
•*r*St isncURA
PROLETAR Im A*? TARILE, UNIȚI-VĂ)

ORGAN AL COMITETULUI MUNICIPAL MTROSANI AL P O R
Șl AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

ANUL XXXVII, NR. 8866 MARTI, 10 MARTIE 1981

Mecanizare K Productivitate K Rentabilitate
T.C. Paroșeni

4 aglnf — 30 bani

Se controlează 
centrația de metan din 
abatajele minei, la sta
ția telegrizumetrică a 
întreprinderi; miniere 
Vulcan.
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Cinci întreprinderi miniere au obținut de la începutul anului

Peste 57 000 tone de cărbune 
extras suplimentar ___
Lupeni, Bărbăteni, Vulcan, Paroșeni și cariera Cîmpu♦ Minele Lupeni, Bărbăteni, Vulcan, Paroșeni și cariera Cîmpu 

lui Neag au extras suplimentar de la începutul anului 57 284 tone de| 
cărbune.

♦ 40 000 tone de cărbune cocsificabil au obținut de la începutul 
întreprinderi fruntașe, pe bazin ;anului peste prevederi cele două 

I.M. Lupeni și I.M. Bărbăteni.
♦ Colectivul minei Vulcan a 

10 000 tone de cărbune.

fruntașe, pe bazin

totalizat în acest an un plus de,

• Cu două zile înainte de încheierea 
decadei, minerii Combinatului minier 
Valea Jiului raportau depășirea sarcini
lor de plan, la zi, pe această lună, cu 
331 tone de cărbune.

• Șase unități miniere —■ Livezeni, 
Vulcan, Paroșeni, Lupeni, Bărbăteni și 
cariera Cîmpu lui Neag — au extras 
împreună de la începutul lunii 8480 tone 
de cărbune.

bune realizări pe această• Cele mai 
lună le-au obținut minerii de la Paroșeni 
și Vulcan' care au realizat peste preve
derile la zi cite 2078 și respectiv, 2010 
tone de cărbune.

• Remarcăm și cu această ocazie bu
nele rezultate obținute de minerii de Ia 
Livezeni care raportează depășirea pre
vederilor de plan de Ia începutul lunii 
cu peste 500 tone de cărbune.

Energie electrică peste planLuna februarie a fost încheiată de colectivul e- nergeticienilor de la T.C. Paroșeni cu însemnate realizări la principalii indicatori de plan. Astfel, indicatorul de bază — graficul de putere efectiv utilizabil — a fost realizat in proporție de 106,2 la sută, energeticienii livrînd su- . plimentar în sistemul e- ’ nergetic național 5 707 000 kWh energie electrică. Totodată, acționînd cu consecvență pentru raționalizarea consumului de energie termică, colectivul termocentralei a economisit 5321 Gcal energie termică.Depășirea indicatorului de bază, precum și energia electrică produsă suplimentar au la bază strădaniile energeticienilor pentru buna organizare a în-

treținerii și exploatării a- gregatelor centralei și reducerea termenelor de staționare prin remedierea o- perativă a defecțiunilor in instalație.O contribuție deosebită la rezultatele obținute . au adus Carol Dornic, operator principal turbine. Mitică Bordeianu, mecanic de graifer, Traian Albu, lăcătuș specialist și NicoJae Leorinț, strungar specialist.

Economii de 
combustibilDe la începutul acestui an și pînă în prezent la Autobaza uzină de transport local Petroșani s-a înregistrat o economie de peste 32 000 litri motorină. Printre auto buit cestei economii de carburanți se numără loan Bi- tu, Constantin Lupulescu, Mihai Struubingcr,. loan Florănescu, Nicolae Marinescu, loan Timisan, Nicolae Petrescu și alții.

c o n d u c ă t o r i i care au contri- la realizarea a-

(Continuare in pag. a 2-a)

con-Termocentralei Energomontajul dau
Martie

în 
își

porului nostru. Interpre- tînd, în primă ; marșul „Glorie Mineru-

Festivalul național '„Cîntarea României**

Termoficarea Petroșaniului 
într-o etapă decisivăOdată cu primele zile ale lunii martie, termoficarea "Văii Jiului a in- - trai într-o etapă hotărî- toare. Ca urmare a întrunirii . comandamentului de investiții care a a- vut loc recent au fost e- vaiuate stadiul actual al lucrărilor de termotica- re, posibilitățile de accelerare a ritmului de e- xecuție și s-au stabilit in amănunțime,- pe obiective concrete de investiții de-alungul magistralei, noi termene, mai apropi- ' ate, de finalizare a construcțiilor. și montajelor.Conform noului grafic de termoficare, pe magistrala Paroșen; — Petroșani sint prevăzute termene ds montaj conductă, izolații și probe tehnologice, pînă cel tîrziu la începutul toamnei anului 1981. In principal, planul fizic de lucrări din acest an prevede transformarea a 18 actuale centrale termice in puncte termice, care să a- sigure livrare-a agentului

termic la consumatoriPetroșani. Conform noului grafic, pentru Petroșani se prevede racordarea ia magistrala termoficării a punctelor termice 2, 3, 4, ' 5, 6, 7, 8, 9,' 10 pînă în luna septembrie. Respectarea acestui termen și chiar devansarea lui se impun cu necesitate, avînd în vedere că înainte de livrarea agentului termic la consumatori conductele vor fi supuse unor probe tehnologice., Multe probleme de rezolvat revin constructorului. Pe magistrala ter- moficării este de executat un mare volum de construcții și montaje. In condițiile în care ducerea Paroșeni, și Energoreparația asigurări ferm* că lucrările de racordare de la generator la rețea și . de
Viorel STRAUȚ

Cooperației rești — parte a industriei mici vin sarcini deosebit , de importante . pe' linia sporirii contribuției sale la îndeplinirea obiectivelor stabilite de partid, cu privire la ridicarea continuă a bunăstării poporului, a gradului său de confort și civilizație.In acest spirit oamenii muncii de la cooperativa „Unirea** din Petroșani, in adunarea generală a reprezentanților oamenilor muncii, au făcut o amplă analiză a muncii desfășurate in anul trecut, stabilind măsuri care să conducă la folosirea integrală a capacităților de producție, valorificarea materialelor prin recuperare și refolosire, întărirea ordinii și disciplinei, stabilirea măsurilor pentru satisfacerea cit mai deplină a cerințelor populației cu bunuri de consum și servicii.Realizarea principalilor indicatori ai noului mecanism economico-financiar la producția marfă în proporție de 101,1 la sută, producția netă — 104,9 la sută, și la productivitatea muncii — 106,3 la sută, constituie motive de satisfacție pentru membrii cooperativei. Acolo unde șefii de unitate au acționat

meșteșugă- componentă îi re- muncitorească,cu exigențărezultatele au fost din-cele mai bune. Spre exemplu, unitățile 15uu.b. 55 tinichigerie", „Auto-service“, 6tv.. 28, „ceasuri*', 55 tinichigerie", 44 „Auto-service“, 6 „Ba? me-geam", 11 „Broderie**, 67 și 70 „Croitorie", 7? „Mică serie'*, 74 „Lenjerie",; 19 „Instalații electrice" șt altele, se remarcă cu prisosință cu rezultate bune, ca urmare a întăririi disciplinei, a controlului și a? jutorului permanent acordat de membrii organului de conducere colectiyă.Prin diversificarea activității de producție și prestări de servicii au fos| în* ființate secții de blănărie* cojocărie în Petroșani și Banița, secție de înregistrare pe benzi magnetice și altele. Pozitiv este faptul că prin măsurile luate pentru reducerea consumurilor specifice la nfateriî prime și materiale, a cheltuielilor la energia electrică și combustibil, unificarea unor unități nerentabile, fără a influența negativ servirea populației.Cu toate acestea, măsurile tchnico-organizatorice nu au reușit să asigure realizarea ritmică a sarcinilor de plan, și la toți
Teodor ARVINTE

(Continuare in pag. a 2-a}
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Fanfara municipiului, un nou succesIn faza județeană a Festivalului național „Cin- tarea României", care a avut loc duminică la Că- lan, fanfarei reprezentative a Văii Jiului i-a fost acordat locul I, succes ca
re îi confirmă .valoarea și stimulează instrumentiștii 
în efortul de afirmare în . . ... cadrul marii manifestări frunțări ale Festivalului șî cre^iei po- național1 „Cîntarea Româ- ' . . • nici", fiind necesare și audiție, concertele pentru rame- — _• nii muncii din municipiu.

lui de onoare" și prelucrarea folclorică „Ncdee în Paring", compoziții ale prof. Ioan Gorgan, dirijorul formației, fanfara minerilor Văii Jiului (și cele mai restrînse, existente în fiecare localitate), continuă pregătirile pentru următoarele con-

Se lucrează intens la 
izolarea conductei de 
termoficare a Văii Jiu
lui, in zona podului spre 
preparația Coroești.

Foto : N. STEFAN
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• Relatări de Ia meciul: 
Progresul Vulcan — 
Jiul

• Cronica muntelui
• Breviar

Martie ne îniîmpină 
punîndu-ne*in piept, in 
dreptul inimii, semne 
de vis și semne de lumi
nă, pentru ca lumină să 
fie intrarea noastră 
noul anotimp. Ziua 
întețește pașii, ziug în
cepe să alerge ureînd 
spre piscul victoriei sale, 
se oprește • clipă în e- 
chilibru nestatornic^ 
stringîndu-și triumful 
în sărbătoarea echino
xului, ca să alerge ia
răși spre belșugul verii. 
In martie sălciile nasc 
„pui de pisică" și se a- 
lintă în vînt, mestecenii se~ revarsă în ciucuri de 
mătase vie. Martie mină 
pluguri pe șesuri și a-

runcă sub brazde se
mințe mirabile, zei su
premi ai vieții acestui 
pămînt. Peste păduri dor- 

mitînd, peste grădini și 
peste munții cu miez de 
cărbune și aur, peste 
ființa noastră aleargă

o f lacără vie ce ne chea
mă, ne zorește, ne cîntă 
tin cîntec mereu nou și 
dintotdeauna cunoscut. 
Martie, statornic in ne
statornicia sa, ne ceartă 
uneori cu zăpezi și cu 
ploi ca să prețuim mat 
adine și statornic soare
le. Martie ne dezbracă 
de hainele iernii și ne 
dă în schimb aripi de

pasăre. Ne dăruiește 
aripi de pasăre pentru 
că numai zburînd ne 
tem adăpa setea de 
mărginire, pentru 
numai zburind vor 
tea să înflorească 
sele noastre de lumină 
și red. Martie ne învață 
să înțelegem frumusețea 
și chinul primilor pași, 
fragilitatea dîrză de 
mugur a începutului, in 
martie sîntem în conti
nuă căutare. In martie 
căutam brazda sub care 
semințele muncii noastre 
vor putea. să rodească. 
In martie, spune poetul 
Luciăh Blaga: „Căutăm 
pamîntul, unde / mitic 
să ne-alcătiiim, j ochi 
ca oameni să deschi
dem, l dar ca pomii 
să-n-florim".
Corneliu RADULESCU
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Accentul activității politico-organizatorice, 
pe înfăptuirea sarcinilor economice

• MUNCA POLITICA 
IN SPRIJINUL PRO
DUCȚIEI. La Preparația Coroești, munca că desfășurată în durile colectivului fost îndreptată cu cădere spre realizarea sarcinilor de plan. Ca urmare a unei bune activități politico-educative pentru cunoașterea și înfăptuirea hotărîri- lor de partid, activitate desfășurată în acest an de către toate organizațiile de bază, de către toți comuniștii, preparația Coroești a- obținui in luna ianuarie realizări notabile la toți indicatorii economiei- Depășirile obținute la indicatorii producția netă (9,7 la sută), la cărbune sortat (in plus 36 000 tone), la brichete (210 tone), dovedesc cu prisosință exercitarea rolului conducător al organizației de partid pentru creșterea eficienței economice. In adunările generale, în cadrul „momentului economic" se dezbat posibilitățile, rezervele de care dispune colectivul de aici pentru înfăptuirea sarcinilor de plan, a indicațiilor date de secretarul general al partidului, to-

politi- rîn-
a pre-

varășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, la plenarele C.C. al P.C.R. din octombrie și decembrie 1980. la plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii.Dintre măsurile li tico-organ izatoricetreprinse de comitetul de partid, măsuri care vizează creșterea răs-

po- 
în-

secretar adjunct al comitetului de partid, este la locul unde își desfășoară activitatea, pe lingă un bun meseriaș și un bun propagandist". Intr-adevăr. comitetul de partid, toți comuniștii de la preparația Coroe.ști au pe agenda zilnică de lucru o gamă mare de măsuri ca-

a unor stilpii hi- sosesc de

Tribuna muncii de partidpunderii fiecărui munist, a fiecărui părător in sporirea niciei activității ductive, larizarea sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate, repartizarea pe schimburi a unoi' cadre tehnieo-inginerești temeinic pregătite pentru a acorda asistența tehnică. Comitetul de partid a pus, de asemenea, un accent deosebit pe conștientizarea tuturor oamenilor muncii, pe calitatea politico-educative ce desfășoară munist la muncă.„Fiecare spunea 1

co- pre- rod- p reamintim popu- sarcinilor

fiecare locul său
muncii o codene> comunist,Elena Drăgan,

Termoficarea
Petroșaniului

(Urmare din pag. Ia aburului pot fi la
Se

transiurmare în agent termictei ni..uite cel tîrziu sfîrșitul lunii mai a.c., acum greul eons-cohturează de pe perspectiva că lot cade in sarcina truetorului magistralei. Lotul din Paroșeni al Trustului energo.onsbrucția 
e stabilit unele măsuri pentru accelerarea ritmului de construcții-montaje pe magistrala 
Pe tronsonul croni au fost reluate 
6e desfășoară bine lucră
rile de izolații. In zona Cartierului Aeroport — Petroșani s-au repartizat importante efective. Aici 
pe desfășoară în present lucrările de sudură ți de construcții mon
taj pe un front destul de 
larg. Se resimte, însă, de-a-lungul magistralei lipsa de efective. Din totalul de circa 300-350 de muncitor: necesari pentru finalizarea la termen 
a lucrărilor prevăzute în noul grafic, nu sînt asigurați deocamdată decît circa 200. Volumul mare de lucrări de izolații impune suplimentarea ,.c fectivelor de izolatori, tinichigii și vopsitori. Conducerea șantierului, cu sprijinul Trustului ener- goconstrucția, este chemată să acționeze măi e-. nergic pentru concentrarea forței de muncă necesară pe magistrala termoficării.Un motiv de îngrijora-

termoficării. de la Is- Și

re îl reprezintă și intîrz.i- erile care se constată față 'de prevederile ; in achiziționarea rialelor și livrarea jelor. Din 8 pompe tractate pentru 1980, sosit la beneficiar 3. Pentru trimestrele II, constructorului s-au repartizat decit 250 de tone de vată minerală, iar necesarul este de 1100 de tone. Din cantitatea necesară de carton asfaltat și tablă zincată s-a asigurat repartiția doar pentru circa o treime. Nu e asigurat pe deplin necesarul de armături metalice, ventile, vane, electrozi supertit și super- bazic, de alte materiale și utilaje fără de care nu pot continua lucrările și nu pot fi începute la termen probele tehnologice. Beneficiarul, conducerea I.G.C.L. Petroșani trebuie să, dea dovadă de mai multă perseverență în urmărirea respectării termenelor de livrare a utilajelor tractate.Prin reeșalonarea menelor lucrărilor cest an s-a creat cadrul e- potrivit urgentării termoficării Petroșaniului. ...Nu trebuie precupețit nici un efort, nu trebuie pierdută nici o ojă, nici o zi de lucru pentru finalizarea cu succes a stadiilor pentru ter- dina-

inițiale mate- utila- con- n-au decîtI Și nu i

con-ter- din a-

fizice prevăzute, asigurarea agentului mic la consumatori Petroșani în toamna cestui an.
REPROGRAMARE.Tradiționala întrecere de 

I schi dotată cu „Cupa Minerul Lupeni", programată I.inițial pentru zilele de 14—15 martie a.c. a fost * reprogramată. Se va desfășura la cabana Straja Lupeni în zilele de 28—29 martie a.c.

re mobilizează întregul colectiv la înfăptuirea o- biectivelor prevăzute în documentele celui de-a1. Xll-lea Congres al partidului, asigurind cărbunele necesar economiei naționale.
• ACȚIUNEA 

VALORIFICARE, ționînd in lumina eațiilor trasate de cretarul general aldului, tovarășul Nrcoiae Ceaușescu, la Plenara C.C. al P.C.R. din decembrie 1980, privind rentabilizarea întregii activități productive, oamenii muncij de la S.S.H. Vulcan în frunte cu comuniștii, îndrumați de comitetul de partid, au inițiat o acțiune

RE- Ac- indi- se- parti-

revalorificare repere de la draulici careIa unitățile miniere. Numai în lung trecută s-au confecționat din piese recuperate peste 400 de stîlpi. Acest lucru este o dovadă a responsabilității muncitorești, manifestată în rîndurile u- nui colectiv care a înțeles că sporirea eficienței economice este în primul riad o sarcină politică. Paralel cu a- ceastă acțiune la S.S.H. Vulcan se întreprind măsuri pentru gospodărirea judicioasă a metalului. Organizația partid și de tineret reușit printr-o susținută muncă politică — unde un rol însemnat îl au colectivele de agitatori — să mobilizeze toți oamenii muncii la folosirea chibzuită a materiei prime. Confecționarea, în perioada care a trecut din această lună, a peste 500 prelungitoare din material întărește lectivului de partid fermitatecalea eficienței în procesul de producție-

de au

economisit încrederea cocă organizația îl conduce cu și succes pe

activitatea oamenii realizareaConsemnînd desfășurată de muncii pentru sarcinilor economice, undeinițiativele muncitorești joacă un roi din ce in ce mai important în creșterea productivității muncii, merită să relevăm și acțiunea propusă în cadrul ședinței comitetului de sindicat din sect irul XII transport al l.M. Vulcan. Propunerea vizează acțiuni de armonizare, de educare a colectivului timpul buințat fel s-a trimestrială a „Zilei torului de transport", din aceste acțiuni s-a fășurat zilele trecute clubul sindicatelor Vulcan. Organizatorii comitetul sindicatului conducerea sectorului, tru care merită toate dele — au desfășurat

sectorului XII, liber să fie întremai cu folos. Ast- hotărît organizarea sec- Una des- la din
Și pen- lau- 
osusținută activitate pentru pregătirea întîlnirii cu fruntașii sectorului, unde participarea oamenilor • muncii din acest harnic colectiv a fost însoțită de soțiile acestora. Dezbaterile prilejuite de această în- tilnire s-au constituit în-Constantin GRAURE

Responsabilitate față de prestările
Urmare din pag. ii

tr-un veritabil schimb de păreri pe tema „mica mecanizare în activitatea de transport, în atenția conducerii sectorului" aducîn- du-și o contribuție deosebită șefii de echipă, venind cu propunerea de recuperare a tuturor pieselor de la vagonetele strînse pentru casare. Organizatorii acțiunii s-au dovedit plini de fantezie, inventivi în pavoazarea sălii. în ritmul melodiei „Glasul roților de tren", o roată de „lumini" imita mersul angrenajului, iar o locomotivă tracta un tren de vago- nete. Atmosfera aceasta plăcută, bunul gust s-au transmis asupra partici- panților care — zicem noi — au reușit să îmbine armonios noțiunea > îție profesională de recreere. In spus —- reușită dicată oamenilor care asigură necontenit o bună funcționare a transportului subteran atît pe - verticală cit- și pe orizontală. Participanții au solicitat comitetului sindicatului pe mină să fie mai consecvent, în organizarea unor astfel de întîlniri menite să sudeze colectivele de muncă, să. crească pregătirea profesională a oamenilor.
Teodor ARVINTE

de ed'uca- cu cea concluzie seară de- muncii

în luna mai a.c. în o- 
rașu] Uricani este pre
văzut să fie dat în fo
losință un nou cinema
tograf. Amplasat în cel 
mai nou cartier al ora
șului — cartierul Bucu
ra, cinematograful va 
avea 350 de locuri. Aici 
lucrează, sub conducerea 
sing. Constantin Călă- 
toru, formațiile de zi- 
dari-betoniști, condusă) 
de Martin Grito, fierar- 
betoniști, condusă de 
Gheorghe Hristea și de 
dulgheri, condusă de 
loan Călina.

de servicii'*adunare s-a subliniat că atitudinea față de client trebuie să fie plină solicitudine. Să facem ducație cooperatorilor trebuie început cu șefii unități. Pentru a crește beneficiile cooperativei trebuie să se treacă mai mult
indicatorii. Participanții la discuții, între care Vasile Marin, Constantina Petrescu, Victor Datu, Aurel Bă- buț, Constantin Bălan Constantin Simion, au criticat pe bună dreptate ne- realizarea planului la preș- prin gestiunea cooperativei, țările de servicii către prin renunțarea — de cătrepopulație. Cauzele nereali- unii cooperatori — la prae-zărilor se regăsesc în apro- tica de a nu tăia chitanțe vizionarea deficitară cu materii prime și materiale, în utilizarea necorespunzătoare a forței de muncă, întîrzieri de la serviciu, absențe nemoțivate care se ridică la 3918 om/ore, e- chivalînd cu o producție de 2 521 000 lei, cit și folosirea necorespunzătoare a utilajelor din dotare, spațiilor de producție xistente, dar și în atitudinea lipsită de solicitudine a unor lucrători din cadrul cooperativei față de cli- enți. In această direcție în

• EXPOZIȚIE. La clubul sindicatelor din Lupeni a fost deschisă o expoziție de pictură și gra- 1 fică realizată de artiști plastici amatori. Expoziția, dedicată femeii, este deschisă pînă la sfîrșitul cestei săptămîni.
• CONTRACTĂRI. Aninoasa, un număr de lucrători din unitățile comerciale ale comunei, posesori de gospodării individuale, au încheiat zilele

a-La10

Și

de e-Și de
colective în asigurarea u- nei aprovizionări corespunzătoare, tovarăștil Petru Nemeș, responsabilul complexului 10 B Livezeni, subli_ nia: vor 100 pun

pentru diferite servicii prestate către populație. Din cuvîntul tuturor parti- cipanților, prin angajamentele luate a reieșit dorința fermă ca rezultatele anului prezent să fie din cele mai bune. Venind în sprijinul cerințelor populației, maistrul croitor Va- sile Ungur propunea să se e- creeze un punct de desfacere a produselor cooperativei „Unirea" în piața orașului Petroșani.Solicitînd o mai mare preocupare a conducerii
a

acestea contracte cu statul pe anul 1981, pentru a crește animale și a livra «produse animaliere la fondul centralizat al statului.
• MATINEU. Duminică, la clubul sindicatelor din Lupeni, a avut loc un matineu literar-istoric, cu tema „Femeile acestui pă- mînt“. Au participat membrele clubului „Femina", gospodine din cartierele o- rașulu’i, iar elevi de la Școala generală nr. 2 au

prezentat cu acest prilej . un frumos recital de poezii. ,
a DOTĂRI. O mai veche c.erință a tinerilor din căminul nr. 1 Lonea a fost 1 rezolvată. Zilele trecute clubul din cămin a fost dotat cu o nouă bibliotecă și un nou lot de cărți care urmează să fie inventariate și puse la dispoziția tinerilor din cămin.
• REPARAȚII CAPITA- 

i LE. Trecînd la înfăptuirea

„In cazul cînd nu se putea suplimenta cele tone combustibil presă se conecteze complexul 10B la centrala termică ce va fi realizată în cadrul Fabricii de produse lactate Livezeni". „Grija față de averea cooperativei, spunea muncitorul Cornel Revitea, va trebui să fie o preocupare mai mare a consiliului de conducere, începînd cu economia unui prosop și săpun, dar nu neglijind stocurile de produse cu mari valori, care ’ocupă spațiile în depozite. Solicitînd repararea celor două mașini care să asigure o aprovizionare și o circulație mai rapidă între unitățile cooperativei, vom putea renunța la serviciile STRA-ului".

Ion 
Iul tV.“, cua,o. trebuie să ne gîndim forța de muncă calificată, fapt pentru care vor trebui trimiși la cursurile de perfecționare pentru televizoarele în culori cîte un om al muncii din fiecare unitate. Cer consiliului de conducere înființarea u- nei secții de reparat aparate de radio la Petroșani, realizarea unei a- provizionări conform nomenclatorului de piese întocmit pentru înlăturarea stocurilor de piese fără mișcare". Sarcinile anului 1981 sînt cu mult superioare celor precedente. Ele impun cu necesitate amplificarea zare a partid, pentru de conștiință al tuturor lucrătorilor cooperativei în scopul realizării planului.

Romoșan, responsabi- secțieî 35 „Reparații arăta: „De pe acum la

puterii de mobili- organizațiilor de sindicat și U.T.C. ridicarea gradului
obiectivelor fixate în programul pe acest an avînd drept scop întreținerea fondului de locuințe, secția din Petrila a E.G.C.L. a început lucrările de reparații capitale la blocul nr. 317 din strada Republicii Aici se vor monta sobe de teracotă și vor fi înlocuite parchetul și instalațiile sanitare din toate cele 35 de apartamente ale blocului. Se vor efectua și zugrăveli, vopsitorii și repa-

rații la acoperiș. A
• PENTRU CONCE- I 

DIUL DV. La filiala din I Petroșani a Oficiului ju- | dețean de turism, au fost puse în vînzare bilete pen- 1 tru odihnă și tratament în I stațiunile balneoclimateri- | ce din țară pentru trimestrul II al acestui an.
Rubrică realizată de 

V iorel STRĂUȚ
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Baschet, cifvixic B, i»ât*retComedia erorilorFotbal, divizia A
In deschidere, tocmai pe terenul „Veselia", undeva 

la marginea Bucureștiului, juniorii noștri au avut o comportare onorabilă, sur- clasînd Progresul Vulcan la scorul de 3—1 (3—0). Ce păcat că seniorii Jiului au contrastat în comportare, fiindcă o adevărată „comedie a erorilor" s-a petrecut pe gazonul din stra
da Dr. Staicovici. Ambele combatante au demonstrat în luptă sau mai bine zis în teama de a lupta un „stil" nemaiîntîlnit nici în campionatele sătești, numit adesea „anapoda". Au a- bundat pasele greșite, șuturile fără adresă. Oaspeții au avut cel puțin scuza că își abandonaseră șansele în vestiare. Cu toate a- cestea „Vulcanul" < bucu- reștean a... mocnit în terenul advers nu datorită superiorității tehnce, ci pentru că Glonț, Mateescu și 
M. Ionescu au beneficiat de deschideride la adversarii lor Stoica, Neagu et. comp. La nereușita spectacolului și-a adus contribuția și clujeanul Vasile Topan, care a fluierat uneori total neinspirat. De altfel, la singurul gol al partidei, contribuția arbitrului central a fost decisivă. în min. 
27, Mușat a fost trîntit în preajma propriului careu, dar echipa sa s-a ales cu

gu a ratat prima situație de a egala (62). Apoi fazele s-au depărtat de ultimii apărători. Motivele nu sînt prea greu de imaginat. Din tabăra Jiului fost chemat pe tușe chici, înlocuitorul Schmidt a candidat alături de Mușat, Neagu și cel

o lovitură liberă. Singurul jucător care și-a apărat reputația cu multă dăruire, Marica, a plasat balonul, printr-o execuție de mare rafinament, în colțul drept al porții lui Cavai. Culmea este că cele mai clare o- cazii le-a ratat- totuși e- ehipa oaspete. In min. 42, șarja lui Stoichiță a fost Vasiliu, la titlul de
Progresul Vulcan București

Petroșani 1 — 0 (1 —

favorabile

întreruptă prin „placajul" lui I. Alexandru. In repriza secundă (86) Mușat, beneficiind de o deschidere ideală din partea Iui Ciugarin, a lobat balonul peste Bulancea, dar și peste transversală. E drept însă că Și bucureștenii se puteau relaxa mai bine în pauză, dacă înlocuitorul lui Șumulanschi (accidentat), sat" (42).La fond
VînătorU, l-ar mai bine pe fi „Pa-Cavaiacelașireluare, pe anost al jocului, Nea-

DIVIZIA C

'âGiu- său insă
Jiul

mai neinspirat fostbalist, Notabil este că bucureș- tenii erau pe punctul de a evolua cu efectivul dijmuit, fiindcă în min. 80 Țevi era gata să se autoaccidenteze. Spre final jocul a degenerat complet. Bruma de faze interesante s-a risipit, deși prin apărarea stil „schwaitzer" a Jiului (campion al lufturilor Vasiliu) Glonț și M. Ionescu și-au amenajat pista de agrement. S-o spunem cinstit, din formația noastră, în afară de Caval cel mai pe-

riculos atacant... Miculeș- 
eu, s-a ..
repriza secundă. In consecință puținii suporteri ai Jiului, între foarte puținii spectatori din tribune, n-au avut decît a regreta penibilul „recital" oferit de formația lor. Și aceasta tocmai înaintea dificilei confruntări cu universitarii din Bănie, cei care și-au comandat deja tricourile de campioni și fracurile de cupmarii. Atenție, o „comedie a erorilor" se poate ușor metamorfoza în tragedie...JIUL: Cavai — P. Grigo- re, Vasiliu, Rusu, Micules- cu — Șumulanschi, (Vînă- toru), Stoica, Neagu — Mușat, Stoichiță, Giuchici (Schmidt).

Ion VULPE

„văzut" doar îh

Fază din meciul Mi- 
neruI-Știința Vulcan — 
C.P.L. Sebeș, în minu
tul 5 al cele; de-a doua 
reprize, Chirițoiu trans
formă o lovitură de la 
11 m si scorul devine 
2—0.

Jful-Ștllnța Petroșani —Academia 
Militară București 67 — 59 (34 — 34)
JIUL-ȘTIINȚA PETRO

ȘANI — ACADEMIA MI
LITARĂ BUCUREȘTI 67— 
59 (34—34). In fața a numeroși spectatori, în sala de sport a Liceului; industrial minier din Petroșani 
a avut loc partida de baschet dintre echipele Jiul- Știința din localitate și A- cademia Militară din București, contînd pentru etapa a XVI-a a campionatului național divizia B (tineret).- După victoria pe- troșănenilor în meciul din tur (92—86 din 9 octombrie 1980) această nouă întîlni- re cu studenții militari era așteptată de noi toți cu gîndul victoriei. Am asistat la un meci foarte strîns, cu multe faze frumoase. dar și cu multe ratări. Echipa noastră, după ce e condusă cu 2—0, ajunge la 8—2 în favoarea ei. Bucureștenii reușesc . să preia conducerea (22—16 și 24—20). după care controlăm finalul reprizei și reușim să egalăm 34—34. Se

anunța o repriză secundă foarte grea. Cu atît mai grea cu cît echipa noastră a prins o zi nu tocmai bună. Elevii antrenorului Teodor Szilagyi reușesc să sa desprindă definitiv (43 .—34 în minutul 25) și să controleze meciul, învin- 
gînd cu 67 la 59. De la Jiul Știința au punctat i Gheorghe Ghiță (24 puncte), Nicolae Mihuți (16), Francise Deak (13), Alexe Ghiță (12) și Constantin Duna (2). Au mai fost folosiți Radu Bucerzan și Viorel Giura. Arbitrajul lui Ion Ciungu din Tîrgu Jiu, secondat de Dumitru Iliescu din Rîmnicu Vîl- cea, a fost bun. în general, deși în cîteva situații fost depășiți de. meci, remarcat că patru jucătorii noștri au reușit să dea mai multe decît Tarău (10 puncte). Evident, fostul jucător de la Steaua a jucat destul de slab în această partidă.'Pildner JOZSEF

auDe dintrepuncte

Meci frumos cu multe goluri

FOTBAL, divizia B : înfrățirea Oradea — Minerul Lupeni 1—0 ; divizia C: Automatica Mediaș — Minerul Paroșeni 1—0. Republican, juniori : Jiul Petroșani — C.S.S. Mediaș 0—1 ; Gaz metan Mediaș — Minerul Lupeni 4—3.
HANDBAL, Cupa 8 Martie (fete). Liceul de mate- matică-fizică Petroșani —

BREVIARLiceul Petrila 14—21; Grupul școlar minier Petroșani — Liceul Petrila 11— 14; Grupul școlar Petroșani — Liceul de matema- tică-fizică 24—10. Trofeul „8 Martie" a fost cîștigat de către elevele de la Liceul industrial din Petrila.
POPICE, divizia A, Jiul Petrila — Victoria Timișoara 4781—1816 pd !
ȘAH. Intîlnire amicală între „Service" Unio Satu Mare — LR.I.U.M. Petroșani 3,5—6,5.

A. SLĂBII, 
I. BALOI

MINERUL-ȘTHNȚA VUL
CAN — C.P.L. SEBEȘ 6—u (1—0). Hotărîți să se impună, jucătorii echipei gazde reușesc deschiderea scorului încă din primul minut al meciului. Voicu inițiază o acțiune pe extrema dreaptă, centrează lung în careul oaspeților, portarul respinge balonul tocmai la picioarele lui Zlate, care printr-un șut puternic înscrie. Jocul, presărat cu multe „faze calde", a plfi» cut spectatorilor. în minutele 7 și 13, Zlate și Chi- rițoiu ratează majorarea scorului. Cea mai mare o- cazie de gol a oaspeților, de fapt și unica, este ratată în ultimul minut al primei reprize, cînd unul dintre atacanții echipei oaspete șutează din careul mic pe lîngă poarta apărată de Olteanu.

După pauză, gazdele reușesc să mai înscrie încă cinci goluri, nelăsînd nici o șansă oaspeților. In minutul 50 Zlate este faultat în careu. Lovitura de pedeapsă este transformată de Chirițoiu. In min. 61 Postelnicu driblează tot ce-i iese în cale, inclusiv portarul și majorează scorul la 3—0. Celelalte trei goluri au fost marcate în min. 66 de Zlate, min. 7o și 78 de Voicu.S-au evidențiat de la e- I chipa gazdă Zlate, Voicu, Polgar, Haiduc. Bun arbitrajul prestat la centru de Gheorghe Pieptăn.
Minerul-Știința Vulcan : Olteanu, Puțura, Haiduc, Frățilă, Polgar, Chirițoiu, Postelnicu, Voicu, Tismă- naru, Zlate, Faur.

Ștefan NEMECSEK

Foto: Gh. OLTEANU
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Schi

Cupa 8In semn de omagiu, de Ziua femeii, C.M.E.F.S. Petroșani prin comisia de specialitate și în colaborare cu Asociația sportivă Parîngul Petroșani a organizat duminică, 8 martie în Paring un frumos concurs de schi rezervat exclusiv sexului feminin. A participat un număr mare de fete și femei din localitățile Văii Jiului.Concursul a constat din- tr-o probă de slalom uriaș și a avut loc pe pîrtia de schi de sub telescaun.Iată cîștigatoarele pe categorii :
CATEGORIA 7—10 ANI: I. Cristina Botar ; II. Si-

martie

Sîmbătă și duminică, o- rașul Sf. Gheorghe a găzduit etapa de zonă a campionatului republican individual al juniorilor.Luptătorii de la C.S.S, Petroșani, antrenați de Vasile Făgaș, s-au comportat excelent sîmbătă seara, cine; dintre ei fiind cîș- tigători de serie, avînd a- sigurată calificarea pentru finală. Coincidența face ca în finalele de zonă programate pentru duminică cei cinci sportivi : Aron Cîndea (60 kg), Ion Vladislav (70 kg), Sandor Ko-

vacs (75 kg), Marius Ungur (81 kg), juniori II și Iulian Damian (82 kg), juniori I să-și dispute șan-
Lupte libere, 

finala pe zonă

jr.i

mona Podină ; III. Carmen Mager, toate de la Clubul sportiv școlar Petroșani. 
CATEGORIA 10—14 ANI:I. Ramona Beke, C.S.S.P.,II. Cristina Ciortan, Școala generală nr. 4 Petroșani; III. Daniela Ciortan, Liceul de matematică-fizi- că Petroșani. CATEGORIA 
PESTE 19 ANI: I. Gabriela Pică, A.S. Paringul Petroșani ; II. Rozalia Ecsely, A.S. Parîngul Petroșani ;III. Livia Vodă, LEtF.S. 
CATEGORIA 15—19 ANI: I. Ileana Vladislav, II. Nicoleia Armaș, ambele de la C.S.Ș. Petroșani.

Andrei ANGER, 
Dumitru BÎRLIDA

sele pentru ocuparea locului 1 cu sportivi din Brașov.Primul dintre ei, Aron Cîndea, luptător tehnic și bine pregătit fizic și psihic, intră hotărît pe sal-

tea, iar după cele două reprize de luptă diferența de 9—2 la puncte în favoarea lui își spune totul. Au urmat pe rînd Ion Vladislav, Sandor Kovacs, Marius Un_ gur, care deși s-au luptat foarte bine, au avut adversari cu experiență competițio- nală mai mare și pierzînd 5_au mulțumit cu ocuparea locului II. Iulian Damian în primul an de juniori mari, sigur pe el în exe- , cuțiile tehnice și bine pre-i gătit, și-a învins adversarul cu tuș chiar din prima repriză. (F. Pelrică)

Concurs republican în ParingIn această săptămînă masivul Paring va găzdui o importantă competiție republicană de schi. Sub egida Daciadei, pentru obținerea de punctaje adiționale își vor disputa întîie- tatea tineri schiori de performanță reprezentînd cluburi sportive din Sibiu, Vatra Dornei, Predeal, Reșița, Dinamo Arieșeni . și S.S. Petroșani.Concursul este organizat de Clubul sportiv școlar Petroșani pentru copiii ca-

re practică sportul de performanță, în limitele categoriilor de vîrstă cuprinse între anii 1967—1968,1969— 1970 și măi; mici. întrecerile sa vor desfășura pe pîrtiile din jurul cabanei I.E.F.S. în zilele de și 13 martie a.c. Cei întruni punctajele zute se vor califica ; etapa finală. Etapa va avea loc în zilele 18—21 martie pe de schi din stațiunea șoara. județul Cluj. (V.S.)

11, 12 ce vor prevă- pentru finală de pîrtiile Băi-

( însorita
7Â Hp din

!
I
I 
I i

i

i și călduroasa zi de duminică a constituit o puternică tentație de a ieși în aer liber pentru cei ce au drăgit muntele și musețile lui inegalabile, încă de la răsăritul soarelui piața Victoriei din Petroșani a cunoscut a- nimația caracteristică de
au

în- fru-
de protecție a muncii impun la telescaun ordine și disciplină, . tarea priorităților urcare, eliberarea pei de aglomerări pot genera accidente regretabile. Or, tocmai a- ceste norme au fost în

respec- de ram- care

(

nimația duminicilor. Zeci grupuri de schiori luat cu asalt primele au- spre Telescaun.auar- te- să ora
tobuze t.,.. _Intre orele 7 și 8 urcat două autobuze hipline. Din păcate lescaunul a început funcționeze abia la ___9. Intre timp se adunaseră „la rînd" multi turiști. De ce n-a pornit la timp telescaunul ? O echipă de servicitj era prezentă sus, la stația de pornire. Dar jos se afla doar... paznicul. Abia cu cîteva minute înainte de ora 9 au sosit, cu cel de-al treilea autobuz, casiera și cei doi oameni care asigură urcarea pasagerilor. Datorită aglomerației de pe rampa de încărcare, instalația a funcționat cu intermitențe. Normele

Cronica
munieiui

călcate datorită celor ce au urcat pe rampă peste rînd, unii tineri încâlcind chiar și regulile elementare de bun simț. Iată de ce din partea personalului care asigură buna funcționare a telescaunului se cer mai multă hotărîre și fermitate în ceea ce vește respectarea melor de protecție, priorităților, ordinei disciplinei.Dar, considerăm adecvat cerințelor și temui de organizare
pri- nor- 

a. Șine- sis- 
a

lucrului celor de la te- j lescaun. In plin sezon, cind solicitările sînt atit de mari ar fi bine ca ora de pornire a telescaunului să fie cel tîrziu 7 dimineața în zilele de duminică. Cu atît mai mult cu cît și eficiența economică în exploatare ar fi mai mare. Iar un lucru ar trebui să fie de la sine înțeles. Primul autobuz din Petroșani trebuie să transporte personalul de la telescaun... a . în săptămînii seSîntem convinși că timpulpot asigura zile libere pentru cei din personalul telescaunului, care lucrează duminica p.esțe orele de program. Aglomerația de duminică nu s-ar fi produs dacă te- lescaunul ar fi pornit cu două ore mai devreme. Să sperăm deci, că duminica viitoare în ciuda solicitării intense, te- lescaunul va fi pornit mai devreme. Ar avea de cîștîgat din aceasta nu numai cei ce urcă la munte, ci ar fi exploatat maf eficient și telescau- nul. (V. Străuț)
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Din țările socialiste Raport F.A.O
alimentare din ‘Africa 17,10

«N LU/Hf
asupra crizei

FILME

16,05
16,3016,50

MOSCOVA 9 (Agerpres). Meteorologii sovietici au obținut-date-din care rezultă că în regiunea Mării Arul, în zona deserturilor aride, se formează fronturi de ploi de mărimea cărora depinde cantitatea de precipitații pe păminturile desțelenite din Kazahstan.Rolul mării interioare Arai ea generator de ploi pentru păminturile desțelenite a fost elucidat ajutorul fotografiilor mice, precum și prin delarea matematică a coselor atmosferice.In urma constatărilor oamenilor de știință, se vor adopta soluțiile pentru menținerea nivelului mării, care a marcat o scădere considerabilă în ultimii ani.

cu cos- mo- pro-

circa opt milioane tone, mareînd o creștere de 10 la sută față de anul 1979. Ca rezultat al extinderii relațiilor comerciale ale Chinei cu alte țări, vasele chineze de transport oceanic au acostat, în 1980, în 420 de posturi ale lumii, realizind un trafic de peste 40 milioane tone mărfuri.
★

HAVANA 9 (Agerpres). Ministerul cubanez al Construcțiilor a anunțat că anul acesta vor fi realizate în țară 77 obiective e- conomice. Printre proiectele în curs de înfăptuire sînt enumerate noile cilăți de producție la binatul siderurgic Marți", o fabrică de trucții metalice și unplex agroindustrial. De a- semenea, se vor încheia o serie de lucrări hidrotehnice care vor asigura irigarea a 42 000 ha. Se menționează, de asemenea, realizarea a opt obiective portuare.

capa- com- „Jose cons- com-
BEIJING 9 (Agerpres). Flota oceanică a R.P. Chineze numără în prezent peste 400 de vase de diferite tipuri și dimensiuni, cu o capacitate totală ds

ROMA 9 (Agerpres). — Pc continentul african criza alimentară s-a agravat în ultimele șase luni — se arată într-uș raport publicat la Roma de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (F.A.O.). Pentru satisfacerea necesarului dei alimente, a declarat Edouard Saouma, directorul general al F.A.O., statele africane trebuie să importe în anul agricol 1980/1981 peste 6.5 milioane tone metrice de cereale, cu 43 la sută mai mult comparativ cu anul agricol precedent. într-un mare număr de lăți africane — a arătat directorul general al F.A.O. —, recoltele de cereale sînt grav afectate de o secetă prelungită sau de inundații.Edouard Saouma a arătat că statele dezvoltate tre-

buie să-și sporească, ajutorul tehnic și financiar acordat țărilor din Africa tn eforturile pe care acestea le fac în direcția dezvoltării agriculturii, astfel incit ele să fie în măsură să-și satisfacă, într-un viitor apropiat, necesarul de produse alimentare din producție agricolă proprie.

PETROȘANI — 7 N 
iembrie : Iarba crește pînă ia cer ; Republica: Boby Deerfield; Unirea: Bietul loanide, I—II..

LONEA : Morții fac umbră.ANINO ASA : Tntilui- re de gradul 111.VULCAN — Luceafă
rul : Fugi, te iubesc; 
Muncitoresc : Femeiadispărută.

17,3518,2018,5019,0019,25

Divergente politice Acord sovieto-japonez

SANTIAGO DE CHILE 9 (Agerpres). — Zece jnem- bri ai conducerii Partidului Socialist din Chile — partid interzis de actualele autorități militare chiliene — au fost arestați la . Concepcion sub acuzația că desfășurau activități ilegale — s-a anunțat oficial la Santiago de Chile.Autoritățile guvernamentale chiliene au intensificat, în ultimele zile, acțiunile represive împotriva persoanelor cu vederi democratice — relevă agenția E.F.E. —, subliniind, de- . altfel, că intrarea în vigoare. la 11 martie, Constituții nu va zenta o „deschidere că in viața internă tului“.

MOSCOVA 9 (Agerpres). La 9 martie, la Moscova a fost semnat un acord sovieto-japonez pentru exploatarea resurselor forestiere ale Siberiei și Extremului Orient pe termen de șase ani — informează a- genția TASS. Pe baza a- cordului se vor realiza importante livrări de instalații, mașini, materiale și

de alte mărfuri din Japonia în U.R.S.S. în vederea exploatării resurselor forestiere pe teritoriul Uniu- • nii Sovietice în schimbul livrărilor de cherestea sovietică părții japoneze.Anterior, două acorduri asemănătoare au fost semnate de cele două țări în anii 1968 și 1974, relatează agenția TASS.
Demonstrații ale femeilor din Italia

LUPENI — Cultural :Moscova nu crede în lacrimi, I—II ; Munci
toresc : Pumni în țărînă. 20,35

a nou repre- politi- a sta-

ROMA 9 (Agerpres). In întreaga Italie, zeci de mii de femei au participat duminică la o serie de manifestații cu prilejul „Zilei internaționale • a femeii". La Roma,’ circa 20 000 de membre ale Uniunii Femeilor Italiene și ale altor organizații de femei au monstrat pe străzilecentrul capitalei, scandînd lozinci în apărarea drepturilor lor, pentru egalitate
de- din

cu bărbații, pentru creșterea rolului femeii în societate.La Napoli, peste 2 000 de demonstrante au cerut să participe la reconstrucția orașului, greu lovit de cutremurul din 23 noiembrie anul trecut. Asemenea manifestații ale femeilor au avut loc și în alte zone din regiunea Campania, unde și-a pus pecetea cutremurul devastator.

PESTE 100 000 de cetățeni vest-germani au semnat un apel adresat guvernului federal de a anula hotărîrea sa inițială privind acceptarea amplasării pe teritoriul R.F. Germania a unor noi tipuri de rachete nucleare americane cu rază medie de acțiune. Inițiatorii acțiunii subliniază necesitatea ca, prin eforturi comune ale tuturor statelor, să fie frînată - cursa înarmărilor nucleare.
LA CLINICA universi

tății Witswatersrand din 
Johannesburg a fost efec
tuată cu succes o operație 
pe cord deschis Ia un nou- 
născut. Potrivit unei de
clarații făcute de doctorul 
Peter CoIsen, copilul — ile 
numai o zi — nu 
suficient sînge în 
întrucît ii lipsea 
dintre ventriculul 
artera pulmonară.

INTRO DECLARAȚIE făcută la San Salvador, reprezentantul Bisericii sal vadoriene. arhiepiscopul Arturo Rivera. s-a pronunțat împotriva activităților cu caracter terorist ale organizațiilor de extremă dreapta din țară. „Acțiunile lor reprezintă una dintre cauzele relelor sociale și politice care dăinuie de mai mult timp în Salvador" — a spus Arturo Rivera .

lelex.Teleșcoală.Curs de limba engleză.Album istorie. (Istoria României — Mărturii și documente).Consultații în sprijinul învățămin_ tuluj politico-ideologic.Clubul tineretului.îndrumări pmlru lucrătorii din cultură.1001 de seri.Telejurnal.Actualitatea nomică.Ancheta„Nuntă epilog nai**.Teațru
tună pe
Sycoinore" de Reginald. Rose. Premieră pe țară.Comorile artei muzicale.Telejurnal.

agri-
cula... TV : dar și tri Su

TV : „Fur-
strada
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încă din anii ’60, guvernul sud-african a căutat să atragă capitalurile americane, a căror afluență a fost foarte mare pînă în1974. Și, în ciuda scăderii profiturilor începînd din1975, firmele americane continuă să investească în sectoarele de vîrf ale economiei sud-africane, unde rentabilitatea este ridicată. Peste 350 de întreprinderi— dintre care jumătate figurează pe lista „Fortune**— au filiale în Republica Sud-Africană. Din 1970 nă în 1977, peste 50 bănci și sucursalele lor acordat împrumuturi termen lung. In ' ultimii cinci ani, investițiile , au făcut un nou salt înainte t ele au crescut de la 1,6 - miliarde dolari, în 1976, la 2,4 miliarde dolari, în 1979, și au continuat să sporească în 1980; împrumuturile pe termen lung s-au majorat de la 2,2 miliarde dolari, în 1976, 2,4 miliarde 1977. Ele au fost, apoi, înlocuite cu împrumuturi pe termen scurt acordate tot de băncile americane.Aceste cifre nu dau însă măsura exactă a investițiilor și împrumuturilor a-
dolari.

primea 
plSmîni 

valva 
drept și

TV 22,0521,50

sudori

Retribuția și condițiile de încadrare sint 
cele prevăzute de Legile nr. 12/1971 și nr. 
57/1974.

9,00 Teleșcoală.11.15 Călătorie în LTni- verș — serial științific.12.15 Telex.

strada Republicii nr. 137 A 
încadrează direct sau prin transfer 

fochișți 

lăcătuși mecanici 

instalatori sanitari

menținerea
••••••••••••••••••a•••••••••

mericane acordate R.S.A. Intr-adevăr, multe profituri sint reinvestite pe loc; iar pe de altă parte, societățile fac investiții indirecte, prin intermediul companiilor canadiene’ sau vest-europene, unde ele dețin o parte a capitalului. Capitalurile americane dețin peste 2,3 miliarde de acțiuni sud-africane. R.S.A.

porturile. electronica, lormatica și. telecomunicațiile). Astfel, trei firme a- mericane asigură jumătate din aprovizionarea cu. petrol a R.S.A. In domeniul informaticii, firmele ameri- cane dețin 70 la sută din piața acestei țări. Calculatoarele electronice americane permit controlarea oamenilor muncii emigran-
pi- de au pe

la în

Din presa străină
(„LE MONDE DIPLOMATIQUE')

este încă în căutare de noi capitaluri străine. In septembrie anul trecut. „City Bank" hotărăște să participe la Un împrumut de 250 milioane dolari finanțat de un consorțiu de bănci. „Bank of America" prevede și ea investiții în această țară.Acest aflux luri a permiscumpărării de utilaje tehnologie modernă pentru industria nucleară și de armament, dezvoltareaciic’f? (petrochimia,
RFDACTIA SI ADMINISTRAȚIA! Petroșani str Republici? a» ’C, ‘sietoane 4 16 62 (secretariat). 4 2464 (se<tiil llPtl’l'Ll Tipografia Petroșani, »tr. Republicii nr, 67.

■ ' ■ ■ ■■ ' ■ ■. ■■ ■ . ■■■■.■■ .■ ■' ' \ ■■■' ■ :

de capita- finanțarea ȘiEl a permis . șectoarelor- trans-

#■ți și supravegherea deplasării oricărui om al muncii african. Ele sînt indispensabile armatei și industriei nucleare. Am putea multiplica exemplele: este imposibil să disociezi modernizarea economiei sud-africane de întărirea aparatului de represiune și a- partheid.Aceste capitaluri au permis, de asemenea, R.S.A. să-și fabrice în țară peste 75 la sută din materialul militar. Firma americană „Eftlbr** a construit — și apoi a mărit — capacitatea

de producție a uzinei lichefiere ’ a cărbunelui „SASO 1L‘; care urinează su furnizeze in curînd aproape jumătate din carburantul lichicf al Africii de Sud. Investițiile americane contribuie la asigurarea supraviețuirii regimului de apartheid. în condițiile accentuării presiunii statelor africane din „prima linie".Cu toate aceste investiții, nivelul de trai al africanilor nu a fost deloc îmbunătățit. Reprezentînd 71 la’ sută din populație, negrii nu au perceput decît 23 la sută din venitul național în 1976. De atunci, salariile reale au scăzut, iar discrepanța dintre salariile muncitorilor albi și ale celor negri s-a mărit. Companiile americane nu au modificat condițiile de muncă. Ele nu folosesc decît 70 000 de africani dintr-un total de peste 8 milioane, conti- nuînd să reducă efectivele mîinii de lucru semicalificate. __________rămîn mizerabile. Societățile americane muncitorilor negri inferioare minimului vital, si asa destul de scăzut.
(AGERPRES)

africane Salariileplătesc salarii

încadrează pentru Secția de foraj Valea 
Jiului (Bârbăteni) următorul personal :

— sondori șefi de sondeze

- sondori

■ mecanici

sudori

dulgheri

— tractoriști

foraj

și buldozeriști 

necalificați — cu posibilități— muncitori
de calificare în meseria de sondor de 
către Secția Valea Jiului.

Se asigură cazare gratuită în cămine pen
tru nefamiliști.

Spor de șantier conform legii.

Prezentarea pentru încadrare la Secția de 
prospecțiuni și explorări geologice Valea 
Jiului din Bârbăteni (Lupeni) jud. Hune
doara.

Informații suplimentare la telefon «• _Lu 
peni 208.


