se ridicau din 
ambele părți și armele primi
tive, niște obiecte plate și tă
ioase, curmau fără îndurare 
sute de vieți. Zări în rîndul a- 
părătorilor o siluetă masivă și 
demnă, un bărbat oare — du

pă toate aparențele — părea a 
fi conducătorul. Se lupta cu 
multă înverșunare și dușmanii 
erau secerați cu duiumul în 
jurul său. La un moment dat 
văzu apropiindu-se de aprigul 
războinic un alt ins care, gî- 
fîind de trudă, îi adresă cîteva 
cuvinte. Curiozitatea îl făcu 
să cupleze dispozitivul de 
ascultare și traducere, îridrep- 
tînd undele speciale spre cei 
doi. Descifră astfel vorbele a- 
cestuia.

— Decebal, mărite rege, Sar- 
mizegetusa va cădea !...

Văzuse destule. Programă 
saltul în spațiu și timp pentru 
o perioadă de cîteva sute de 
ani și prinse cu un gest re-

Blanca (II)
flex maneta temporală. Zbura 
acum .deasupra unui sol aco
perit cu mici denivelări și 
foarte mlăștinos. Se îngrozi a- 
tunci cînd văzu scenă care se 
desfășura îa o mică distanță 
sub el. O altă luptă, pe un nou 
fundal, luase locul celeilalte, 
dar cruzimea și neîndurarea 
stăpîneau și aici. Se auzeau 
bubuituri și urlete sălbatice. 
Mii de ființe erau trecute prin 
foc și fier, iar altele erau în
ghesuite spre mlaștinile neîn
durătoare, avide de hrană. Un 
alt război... O altă moarte...

(Va urma)
Liviu I’IRȚAC,

Cenaclul „Miner club 2001“

Culese de 
ing. Ilie BREBI N

La 46 de ani, Louis 
| Pasteur — chimist și bio- 
■ log francez (1822—1895)
• — a 'suferit o hemoragie 
| cerebrală în emisfera 
. dreaptă. Viața lui a fost
• în mare pericol. Totuși,

Is-a refăcut în scurt timp 
și s-a putut ocupa mai 
| departe de cercetările 

I sale științifice. A murit 
| la 73 de .ani și la autop- 
■ sie s-a constatat că emis- 

fera cerebrală dreaptă 
I era aproape atro- 
j fiată. A c e a s t ă le- 
. țiune gravă a creierului 
I nu a fost însă o piedică 
| de netrecut în calea acti- 
Ivității creatoare a lui

Pasteur... După boală a 
făcut cele mai mari des- 

I coperiri, care au revolu- 
Iționat medicina.

☆
■ Descoperitorul celui 
J de-al treilea principiu al

termodinamicii, Walther 
Nernst (1864—1941), în 
orele libere se îndeletni
cea cu o crescătorie de 
crapi. Cineva remarcase 
în prezența savantului :■

Cînd Albert Einstein 
(1879—1955), celebrul au
tor al teoriei relativității, 
încă nu-și cucerise cele
britatea, un ziarist a în
trebat-o pe soția lui

anului universitar, astfel 
că răspunsul săi.- a fost 
caracterizat drept nesatis
făcător. Viitorul savant, 
nepierzîndu-și firea, a 
răspurfs însă :

Anecdotele științei (XIX)
— Ciudată ocupație I 

Chiar creșterea păsărilor 
mi s-ar fi părut mai in
teresantă.

Dar Nernst a răspuns 
imperturbabil :

— Mă ocup de crește
rea unor animale care 
sînt în echilibru termo
dinamic față de mediul 
înconjurător. A crește în
să animale cu sînge cald, 
înseamnă a încălzi cu 
bani proprii spațiul cos
mic.

Einstein ce crede despre 
soțul ei.

— E un geniu, a răs
puns soția savantului. Știe 
să facă absolut tot, afară 
de bani.

☆
Fizicianul atomist Niels 

Bohr (1835—1962), pe
vremea cînd mai era stu
dent la Gottingen, nu
avusese răgaz să se pre
gătească sufiment pentru 
un colocviu din cursul

— Am ascultat la a- 
cest colocviu atîtea răs
punsuri proaste îneit vă 
rog să considerați inter
venția mea drept o răz
bunare.

☆
Plimbindu-se odată prin 

Berlin, lui Robert Koch, 
celebrul doctor și bacte- 
riolog german (1843— 
1910) i-a căzut din buzu
nar portofelul care a fost 
găsit de un tînăr, ce i 
l-a dat înapoi.

— Mulțumesc frumos! 
i-a răspuns Koch tînăru- 
lui, arborînd un zîmbet 
de gratitudine, apoi a 
dat să plece mai departe, 
insă, deodată s-a întors 
ca și cînd și-ar fi amintit 
ceva și âdresîudu-se tî- 
nărului i-a spus :

— Cînd o s-aveți vreo 
infecție primejdioasă, să 
\ eniți cu nădejde la mine. 
O să-mi facă o mare plă
cere...

☆
Matematicianul David 

Gilbert (1862—1943) a 
fost întrebat odată des
pre unul din foștii săi 
elevi :

— Da acela ! își aminti 
Gilbert. S-a făcut poet. 
Pentru matematică avea 
prea puțină imaginație...

Culese <le I.B.

Discotecile, 
auzul și... vederea

„Muzica adevărată tre
buie să fie puternică" — 
se obișnuiește să se afirme 
in lumea adepților fana
tici ai muzicii așa-zisă mo
dernă. Oare așa stau lu
crurile ?

Este evident că discote
cile permit afaceri bune 
(chiar foarte bune) Pen
tru că 95 la sută dintre 
tineri au fost cel puțin o 
dată la discotecă. Dar, așa 
cum remarcă și unele zia
re occidentale, sub aparen
ța lor de inocentă „sursa 
de distracție", discotecile 
respective sînt deosebit de 
nocive. In primul tind pen
tru sănătate. Astfel, potri
vit unor date furnizate de 
Oficiul pentru protecția 
muncii din Hamburg 
(R.F.G.), 30 dintre cei pes
te 13G de lucrători de la 
discotecile locale sînt a- 
fectați de tulburări audi
tive. De asemenea, ășa-zi- 
sele „efecte luminoase" din 
discoteci sînt și ele peri
culoase. O anchetă făcută 
la Minden, în Westfalia, 
a rwlevat că aceste „efecte 
luminoase" pot provoca 
„ireparabile tulburări de 
vedere" atît publicului, cît 
și personalului angajat în 
discoteci.

I

I
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Acfiuni în favoarea păcii, 
pentru dezarmare nucleară

LONDRA 19 (Agerpres). 
Participantele la tabăra 
de la Greenham Common, 
înființată la intrarea în 
baza militară unde sînt 
amplasate rachetele nu
cleare cu rază medie de 
acțiune, au organizat o 
demonstrație de protest 
prilejuită de începerea u- 
nor aplicații militare.

Tabăra de la Greenham 
Common a fost înființată 
în urmă cu aproape 2 ani, 
în semn de protest împo
triva amplasării rachetelor

Hotărîrea guvernului R.P. Ungare 
referitoare la majorarea prețurilor 

la o serie de mărfuri și servicii
BUDAPESTA 19 (Ager

pres). După cum transmite 
agenția MTI, potrivit pre
vederilor planului pe anul 
1985, guvernul R.P. Un
gare a adoptat o hotărîre 
referitoare la majorarea, 
începînd cu data de 21 ia
nuarie, a prețurilor la o 
serie de mărfuri și servi
cii, adoptînd, totodată, și 
măsuri în domeniile regle
mentării veniturilor și u- 
nor probleme legate de 
politica socială. Majorarea 
de prețuri — arată agen
ția — a fost impusă de ne
cesitatea menținerii echi
librului bugetar, de a se 
contribui Ia consumul ra
țional și economicos de e- 
nergie, la frînarea creșterii 
cheltuielilor de producție 
și subvențiilor la prețuri.

Frigul continuă să afec
teze aproape întreaga Eu
ropă, din Turcia și pînă în 
Irlanda, cu excepția zonei 
de sud-vest a continentu
lui — în special în Portu
galia, Spania și sudul 

. Franței — unde tempera
turile au înregistrat o a- 
numită creștere, situîn- 
du-se peste zero grade. Cu 
toate acestea, efectele fri
gului asupra culturilor 
meridionale continuă să 
fie dramatice. Comitetul 
interprofesional al horti
cultorilor francezi consi
deră astfel că iarna aceas
ta a provocat o adevărată 
„catastrofă economică".

In centrul și nord-vestul 
continentului sînt resim
țite în continuare efectele 
negative ale acestui sezon 
rece, bilanțul traficului 

nucleare americane cu rază 
medie de acțiune pe terito
riul Marii Britanii.

☆
TOKIO 19 (Agerpres). 

Sindicatele nipone voi- 
marca împlinirea a 40 de 
ani de lâ încheierea celui 
de-al doilea război mon
dial prin intensificarea 
luptei pentru pace, pentru 
curmarea cursei înarmă
rilor — au relevat liderii 
Consiliului General al Sin
dicatelor din Japonia 
(SOIIYO), întruniți la To

Potrivit hotărîrii, pre
țurile la lapte și produse 
lactate vor crește cu 28—29 
la sută, la zahăr — în me
die cu 16 la sută, la came 
congelată și semiprepara- 
te din came — cu 16—18 
la sută. Cu 25 la sută vor 
crește prețurile la cărbuni 
și lemne, gaze și energie 
termică, și cu 18 la sută, în 
medie, la energie electrică. 
Serviciile poștale vor cu
noaște o sporire a prețuri
lor în medie cu 85 la sută. 
In urma creșterii prețuri
lor la alimente cresc și 
prețurile practicate de în
treprinderile de alimenta
ție publică și de cantinele 
de la locurile de muncă.

Tarifele pentru folosirea 
mijloacelor de transport 

Rigorile iernii pe glob
rutier agravîndu-se în fie
care zi. Dc pildă, pe auto
strada dintre Munchen 
(R.F.G.) și Salzburg (Aus
tria), ceața densă se află 
la originea a 30 de acci
dente, soldate cu 7 morți 
și 17 răniți. In Austria, nu
mărul victimelor frigului 
a ajuns în această lună la 
23.

☆

MADRID 19 (Agerpres). 
Pierderile provocate agri
culturii spaniole de valul 
de frig care s-a abătut a- 
supra țării se ridică la 33,9 
miliarde de pesetas, relevă 
primele evaluări globale 
date publicității oficial 
sîmbătă, la Madrid. Cele 
mai importante pagube 
au fost înregistrate în 
sud-estul țării, îndeosebi 

kio pentru elaborarea unui 
program de acțiuni pe a- 
nul în curs.

☆
LOME 19 (Agerpres). La 

Lome s-au încheiat lucră
rile conferinței internațio
nale privind „Pacea și 
drepturile omului" prin 
adoptarea unei declarații 
în care se subliniază nece
sitatea de a se pune capăt 
cursei nesăbuite a înarmă
rilor și de a depune efor
turi sporite pentru promo
varea păcii și dezvoltării.

urban sporesc de la 1 fe
bruarie, diferențiat, în 
medie cu 55—60 la sută.

Prețul cărților ieșite 
după 21 ianuarie se 
majorează, în medie, cu 
7 la sută, iar prețul ma
nualelor școlare rămîne 
neschimbat.

Totodată, relatează agen
ția MTI, veniturile popu
lației pe anul 1985 se vor 
corela, ținîndu-se seama 
de majorarea prețurilor. 
Astfel, veniturile realizate 
de populație din muncă 
vor crește cu 8 la sută, iar 
plățile din fondurile so
ciale de consum — cu 9 la 
sută. Printre altele, se pre
vede majorarea cu 80 fo- 
rinți a pensiilor ce nu de
pășesc 3000 de forinți, a 
burselor și alocațiilor pen
tru copii.

în regiunile orașelor 
Valencia, Castel
lon, Murcia și Alicante. 
Cel mai mult au avut de 
suferit plantațiile de ci
trice și producția de le
gume.

☆

DELIII 19 (Agerpres). 
Numărul persoanelor care 
și-au pierdut viața din 
cauza valului de frig care 
s-a abătut asupra statului 
indian Bihar (situat în es- 
tuf^țării) a ajuns la 390, in
formează agenția indiană 
dc presă PTI, citată de 
Reuter. .

Se precizează că statele 
nordice ale Indiei sînt, de 
asemenea, afectate de o 
iarnă friguroasă.

Agenda 
diplomatică

BONN 19 (Agerpres). Pri
mul ministru britanic, Mar
garet Thatcher, și-a înche
iat vizita oficială efectuată 
la Bonn, unde a conferit 
cu cancelarul R.F. Germa
nia, Helmut Kohl. Au fost 
examinate în special rela
țiile Est-Vest, precum și 
o serie dc probleme de in
teres comunitar, inclusiv 
cele privind aderarea Spa
niei și Portugaliei la CEE.

TUNIS 19 (Agerpres). în
trunit Ia Tunis, Comitetul 
Central al mișcării de eli
berare națională palesti
niană „Al Fatah" examinea
ză rezultatele recentului 
turneu întreprins în mai 
multe capitale arabe de 
Yasser Arafăt, președin
tele Comitetului Executiv 
al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei. Totoda
tă este analizat stadiul con
vorbirilor cu Iordania pri
vind o abordare comună a 
acțiunilor vizînd regle
mentarea conflictului din 
Orientul Mijlociu, infor
mează agenția WAFA.

Realități social-economice 
din țările in curs de dezvoltare

CAIRO-17 (Agerpres). Noi 
cercetări geologice au con
firmat că Egiptul dispune 
de importante bogății ale 
subsolului, a căror valori
ficare urmează să se facă 
în ritm accelerat. La un 
simpozion desfășurat la 
Cairo s-a făcut cunoscut 
că rezervele prospectate 
de fosfați ale țării se ridi
că la peste un miliard de 
tone, iar cele de ghips — 
la mai multe miliarde. De 
asemenea. Egiptul posedă 
uriașe cantități de nisip de 
cuarț, necesar industriei 
sticlăriei. Au fost descope
rite importante resurse dc 
materii prime pentru fabri
carea cimentului, ceea ce 
ar putea asigura autosufi- 
ciența Egiptului, în ce pri
vește acest material de 
construcție pînă în anul 
2500. In prezent, țara im
portă anual aproximativ 
10 000 000 tone ciment.

De asemenea, va fi re
activată exploatarea re
zervelor de aur, cunoscute 
încă de pe vremea farao
nilor. In prezent, se mai 
cunosc 95 asemenea zăcă
minte. Totodată, în Sinai 
se află importante rezerve 
de mangan și cupru.

ft

ISLAMABAD 17 (Ager
pres). Președintele Pakis

Calendar săptămînal
(21—27 IANUARIE 1985)

Luni, 21 ianuarie

-— La Washington are loc ceremonia instalării 
președintelui Reagan în cel de-al doilea mandat 
prezidențial ;

— Vizita în S.U.A. a președintelui R.A. Egipt, 
Hosni Mubarak ;

— Parlamentul englez dezbate transferul suve
ranității teritoriului Hong Kong ;

Miercuri, 23 ianuarie

— Vizita oficială în Egipt a ministrului de ex
terne al R.D.G., Oskar Fischer (23—25) ;

— Vizita în Kuweit a președintelui Tanzaniei, 
Julius Nyerere (23—24) ;

Vineri, 25 ianuarie

— Vizita în Thailanda a secretarului general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar ;

Sîmbătă, 26 ianuarie

— Proclamarea Republicii India. Sărbătoare 
națională ;

— Sărbătoarea națională a Australiei. înteme
ierea primei colonii engleze;

— Vizita oficială în India a președintelui Ar
gentinei, Râul Alfonsin.

tanului, Mohammad Zia-ul 
Haq, a inaugurat, în loca
litatea Pipri, situată la a- 
proximativ 40 km de Ka
rachi, cel mai mare com
plex industrial din țară 
— uzina siderurgică, avînd 
o producție anuală de 
13,65 milioane tone. Noul 
obiectiv industrial va asi
gura Pakistanului necesarul 
intern de oțel, creînd tot
odată, disponibilități pen
tru export.

ft

NOUAKCHOTT 17 (A-
gerpres). In Mauritania se 
efectuează, în prezent, re- 
censămîntul agricol, ac
țiune prevăzută să se în
cheie la sfîrșitul anului 
1985. Recensămîntul, efec
tuat cu sprijinul PNUD, 
va permite cunoașterea e- 
xactă a situației în ce pri
vește suprafețele arabile 
ale țării, producția agrico
lă și șeptelul, datele în a- 
cest domeniu fiind pînă în 
prezent puține și ncomolo- 
gate.

☆

HARARE 17 (Agerpres). 
In perioada 1980—1984 nu
mărul gospodăriilor agricole 
cooperatiste create în Zim
babwe a crescut de la 376 
la 1 340. Acestea reunesc 
deja aproximativ 11 000 de 
gospodării țărănești. In pa

ralel, în țară a luat ființă 
o rețea de cooperative de 
producție și desfacere în 
mediu rural.

ft

BAGDAD 17 (Agerpres). 
Irakul acordă dezvoltării 
agriculturii o atenție deo
sebită. In ultimii patru ani 
— după cum se arată la 
Bagdad — producția agri
colă a crescut cu 50 la sută. 
Statul a alocat an de an 
fonduri importante pentru 
amenajarea unor sisteme 
de irigații, efectuarea de 
lucrări de ameliorare a so
lului, construirea de di
guri și lacuri de acumulare. 
Programul guvernamental 
prevede realizarea, în con
tinuare, a unor noi obiec
tive agricole, menite să 
ducă la sporirea produc
ției în acest important sec
tor al economiei țării.

ft

BANJUL 17 (Agerpres). 
In capitala Gambiei, Ban
jul, a început construcția 
unui centru național de te
lecomunicații. După cum 
relevă agenția PANA, crea
rea unui sistem modern de 
telecomunicații este menit 
să contribuie la dezvolta
rea social-economică a ță
rii și la întărirea legături
lor Gambiei cu celelalte 
state.

FILME
20 ianuarie

„VALEA JIULUI" — la 
sediu: „Variațiuni pe te
ma dragostei" — ora 17 ; 
Videotecă — orele 16 si 
18,30; PUI — „Gărgărița".

21 ianuarie
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7 No-
Lupii mărilor ; 

fierbinte 
Glis-

PETROȘANI 
iembrie: 
Unirea: Miezul 
al pîinii; Parîngul: 
sando, I-II.

PETRILA : B.D. 
munte și la mare.

LONEA: Yankeii, 
ANINOASA: Galax.
LUPENI — Cultural :

Moara lui Călifar.
URICANI: Scopul 

mijloacele.
TEATRUL DE STAT

la

I-II,

Și

PETROȘANI — 7 No
iembrie; Ani eroici; U- 
nirea: Pescărușul speran
ței; Parîngul: Polițist sau 
delincvent.

PETRILA: B.D. la mun
te și la mare.

LONEA: Scuzați, 
vedeți fotbal ?

LUPENI — Cultural ; 
Efendi.

URICANI: Măsuri pre
ventive.

20 ianuarie
12,00 Telex.
12,05 Lumea copiilor.

— Telefilmoteca de 
ghiozdan: Robinson 
Crusoe (color). Epi
sodul 3.

12,40 Muzică 
(color).

13,00 Album 
(parțial

■— Ritm și
— Cîntec pentru Unire 

— moment de poe
zie.

— Muzică populară.
— Moment de poezie și 

muzică.
— Telesport.

populară

duminical 
color), 
melodie.

dv.

— Cascadorii rîsului.
— La zi în 600 de se

cunde — reportaj. 
Meridianele cînte- 
cului.
Secvența telespec
tatorului.
Telejurnal (parțial 
color).
Cîntarea României 
(color).
Telecinemateca (co
lor). Ciclul: Dosare
le ecranului: Pentru 
o cauză dreaptă.

21,50 Telejurnal (parțial 
color).

Mica publicitate
PIERDUT carnet de 

student pe numele Petre 
Ion, eliberat de Ins

titutul de 
șani. II 
(3201)

mine Petro- 
declar nul.

ANUNȚURI DE FAMILIE
19,00

19,20

20,00

memento

SOȚIA Eugenia, familiile Tvein și Humeniuc, 
cu adîncă tristețe își amintesc că se împlinesc doi 
ani de la decesul fulgerător al iubitului lor

NEAG VILHELM
Dureros omagiu și tristă amintire. (3202)

FAMILIA inginer Todea Ștefan anunță cu a- 
dîncă durere dispariția fulgerătoare a fiului 

TODEA TITUS
Inmormîntarea va avea loc luni, 21 ianuarie, 

ora 15,30, de la Biserica evanghelică Petroșani. .
Amintirea lui va rămîne veșnic în inimile noastre.
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