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Documentele Conferinței Naționale a partidul ui — 
nrograniul nostru de munca

LA CARIERA CIMPU LUI NEAG

Obiectivul primordial — 
creșterea producției fizice
Unitate fruntașă în bazi

nul Văii Jiului, care în anul 
1982 a obținut rezultate re
marcabile în extracția căr
bunelui cocsificabil, cariera 
Cimpu lui Neag a debutat 
bine și în anul 1983. Pen
tru această perioadă și 
trimestrul I preocupările co
lectivului de oameni ai 
muncii, ale organizației de 
partid, ale conducerii tehni. 
ce a carierei se îndreaptă 
spre găsirea unor soluții 
concrete de creștere conti
nuă a producției fizice de 
cărbune. Despre măsurile 
întreprinse in acest sens am 
cerut relații de la ing. Ni- 
colae Vucan, șeful carierei.

— Pentru luna în curs 
măsurile pe care ni le-am 
propus sînt aproape finali-

Milităm pentru a 
traduce în fapte 

liotăririle înaltului for | 
comunist

Implicîndu-ne cu răspun- | 

dere in realizarea mărețu- . 
lui ideal de a obține înde- I 
pendența energetică a țării, 
noi, preparatorii de la una I 
din-? : cele mai mari uni- I 
tăț-, de profil din țară — I 
uzina de preparare Lu- | 
peni —, ne reafirmăm ho- 
tărîrea de a acționa cu 
toate forțele, de a răspun
de prin fapte hotăririlor și 
chemărilor partidului și 
statului nostru, ale secre
tarului general al partidu- ■ 
lui, tovarășul Nicolae I 
Ceaușeseu. Sarcinile ce ne . 
revin din Raportul pre- I 
zentat ia Conferința Na- • 
țională de către secreta- I 
rul general al partidului. | 
alături de tovarășii mei | 
de muncă, oamenii din I 
echipa pe care o conduc, . 
înțeleg încă c dată îndato- I 
ririic ce ne revin ca pre- • 
părători. de a contribui la 1 
creșterea zestrei energeti- { 
ce a țării cu cărbune cocsi- ' 
ficabil de cea mai bună I 
calitate

în aceste momente so
lemne, de aleasă însemnă
tate, pe care Întregul nos
tru popor le trăiește, mă 
anyajpz, ea împreună cu , 
tovarășii mei de muncă de j 
la uzina de preparare a • 
cărbunelui din Lupeniv să I 
începem realizarea sar
cinilor de plan pe 1983, în- I 
că din primele zile.

Vasile RACĂȘAN, 
șet echipă, specialist 
preparator. Uzina de 

preparare Lupeni >

zate. Problema tehnică cea 
mai importantă este asigu. 
rarea funcționării în carie
ră a cel puțin 4 excavatoa
re și 4 buldozere zilnic, ab
solut necesare la cărbune. 
Tot din punct de vedere 
tehnic, se află in stadiu de 
finalizare studiul privind re
considerarea unghiului de 
taluz pentru zona sudică a 
carierei. Pină la sfîrșitul 
trimestrului, mai avem de 
realizat lucrări la atelierul 
mecanic din carieră și fi
nalizarea lucrărilor la ca
nalul de gardă din partea 
nord-vestică.

Interviu realizat de 
Mircea BUJORESCU

tConttnuart t» pap. a 2-a

OAMENI DE MULTE MILIOANE
în prezent la I.M. Dilja 

funcționează 23 transpor
toare la care au fost exe
cutate reparații capitale de 
către harnicii și pricepuții 
meseriași de la atelierul 
mecanic. Reparațiile ca
pitale au fost executate in 
bună parte cu piese și sub
ansamble recondiționate 
sau confecționate în ate
lierul propriu.

Valoarea cheltuielilor fă
cute cu reparația capitală 
a celor 23 transportoare se 
ridică doar la 1,7 milioane 
lei,'iar valoarea unui trans
portor nou se ridică la a- 
proximativ 450 000 lei. Prin 
repararea celor 23 trans
portoare, în anul trecut 
meseriașii atelierului au a- 
dus venituri întreprinderii 
in valoare de peste 8 000 000 
lei Pe lingă aceste repara

Productivități sporite 
în abataje

După ce in anul trecut, 
sectorul I al I.M. Vulcan 
s-a situat în fruntea în
trecerii socialiste pe mină, 
colectivul a ținut să de
monstreze că aceasta nu 
este o întîmplare, ci un 
act de voință. Așa se face 
că după primele 10 zile 
de lucru din acest an, mi
nerii sectorului au deja 
1400 tone de cărbune ex
trase peste sarcinile de 
plan la zi. Producția ex
trasă suplimentar are la 
bază buna organizare a 
lucrului la fiecare loc de 
muncă, ceea ce a condus 
la depășirea productivită
ții în medie cu 800—1100 
kg pe post.

în puținele luni (4) de cînd la cirma unei brigăzi 
din sectorul IV al I.M. Lonea se află Nicolae Golea, 
productivitatea muncii obținută a crescut pină la 7 
tone pe post. în imagine, Nicolae Golea intr-un dialog 
de lucru cu ortacii din brigadă și maiștrii din sector.

ții capitale colectivul ate
lierului este preocupat in 
permanență de recuperarea, 
recondiționa rea și repune
rea in circuitul economic a 

de tomburi de acționare pen-cît mai multe piese

schimb și subansamble, ca
re pină nu demult erau 
trimise la fier vechi. In 
prezent colectivul atelie
rului recondiționează și 
confecționează un număr 
însemnat de piese de

în sprijinul 
minerilor

Și in acest început de 
an minerii Văii Jiului 
beneficiază de sprijinul 
constructorilor de ma-
șini de la I.U.M. Petro
șani. Lăcătușii din e- 
chipa condusă de loan 
Fănic de la atelierul 
montaj al secției pre
lucrări la rece, au ter
minat lucrările de repa
rații capitale la o com
bină de abataj CA-2, 
care se află în fază de 
recepție și care în eu- 
rînd va fi repusă în 
funcțiune într-unul din 
abatajele minei Petrila, 
în prezent sînt urgen
tate lucrările de finali
zare a reparațiilor ca
pitale la o altă combină 
de abataj pe care o 
vor folosi minerii de la 
I.M. Bărbăteni.

schimb și subansamble pen
tru. utilajele din dotare 
cum ar fi pinioanc, pompe, 
cuplaje hidraulice, stații 
de acționare și întoarcere, 

tru transportoare TR-3 și 
transportoare cu bandă, 
trenuri de roți de la ma
caraua NT-40, trenuri de 
roți de la locomotive, co
lectoare de la motoarele 
electrice ale compresoare-

Sesiuni ale consiliilor populare ț
Ieri, Ia Lupeni, Petrila șl 

Vulcan, la Aninoasa și Bă. 
nița, au avut loc sesiuni ele 
consiliilor populare orășe
nești și comunale. In cadru1 
ordinei de zi au fost pre- 
zentate și analizate, in spi
ritul hotăririlor Conferinței 
Naționale a partidului, pro
iectele de ho’ăriri per,fu 
adoptarea planului dr dez
voltare economicc-socială 
in profil teritorial pe anul 
1983, pentru adoptarea plo. 
nului de dezvoltare a agri
culturii și industriei ali
mentare pe anul 1983, pen
tru adoptarea bugetului lo
cal pe anul 1983, programul 
privind înfăptuirea măsuri
lor de autoconducere și au. 
toaprovizionare pe semes
trul I 1983, măsurile cu 
privire la creșterea anima
lelor și păsărilor în gospo
dăriile populației, precum si 
pentru contractarea și pre
darea surplusului de pro-

Legătura permanentă cu cetățenii 
„cheia“ bunei gospodăriri

a localității
Ca pentru toate localită

țile țării și pentru comuna 
Aninoasa, an de an. au 
fost alocate însemnate fon
duri pentru activitatea e- 
dilitar-gospodărească. Ri
dicarea pe o treaptă supe
rioară a gradului de dez
voltare a localității noastre 
impune atit perfecționarea 
activității consiliului popu
lar in domeniul gospodări
rii comunei, cît și partici
parea largă a tuturor lo
cuitorilor comunei la auto- 
gospodărirea localității, la 
înfrumusețarea ei.

în anul 1982, comuna A- 
ninoasa a obținut rezultate 
bune in activitatea de gos
podărire, toate lucrările 
edili tar-gospodărești fii nd 
executate cu sprijinul de- 
putaților, al comitetelor de 
cetățeni și al marii majo
rități a locuitorilor. Astfel 
cu sprijinul cetățenilor din 
Iscroni s-a amenajat tra
seul turistic de aici și două 
livezi de pomi fructifici, 
iar cu aportul I.M. Aninoa- 

lor, sondeze, sape și multe 
altele pe care nu le mai 
înșirăm aici.

„Nimic din ceea ce se 
poate folosi nu- este lăsat 
să ne scape, toate piesele 
ce se mai pot repune în 
circuitul economic cu chel
tuieli mici sînt date aces
tor mîini harnice din ate
lierul mecanic, care le dau 
noi valențe și noi valori do 
întrebuințare. Utilajele pro
puse și aprobate pentru ca
sare sînt aduse la atelie
rul mecanic, unde mais
trul loan Doană, șeful a- 
telierului, împreună cu or
tacii lui le iau în primire, 
le descompun și tot ce se

Gli. BOȚEA

(Continuare în pag. a 2-a)

l'tâțrlor rnunicip:"'ui.

duse animaliere la fondul
de stat ; programul de
măsuri pentru aplicarea •

Legii cu privire la o bligați-
ile și răspunderile pentru
buna gospodărire, întreți.
tjere și curarenle o locali- ■j-

i-

toți lor urbane și rurale,
paslrarea ordinii ri disci- ''

plinei publice ; raport pri-
vind activitatea de Sf'luțio-
nare a propunerilor facute
do alegători in cmroania e-
lectorală și a oro-' iemelor
ridicate de cetățeni in scri-
sori și aud’ente in somes-
trul II 1982. Au for pre-
zentate dări do zear ■ i asu-
pra activității comiți ilcr de
judecată, fiind a!e-n noile
comiS'i. Pe marginea docu-
mentelor aflate în d c zoo te*
re cu vorbit numere de-
i-utac, exoiimțndu-și con.
vîr:c?-!?a cu aceste lotârîri
vor contribui ia dezs oltnrea
ec.'.n-.ymico-socialei a Iaca-

sa s-a construi* o stație 
modernă de auto!.’.:;: în sa
tul Iscroni.

în Aninoasa cetățenii 
mobilizați de deputați au 
participat la repararea dru
murilor comunale, a podu
rilor, la amenajarea zone
lor verzi, la acțiunile de 
degajare a terenului pen
tru amplasarea noilor blo
curi. Valoarea lucrărilor e- 
xecutate prin muncă pa
triotică se ridică la peste 
3 440 000 lei, ceea ce în
seamnă 800 Iei pe locuitor.

Deputății Petru Tonașc. 
Lenuța Iovănescu, Morav 
Dumitru și alții au orga
nizat săptămînal rtețiuni 
de curățenie in circumscrip
ții, fiind sprijiniți do har- 
nmi cetățeni ca loan Pățim, 
Nicolae Bitan, Iosif Și- 
mo, Victor Butca, Dăiță 
Mit și alții.
îi toate aețiuTd' dc în-

Valentina CERCHEZ, 
prim.m ul comunei Aninoasa

(Continuare in pig a 2-a)

i Liniște! fisinen,.. I
■* - 5Ș 

1 Fiecare început de 1 
: an, cu nostalgia celui ț 
■ trecut și cu încredere în j

'el proaspăt sosit, coin- : 
tide cu emoțiile prile- ; 
juite de sesiunea de e- î 

. xamene a studszițiîor. : 
: După un semestru de ; 
■' muncă, In IM.’’., vi- 5 
: itorii specialiști minieri : 
; vor dovedi capacitatea ; 
: de receptare a cur. știn- ; 
; țelor generale și de spe- 3 
; cialitate, nivelul lor de 3 
: pregătire, strădania de î 
; a pătrunde tainele a- 3 
; ccstci frumoase meserii. 3 
: Cei care sînt convinși | 
: de importanța event- | 
f mentului au început pre- : 
: gătirile încă din team- = 
1 na, cînd se numărau... | 
; bobocii. Apropos de | 
= „boboci", cele mai mari i 
■; emoții Ic au studenții ’ 
; din anii I, care sînt la ? 
i prima lor confruntare f 
I cu biletul, asistentul, ; 
; profesorul și... tabla. „E 3 
ș greu, nu e greu, ce ți-a j 
î picat, cît ai luat, te-a- s 
; jută asistentul, e și pro- ;
-: blcma pe bilet, ce baftă 3 
i.ai avut .' ele, ele...", sînt 1 
: cuvintele care se aud î 
i cel mal des în aceste 3 
î sile pe culoarele insti- j 
î tulului. Primele note : 
i mari s-au și obținut, 3 
; procentul de promova- ;
■ bilitate pare să fie bun, 1 
: ceea ce înseamnă că | 
; s-a muncit bine. Succes! | 

Bujor MIRCESCU |
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Strălucită confirmare a 
profundului umanism al polit'cii 

partidului

(Urmare din pag. I)

nostru
de 

construc- 
revolu- 

Na- 
re- 
de

responsa- 
activități

în această epocă 
nestăvilit elan 
tiv, de cutezanță 
ționară, Conferința
țională a partidului 
prezintă un moment 
analiză înalt 
bilă a întregii 
economico-sociale, o pre
misă fundamentală pentru 
realizarea integrală a sar
cinilor ce revin tuturor 
oamenilor muncii pentru 
actualul cincinal.

Prilej de aprofundată 
și amănunțită dezbatere 
a problematicii legate de 
creștet ea eficienței acti
vității în toate sectoarele 
productive, aplicarea con
secventă a noului meca
nism economico-finan- 
ciar, dezvoltarea tehno
logică și introducerea pro
gresului tehnic, perfec
ționarea învățămîntului 
și pregătirea continuă a 
forței de muncă, Confe
rința Națională este o

ma- 
a în-

din 
toate 
sar-

nouă și strălucită confir
mare a politicii profund 
umaniste a partidului și 
statului nostru, avînd 
drept centru de greutate 
ridicarea bunăstării 
teriale și spirituale 
tregului popor.

Cadrele didactice 
îmvățămîntul de 
gradele au în față
clni de maximă impor
tanță în activitatea edu
cativă de făurire a omu
lui nou. Ele trebuie să 
dea dovadă de intensă 
preocupare pentru pre
gătirea forței de muncă 
necesare industriei mi
neritului din Valea Jiu
lui și să contribuie ast
fel, prin activitatea lor 
specifică, la realizarea 
mărețului program de a- 
sigurare a independenței 
energetice a patriei.

Mircea MUNTEANU, 
profesor, Liceul industrial 

minier Petroșani

- In ceea ce privește 
tarea, dacă vreți să ne 
riți citeva detalii...

— S-au procurat sau 
mează să se procure, în 
rioada imediat următoare, 3 
motocompresoare pentru 
reze, 2 pompe Cerna-200, 
stație de radiotelefoane, 
autodubă pentru 
explozivului,

30 prăjini pentru foreza FC-60, 
hidromotoare și, cu sprijinul 
operativ al I.P.S.R.U.E.E.M., 
realizăm, intr-un ritm mulțu
mitor, rebobinarea motoare
lor electrice. Rămîn de re
zolvat, pină la finele trimes
trului, 
în 
în 
ml
Și
cu

do- 
ofe-

ur- 
pe-

fo- 
o 
o 

transportul 
un autogreder,

repararea și 
funcțiune a încă 
vederea realizării 
gaură de sondă

procurarea unui excavator 
cupă de 2 mc, necesar

punerea 
4 foreze 
a 300 
pe zi

OAMENI
DE MULTE
MILIOANE
(Urmare din pag. 1)

mai poate folosi se opreș
te în atelierul mecanic, 
tul se taie și se duce 
fier vechi. Din aceste 
laje se recuperează în 
die cam 50 la sută. Pe 
gă preocupările noastre de 
zi cu zi pentru recuperare 
și recondiționare, o sarci
nă deosebit de importantă 
ce ne stă mereu în față 
este de a asimila cît mai 
multe repere în fabricație 
proprie. Și, putem spune 
că in această direcție am 
realizat mari progrese. U- 
nele piese de schimb ne 
lipsesc din magazie și pen
tru aducerea lor s-ar pier
de mult timp și bani, de 
aceea am încredințat con
fecționarea lor lăcătușilor 
și celorlalți meseriași din 
cadrul atelierului. Confec
ționăm destule repere în 
funcție de nevoile produc- 

Iosif 
meca-

Creșterea producției 
fizice

creșterii volumului de desco. 
pertă.

- Acestea fiind măsurile, 
cum s-au materializat ele în 
perioada de la începutul a- 
nului ?

— In condiții de iarnă, mai 
grele pentru exploatarea la 
zi, am reușit să expediem 
2000 tone de cărbune peste 
sarcinile planificate și există 
șanse (in funcție de vreme) 
să realizăm suplimentar, pină 
la sfîrșitul lunii, peste 4000 
de tone. In cariera noastră 
insă, creșterea producției de 
cărbune este condiționată și 
de frontul de lucru, de vo
lumul de lucrări de desco- 
pertă. La acest indicator în
registrăm un minus de 3000

mc. Nereclizarea se dato- 
rește însă „căderilor" repeta, 
te ale unor utilaje (forezele 
in special) și necazurilor pe 
care le întîmpinăm cu parcul 
auto (din 95 de autobascu
lante, avem in medie 40-50 
pe zi, în loc de 70 cite ar 
trebui). Acum avem asigurat 
un front de lucru pentru două 
Iun: dar trebuie gîndit 
perspectivă.

- Fiindcă a venit 
de perspectivă, ce 
tehnico-organizatorice 
prindeți pentru 
planului pe 1983 ?

— In primul rind menține
rea și creșterea ritmului de

în

vorba 
măsuri 

intre- 
realizarea

extracție. Numai pină la
sfîrșitul acestui trimestru sar
cina de plan va crește cu
300 tone pe lună, urmind ca 
în perioada următoare să se 
ridice continuu. Vom acționa 
pentru creșterea raportului 
de descopertă cu 0,5 la suta 
față de coeficientul de des
copertă din preliminar. Apoi, 
vom finaliza canalul de gar. 
dă aferent zonei C și, orga
nizatoric, vom îmbunătăți a- 
sistența tehnică pe schimburi 
în vederea îmbunătățirii ca
lității cărbunelui extras din 
carieră. Toate acțiunile noas
tre, mobilizarea tuturor e- 
forturilor au 
cărbune din 
mult și mai 
de deplină 
mică.

un singur țel - 
ce în ce mai 
bun, în condiții 

eficiență econo-

Unul dintre colectivele fruntașe în muncă de Ia 
I.F.A. Vîscoza Lupeni este și cel ce-și desfășoară ac
tivitatea productivă în cadrul secției răsucit, în ima
gine, o parte din muncitoarele secției urmărind ca
litatea firelor răsucite.

Foto ; Șt. NEMECSEK

?ș

(Urmare din pag. I)

Accidentul nu este o fatalitate,
el poate fi prevenit!

rezultă 
muncă 

accident, 
înainte

în 
de 
a 
și

instrucțiunile

SFATUL
MEDICULUI

în in-

ției“, ne spunea 
Gonczy, inginer șef 
nic la I.M. Dîlja.

în anul trecut au 
recuperate și recondițio
nate piese de schimb și 
subansamble în valoare de 
3,7 milioane lei cu cheltu
ieli de numai 425 000 
econoinii 
de peste

Aceste 
sibile de 
atunci cînd ai oameni 
nădejde ca lăcătușii Gheor- 
ghe Sandu, Petre Samotă, 
Francisc Biro, Ion Brîndău, 
strungari ca Achim Ureche 
și sudori ca Mihai Moise. 
Atunci cînd oamenii cu ca
re lucrezi au făcut din me
seria pe care o practică un 
crez, o adevărată artă fără 
de care nu s-ar simți 
largul lor.

fost

lei, 
deci în valoare 

3 milioane lei. 
rezultate sînt po- 
realizat numai 

de

frumusețare organizate în 
comună am fost sprijiniți 
și de unitățile economice 
din teritoriu și în mod deo
sebit de I.M. Aninoasa, 
I. C. M. M., U.M.T.C.F.,
U.F.E.T., E.G.C.L. și școli
le generale.

în contrast cu modul
în care a răspuns marea
majoritate a cetățenilor la 
acțiunile de înfrumusețare, 
unii locuitori ne mai fao 
greutăți prin atitudinea de 
nepăsare, de neglijență și 
distrugere a ceea ce s-a 
realizat. Sînt încă cetățeni, 
ce-i drept puțini la număr, 
care așteaptă apelul depu
tatului pentru a-și curăța 
șanțul din fața casei 
în acest sezon zăpada 
gheața. Merită critici 
pre și chiar sancțiuni 
tele acelora care 
florile și arborii
pe zonele verzi, sparg gea
murile la stația de auto
buz din Iscroni. De aceea 
în adunările cetățenești 
organizate la sfîrșitul anu
lui 1982 deputății au adre
sat un apel tuturor locui-

torilor comunei pentru a 
creea o opinie de masă îm
potriva acelora care ne 
fac greutăți. De asemenea, 
nici unele unități nu 
și-au adus pe deplin contri
buția la gospodărirea comu
nei, un exemplu în acest

comunei.
anul 1983, biroul 
și-a întocmit 
cu

un
obiectivele e- 

se

sau 
Și 

as- 
fap-

smulg 
plantați

rzzZ///ZZZ£££Af/Z//ZZ/Z//Z//ZZZZ//

„Cheia" bunei 
gospodăriri 

localității
WZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ»

sens fiind stația C.F.R. Is
croni care are cea mai mi
că zonă 
mună.

Legea
vire la 
punderile ce revin consili
ilor populare, 
socialiste și
pentru buna gospodărire a 
localităților, a fost dezbă
tută în adunările cetățe
nești organizate, cetățenii 
comunei angajindu-se că 
își vor aduce mai mult

a a

de îngrijit din co-

nr. 10/1982 cu pri- 
obligațiiie și răs-

unităților 
cetățenilor

® PREGĂTIRI. Sub în
drumarea competentă 
perseverentă a 
nului Constantina 
in cadrul serelor 
se efectuează în 
zile însămînțări, 
și alte pregătiri în vede
rea producerii celor peste 
600 000 de răsaduri flori- 
cole, care vor fi sădite în 
primăvară în parcurile și 

pe zonele verzi din Valea

Și 
tehnicia- 

Crișan, 
I.G.C.L. 

aceste 
butășiri

Jiului — panseluțe, bum- 
bișori, salvia, garoafe, da
lia și altele. Vor fi oferite 
solicitanților și două specii 
de apartament — ficus și 
filodendron.
• EDITORIALA, PEN

TRU MONTANIARZI. în 
librăriile din Valea Jiului 
a apărut o interesantă mo
nografie „Retezat11 în co
lecția „Munții noștri11. Deși 
cartea scrisă de Nae Po
pescu nu mai are nevoie 
de prezentare, o recoman
dăm cititorilor noștri ca pe 
un însoțitor de nădejde pe

cărările munților, dar și ca 
pe o lectură agreabilă.
• RENOVARE. Pentru 

a oferi consumatorilor, în 
majoritate tineri, o am
bianță cît mai plăcută, la 
cofetăria „Scala11 din Pe- 
trila se efectuează în aces
te zile lucrări de igieniza
re și renovare. Alături de 
meseriașii întreprinderii, 
la realizarea lucrărilor 
participă și personalul u- 
nitătii.
• ' „OFENSIVA11 elibe

rării amplasamentelor pen
tru viitoarele edificii so
ciale din zona Petroșani-

contribuția la buna gospo
dărire a

Pentru 
executiv 
program
dilitar-gospodărești ce 
vor realiza. Printre acestea 
mai importante sînt ame
najarea unei sere de flori 
în Aninoasa, a unui parc 
în satul Iscroni, construi
rea a două stații de auto
buz și altele. De asemenea, 
biroul executiv a adoptat 
o decizie prin care fiecă- 

din 
o 

de

rci unități socialiste 
comună i s-a repartizat 
zonă pentru a răspunde 
ordine și curățenie.

Avem încrederea că 
biectivele edilitar-gospo- 
dărești propuse pentru a- 
cest an se vor realiza, că 
numărul cetățenilor care 
vor participa la realizarea 
lor va "fi și mai mare pen
tru că în stabilirea lor am 
ținut seama de propunerile 
făcute de cetățeni în cam
pania electorală și in adu
nările cetățenești.

o-

foarte 
vechi, 

civic 
sînt

Nord s-a apropiat 
mult de un imobil 
din vechiul centru 
al orașului, de care 
legate multe amintiri plă
cute și, poate, mai puțin 
plăcute ale multor locui
tori și oaspeți — comple
xul „Minerul11. După toate 
indiciile (golire de mobi
lier și provizii), acțiunea 
de valorificare a materia
lelor recuperabile din ve
chiul imobil se va desfă
șura în următoarele cîteva 
zile.
• DOTARE. De curînd, 

cele două secții de trans-

Din anchetele efectuate 
cît și din alte studii asu
pra accidentelor, 
că la locul de 
unde apare un 
cu mult tirnp
se produc numeroase aba
teri de la normele în vi
goare, numeroase nereguli 
și acte de indisciplină, care 
trec neobservate și devin 
obișnuință. Pe acest fond 
de „neglijențe11 apar acci
dentele.

Prevenirea accidentelor 
trebuie să înceapă prin 
atacarea fondului proble
mei, prin lichidarea abate
rilor de la 
de lucru 
subteran, 
exploatare 
mașinilor
instalațiilor.
Dacă nu s-ar 
produce accidente 
austria carboniferă din Va
lea Jiului s-ar presta zil
nic 560 de posturi în plus. 
Maistrul care este „inima 
producției11 trebuie să fie 
și „inima securității11, să 
urmărească respectarea nor
melor de protecție a mun
cii, procesul tehnologic, să 
asigure participarea mun
citorilor la opera de pre
venire.

în domeniul prevenirii 
accidentelor trebuie să 
respectăm următoarele 
principii : • Nu există o 
protecție valabilă pentru . 
toate situațiile • Mijloace
le și dispozitivele de protec
ție, trebuie adaptate fie
cărui muncitor, fiecărui tip 
de mașină, fiecărui loc de 
muncă ; • Nu există pre
venire fără participare vo
luntară, conștientă, fără 
cooperare activă a celor 
interesați, prevenirea fiind 
opera tuturor, nu „mono
polul11 unor persoane din 
întreprindere; • Prin per
severență, nu prin 
trîngere, se dezvoltă 
ritul de securitate și 
formează obiceiurile 
prevenire.

Din aceste considerente, 
măsurile de prevenire pro
puse nu trebuie să fie 
penibile, neplăcute, să je
neze sau să stînjenească 
mișcările, gesturile profe
sionale, execuția mișcării. 
Există în acest sens o pe
dagogie a prevenirii ; pre
venirea este o creație con
tinuă care cere suprave
ghere constantă și tenaci-

cons- 
spi- 

se 
de

tate. Reducerea eforturi
lor în această privință de
termină o creștere a<frec
venței accidentelor T rîe 
muncă ; opera de preveni
re se realizează organizînd 
lucrul în echipă.

în Decretul 
de Stat nr. 400/81 
sancțiuni pentru 
comit abateri de 
reguli și pun în 
viața proprie și a colegilor 
lor.

Din cele prezentate mai 
sus rezultă că accidentul 
nu este o fatalitate care 

trebuie acceptată. El poate 
________ _ fi evitat, cau

zele fortuite 
nedepășind 

procentul de 
1—2 la sută, 
în prevenirea 

și combaterea accidentelor 
trebuie să ținem seama de 
cadrul în care ele se pro
duc și care constă în de
calajul dintre zestrea 
noastră de experiență și 
mașinismul contemporan.

Participarea fiecăruia 
dintre factorii constitutivi 
ai procesului de producție, 
accentul punîndu-1 pe fia
bilitatea factorului uman 
în aceeași măsură ca și 
pe fiabilitatea abatajului, 
a mașinii, pe baza principi
ilor ergonomice, astfel in
cit, chiar existînd acest 
factor uman „imprevizi
bil11, accidentul să nu 
poată produce.

Climatul de securitate 
realizează în momentul 
care toți muncitorii, 
toate acțiunile lor din tim
pul activității lucrează cu 
atenție, se gîndesc la . ’on- 
secințele fiecărui gest pro
fesional, dau dovadă de 
prudență, reflectă și intu
iesc pericolul și-l evită. Re
flexele mecanice de con
servare nu se pot substitui 
actelor gîndite în acțiunea 
de prevenire, de aceea pre
venirea este o problemă de 
psihologie. Formarea și 
menținerea unui asemenea 
spirit de securitate presu
pune o educație timpurie, 
bine organizată, din școa
lă, după încadrarea în 
muncă și în întregul com
plex al activității produc
tive în subteran sau la su
prafață.

Dr. George DARLEA, 
medic, Spitalul municipal 

Petroșani

Consiliului 
se prevăd 
cei care 
la aceste 

pericol

se

se 
în 
în

port ale Autobazei C.M.V.J. 
au fost dotate cu trei sta-' 
ții de recepție-emisie. Prin 
aceste stații se pot realiza 
operativ legături cu șoferii 
ce lucrează pe mașinile de 
intervenție pentru 
marea lor spre 
unde este necesară 
zența lor urgentă, de 
gulă, fără a mai trece pe 
la sediul autobazei.
• DISPARIȚIE. O dis

pariție regretabilă a fost 
înregistrată la începutul a- 
cestui an. în pofida dorin
ței unui larg cerc de ci
nefili din Valea Jiului, s-a

îndru- 
punctele 

pre- 
re-

decis întreruperea spec
tacolelor de cinematecă. 
Măsură care nu-i onorează 
pe slujitorii celei de a șap
tea arte din municipiul 
nostru. Abia am reușit s-o 
îndrăgim și-acum... Ce zi
ceți tovarăși de la între
prinderea cinematografi
că județeană ?

Rubrică realizată de
Tonta ȚAțARCĂ

vo infopmom
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Școala lui Sorescu
Ne-am întîlnit pe culoar, 

pe culoarele subterane a- 
le minei Uricani. Deși 
era ora 12, nu terminase 
șutul. A fost un șut pre
lungit, ca multe altele. A- 
batajul cere ; trebuie să-l 
predai schimbului in or
dine. Broboanele de su
doare amestecate cu pra
ful de cărbune de pe 
față, zîmbetul de pe bu
ze îi „trăda" satisfacția, 
bucuria unei zile rodnice 
de muncă. Ne stringem 
mîinile. Noroc bun !

Dialogul se înfiripă u- 
șor. „Știu, producfia, pes
te 9800 tone de cărbune 
plus in anul precedent, 
alte citeva sute in acest 
an". Cum se explică ? 
Cunoscutul brigadier
Constantin Sorescu, ne 
aruncă o privire, zîmbeș- 
te... li citesc expresia fe
tei. Ce, parcă n-ați ști. 
Muncind ! In brigada 
mea se muncește, nu șa
gă ! Am ortaci unul și 
unul. Ei poartă pe umeri 
răspunderea, lor nu le 
este indiferentă soarta 
producției, a minei.

Să-i vezi în abataj, in 
continua lor încleștare, 
în permanentă confrun
tare cu muntele, cu mun
tele învins, îți dai seama 
intr-adevăr că ortacii lui 
Sorescu sînt mineri bravi, 
oameni care merită nu
mai cuvinte de laudă. De 
fapt, la Uricani se vorbește 
că brigada lui Sorescu a 
fost și este o școală a 
mineritului. De aici, din 
această brigadă s-au „ri
dicat" brigadieri tineri 
ca Iosif Roca, Ioan Sza
bo, care, în prezent sînt 
timonierii de seamă ai 
unor formații deja cunos
cute la nivel de mină și 
în Vale. Mulți, mulți din
tre ortacii formați de So
rescu în cei 27 de ani 
ai săi de minerit sînt a- 
cum oameni de nădejde 
(maiștri, tehnicieni, ingi
neri) in unitățile minie
re din bazinul nostru car
bonifer.

Făcind o retrospectivă 
a activității lui Sorescu, 
acum cu citeva luni înain
te de a ieși la pensie, iți 

Brigadierul Constan
tin Sorescu, la sfat cu 
cîțiva ortaci.

dai seama că — așa cum 
de fapt ne-a mărturisit și 
interlocutorul — mineritul 
a fost pentru el o pasiu
ne, o pasiune a vieții sa
le. Dar să lăsăm faptele 
să vorbească. In 1954 vi
ne la Uricani, se încadrea
ză la mină, tn 1955 pleacă 
în armată, revine, după 
terminarea stagiului mi
litar. Pentru merite deo
sebite în muncă, este pri

LA I.M, URICANI

Două nume, două brigăzi cu renume 
în mineritul Văii Jiului

mit în 1959 in rîndul 
membrilor de partid. De 
acum începe să se afirme 
tot mai mult pe frontul 
cărbunelui. Este numit 
șef de brigadă, tn aceas
tă calitate acționează tot 
mai ferm pentru sporirea 
producției de cărbune. 
Este decorat cu „Medalia 
Muncii" și apoi cu „Ordi
nul Muncii clasa a IlI-a". 
Acestea sînt, foarte suc
cint citeva crîmpeie de 
muncă și viață ale comu
nistului brigadier Cons
tantin Sorescu, omul care 
s-a dedicat meseriei, o- 
mul care a lăsat ceva în 
urmă, omul care acum, 
in prag de pensionare, a- 
re conștiința datoriei îm
plinite.

Constantin GRAURE

„Am prins gustul meseriei, 
pulsul producției“

Poveste adevărată despre... 
„Căsuța din povești"

— Sinteți tînăr, cîți 
ani avefi tovarășe Roca ?

— 30 de ani.
— Ce ne puteți spune 

despre dv. ? Ce ați reali
zat pînă la această vîrstă?

— Sînt de loc din ju
dețul Neamf, sînt căsăto
rit, am doi copii Marius, 
de 6 ani și Mihaela, de

4 ani. Lucrez la mina U- 
ricani din 1974, în pre
zent sînt șef de brigadă.

— Unde ați învățat 
meserie 2 Unde v-ați for
mat ca om, ca meseriaș?

— De la început am lu
crat în brigada Sorescu. 
In această briga
dă, de la conducătorul ei, 
am învățat meserie, m-am 
format ca om. Deși eram 
tînăr, am prins gustul 
meseriei, pulsul produc
ției. Așa s-a făcut că am 
ajuns un bun miner, apoi 
un bun șef de schitnb, iar 
acum... știți (n.n. — un 
foarte bun șef de brigadă).

losif Roca — un alt 
nume; brigada sa, o bri
gadă cu renume în mi
neritul Văii Jiului. O bri
gadă care în prezent lu
crează în blocul III Sud, 

stratul 17—18 în abataje 
cameră cu trepte răstur
nate. O brigadă cu trei 
locuri de muncă ce-și de
pășește zilnic producti
vitatea planificată în me
die cu 400—500 kg/post. 
Despre oamenii acestei 
brigăzi — Alexandru Po- 
ta, Petru Cherciu, Nico- 
lae Bohor, Ion Lazăr, 
Ambroze Bacui și ortacii 
lor — se spune că sînt 
mineri întreprinzători și 
harnici, că sînt prezenți 
acolo unde este mai greu, 
că toți muncesc cu res
ponsabilitate pentru a 
spori producția de căr
bune cocsificabil.

— Ca tînăr șef de 
brigadă, ce v-ați propus, 
tovarășe Roca ?

— Mai întîi să urmez 
exemplul marilor brigăzi 
de la mina noastră. Să 
fac din brigada mea o 
școală de muncă și edu
cație comunistă. Am mulți 
tineri in brigadă, doresc 
să-i determin să rămînă 
la mină, pe mulfi dintre 
ei să-i policalificăm. Bri
gada este o familie, cu 
multe probleme, dar cu 
nici o problemă care nu 
poate să fie rezolvată- In
teresant este că în bri
gadă am moldoveni, mun
teni, olteni, ardeleni, toți 
avem un singur gînd, o 
singură voință. Să dăm 
țării cărbune mai mult, 
mai bun, mai ieftin.

Cornel BUZESCU

A fost odată un om, 
XX pe numele 'său Alc- 

xandru Dobay, care 
timp de 23 de ani a lucrat 
în construcții. .Și au trecut 
anii. Cum fiecare om are 
o pasiune, o mare pasiune 
care să-i poată schimba 
chiar și viitorul, viața per
sonală, viața lui Alexandru 
Dobay s-a schimbat odată 
cu schimbarea locului său 
de muncă. De 3 ani lucrea
ză la... „Căsuța din po
vești". Pentru cine nu știe, 
deși credem că puțini nu 
știu, „Căsuța din povești" 
se află în Paring, aproape 
de stația de sus a Tele- 
scaunului. într-un decor 
de-a dreptul mirific, s-a 
amenajat o „cabană pasto
rală splendidă, care ofe
ră toate condițiile de con
fort vizitatorilor. Este un 
privilegiu să stai în căsuță? 
Deloc 1 Numai că, după 
cum ne spunea cabanierul, 
aici poposesc, ca „abonați", 
turiști din Craiova, Timi
șoara, Sibiu, din toate col
țurile țării și, culmea, mai 
puțini din Valea Jiului (?!) 

De curînd, cabana și-a 
schimbat eu totul înfățișa
rea : zugrăveli executate 
cu gust, lambriuri din lemn 
pirogravat, camere frumos 
pavoazate. Ce găsește omul 
venit la căsuță ? 20 de lo
curi de cazare (uneori se 
dublează), televizor, radio, 
jocuri de rummy și șah, 
se poate găti într-o bucă-

Patru decenii 
de muncă și dăruire

După 39 de ani munciți 
din care mai bine de 20 
la preparația din Lupeni, 
Iuliu Ciungan a ieșit la 
pensie. Momentul emo
ționant atît pentru viito
rul pensionar, cit și pen
tru colectivul de prepara
tori care l-a apreciat pen
tru hărnicia și competența 
profesională, corectitudi
nea și disciplina în muncă 
dar și pentru dragostea cu 
care s-a ocupat de crește
rea și educarea tinerilor a 
fost sărbătorit într-un ca
dru festiv, intim. Sărbăto
ritul a fost felicitat și îm
brățișat de Ghcorghe Pană, 
secretarul comitetului de 
partid, de Oliviu Florea, 

tărie special amenajată. 
Despre împrejurimi nu 
mai e nevoie să vorbim ț 
pîrtie dc schi, baby-lift, 
telescaun care oprește, la 
nevoie, în dreptul căsuței 
și „marea" de brazi împo
dobiți din abundență de 
zăpadă. Ca-n povești, in
tr-adevăr.

...Pentru mulți, dragos
tea pentru munte pare in
explicabilă. Dar numai ci
ne nu urcă nu poate să-și 
dea seama ce înseamnă 
aer, infinit, puritate, des
cătușare de treburile și 
gîndurile cotidiene. Sus, 
la „Căsuța din povești", 
privind roșul din obrajii 
lui Alexandru Dobay, ne 
putem da seama care este 
înțelesul exact al cuvîntu- 
lui sănătate. Oamenii mun
telui sînt, dincolo de cele
lalte' calități, și mari iubi
tori de... oameni. „Salva- 
montul" stă exemplu aces
tei afirmații, iar Alexandru 
Dobay e un component ac
tiv al acestei formații.

...într-o dimineață de 
iarnă, de alături de caba
nă, unde Alexandru Do
bay și-a construit prin 
truda sa, o căsuță a... „Că
suței din povești", „norii" 
de ceață care se ridicau 
deasupra crestelor Parîn- 
gu'.ui păreau ireali, o ima
gine mai înaltă decit visul 
unui poet...

Mircea BUJORESCU 

președintele comitetului 
sindical, de maiștrii și 
loștii lui colegi de muncă. 
Atmosfera sărbătorească a 
fost întregită de înmînarea 
unei frumoase lămpi de 
miner în miniatură, aparat 
de radio, și altul de foto
grafiat, iar în loc de tra
diționalul baston, o pipă cu 
tutun pentru a-i ține tovă
rășie, in momentele cînd 
își deapănă amintirile. Cit 
privește urările, ele s-au 
potrivit de minune cu tra
diționalul „La mulți ani, 
cu sănătate !“.

Francisc COROI, 
muncitor la preparația 

Lupeni
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Noua dimensiune a șco
lii românești a fost și 
este determinată de po
litica consecventă a parti
dului nostru pentru dez
voltarea forțelor de pro
ducție.

Sarcini de mare răs
pundere revin învăță- 
mîntului minier pentru 
asigurarea cadrelor ne
cesare, corespunzător pre
gătite, pentru a pune ca
păt contradicției dintre 
puternica dotare tehni- 
co-materială a mineritu
lui și pregătirea insufi
cientă a forței de muncă, 
pentru a putea valorifica 
cu mare eficiență această 
dotare. Nu întîmplător, 
secretarul general al 
partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a su
bliniat în repetate rîn- 
duri problema pregătirii 
forței de muncă pentru 
minerit, cu deosebire în
cuvîntarea rostită la a-
dunarea populară din mu
nicipiul Petroșani și la
Plenară CC. al P.C.R. 
din octombrie 1982. Iată 
de ce efortului economic 
pe care ii face statul pen
tru dotarea mineritului, 
trebuie să-i vină în întîm- 
pinare școala minieră pe 
frontul formării unor ca
dre corespunzător pre

gătite, ca o condiție de 
bază pentru afirmarea u- 
nei noi calități, pentru 
desfășurarea unei activi
tăți susținute de ridicare 
a tuturor parametrilor 
social-economici, pentru 
introducerea rapidă și 
generalizată a noului în

Tînărul specialist, implicat tot mai mult 
în propria sa educație

producția minieră. Căci, 
nu p o a t e fi con
cepută astăzi o creștere 
economică susținută, în 
condițiile dezvoltării ex
plozive a științei și teh
nicii, dar și al cerințelor 
mereu sporite de creati
vitate și inovare pentru 
contracararea efectelor 
restrictive datorate limi
tării obiective a resurse
lor de materii prime și 
energie, a condițiilor tot 
mai grele de exploatare, 
dadă nu dispunem de ca
dre temeinic pregătite, 
la nivelul dezvoltării ac
tuale a cunoașterii și ex
perienței umane. Ingine
rului minier i se pretin

de să rezolve probleme
le fără scăpări, fără ca
rențe și la modul cel 
mai complet, numai ast
fel puțind fi evitate con
secințele nefaste ale unor 
soluții necorespunzătoa
re. Studenții, încă din 
facultate, trebuie deprinși 

cu observația directă și 
pe măsură ce dobîndesc 
cunoștințele tehnice, me
canice, electrotehnice, hi
draulice, de construcții 
de mașini, electrice, psi
hologice și legislație â 
muncii. Va trebui să le 
dezvoltăm tinerelor cadre 
și capacitatea de diag
nosticare, indispensabi
lă inginerului miner.

Se consideră necesar că 
pregătirea viitorului in
giner miner trebuie să 
satisfacă și alte cerințe. 
Plecăm de la ideea că un 
inginer din industria mi
nieră trebuie să facă 
parte din categoria ingi
nerilor care se descurcă 

bine și în birou, dar cu 
deosebire trebuie să se 
descurce bine pe teren, 
la fronturile de lucru'din 
subteran sau cariere. Pro
blema esențială este o 
problemă de comporta
ment în delicata funcție 
de conducător al oame

nilor.
Calitățile de mai sus, 

dar și altele, nu sînt în
născute ; ele se formează, 
școala constituind cadrul 
cel mai prielnic din a- 
cest punct de vedere. Dar, 
așa cum dovedește viața, 
practica social-istorică, 
școala singură nu poate 
să facă totul. Se desprin
de deci concluzia că rolul 
întreprinderii, al colecti
vității, rămîne foarte im
portant, iar educația per
manentă ca și autoeduca- 
ția, rămîn ca niște pro
cese definitorii ale viito
rului.

Pentru perfecționarea 
în continuare a învăță

mântului, un deziderat de 
cea mai mare importanță 
îl constituie legarea lui 
tot mai strînsă cu pro
ducția și cercetarea, îm
binarea efectivă a studiu
lui cu activitatea prac
tică. Specialistul de inli
ne, studentul de azi, nu 

trebuie să devină prizo
nierul unei viziuni pro
fesionale ale cărei coor
donate vor fi perimate în 
momentul intrării sale 
în producție. De aceea 
se cere în continuare, o 
mai bună cunoaștere re
ciprocă între școală și 
producție, care, deși sînt 
două lumi diferite, tre
buie să se apropie, în 
care sens nu credem că 
greșim dacă afirmăm că 
profesorii trebuie să de
vină mai industriali, iar 
specialiștii din producție 
să accepte din proprie 
conștiință, rolul de for
matori, adică altfel spus, 
inginerii să fie mai griju

lii pentru formarea viito
rilor ingineri.

Eforturile pe care le 
face colectivul Institutu
lui de mine în vederea 
găsirii acelui cadru și 
conținutului care să ridi
ce școala superioară mi
nieră la cotele de exigen
ță ale epocii pe care o 
trăim, nu vor trebui să 
facă abstracție de cău
tările și comentariile 
care se fac în diferitele 
colțuri ale lumii, în legă
tură cu ameliorarea în- 
vățămîntului superior în 
general și a celui miner 
în special. Datoria noas
tră este de a cultiva la 
studenți spiritul autodc- 
pășirii, al atitudinii no
vatoare și creatoare — 
ca trăsături definitorii 
ale personalității umane 
în condițiile societății so
cialiste în care omul este, 
deopotrivă, factor deter
minant și obiectiv final 
al progresului. în acest 
context se modifică radi
cal raportul dintre edu
cat și educator și avem 
în vedere faptul că edu
catul este implicat tot 
mai mult ca factor activ 
în propria sa educație.
Lector univ. Aurel SUCIU, 

Institutul de mine 
Petroșani
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PORTUGALIAȘtiri din tarile socialiste» •
MOSCOVA 12 (Agerprcs). 

în vederea utilizării pe 
scară cit mai largă a sur
selor alternative de ener
gie, în zona Caucazului de 
nord din Uniunea Sovietică, 
a început construcția unei 
centrale care va valorifica 
energia termică din adîn- 
cul pămîntului. Proiec- 
tanții au pornit dc la cons
tatarea că, în zona respec
tivă, cu fiecare kilometru 
de adîncime temperatura 
crește în puțul forat cu 40 
de grade Celsius.

în puț se va introduce 
apă de la suprafață care, 
in „cazanul subteran", se 
va transforma în aburi și, 
ieșind prin conducte la 
suprafață, va pune în miș
care turbinele centralei. A- 
vantajele unui asemenea 
sistem sînt evidente ; sur
sa dc căldură este, practic, 
inepuizabilă, oferind posi
bilitatea de a se obține ape 
termale acolo unde ele nu 
există în natură.

★
PRAGA 12 (Agerprcs). 

Specialiștii cehoslovaci au 
realizat sistemul PY-2-LSI 
destinat controlului bunei 
funcționări a memoriilor 
electronice, microproce
soarelor și altor elemente 
de automatizare, infor
mează agenția CTK. în 
timp ce instalații asemănă
toare, importate din țările 
capitaliste dezvoltate, cos
tă aproximativ 10 milioane 
coroane-valută, instalații 
autohtone — în componen
ța cărora intră în majori
tate piese produse în Ce
hoslovacia — costă numai

MENȚINEREA PACn 
ÎN LUME constituie sarci
na prioritară a întregii u- 
manități — a declarat la 
Berna președintele Confe
derației Elvețiene, Pierre 
Aubert. înfăptuirea aces
tui obiectiv, a menționat 
el, reclamă o înaltă respon
sabilitate din partea șefi
lor de stat și de guvern, 
eforturi permanente în 
lupta pentru dezarmare.

IN CADRUL UNEI CE
REMONII OFICIALE, ca
re a avut loc la Palatul 
Convențiilor „Ccsar Au
gusto Silva", din Managua, 
miniștrii de externe ai Cu
bei și Boliviei, Isidoro 
Malmierca și, respectiv, 
Mario Velarde, au semnat 
declarația comună prin 
care se consemnează re- 

aproximativ 3,5 milioane 
coroane.

★
VARȘOVIA 12 (Ager- 

pres). în 1982, exporturile 
poloneze au sporit într-un 
ritm mai rapid față de 
creșterea producției, co
merțul exterior, înccpind, 
treptat, să joace un rol tot 
mai mare în viața econo
mică a țării — informează 
agenția PAP.

Potrivit datelor prelimi
nare, industria extractivă 
minieră din R.P. Polonă a 
extras, în perioada dc re
ferință, 189,3 milioane tone 
cărbune, extracția medie 
zilnică mareînd o creștere 
față de anul precedent. 
Win porturile poloneze — 
arată agenția PAP — au 
fost exportate, în 1982, 29
milioane tone cărbune, cu 
16 milioane tone mai mult 
decît în anul precedent.

Potrivit aprecierilor — 
scrie agenția PAP — ten
dința favorabilă de crește
re în general a exporturi
lor urmează să se mani
feste și în cursul acestui an.

★
BEIJING 12 (Agerprcs). 

După cum arată agenția 
China Nouă, în cursul pri
melor 11 luni ale anului 
1982, avioanele de trans
port chineze au realizat un 
volum de 580 milioane to- 
ne/kilometru, ceea ce re
prezintă cu 18 la sută mai 
mult decît în aceeași pe
rioadă a anului trecut. Ci
frele menționate constitu
ie, de asemenea, atingerea, 
cu o lună mai devreme, a 
indicatorilor dc plan stabi
liți pentru anul 1982.

luarea, după 19 ani, a re
lațiilor diplomatice dintre 
cele două țări — transmi
te agenția Prensa Latina.

MINISTRUL AUSTRIAC 
pentru problemele sociale, 
Alfred Dallinger, a făcut 
cunoscut că, în 1982, în 
Austria au șomat în medie 
105 346 de persoane, ceea 
ce corespunde unei rate 
anuale a șomajului de 2,67 
la sută. în luna decembrie, 
această rată a fost de 4,5 
la sută, înregistrîndu-se 
155 600 șomeri.

NUMĂRUL FALIMEN
TELOR in R.F. Germania a

Acord de principiu privind formarea
unui nou guvern de coaliție

LISABONA 12 (Ager- 
pres). Principalele partide 
politice ale „Alianței De
mocratice" din Portugalia 
au ajuns la un acord de 
principiu privind forma
rea unui nou guvern de 
coaliție, condus de fostul 
ministru al educației, Vi
tor Pereira Crespo, trans
mite agenția Router. Acor
dul s-a realizat ca urmare 
a acceptării dc către Cen
trul Democratic și Social 
a formulei guvernamen
tale propuse de ceilalți par

Notă de protest
MANAGUA 12 (Agerprcs). 

Guvernul nicaraguan a 
adresat guvernului costa- 
rican o notă dc protest îm
potriva folosirii teritoriu
lui Costa Ricăi pentru ac
țiuni orientate împotriva 
Republicii Nicaragua. în 
notă se precizează, între 
altele, că de pe teritoriul 
Costa Ricăi au fost inter
ceptate în ultimele zile 
frecvențele pe care le emite 
stația de televiziune Ca
nal 2 din Managua, fiind 
lansate „apeluri incitînd 
la luptă armatei împotri
va Nicaraguci și la răs
turnarea guvernului nica
raguan".

★
SAN JOSE 12 (Ager- 

pres). Ministrul de interne 
costarican, Alfonso Carro, 
a anunțat că guvernul său 
a dispus o nouă investiga
ție pentru a se depista da
că au loc pe teritoriul na
țional acțiuni contrarevo- 

atins un nou record în lu
na noiembrie 1982, cînd 
și-au închis porțile 1 454 
de întreprinderi, a anunțat 
Oficiul federal de statisti
că de la Wiesbaden. Pe 
ansamblul anului 1982, a 
precizat sursa, numărul fa
limentelor este de aproxi
mativ 15 500, fată de 11653 
în 1981.

ÎN ALEGERILE COMU
NALE desfășurate în orașul 
Novoli, din provincia Apu
lia, Partidul Comunist Ita
lian și-a dublat numărul 
de voturi față de preceden
tul scrutin local din 1979. 
El a devenit principala 
formațiune politică din ad
ministrația orașului. de
pășind ca număr de depu- 
tați cel mai mare partid 
din Italia — dcmocrat- 
creștin. 

teneri de coaliție — Parti
dul Social Democrat și 
Popular Monarhist.

Observatorii din Lisabo
na apreciază însă că solu
ționarea crizei guverna
mentale din Portugalia nu 
este de perspectivă apro
piată, întrucît cele trei for
mațiuni politice urmează 
să realizeze un acord și 
asupra programului comun 
de guvernare, acțiune mult 
mai dificilă decît simpla 
repartizare a unor porto
folii ministeriale.

luționare la adresa Repu
blicii Nicaragua. Directo
rul general al Gărzii Ru
rale din Costa Rica, col. 
Jose Benito Zcledon, a in
format guvernul costari
can despre activități a- 
normalc la frontiera cu Ni
caragua, menționînd că o 
patrulă a Gărzii Rurale a 
localizat în această zonă 
un centru clandestin de 
pregătire militară.

FIBRE OPTICE

O echipă de cercetători 
de Ia Centrul de studii din 
Ipswieh, al firmei „British 
Telecom", a pus la punct 
un procedeu de fabricare, 
la un preț de cost redus, 
a fibrelor optice folosite în 
construirea de cabluri de 
comunicații.

Aplicarea acestui pro
cedeu va permite ca, pînă 
în 1990, principalele orașe 
din Marea Britanie să fie 
legate prin cabluri telefo
nice pe bază de fibre op
tice.
FOTOGRAFIEREA UNEI 
STELE „SUPERNOVA"

Astronomii Universită
ții naționale australiene 
au descoperit și fotografiat 
„resturile" unei stele „su
pernove" care a explodat 
deasupra emisferei sudice 
în urmă cu aproximativ 
200 de ani. După cum a 
declarat prof. univ. D. Ma- 
tewson, aceasta a fost cea 
mai strălucitoare stea dea
supra celui de-al cincilea 
continent.

STATISTICI ’82
Prin poziția sa geografi

că, arhipelagul filipinez 
este afectat de primele lo
vituri ale celor mai puter
nice taifunuri care se nasc

FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Sub patru stea
guri ; Unirea: Lanțul a- 
mintirilor, I-II.

LONEA : Bonner fiul.

VULCAN — Luceafărul: 
Cine iubește și lasă.

LUPENI — Cultural :
Femeia din Ursa Marc.

URICAN1 : Răsunetul
fluviului.

TV.

11,00 Telex.
11,05 Ecran de vacanță.

Aventurile lui Ba- 
bușcă (I).

11,50 Argeșule, plai de 
dor — cîntece și 
dansuri populare.

12,15 Pași de viață lungă.

FAPTUL DIVERS

în Oceanul Pacific. Din 
datele statistice publicate 
la Manila anul trecut, re
zultă că asupra Filipine- 
lor s-au abătut în 1982, 21 
de taifunuri, în urma că
rora peste 40 000 de fami
lii au rămas fără adăpost, 
iar 237 persoane și-au 
pierdut viața.'

FOSILE
O expediție științifică 

franco-americanâ a des
coperit recent în Bolivia 
cele mai vechi fosile de 
mamifere găsite pînă acum 
în America de Sud — a a- 
nunțat, la Washington, „Na
țional Geographic Society". 
După cum relatează agen
ția France Presse, s-a 
precizat că respectivele fo
sile, descoperite în toam
na anului trecut într-o 
regiune aproape pustie, au 
o vechime de cel puțin 70 
milioane de ani.

MEDALION DE AUR 
RECUPERAT DIN TAMISA

Făcînd o coborîre pc 
fundul Tamisei în dreptul

12.45 Muzică ușoară ins
trumentală.

13.00 închiderea progra
mului.

16,00 Telex.
16,05 Ecran de vacanță.
16.30 Studioul tinerelu

lui.
17,50 1001 de seri.
18,00 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea econo

mică.
20,35 Omenirea azi. Tra

gismul decalajelor 
— consecință a po
liticii imperialiste.

20,55 Partid, conducător 
iubit. Emisiune de 
cîntece și versuri 
patriotice.

21.10 Serial științific. 
Corpul uman.

21.30 Meridianele cintc- 
cului.

22,00 Telejurnal.

castelului Windsor, scafan
drul amator Kenneth Kros- 
by a descoperit un meda
lion de aur avînd încrus
tat în mijloc un briliant 
de dimensiuni considera
bile. După cercetarea mai 
multor gravuri și docu
mente de arhivă, experții 
au ajuns la concluzia că 
este vorba de un obiect 
desprins de pe teaca unei 
săbii dăruite de sultanul 
Turciei amiralului Nelson. 
Experții nu au avansat în
să nici o ipoteză privind 
modul în care a putut a- 
junge un obiect de o ase
menea valoare pe fundul 
fluviului.

METODA DE APĂRARE 
ÎMPOTRIVA INSECTELOR

O metodă originală ce 
utilizează elementul natu
ral in apărarea împotriva 
țînțarilor, muștelor și a 
multor altor insecte „nedo
rite" a fost propusă do 
botaniștii din India. Aceș
tia au descoperit proprie
tățile plantei numite „Sau- 
ramatum Guttatum" de 
atragerea, prin emanarea 
unui miros puternic, a tu
turor gîzelor mici și insec
telor de pe o zonă apre
ciabilă din jurul ei. după 
care le imobilizează.

Situația♦ alimentară Cooperare esențială
Țările industrializate sînt 

răspunzătoare pentru si
tuația alimentară precară 
din cea mai mare parte 
a țărilor în curs dc dez
voltare. Aprovizionarea cu 
alimente pe plan mondial, 
măsurată în calorii, depă
șește, în prezent, cu 10 la 
sută cerințele generale de 
consum. în primăvara a- 
nului 1982 stocurile de 
cereale asigurau circa 18 
la sută din consumul mi
nim anual. în ciuda acestei 
situații generale, în pre
zent, circa 100 milioane de 
„săraci absoluți" sînt ex
puși foametei. Această u- 
riașă și tragică discrepan
ță dintre Nord și Sud pu
ne în evidență problema 
repartizării bunurilor ali
mentare pe plan mondial. 
Se constată, totodată, că 
mai mult de jumătate din 
comerțul mondial cu ce
reale sc realizează între

(„LE MONDE")
un grup mic de state.

Eforturile întreprinse de 
Consiliul Alimentar Mon
dial de a crea un stoc a- 
limentar au înregistrat pu
ține progrese. Se intențio
nează să se creeze aseme
nea stocuri tocmai în zo
nele vulnerabile din punct 
de vedere alimentar, cum 
ar fi Sahelul. Ar putea fi 
creată în acest fel o bază 
de rezervă de circa 12 mi
lioane tone. Un asemenea 
stoc, apreciază oficialități 
ale Consiliului, ar contribui 
și la stabilizarea prețuri
lor alimentare. Dar Wa
shingtonul precizează că 
această schemă ar viola 
multlăudata lege a pieței.

Lupta împotriva foametei 
nu înregistrează, desigur, 
numai insuccese. Ideea 
strategiilor alimentare na
ționale se râspîndește tot 
mai mult. Circa 30 de țări 
în curs de dezvoltare au 
formulat astfel de planuri 

și altele elaborează progra
mele lor în aceeași direcție.

Produsele agricole și a- 
limentare reprezintă fără 
îndoială împreună cu pro
blema creditelor și a finan
țelor una dintre acele for
midabile „arme" ale Nor

Din presa străină
dului în relațiile sale cu 
Sudul. Marile țări producă
toare dc grîne abuzează de 
pozițiile lor dominante... 
Acesta este un subiect de 
discuție in negocierile glo
bale pentru înfăptuirea 
noii ordini alimentaro in
ternaționale, impusă acum, 
mai mult sau mai puțin, dc 
„giganții grînelor".

(AGERPI’ES)

Cine oare va nega că 
lumea este una singură ? 
în ciuda contrastelor care 
există, afirmația rămîne va
labilă. An după an, aver
tismentele repetate vorbesc 
despre discriminările te
ribile în ce privește apro

vizionarea cu alimente a 
populației lumii și despre 
consecințele deplorabile și 
tactice ale foametei și să
răciei. Aceste apeluri se 
lac insă in zadar, deoare
ce situația rămîne profund 
neschimbată. La prima con
ferință mondială alimenta
ră, care a -avut loc la Ro
ma, în 1974, reprezentanții 
a 133 țări și observatori 
din partea a 165 organiza
ții internaționale au încer
cat împreună să studieze

(„POLIT1KA" BELGRAD)

problema lipsei cronice 
de bunuri alimentare. S-a 
exprimat atunci speranța 
că prin eforturi comune, 
omenirea ar putea să re
zolve, pînă în 1985 cel 
mai tîrziu, coșmarul foame
tei și al sărăciei. La a 7-a 
sesiune a Consiliului Ali
mentar Mondial care a 
avut loc anul trecut la No
vi Sad, în Iugoslavia, a- 
cest termen a fost amînat 
pînă în anul 2000. Cu acea 
ocazie s-a subliniat că o- 
menirea este încă departe 
de a atinge pragul în care 
să nu se mai vorbească 
de înfometare. De fapt, 
practic, nimic nu s-a 
schimbat intre etapele 
Roma și Novi Saci în ce 
privește problema alimen
tației in țările sărace Dim
potrivă, se poate spune că 
situația alimentară din 
țărue în curs de dezvolta
re s-a deteriorat în pre
zent, in special în Africa, 

unde un ritm negativ al 
creșterii economice, rapor
tat la producția de ali
mente pe cap dc locuitor, 
a înrăutățit situația în ul
timii 15 ani. Se resimte o 
lipsă cronică de alimente 
pe piață, stocurile au atins 
nivelurile minime alar
mante și prețurile bunuri
lor alimentare au crescut 
de la o zi la alta Aceste 
împrejurări deplorabile au 
devenit de bună seamă un 
motiv de îngrijorare In 
ciuda diversității, lumea 
modernă are datoria să re
zolve problemele alimen
tare împreună, sa coopere
ze și să asigure minimumul 
necesar pentru supravie
țuirea ființelor umane. A- 
eeasță datorie implică toa
te statei'- și națiunile fără 
excepție, indiferent de mă
rime -au stadiul lor de 
dezvoltare Omenirea tre
buie să susțină acest efort.

(AGEKUliES)
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