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La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășul Mika Spiliak,

Socialiste Federative Iugoslavia, 
de prietenie în România
Republicii Socialiste Federative Iugo
slavia, va efectua o vizită oficială de 
prietenie în Republica Socialistă Româ
nia, în prima decadă a lunii noiembrie 
1983.

președintele Prezidiului Republicii 
va efectua o vizită oficială

La invitația tovarășului N i c o 1 a o 
Ceaușescu, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Mika Spiliak, președintele Prezidiului

JOI, 27 OCTOMBRIE 1983

ORGAN AL CMTHMUM MUNICIHl PtTROSANi AL R CI.
Șl AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIP

ANUL XXXIX, NR. 9 682

Cu plănui anual îndeplinit
Brigada lui Ștefan Alba din sectorul iV—I.M. Petriia

tone de cărbune.
Vedere din noul centru civic al municipiului nostru, unde, prin hărnicia 

constructorilor, s-au înălțat numeroase blocuri din ansamblul ce va constitui un 
nou cartier — Petroșani Nord. Foto: Șt. NEMECSEK

ȚARII. CIT MAI MULT CĂRBUNE!

® Brigada își desfășoară activitatea în 3 fronturi de lucru (abataje 
frontale cu susținere individuală). Q) Producția de cărbune realizată 
peste sarcinile de plan la zi - 33 774 tone. © Productivitatea muncii 
a fost depășită cu 2,7 tone. Brigada va extrage pînă la finele anu
lui încă 30 000 tone de cărbune.

Dînd glas, prin 
muncă, chemării 
al partidului de a da patriei cît 
mult cărbune pentru asigurarea în a- 
cest cincinal a independenței energetice 
a țării, cei 60 de componenți al brigă
zii conduse de destoinicul brigadier 
Ștefan Alba din sectorul IV al minei 
Petrila raportează în aceste 
rea sarcinilor de plan ce 
pe acest an.

Cunoscută șl apreciată 
Vale pentru rezultatele de 
ținute în ultimii doi ani, i 
fruntea brigăzii se află minerul specia
list Ștefan Alba care, printr-o organi
zare ireproșabilă a producției și mun
cii, a ordinii și disciplinei în cele trei 
fronturi de lucru a reușit ca în 24 oc
tombrie — cu aproape 50 de zile mai 
devreme — să raporteze realizarea sar
cinilor de plan pe întregul an, extră-

exemplare fapte de 
secretarului general 

mai

zile realiza- 
i-au revenit

în întreaga 
prestigiu ob- 
de cînd în

gînd la zi 33 774 tone de cărbune. De 
consemnat că productivitatea muncii a 
fost depășită, în medie, pe 9 luni cu 2,7 
tone/post, iar pînă la finele anului 
brigada va mai extrage peste 30 000 to
ne de cărbune.

Părtași la obținerea producției su
plimentare și realizarea planului anual 
înainte de termen sîrjt toți componențli 
brigăzii și îndeosebi harnicul și price
putul brigadier Ștefan Alba, cei 9 șefi 
de schimb din cele trei fronturi de 
lucru : Nicolae Boboc, Dumitru Pan- 
țucu, Gavrilă Mihai, Iuliu Boyte, Ște
fan Codreanu, loan Slpoș, Constantin 
Vasile, Dezideriu Kurl, Nicolae Șerban.

Adresăm brigadierului și întregii 
formații tradiționalul „La mulți ani !“, 
noi succese și spor la producția 
cărbune. în imagine, destoinicul 
gadier în mijlocul componenților unul 
schimb.

de 
bri-

în gindirea
Ideea de unitate a tutu

ror românilor în gîndirea 
și acțiunea revoluționari
lor români de la 1848 a a- 
părut ca o necesitate 
strins legată de celelalte 
mari probleme, a eliberă
rii sociale și naționale.

Ideea de unitate ridica
tă la rangul de revendica
re politică a fost prelua
tă de revoluționarii 
preajma lui 1848 
înaintași 
rea iubită 
noștri cei 
bărbaților 
care întruchipară în 
individualitatea 
tarea poporului" 
spune Bălcescu. 
ma 
numeroși 
au văzut 
Uzării 
ceanu își 
gerea spunînd : „Eu privesc 
ca patrie a mea toată a- 
cea întindere de loc un-

din 
de la 

ea fiind „visa- 
a voievozilor 

viteji, a tuturor 
noștri cei mari 

sine 
și cuge- 
după cum 
în preaj- 
revoluțieiIzbucnirii

bărbați luminați 
importanța rea- 
unirii. Kogălni- 
exprima convin-

»

In sectorul II al I.M. Paroșen’

Producții șl prouuctivitați 
^este plan

a fost obținută o 
3300 tone cărbune, 
ilustrează rodnicia 
Despre hărnicia în 

și productivitățile sporite 
la începutul lunii în curs 
a fost depășită 

1900 kg/post în 
de pregătiri și

pro- 
cu 847 kg/’post 
abataj. De ase- 

deschideri depă- 
la plus 80 metri

înscriem azi în cartea de onoare a vredniciei 
minerești rezultatele pe care colectivul de mineri 
ai sectorului II de la întreprinderea minieră Paro- 
șeni le-a obținut în timpul care a trecut de la în
ceputul acestei luni.

La producția fizică extrasă 
cantitate suplimentară de peste 
Dar nu este singura cifră care 
în muncă a colectivului .amintit, 
muncă vorbesc elocvent 
obținute. Astfel, de 
ductivitatea muncii 
în cărbune și cu 
menea, la lucrările
șirea sarcinilor de plan se cifrează 
liniari.

Și, pentru că aceste cifre, reprezentînd însem
ne aie raportului mineresc de la sectorul II al mi
nei Paroșem, sînt rodul muncii neobosite a mineri
lor și maștrilor, iată și cîteva nume dintre autorii 
acestor succese ; Nicolae Andrași, Oprea Țenea, Ge- 
za Kalman, Vasile Gontaru, Vasile Lungu, Mina: 
Brătescu, loan Vrabie, Constantin Bușă. Ion Ililea- 
ga și Liviu Negru. Nume care reliefează de fapt, 
succint, portretul întregului colectiv de oamen 
a muncii din sector. (T_A.)
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I

J

de unitate națională
J

revoluționarilor de ia 1848
de se vorbește românește 
și ca istorie națională, is
toria Moldovei, a Valahi- 
ei și a fraților din Tran
silvania, cu care sîntem 
frați de cruce și de sînge 
și de limbă și de legi", 
în Transilvania, Barițlu 
consemna la rindul său : 
„Unirea națională este 
frumoasa deviză ce răsu
nă din toate părțile și deș
teaptă duhurile cu putere 
multă".

Ideea de unitate șl inde
pendență 
deosebite 
luției. în 
ționalul" 
1848 se 
„toate 
români
nească îndeobște în Româ
nia și să formeze un stat 
pentru că toate 
tria românilor",
te munți același Barițiu. 
în „Gazeta" sa afirma ho- 
tărit : „Soarta națiunii ro-

capătă accente 
In timpul revo- 
ziarul „Constitu- 
înființat în iulie 
cerea clar

țările locuite 
trebuie să se

că : 
de 
u-

sînt pa- 
iar pes-

La intre prinderea de confecții Vulcan, în atenție

Realîzarea sarcinilor actuale 
și pregătirea producției viitoare

în această lună colecti
vul de muncă de 
prinderea 
Vulcan, 
hărnicia 
creator, 
tivita te 
atenția 
tru indeplimrea 
actuale de plan, în primul 
rînd la sortimentele desti
nate exportului, 
realizate multe 
noi care se vor 
an j viitor.

— Bilanțul

la între- 
confecții 

pentru 
ritul

de
cunoscut 
și s p i 
a desfășurat o ac-
rodmcă : odată cu 
manifestată pen

sa remilor

au fost 
produse 

produce în

activității 
noastre, ne spunea ingine
rul Mircea Negru, direc
tor adjunct a’ întreprin
derii, demonstrează că 
marea majoritate a oame
nilor muncii acționează cu 
consecvență pentru apli
carea noului mecanism 
economico-financiar, ob- 
ținindu-se importante
succese calitative, care 
consolidează prestigiul
întreprinderii. Toate aces
te rezultate s-au 
trat in pregătirea 
de contractare la 
pietii Interne, care

fășurat în această lună 
Pentru această acțiune, 
unde s-au prezentat arti
cole de primăvară-vară, 
au fost create 60 de mode
le noi, din care 30 con
fecționate din materiale 
noi. Dintre acestea, 45 sînt 
modele pentru copii, ce
lelalte sînt destinate fe
meilor (rochii de plajă, 
'uste etc), confecționindu- 
se și articole de 
tru bărbați pe 
de țesături. în 
nostru de viitor 
preluarea și

uniformelor școlare 
tru toate vîrstele.

în rezultatele 
ce ale întreprinderii 
concentrează însăși < 
tiința profesională a 
memlor muncii, marea 
joritate fiind femei 
re-și pun în valoare 
îestria și vocația 
frumosul vestimentar, 
alizarea și depășirea prin- 
< palilor indicatori, grija 
constantă pentru calitatea 
articolelor destinate atît 
exportului, cît și pieții in-

sport pen- 
noi tipuri 
obiectivul 
ma. este 
executarea

pen-

per-

concen- 
acțiunii 
fondul 

s-a des-

economi- 
se 

conș- 
oa- 

ma- 
ca- 

mă- 
spre 
Re-

terne, constituie un 
manent obiectiv al forma
țiilor de lucru.

— Pînă la sfîrșitul 
cestui an, ne spunea inter
locutorul, avem contrac
tată întreaga producție, 
încă de acum, deci din 
prima lună a actualului 
trimestru, ne indim și ac
ționăm consecvent pentru 
a asigura contracte la în
treaga capacitate a între
prinderii, astfel îneît să 
înregistrăm și în anul ur
mător depășiri substanți
ale de plan. Această direc
ție. este prioritară pe a- 
genda de muncă a orga
nului de conducere colec
tivă.

în secțiile întreprinde
rii de confecții din Vulcan 
este o atmosferă labori
oasă, de ordme și disci
plină. Sute de muncitoare 
execută cu mișcări preci
se și delicate diversele o- 
perații pînă cînd din mîi- 
nile lor ies confecții ele- 
ga ite, apreciate de cumpă
rători.

T. SPATARU

8-

mâne se va hotărî la 
București și Iași". Spiri
tul și voința de unitate șl 
libertate națională nu 
s-a manifestat nicicînd și 
nici unde, mai hotărît și 
categoric ca pe Cîmpia 
Libertății de la Blaj ia 
3/15 mai 1848. Miile de 
țărani ardeleni, în pre-
Prof. Mihail CERGHEDEAN 

Arhivele Statu ltd Deva

(Continuare in pag a 2-a)

ifiiro... dilemă?!!
Cursa supremației I 

militare, aberanta cursă " 
a morții, capătă pro
porții tot mai mari cu 
fiecare an, lună și 
și chiar în fiecare mi- | 
nilf caii connnzîo

i
oră, I

I

i

II
I
I
I
I

nut sau secundă.
Primejdiile sînt 

mai alarmante mai 
Ies pentriț Europa, con
tinentul cel mai înar
mat din lume, A.ci s-au 
adunat intr-o stupefi
antă compresiț, peste 
două treimi din arsena
lul militar.

INSCRIPȚII

tot
a-

I

I 
I
I

Scenariile — scrise 
sau nescrise — despre _ 
acest veritabil butoi cu • 
pulbere au la dispozi
ție nici mai mult mc. 
mai puțin de 2 161 de 
megatone 
nucleară, 
reuniunii 
externe 
din țările 
NATO, 
metria 
litar existent în Euro
pa, prevedea în 
ca pînă la sfîrșitul 
cestui an (1983) să 
amplaseze îr. unele 
din Europa 
572 rachete americane 
din noua generație 
„Pershing 2" și „Cruise"

Toate condițiile deci 
ca ecuația cu doi fac
tori — eurorachete _și 
eurodestindere — să 
se... completeze cu o no
uă necunoscută... nedo
rită: eurodilcmă.

de muniție 
O hotărîre a 
miniștrilor de 
și ai apărăm 
membre ale 

invocînd asi- 
eclnlibrului mi-

1980 
a- 
se 

țâr. 
occidentală

Alexandru TATAR
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I 
I
I
I
I
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I
I
I
I
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I
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Mai mulfi oameni al 
muncii ne solicită lămu
riri cu privire la condiți
ile de acordare a sporului 
de vechime în situația re
luării activității după de- 
pensionare, în cazul celor 
pensionați și încadrați in 
gradele I și II de invali
ditate. Iată, pe scurt, ex
plicații in acest sens.

Sporul de vechime se a- 
cordă, Intr-un procent din 
retribuția tarifară, numai 
în raport cu vechimea ne
întreruptă în aceeași uni
tate. Se consideră vechi
me neîntreruptă în aceeași 
unitate timpul cît o per
soană încadrată în muncă 
își desfășoară activitatea 

p<* baza aceluiași contract 
de muncă încheiat pe o 
perioadă nedeterminată.

Aceasta este regula. E- 
xistă și unele excepții 
prevăzute de lege. O ase
menea excepție se referă 
la situația în discuție șl 
este înscrisă în art. 9, al. 
L, lit. j din Legea nr. 
i/1970. Legea precizează 
că va beneficia de vechi
me neîntreruptă în aceeași 
unitate, persoana încadra
tă cu contract de muncă 
pe durată nedeterminată, 
care și-a încetat activita
tea pe motiv de pensio
nare pentru invaliditate, 
activitate pe care o reia 
în termen de 90 zile după 
pensionare. Deci persoana 
care îndeplinește aceste 
condiții va beneficia de 
vechime neîntreruptă în 
aceeași unitate. Ca o con

Manifestări prilejuite de 
ziua de 25 octombrie

Ca șl în întreaga Vale a Jiului, și la Lupeni 
sărbătorirea Zilei armatei Republicii Socialiste 
România a avut un larg ecou. De la tovarășul Vasile 
Nițescu, directorul Casei pionierilor și șoimilor pa
triei din localitate aflăm că marți, 25 octombrie la 
cinematograful „Cultural* s-a desfășurat o amplă 
acțiune dedicată sărbătorii sus-amintite.

Peste 500 de pionieri, școlari și șoimi ai patriei 
s-au întîlnit cu cadre militare. Sub genericul „Flori 
pentru ostașii țării" au avut loc discuții și prezen
tarea filmului artistic „Secretul cifrului" și monta
jul literar-muzical „File dintr-un octombrie de foc".

Al. TĂTAR

secință, va beneficia de 
sperai de vechime în co
tele prevăzute prin Legea 
nr. 2/1983, cu respectarea 
și a prevederilor art 67 
din Legea nr. 57/1974, în 
sensul că in luna pentru 
ears se stabilește acest 
drept să nu fi absentat 
nemotivat.

Pe scurt vom îeține ur
mătoarele condiții, care

Cabinet juridic
trebuie îndeplinite cumu

lativ, în situația dată, pen
tru a se considera vechi
me neîntreruptă în ace
eași unitate :

• Persoana să fi fost în
cadrată cu contract de 
muncă pe durată nedeter- 
minată.

• După depensionare, 
încadrarea să intervină în 
termen de 90 zile.

• Reîncadrarea să aibă 
loc Ia aceeași unitate.

Vechimea neîntreruptă 
în aceeași unitate, în si
tuația prezentată, se cal
culează adăugind Ia pe
rioada lucrată înainte de 
pensionare tpe baza ace
luiași contract de muncă), 
perioada neîntreruptă lu
crată după depensionare.

Pentru a ajuta înțelege
rea celor explicate mai sus, 
prezentăm un exemplu. O 
persoană încadrată într-o 
unitate socialistă, pe baz.a 

unui contract pe durată 
nedeterminată, la 1 ianua
rie 1961, este pensionată 
pentru invaliditate de gra
dul I sau II la data de 1 
martie 1972. Perioada de 
pensionare durează pînă 
la 1 martie 1974 (deci 2 
anii La 1 mai 1974 se re
încadrează la aceeași uni
tate socialistă, în aceleași 
condiții (pe durată nede- 
terminată). Pentru stabi
lirea sporului de vechime 
la 1 octombrie 1983, se 
stabilește vechimea neîn
treruptă în aceeași unita
te prin însumarea celor 2 
perioade lucrate : 11 ani și 
2 luni plus 9 ani și 5 luni, 
rezultă 20 ani și 7 luni.

în art. 21 din Legea nr. 
2/1983 sînt înscrise tran
șele de vechime neîntre
ruptă în aceeași unitate in 
raport de care se stabilesc 
cotele procentuale, pre
cum și aceste cote procen
tuale, care, raportate la 
retribuția tarifară, dau 
sporul de vechime.

Astfel, dacă, în ipoteza 
propusă, persoana lucrea
ză la o unitate mineră în 
condiții de subteran, sau 
în celelalte condiții prevă
zute la coloana C, cota 
procentuală va fi de 18 la 
sută, iar dacă lucrează la 
suprafață sau alte unități, 
sporul de vechime se sta
bilește în procent de 15 
Ia sută din retribuția ta
rifară.

Uie ȘERBAN, 
jurisconsult

Instantaneu din noul 
magazin de legume și I 
fructe (șefi de unitate 
Marin Dogaru și Nico
lae Popescu) deschis 
cu puțină vreme în ur
mă Ia parterul unuia 
dintre blocurile din 
noul centru civic al o- 
rașului Lupeni.

Foto : Șt. NEMECSEK

Idee a de unitate națională
(Urmare din pag. I) 

zența conducătorilor lor și 
a revoluționarilor moldo
veni și munteni nu afir
mat intr-un glas . „Noi 
vrem să ne unim cu Ta
ra".

După înfrîngerea revo
luției ideile unirii tuturor 
românilor și a obținerii 
libertății sociale și națio
nale au strîns în jurul lor 
întreaga atenție și întrea
ga activitate a tuturor re
voluționarilor români din 
cele trei provincii româ
nești. Ion Eliade Rădulescu 
scria din Paris în 1849 a- 
dresîndu-se tovarășilor 
săi din Brussa : „Nu e ro
mân, fraților, care să nu 
arză în sufletul său a se 
realiza odată o Românie 
tare și unită. Această do
rință patriotică nu e o cri
mă, ca s-o ascundă un ro
mân, ci un cuget, o cre
dință". Cel care a sinteti
zat cu clarviziune că în
tre unitatea și independen
ța națională există o legă
tură indestructibilă a fost 
N. Bălcescu. El vedea ca 
sarcini ale revoluțiilor vi
itoare tocmai aceste o- 
biective : unitatea și inde
pendența națională pre
cum și eliberarea socială. 

In gîndirea sa aceste sar 
cinl trebuiau rezolvate 
fiecare in cadrul unei re
voluții separate, dar nu 
excludea posibilitatea re
zolvării tuturor in timpul 
aceleiași revoluții. El afir
ma cu tărie că „unitatea 
este chezășia independen
ței noastre naționale".

Rămînînd credincioși 
marilor idealuri care i-au 
însuflețit în anul 1848, 
revoluționarii aflați în e- 
migrație au acționat în 
continuare pentru realiza
rea marilor aspirații ale 
poporului român. înfiin- 
țînd societatea „Junimea 
română" membrii ei, re
voluționari aflați în exil 
precum și studenți aflați 
în străinătate, se angajau, 
potrivit programului, la 
lupta pentru „unirea și in
dependența României
constituită dcmocraticește"

Revoluția de la 1848 a 
ridicat problemele elibe
rării sociale și naționale 
precum și a unității tutu
ror românilor în atenția 
tuturor. Prin acestea re- 
alizîndu-se de fapt unita
tea revoluției în cele trei 
țări românești. Așa cum 
arată tovarășul Nicolae 
Ceaușescu „Plămădită în 
condiții asemănătoare. 

desfășurîndu-se în aceeași 
perioadă, proclamînd țe
luri comune, revoluția de 
la 1848 a avut un caracter 
unitar In toate cele trei 
țări românești. Faptul că 
pe steagul revoluționar 
din toate aceste provincii 
erau scrise aceleași idea
luri supreme — desființa
rea servituțiior feudale și 
eliberarea țărănimii ioba
ge, cucerirea de libertăți 
democratice, scuturarea 
dominației străine și rea
lizarea unității și indepen
denței naționale — ilus- 
trea; I comunitatea de in
terese și aspirații ce-i u- 
nea pe fiii aceluiași popor, 
în pofida hotarelor despăr
țitoare artificiale și vre
melnice".

Exponenți ai celor mai 
fierbinți aspirații ale po
porului. revoluționarii de 
la 1848 au militat pentru 
realizarea visurilor lor în 
toți anii care au urmat. 
La 1859, la 1877 și 1918 
gînduriie și aspirațiile a- 
tîtor generații se vedeau 
împlinite. Se deschidea în 
acest fel calea progresului 
României spre anii care 
h trăim, ani de construire 
a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

A

întreceri ale elevilor
Desfășurate sub egida 

„Daciadei" între elevii 
școlilor generale din ora
șul Petrila au avut loc în
treceri la diferite discipli
ne sportive, do
tate cu „Cupa Unirii". Ia
tă rezultatele obținute : 
cros fete 11—12 ani : pri
mele trei locuri au fost o- 
cupate în ordine de: Car
men Costinaș, Cornelia 
Bădiță, Ileana Cucii, toate 
de la Școala generală nr. 
5; categoria 13—14 ani, fe
te, prir le două locuri au 
fost ocupate dc elevele A- 
driana Molnar și Claudia 
Mureșan de la Școala ge
nerală ni'. 5, Iar la cros 
băieți toi la categoria 
13—14 ani printr-o com
portare bună au reușit să 
se desprindă de pluton și 

să ocupe în ordine prime
le două locuri elevii Cris
tian Băltoiu, Școala gene
rală nr. 6 și Li viu Brin- 
zan, Școala generală nr. 5.

La handbal fete s-au cla
sat în ordine: Școala ge
nerali nr. 2, Școala gene
rală nr. 3 și Școala gene
rală nr. 4. Golgetcră a 
fost eleva Gabriela Bălău- 
ță de la Școala generală 
nr. 2.

La fotbal, primele trei 
locuri au fost ocupate de 
echipele școlilor genera
le 5, 2 și 6. S-au eviden
țiat Gheorghe Alexa, Au
rel Covătaru și Florin 
lordache. In încheiere a 
avut loc festivitatea de 
premiere.

Vasile BELDIE

La sfîrșitul săptămînii 
trecute, cea de a doua e- 
diție a „Memorialului Ko
vacs" de lupte libere, des
fășurată la Hunedoara, a 
adus motive de satisfacție 
pentru cadeții de la C.S.Ș. 
Petroșani. Astfel, s-au cla
sat pe primul loc : Eugen 
Văcăreanu (34 kg), Dumi
tru Dolu (44). Marius Vă
căreanu (52), Samir Biță

Lupte libere
(56) și Petru Ccuță (75). 
Cîștigători ai locului se
cund au fost declarați Las- 
zlo Foriko (36), Gheorghe 
Răducu (48), Gabriel Ți- 
găieriu (52), Paul Vasi- 
loancă (65), în vreme ce 
Constantin Panaite (32), 
Radu Nicolau (36), Nicolae 
Hondrea (40) și Petre Ia- 
cob (65) au trebuit să se 
mulțumească cu locul III. 
Multe locuri fruntașe, ca
re atestă supremația Văii 
Jiului la această categorie 
de vîrstă, au obținut și

luptătorii de la Jiul Pe
trila — pe prima treaptă 
a podiumului de premie
re au urcat Vasile Bota 
(32), Atilla Deak (40), în 
vreme ce I. Mates (30), 
Robert Schmidt ( + 81) au o- 
cupat locul secund, iar 
Cristi Barna (34) și A-
lexandru Butuza (70) au 
intrat în posesia medali
ilor de bronz.

Scandalaqiii n-au ce căuta pe stadion.

Competiția juniorilor, 
dotată cu „Cupa cons
tructorului" a prilejuit vic
torii categorice ale lui 
Gelu Madcar (82) de la 
C.S.S.P., Ion Doroș (52) și 
Nicușor Marmaliuc (57) 

de la Jiul ; dintre elevii 
antrenorului Vasile Făgaș 
bine s-au comportat, de 
asemenea, Vasile Roma- 
nescu (62), Petre Toma 
(68), Enaliști și Marius 
Văcăreanu (52), ocupant al 
locului III. (V. ION).

Deși au trecut cîteva zile, ecourile meciului 
dintre echipa minerilor din Valea Jiului și Univer
sitatea Craiova mai provoacă și acum nemulțumi
rea suporterilor adevărați. Pentru că pe stadion au 
fost în acea după-masă și așa-ziși suporteri, care 
ascunși ca niște lași, Ia adăpostul mulțimii s-au 
dedat la acte huliganice aruneînd cu sticle in teren. 
E rău că suporterii craioveni veniți la Petroșani 
să-și încurajeze echipa favorită permit asemenea 
elemente sub steagul Universității Craiova, adu- 
cind reale deservirii prestigiului meritat al echipei 
dm Bănie. Unii dintre aceștia — au fost depistați 
— se numesc Solcan Tiberiu, domiciliat în Craio- 
va, strada Craiovița nouă, bloc 31, 6C. II, ap. 9, și 
Gruncu Nicolae, tot din Craiova, strada Brazda lui 
Novac, bloc F10, ap. 32. E bine să se știe că opi
nia publică și organele de ordine nu vor permite 
ca pe stadionul din Petroșani să se petreacă acte 
huliganice. Dealtfel, usturătoarea amendă contra
vențională aplicată celor doi, conform legii, este un 
bun exemplu.

Suporterii noștri au prețuit și prețuiesc echipa 
eraioveană la valoarea ei. Oaspeții sînt bine veniți 
la noi, dar dacă sînt oaspeți, să se poarte ca ade
vărați oaspeți, nu ca scandalagii puși pe harță. Așa 
ceva nu vom permite pe stadioanele din Valea Jiu
lui I

I SPECTACOL. Miine. 
la ora 17, în sala Casei

Ide cultură a sindicatelor 
din Petroșani va avea
Joc un spectacol susținut

Ide formațiile Școlii ge
nerale nr. 1 din Petro
șani cu program supli
mentar de muzică și artă

dern, colective distinse 
eu premiul I și titlul de 
laureat în etapa republi
cană a Festivalului na
țional „Cintarea Româ
niei", corul elevilor, so
liști instrumentiști de 
muzică cultă și de muzi
că populară, recitatori. 
(A.H.)

SIMPOZION ANI
VERSAR. Cercul de speo
logie „Piatra Roșie" —

plastică. Iși dau concur
sul grupul coral cameral
și formația de dans mo-

AS. „Hidromin", Comite
tul municipal al U.T.C. șl 
filiala B.T.T. Petroșani

organizează, în perioada 
28—36 octombrie 1983, 
simpozionul aniversar 
intitulat „Speologie, ar
tă și sport". In cadrul 
acțiunii, se poate vizio
na expoziția foto de la 
Casa de cultură a sindi
catelor din Petroșani, 
fiind prevăzute vizionări 
de diapozitive și acțiuni 
practice în teren pentru 
fotografierea Peșterii din 
„Valea Stînii", zona Po- 
norîci, (G.B.)

MIINE, la ora 18, toți 
cei care și-au exprimat

dorința să frecventeze 
cercurile aplicative de 
cosmetică și auto-moto 
din cadrul Universității 
cultural-științlfice din 
Petroșani se vor întîlni 
la Casa de cultură pen
tru stabilirea programu
lui șl desfășurarea pri
mului curs.

ADRESA NOUA. Ate
lierul de vulcanizare al 
Cooperativei „Unirea" 
din Petroșani s-a mutat 
din Piața Victoriei în 
spațiul in care a funcți-

onat secția service auto- 
moto (lîngă actuala pa
tiserie „Mignon").

AUTODOTARE. în a- 
ceastă iarnă clădirea ad
ministrativă și o serie de 
unități ale Cooperativei 
„Straja" din Lupeni vor 
fi încălzite de agentul 
termic livrat de o cen
trală termică proprie. I- 
nițiativa tinerilor Carol 
Bondoc, Laszlo Solat, Ion 
Dodea, Anghel Bera, Mi
hai Vină, Marian Badău, 
Gheorghe Jeican și Dejo

Mihaly (meseriași din ca
drul cooperativei) de a 
construi centrala cu toa
te anexele aferente 6ub 
coordonarea maistrului
Gheorghe Constantin, a ‘ 
adus importante econo- I 
mii in bugetul coopera- • 
tivei. (Șt. N.)

Rubrică realizată de ț 
T. SPATARU

l
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i întreaga activitate minieră, eforturile pentru realizarea ! 
j sarcinilor la extracția cărbunelui j

i ÎN RIGUROS CONSENS CU j 
i NORMELE DE PROTECȚIE A MUNCII! i
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Venirea iernii trebuie sâ confirme
CERTITUDINEA PREGĂTIRII

a condițiilor necesare
Măsura in care această certitudine există real

mente la mina Dilja, in urma pregătirilor de iarnă 
făcute, a constituit subiectul unei convorbiri cu to
varășul ing. Virgil Stănescu, inginerul șef cu secu
ritatea muncii din întreprindere.

— De venirea 
într-adevăr, sînt 
o serie de griji și 
vind aspectele securității 
muncii în subteran.

— Asupra căror 
poete de acest gen 
concentrat atenția 
podarii 
tuarea 
iarnă ?
— S-a

la locurile
TEMEINICE 

de muncă
a-

noi

iernii, 
legate 

pri-

niinei, în 
pregătirilor

as- 
și-au 
gos- 

efec- 
de

avut in vedere, 
în primul rînd, o apro
vizionare tehnico-mate- 
rială pentru întreaga pe
rioadă — crearea de sto
curi tampon — cu mate
riale pentru lucrările de 
susținere. Din timpul 
verii s-a acționat pentru 
stocarea în depozit a ma
terialului lemnos uscat 
și de dimensiunile pre
văzute de monografia de 
armare. La lemn de mi
nă rășinoase avem un 
stoc asigurat de 4 862 mc, 
iar la lemn foioasg pes
te 300 de mc, cantități 
ce acoperă necesarul pe 
întreaga iarnă.

în al doilea rînd, asi
gurarea cantităților de 
argilă pentru construc
ția digurilor de izolare 
și pentru buraj la lucră
rile de pușcare, precum 
și cenușă de termocen
trală necesară pentru a- 
sigurarca 
prevăzut

de înnămolite in even
tuale zone calde din sub
teran. Noi avem tot 
timpul asigurat un stoc 
tampon de argilă pen
tru cel puțin o lună. 
Dispunem la ora actuală 
de 100 mc de 
stoc; consumul 
medie de 15—20 
nete de argilă 
astfel e asigurată o can
titate tampon, iar în a-

argilă în 
este în 
de vago- 
pe lună.

iar în continuu sînt 
duse- de la Paroșeni 
cantități de completare a 
stocurilor. Pe de altă 
parte, noi am intensificat 
în lunile de vară progra
mul de înnămotiri pen
tru a termina lucrările 
mari prevăzute pe acest 
an înainte de sosirea 
iernii. Dealtfel, în no
iembrie, programul de 
înnămolire se va termi
na odată cu. lichidarea 
închiderii galeriei pe a- 
coperiș orizontul 350, blo
cul II, între numerele de 
abataj 5 și 3 din stratul 
3. Aici am efetuat lucră
rile de bază din progra-

Pe teme la ordinea zilei

programului 
în preliminar

ce lași timp se Împrospă
tează continuu stocul. în 
acest fel avem garanția 
că șl în timpul iernii pu
tem realiza nestinglieriți 
construcția digurilor noi 
de izolare a zonelor ex
ploatate și întreținerea ce
lor peste 80 de diguri de 
izolare ce se găsesc în 
evidența sectorului de ae- 
raj.- Din această argilă, 
vor putea fi aproviziona
te ritmic brigăzile cu 
foitaș (buraj — n.n.) pen
tru lucrările de pușcare.

Și cu cenușa de ter
mocentrală stăm bine. în 
permanență se găsesc în 
întreprindere 200 mc de 
cenușă acoperind consu
mul la lucrările de în
nămolire pe două zile,

mul de înnămolire pe 
acest an, unde au intrat 
pe puțin 3500 mc de ce
nușă de termocentrală, 
în acest fel, în perioada 
iernii — cu condiții mai 
grele de transport — vom 
avea nevoie de cantități 
mai mici de cenușă, deci 
fără probleme.

— Alte pregătiri fă
cute ?
— S-a amenajat și se 

menține în bună stare 
drumul de acces pînă sus 
la depozitul de exploziv. 
Au fost revizuite instalațl- 

xile de ventilatoare (puse ia 
punct șuberele, dispoziti
vele de manevră) de la 
stațiile principale de ae- 
raj de la suprafață, ast
fel îneît să £ie în stare

optimă de funcționare 
tot timpul iernii și să a- 
sigure debitul necesar de 
aer in subteran. De ase
menea, au fost puse la 
punct, pregătite pentru 
a funcționa cu randament 
corespunzător, în condiții 
de ger, instalațiile de pro
ducere a aerului compri
mat necesar procesului de 
producție și funcționării 
ventilatoarelor, au fi 
reparate conductele 
alimentare eu apă de 
suprafață.

— Ce înseamnă, 
varășe inginer, toate 
ceste pregătiri pentru 
locurile de muncă, pen
tru mineri ?

— înseamnă condiții 
corespunzătoare de des
fășurare a procesului de 
producție, a activității 
brigăzilor de mineri, în 
deplină conformitate cu 
reglementările de pro
tecție a muncii. Avînd 
lemn uscat și potrivit la 
front, argilă pentru bu
raj, fiind executate la 
timp și bine digurile de 
izolare și lucrările de 
înnămolire, funcționînd, 
în perfectă stare, insta
lațiile de aeraj și com- 
presoarele, fiindu-le asi
gurate toate celelalte 
condiții de siguranță — 
minerii Dîljei vor putea 
munci feriți de accidente, 
cu randament sporit 
pentru realizarea sarci
nilor la producția de 
cărbune.

Convorbire consemnată 
de I. BALAN

In sprijinul instruirii personalului

Noi seturi de
DIAPOZITIVE COLOR

J

A fost cîștigată o bătălie 
în favoarea sănătății minerilor

De Ia Laboratorul de pneumoconioze din Pe
troșani al J.C.P.M.C. aflăm că, în aceste zile, ca
ravana de microradiofotografii a finalizat contro
lul medical periodic la mina Aninoasa. De la înce
putul acestui an, caravana a finalizat controlul me
dical periodic; ia majoritatea întreprinderilor mi
niere și unităților de preparare din cadrul C.M.V.J.

De consemnat un nteres sporit din partea be
neficiarilor fală de această acțiune profilactică de 
combatere a îmbolnăvirilor profesionale specifice 
activității miniere, manifestat printr-o prezență bu
nă — de sută la sută — a minerilor și celorlalți 
oameni ai muncii de la mmele Paroșeni, Bărbăteni, 
Vulcan, precum și de la Petrila cu o prezență de 
99 la sută. De la Air.noasa, caravana se va muta 
cu acțiunea de control ia mina Dîlja după care 
vor urma mina Livezeni și întreprinderea de utilaj 
minier Petroșani. Pînă la jumătatea lunii noiembrie 
se va încheia complet itinerariul caravanei de mi
croradiofotografii la unitățile Combinatului minier.

La ora actuală, un număr impresionant — 
14G31 de oameni ai muncii, în primul rînd minerii 
de la fronturile de lucru, au trecut prin controlul 
medical periodic beneficiind de serviciile caravanei 
de microradiofotografii. E puțin, e mult? Cifra de 
mai sus dă un răspuns relevant. După cum tot ci
frele reflectă convingător eficiența acestei generoase 
acțiuni de control preventiv pentru ocrotirea sănă
tății minerilor împotriva îmbolnăvirilor profesionale, 
duse la îndeplinire cu ajutorul unui modern echi
pament de investigare medicală de înaltă tehnici
tate. Aflăm în acest sens de la Laboratorul de 
pneumoconioze cîteva date statistice îmbucurătoa
re : dacă în urmă cu un deceniu, prin anii ’70, se 
înregistrau în Valea Jiului 50—60 cazuri de îmbol
năviri profesionale, numărul acestora a scăzut spec
taculos ajungînd la numai 6—8 în anii 1982—1993 
și continuă să descrească. Adică a fost cîștigată o 
bătălie în favoarea ocrotirii sănătății minerilor.
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MINERI, ARTIFICIERI, MAIȘTRI ! 
Controlați riguros gradul de prăfuire din lu
crările miniere. Aplicați întocmai măsurile 
de siguranță prevăzute de normele de protec
ție a muncii pentru combaterea prafului de 
cărbune !

Tocmai cei cu atribuții de control?
pra Iui. în consecință, nici 
unul dintre ei n-au putut 
să de« răspuns organelor 
de control cum anume 
verifică — cu ce adică, 
dacă fiola colorimetrică e 
goală sau nu posedă gra
dul de prăfuire la locuri
le de muncă. Deci o aba
tere de neiertat de la nor
mele de protecție a mun
cii, pentru care celor trei 
le-au fost aplicate sancți
uni contravenționale. Să-i 
trezească la realitate că 
nu poate fi tolerată — 
cu atît mai mult unor ca
dre cu obligații de control 
ca în cazul de față — 
atitudinea de ignorare a 
pericolului ce-1 prezintă 
praful de cărbune la locu
rile de muncă din subte
ran.

Tocmai de aceea este în
tru totul întemeiată, bine
venită măsura luată — cu 
termen de îndeplinire pî-

întrebarea li se adre
sează deopotrivă maiștri
lor minieri Lbrincz Ludo
vic și Vasile Demian, pre
cum și artificierului Gom- 
boș Zoltan din sectorul I 
al minei Lupeni. De ce 
lor ? Pentru că recentul 
control (din perioada 10-18 
octombrie a.c.) pe linie de 
protecție a muncii efectu
at în sectoarele minei Lu
peni, a dat în vileag une
le grave deficiențe în ac
tivitatea lor. Verificîndu- 
se prin sondaj dotarea cu 
fiole colorimetrice șl cum 
sînt ele folosite de perso
nalul cu atribuții de con
trol la locurile de muncă 
s-a constatat că artificie
rul Gombos Zoltan șl mais
trul miner Lorinez Ludo
vic, de la sectorul 1, a- 
veau fiola goală, iar mais
trul minier Vasile Demian, 
de la același sector, nici 
măcar nu avea fiolă asu-

Filmul, diapozitivele, pe
licula în genere — prin 
puterea de influențare și 
de convingere exercitată 
de imagini — și-a cîștigat 
pe merit un prim loc în 
rîndul materialelor de pro
pagandă de protecție a 
muncii. Tocmai de aceea, 
combinatul minier face e- 
forturi statornice lentru 
ca acest material de pro
pagandă audio-vizua'.ă să 
fie mereu împrospătat, 
mereu mai bogat în dota
rea cabinetelor de pro
tecție a muncii de la în
treprinderile miniere ale 
Văii Jiului. Iată de ce în 
ultima perioadă zestrea 
cabinetelor de protecție a 
muncii și a centrelor de 
instruire a personalului 
nou încadrat s-a îmbogă
țit cu 20 de noi seturi de 
diapozitive color, însoțite 
de textul rezervat comen
tării imaginilor respecti
ve.

Dintre cele mai 
zentative titluri de
pozitive color din noile

a ju
de accidente; 
acciden taților; 

cardiorespi- 
Diapozitivele 

material de 
de protecție a 

intermediul

repre- 
dia-

seturi, sînt de reținut : 
Lucrările miniere, tehno
logii și reguli de securi
tate a muncii; Circulația 
în subteran și la suprafa
ță ; Susținerea lucrărilor 
miniere; Acrajul în subte
ran; Folosirea măștii in
dividuale de autosalvare; 
Acordarea primului 
tor în caz 
Transportul 
Reanimarea 
ratorie etc. 
color, acest 
propagandă
muncii prin 
peliculei — agreat de mi
neri, atractiv și eficient — 
este folosit curent la efec
tuarea instructajelor pe
riodice precum și la cen
trele de instruire a perso- | 
naiului nou încadrat. De 
aici și preocuparea Com
binatului minier de a 1 
dota în continuare cabine- i 
tele de protecție a muncii ' 
și centrele de instruire cu ’ 
noi filme de scurt metraj 
și diapozitive color.

Pagină realizată la cererea CJMLV.J.

nă la 31 octombrie a.c. — 
de organele de protecție a 
muncii care au efectuat 
controlul de a se verifica 
toate fiolele colorimetrice 
aflate în posesia persona-

lului cu obligații de con
trol din sectoarele minei 
Lupeni, dotarea 
corespunzătoare 
controlul gradului de pră
fuire.

cu fiole 
pentru

Aceeași deficiență, dar sub alt aspect;
Cu prilejul controlului 

au fost găsite deficiențe în 
combaterea prafului — 
exploziv, se știe I — de 
cărbune și sub alt aspect. 
La abatajele frontale pa
nourile 1 vest și 1 est, din 
sectorul II, șl în stratul 4 
blocul V, din sectorul V al 
I.M. Lupeni, organele de 
control nu au găsit mon
tate pulverizatoare la de
versarea transportoarelor, 
luîndu-se măsura să fie 
remediată pe loc, chiar în 
timpul controlului, aceas
tă deficiență. De ce n-au 
procedat astfel cei obligați 
s-o facă ?

De asemenea, la ace
lași sector TI, cît și la IV,

s-a constatat că artiiicie-î 
rii nu consemnează în ra-’ 
portul ce-1 Întocmesc si
tuația prafului de cărbu
ne din lucrările miniere. 
Mai mult de atît: aceste; 
rapoarte nici măcar nu a« 
rubrică prevăzută pentru 
consemnarea situației pra
fului de cărbune (îf). S3 
fie oare vorba de tocirea 
vigilenței față de perico
lul potențial ce-1 reprezin
tă praful de cărbune 9 
Sau personalul cu respon
sabilități de control — ar
tificieri, maiștri, cadrele 
tehnico-inginerești din con
ducerea sectoarelor — au 
uitat de această elementa
ră obligați- 7 I
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FILMEVizita primului ministru 
al guvernului României 

în Olanda
HAGA 26 (Agerpres). Pri

mul ministru al guvernu
lui olandez, Ruud Lubbers, 
a oferit, miercuri, un di
neu în onoarea primului 
ministru al guvernului, 
Constantin Dăscălescu.

tn timpul dineului, des- 
fSșurat într-o atmosferă 
caldă, prietenească, cel 
doi prim-miniștri au rele
vat caracterul fructuos sub 
semnul căruia se desfășoa
ră convorbirile oficiale șl

Plenara C.C. al Uniunii
Comuniștilor din Iugoslavia

BELGRAD 26 (Ager
pres). La Belgrad s-au în
cheiat lucrările celei de-a 
X-a plenare a Comitetu
lui Central al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, 
care a examinat situația 
economică și politică din 
țară — informează agen
ția Taniug. In încheiere,

SAINT GEORGE’S 26 
(Agerpres). Preluînd co
municate ale posturilor de 
radio caraibiene șl decla
rații făcute în capitalele 
din zonă, agențiile inter
naționale de presă rela
tează că situația din Gre
nada continuă să fie mar

LONDRA (Agerpres). No
ua ediție a cunoscutei 
„Guinness Book of Re- 
c- ds“, apărută la Londra, 
cuprinde, ca de fiecare 
dată, datele cu privire la 
o serie de recorduri ine
dite înregistrate în diver
se domenii, dintre care nu 
puține sînt năstrușnice sau 
de-a dreptul incredibile. 
Ediția din acest an cuprin
de citeva mostre într-ade- 
văr... semnificative. Astfel, 
omui care a mîncat cele 
mal multe lucruri nedige
rabile este francezul Mi
chel Lotito care a înghițit, 
bucățică după bucățică — 
relatează agenția Reuter — 
șapte biciclete, un căru
cior de supermagazin, 
șapte televizoare și un..

; avion ușor. Un alt „mîn- 
cău“ — de data aceasta 
de alimente comestibile — 
este englezul Peter Dow- 
deswell care a înghițit 40 
de sandvișuri în 18 minu
te, doi litri de bere în opt 
sec- -"de, 1,38 kg creveți în 
opt secunde. Alte recorduri 
tot de originalitate : cel

„Problema datoriilor externe ale țărilor lumii a treia"
Un studiu elaborat de 

Institutul de Economie In
ternațională din Washing
ton apreciază că, deși, în 
prezent, problema datori
ilor externe ale statelor 
lumii a treia este contro
labilă, ea va continua să 
constituie o amenințare la 
adresa economiei mon
diale și a stabilității fi
nanciare internaționale, în 
următorii cîțiva am.

Studiul recomandă ac
celerarea acordării de cre
dite de către Banca Inter
națională pentru Recons
trucție și Dezvoltare și 
alte instituții bancare 
mondiale și consideră că 
problema datoriilor state

au toastat în sănătatea 
președintelui N 1 c o 1 a e 
Ceaușescu și a reginei 
Beatrix, pentru dezvolta
rea continuă a relațiilor 
de pr.ietenie și colaborare 
româno-olandeae, pentru 
prosperitatea și fericirea 
celor două popoare, pen
tru pace și înțelegere în 
întreaga lume.

Vizita oficială în Olanda 
a tovarășului Constantin 
Dăscălescu continuă.

participanții au adoptat 
concluziile cu privire la 
sarcinile ce revin U.C.I. în 
înfăptuirea programului 
de stabilizare economică, 
în numele grupului de lu
cru, concluziile au fost 
prezentate de Nikola Sto- 
ianovici, secretar al Pre
zidiului C.C. al U.C.I.

Situația din Grenada
cată de schimburi de fo
curi între trupele inter- 
venționiste șl forțele de 
rezistență din insulă. O 
serie de zone sînt supuse 
unul puternic foc de arti
lerie, ca si bombardamen
telor efectuate de avioane 
aparținînd forțelor arma

mai greu curcan a cîntă- 
rit nici mai mult nici mai 
puțin decît 35,8 kg; un 
canadian din Vancouver 
a reușit să țină în echili
bru re muchia unei mo
nede de un dolar 175 de 
alte monede așezate una 
peste alta ; englezul Rod 
Mahon a „mers" 42,6 km 
pe mîini și genunchi. Iar 
lista recordurilor de acest 
gen cuprinde 15 000... per
formanțe.

★
NAIROBI (Agerpres). O 

nouă descoperire a antro
pologilor kenyeni — fosi
la unui humanoid cu o 
vechime apreciată între 
150 000 și 300 000 de ani — 
este de natură să contri
buie la elucidarea proce
sului de apariție a omu
lui. Scheletul — foarte bi
ne conservat — după cum 
se arată la Nairobi — des
coperit într-urt ținut de 

lor în curs de dezvoltare 
constă mai curind într-o 
„lipsă temporară de li
chidități și nu într-o in
solvabilitate fundamenta
lă”. Autorii apreciază că 

LJin presa străină
(„INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE" — S.U.A.)

țările în curs de dezvol
tare vor continua să acu
muleze noi datorii, ajun- 
gînd la un deficit total al 
c'nturilor curente de cir
ca 75 miliaide dolari, a- 
nual pină in 1986, în com
parație cu 68 miliarde în

Lucrările reuniunii 
pregătitoare a Conferinței oentru 
măsuri de încredere, securitate 

și dazarmare in Euroja
HELSINKI 26 (Agerpres). 

La Helsinki au continuat 
lucrările reuniunii pregă
titoare a primei faze a 
Conferinței pentru măsuri 
de încredere și securitate 
șl pentru dezarmare în 
Europa.

Luînd cuvîntul în ca
drul dezbaterilor, șeful 
delegației române, amba
sadorul Constantin Ene, 
a subliniat importanța de
osebită pe care România, 
președintele N i c o 1 a e 
Ceaușescu o acordă convo
cării Conferinței pentru 
măsuri de încredere și se
curitate și pentru dezar
mare în Europa, ca un 
pas concret pe calea a- 
dîncirii procesului de se
curitate și cooperare în 
Europa și o expresie a 
voinței statelor partici
pante de a acționa împreu
nă pentru creșterea încre
derii reciproce, reducerea 
confruntării militare și 
trecerea la dezarmare pe 
continent.

te ale S.U.A. După pre
luarea controlului de Către 
forțele care au debarcat 
în Grenada asupra celor 
două aeroporturi din țară, 
la Saint George's continuă 
să existe zone de rezisten
ță. Numărul morților și ră- 
niților nu a putut fi pre
cizat.

pe țărmul lacului Turka- 
na, din nordul Kenyei, ar 
putea reprezenta o impor
tantă verigă în cadrul a- 
cestui proces — a decla
rat directorul Muzeului 
Național din Kenya, Ri
chard Leakey. El a fost 
identificat ca aparținînd 
unui bărbat în vîrstă de 
circa 40 de ani, avînd cre
ierul dezvoltat, dar păs- 
trînd și anumite trăsături 
primitive.

★
BRASILIA (Agerpres). 

Intr-o mină din Sierra 
Pelaea (Brazilia) s-au des
coperit două pepite de aur 
de 32,9 și, respectiv, 25,9 
kg. Specialiștii le-au eva
luat pe amindouă la circa 
1 100 000 dolari. Prima pe
pită este un record, ea 
fiind cea mai mare desco
perită în secolul nostru. 
Totuși, recordul mondial 
absolut în materie îl de
ține pepita supranumită 
„Hercules de aur“ găsită 
in secolul trecut, în mina 
din Hilly And (Australia) 
în greutate de 214,3 kg.

1983 — cifră estimativă 
avansată tn raportul anual 
al Fondului Monetar In
ternational, dat publicității 
recent.

Această tendință va

continua și ea nu va pu
tea fi stăvilită practic 
„fără noi presiuni puterni
ce asupra sistemului fi
nanciar internațional”, în 
cazul îi care rata crește
rii economice în statele 
Industrializate nu va fi

Referindu-se la sarcini
le actualei reuniuni, re
prezentantul român a re
levat necesitatea ca a- 
ceasta să stabilească un 
cadru optim pentru des
fășurarea lucrărilor confe
rinței de la Stockholm ca 
un for general-european 
de negocieri, democratic 
și eficient, în măsură să 
asigure mobilizarea efor
turilor tuturor statelor 
participante în direcția 
realizării obiectivelor con
ferinței înscrise în docu
mentul final al reuniunii 
de la Madrid. In acest scop 
trebuie să se asigure 
ca noul forum în dome
niul dezarmării să func
ționeze ca parte integran
tă a procesului de securi
tate și cooperare în Euro
pa, să fie conceput și să 
acționeze ca un cadru de 
negocieri concrete, care 
să ducă, prin eforturile 
conjugate ale tuturor par- 
ticipanților, la adoptarea 
de măsuri eficiente de în
credere si dezarmare.

CADRELE DIDACTICE 
de la școlile din marele 
oraș american Chicago au 
participat la o grevă de 
trei săptămîni, revendi- 
cînd îmbunătățirea con
dițiilor de muncă șl viață. 
După cum informează a- 
genția United Press Inter
national, acțiunea reven
dicativă s-a încheiat cu 
victoria greviștilor, care 
s-au reîntors, joi, la ca
tedre.

POTRIVIT DATELOR 
OFICIALE publicate la 
Stockholm, în primele 
nouă luni ale anului în 
curs, în Suedia au dat 
faliment 4364 de companii 
și firme industriale și co
merciale, ", 9 la sută mai 
mult decît în perioada co
respunzătoare din 1982. 
Experții financiari expli
că creșterea numărului 
de falimente prin persis
tența fenomenelor de cri
ză în economia suedeză.

ÎN FIECARE ZI, din 
vina mafiei în sudul Ita
liei se face vărsare de 
sîngt, iar în Sicilia și în 
regiunea Campagna mor 
anual sute de oameni — 
a arătat procurorul gene
ral al Curții de Casație, 
G. Tamburino, luînd cu- 
vîntui la un seminar con
sacrat combaterii mafiei, 
care s-a desfășurat la Ve
neția. La seminar au par
ticipat juriști italieni mar- 
canți.

menținută la 2,5—3 la su
tă anual.

Există și anumite indi
cii privind ameliorarea 
poziției, din acest punct 
de vedere, a unor state 
în curs de dezvoltare — 
stuc ul notează progrese
le Argentinei și Mexicului 
— care trebuie să fie men
ținute însă prin creșterea 
exporturilor acestor țări. 
Documentul avertizează 
însă că tendințele de re
dresare ar putea fi anihi
late, „în eventualitatea 
sporirii semnificative a ra
tei dobînzilor sau a ridi
cării unor noi bariere co
merciale protection iste".

(AGERPRES)

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Iubire fără soa
re ; Unirea: Ciprian Po- 
rumbescu, I-II.

PETRI LA: La hotarele 
vieții.

LONEA: Cafe expres.
VULCAN — Luceafărul: 

Zorro, I-1I.
LUPENI — Cultural : 

Omul și umbra.
URICANI : Marele vals, 

I-IL
TV

11,00 Telex.
11,05 Memoria documen

telor.
11,20 Bijuterii muzicale.
11,30 Film serial. Roțile.

Episodul 8 (color). 
12,05 Publicitate.
12,15 Melodii populare.
12,35 Desene animate.

Sindbad -marinarul
(color).

VALORIFICAȚI sticlele 
și borcanele goale prin 

magazinele 
ALIMENTARE și de 

LEOIME-FRUCTE
- LA SCHIMB
- CONTRA MARFĂ
- SAU NUMERAR

Mica publicitate
VIND apartament 3 ca

mere, telefon 14109 Deva. 
(1235)

PIERDUT legitimații bi
bliotecă (periodice) nr. 
4370 șl 4565, eliberate de 
Institutul de mine Petro

ANUNȚ DE FAMILIE

ADÎNC îndurerați, părinții, sora și colegii, anunță 
moartea fulgerătoare a lui

ȘIȘU MARIAN
din str. Constructorul, bl. A, Petroșani, 

înmormîntarea, în comuna Murgaș, satul Gola, 
județul Dolj, azi, ora 12.

13,00 închidere» progra
mului.

16,00 Telex.
16,05 Monografii profe

sionale.
16.20 Film serial. Karino. 

Episodul 3 (color).
16,45 Telesport :

— Campionatele mon
diale de gimnastică 
de la Budapesta. E- 
xerciții liber alese 
feminin. Transmi
siune directă.

18,00 închiderea progra
mului.

20,00 Telejurnal (parțial 
color).

20.20 Actualitatea în a- 
gricultură.

20.30 Fotograme din rea
litate.

21,15 Muzică populară.
21,25 Contemporanii noș

tri — reportaj.
21,40 Film serial. Omul 

din Atlantis (color). 
Episodul 9.

22,10 Discorama (color).
22.30 Telejurnal (parțial

color).

șani. Le declarăm nule. 
(1228)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Puicea 
Gabriel, eliberat de Insti
tutul de mine Petroșani. 

I’ declar nul. (1229)
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