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LA NOUA PREPARAȚIE DIN PETRILA

INTENSIFICAREA RITMULUI DE LUCRU

înnobilare a 
dc la prepara- 

— colectivul
1 al I.C.M.M. 
reușit să reali-

pentru mai buna utiliza
re a timpului de lucru, a 
mecanizării lucrărilor prin 
folosirea la indici sporiți a 
utilajelor din dotare, pen
tru organizarea superioa
ră a muncii. Sîntem da
tori să Ie valorificăm in
tegral ! Completarea for-

de la nivele su-\fnsușindu-și principala 
exigență pe care titularul 
obiectivelor de investiții, 
C.M.V.J., ne-a pus.o în 
față — concentrarea e- 
forturilor pentru finaliza
rea în termen a noilor ca
pacități de 
cărbunelui 
ția Petrila 
șantierului 
Petroșani a
zeze integral sarcinile sta
bilite pentru trimestrul I. 
In condițiile unui trimes
tru în care activitatea pe 
șantier a fost afectată de 
o iarnă grea, acest rezul
tat a solicitat eforturi spo
rite din partea constructo
rilor și monturilor. Pri
vit din unghiul de vede, 
re al perspectivei însă, 
cantitatea de lucrări rea
lizate — puțin peste 20 
la sută din sarcina anuală 
— reflectă că ritmul de 
execuție în etapa urmă
toare trebuie să sporească 
substanțial, astfel îneît ter
menul scadent pentru în
ceperea probelor tehnolo
gice la principalele insta
lații să fie respectat.

Ce concluzii se desprind, 
acum, în etapa de trecere 
între două trimestre, pri
vind posibilitățile de in
tensificare a ritmului de 
lucru ? In primul rînd 
aceea că dispunem încă 
de mari rezerve interne

Sub semnul urgențe
lor în investiții 

NOILE CAPACITĂȚI 
CARE TREBUIE 
SĂ PRODUCĂ 
ÎN ACEST AN

ței de muncă în meserii 
deficitare depinde, în 
măsură hotăritoare de pro
priile noastre acțiuni, ale 
conducerii șantierului, ale 
maiștrilor de la punctele 
de lucru și compartimen
tul de resort al șantierului 
și întreprinderii noastre. 
Dar soluționarea proble
mei depinde și de crearea 
unor spații de cazare pen
tru muncitorii noi, țintnd 
cont că și cele care au e- 
xistat — un cămin de ne- 
familiști la Aeroport — 
sînt ocupate de circa trei 
ani în alte scopuri. Soli
cităm în această privință 
sprijinul mai eficient al 
factorilor de decizie și de

răspundere 
perioare.

Trei lucrări de bază ale 
preparației — secția spă
lare, mărirea capacității de 
epurare a apelor și silo
zurile pentru produsele 
spălate sînt plasate cu for
ță de muncă, dar nu la ni
velul cantităților fizice 
rămase de executat — 
peste 35 OOo mp cofraje, 
30 000 mp pardoseli și ten
cuieli, 5 700 tone de con
fecții metalice, 500 
de conducte 
etc. Conducerea 
rului. împreună 
organizației de 
șantier a plasat 
mai bune formații 
lucru ale șantierului, 
duse de Albu Petru 
Ghiban Aurel — lăcătuși, 
Vasile Aurel și Dobre loan
— dulgheri, Boian Aristică
— fierar-betoniști, Bo
boc Vasile — betoniști, 
Nagy Dezideriu și Gruian 
Ion — zidari, Gică Petru — 
electricieni, pe cei mai 
cojmpetenți maiștri — Io
sif Tomșa, Ervin Wiesen- 
meier și Anton Dotzauer. 
Organizatoric, pentru a 
întări controlul și răspun-

Ing. Constantin DINCA, 
șeful șantierului nr 1 

Petrila al I.C.M.M.

tone 
tehnologice 

șantie- 
cu biroul 
partid din 
aici cele 

de 
con- 

Și
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Blocuri de locuințe — 
mii de apartamente 
pentru oamenii muncii 
din Valea Jiului, una 
din dovezile elocvente a- 
le grijii partidului pen
tru om și nevoile sale. 
In imagine — unul din 
blocurile construite 
Uricani.

«o ’.j! y
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Pe baza 
producției de cărbune

Indicatori superiori 
de eficiență,

Colectivul minei Lupeni a reușit să încheie pri
mul trimestru al anului cu indicatori de eficiență su
periori. Aceste rezultate au fost obținute pe baza rea
lizării exemplare a sarcinilor de creștere a producției 
fizice — 32 158 tone cărbune extrase suplimentar —, a 
depășirii planului la lucrările de pregătiri și deschi
deri cu 210, respectiv, 40,9 ml, a productivității mun
cii planificate cu 21 kg/post, precum și prin reduce
rea consumurilor specifice prevăzute la materiale și 
energie.

Planul producției marfă a fost depășit cu 5 920 000 
lei. cheltuielile la 1 000 lei producție marfă au fost rea
lizate în proporție de 99,9 la sută și ceea ce este mai 
important — principalul indicator al noului mecanism 
economico-financiar — la producția netă valorică, sar
cinile de plan pe primul trimestru au fost depășite cu 
17,7 la suta.

In frunte 
brigăzile 

din abatajele 
mecanizate

(Continuare în pag. a 2-a>
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obținu- 
sectoru- 
Vulcan, 
produc- 
de 640

a brigăzii (pag. a 2-a)

SPORT
(pag, a 3-a)

ABATAJULUI 
operă colectivă 

de mineri

4î

Iț

IN ZIARUL DE AZI

Rubricile 
tre „Vă 
măm" și Cabi
net juridic

noas- 
infor-

Minerii din marile aba. 
taje mecanizate ale minei 
Uricani se află și în peri
oada ce a trecut de la în
ceputul acestei luni în 
fruntea întrecerii pentru 
mai mulț cărbune. Cela 
mai bune rezultate pe 
ceasta lună le-au obținui 
pînă acum brigăzile condu
se de Laurențiu Kelemen 
(abataj mecanizat pe stra
tul 18) și Gheorghe Scorpia 
(abataj cu susținere in
dividuală) din sectorul 
II, care pe bază depășirii 
productivității muncii pla
nificate cu cîte 30—45 kg 
pe post au înregistrat piu» 
suri de peste 300 tone ’căt> 
bune fiecare de la 
tul lunii.

Rezultate bune a 
șl brigada condusă
nerul Bob Evian, din 
tul 15, blocul IV al sec
torului I. Din frontalul ex
ploatat de această brigadă 
s-au extras suplimentar de 
la începutul lunii peste 14»* 
tone cărbune.

începu-

obținuji 
de mi- 

stra-

------------------------------- ,—

Unul din cei mai 
vechi si harnici șefi de 
brigadă de la IM Vul
can este minerul Ilie 
Chiron, care de la înce
putul acestui an și-a 
realizat și depășit sar
cinile de plan lunare, 
în medie cu peste 70 
mc. In imagine brigadi
erul Ilie Chiron, alături 
de ortacul său Gheorghe 
Morariu.
Foto : Șt. NEMECSEK jmod deosebit — Constan

tin Parasca, loan Oltea
na, Vasile Căliman, Au
rel Matiș, loan Drogo, 
mir, Dumitru Corjescu.

Încă de la preluarea 
brigăzii, în martie l'l'.iO, 
am căutat să aplic 
ce am învățat de la 
gadierul

In rezultatele 
te de colectivul 
lui V al minei 
care a realizat o 
ție suplimentară
teme cărbune și 70 ml la 
lucrările de pregătiri în 
trimestrul I — se regă
sește și activitatea brigă
zii conduse de 
Paraschiv Ciu
rescu, că
reia îi aparți
ne mai mult 
de jumătate 
sectorului.

Printr-o mai bună or. 
ganizare a muncii, între
ținerea corespunzătoare a 
căilor de acces, asigura
rea unei aprovizionări 
mai bune, cit fi prin res
pectarea monografiei de 
armare, brigada a reușit 
să realizeze 400 tone căr
bune peste prevederile 
planului de producție al bună a lucrării pe tare 
trimestrului trecut. Ce
le relatate de tînărul șef 
de brigadă Paraschiv 
Ciurescu evidențiază (ap. 
tul că: „Realizările ob
ținute de colectivul bri
găzii se datoresc dorin
ței de afirmare a fiecărui 
miner, evidențiindu-se in

minerul

ÎNSEMNĂRI

din plusul

Colectivul I. M. Livezeni, puternic angajat pentru
ceea 
brz- 
Am 

un 
ies--

EXAMENUL MATURI
Ioan Bud. 

întronat 
spirit de 
ponsabililale 
țață de sar- 

producție și oa-. . . . I
menii au înțeles că re. I 
tribuția noastră se face < 
după rezultatele muncii". I 
Reușita omogenizării co- l

emile de

lectivului a dus la crește, i 
rea productivității zilni- 1

!

) 
i 
i 

o execută acum, într.un l 
nou abataj, brigada lui I 
Ciurescu, prin care se > 
reduc ulterior costurile' | 
cu întreținerea lucrării l 
miniere.

(Continuare îh pag. a Z-a) j.

partid 
demer- 
acrivi-

de la organizațiile de bâză 
la comitetul de partid, de 
la brigăzi la conducerile 
sectoarelor și pînă la con
siliul oamenilor muncii — 
pentru materializarea lor 
cu rezultate bune în pro
ducție.

Cu asemenea receptivi-

năm atît ziua de 1 Mai’ cît 
și cea de-a 6O_a aniversare 
a partidului cu îndeplini
rea — nu valorică, ci fi
zică — a planului în toate 
domeniile..."

Recenta adunare a acti
vului de partid de la I.M. 
Livezeni a dat cu pregnan

activi-
un

cuce, în trimestrul I,
450 kg [post.

Șeful sectorului, 
Cristian Dinescu, ne măr
turisea despre calitatea

ing.

Teodor ARVINTE

Ce comandamente po
litice, economice și soci
ale primează pe plan ge
neral, în viața întreprin
derii și a colectivului ? 
Spre care din ele trebuie 
îndreptate prioritar atenția 
organizațiilor de 
și a. comuniștilor, 
sul mobilizator al
tații politico-educative des
fășurate în rîndurile oa
menilor muncii pentru a 
asigura înfăptuirea lor ? 
De la asemenea imperati
ve a pornit comitetul de 
partid de la mina Live
zeni cînd a adoptat actua
lul stil de muncă pătruns 
de dinamism, îmbogățit 
cu elementele perfecționă
rii, ale noului. Un stil de 
muncă a cărui trăsătură 
dominantă este receptivi
tatea la comandamentele 
momentului politie si eco
nomie. mobilitatea de a 
acțiune la toate nivelele —

NOU in stilul și metodele muncii de pattid

tate și mobilitate au ac
ționat organizațiile de 
partid, comuniștii de Ia 
mina Livezeni și pentru 
transpunerea neîntîrziată 
în viață, în colectivul lor, 
a însuflețitor.ului îndemn 
dat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, la ple
nara CC. al P.C.R. din 
25 martie a.c. în care spu
ne: „Trebuie să întîmpi-

ță expresie hotăririi fer
me a comuniștilor, a tu
turor oamenilor muncii de 
aici, mobilizați de organi
zațiile de partid din sectoa
rele productive, de a trans
pune în viață patrioticul 
îndemn adresat poporului 
de secretarul general al 
partidului de a spori rea
lizările și a asigura în
deplinirea planului fizic pe 
1981 — primul an al actu-

TAȚII
aiului cincinal. Măsurile 
politico-organizatorice a- 
doptate de adunarea ac
tivului de partid vizează 
ridicarea întregii
tați a colectivului la 
nivel de excepție în luna 
aprilie pentru a cinsti cu 
demnitate muncitorească 
ziua de 1 Mai și glorioasa 
aniversare a 60 de ani d« 
la crearea partidului. In 

' adunare, minerii sectoru
lui II s-au angajat să ex
tragă peste plan, în luna 
aprilie, 1000 tone cărbune, 
cei de Ia sectorul I 50* 
de tone, iar colectivul bri
găzii condusă de comu
nistul Aftonic Costea a ho
tărî t să contribuie la reali
zarea angajamentului asu
mat de sectorul II cu 80* 
tone depășire a planului 
la cărbune pe această lu
nă. Angajamente mobili-

I. BĂLAN
(Continuare în pag. a 2-aț
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audio-vizua- 
popularizarea 
de muncă ale 
din sectoare, 

poli-

(Urmare din pag. I)

Randamentele abatajului ț
(Urmare din pag. I)

.la

ridicarea 
în rîn- 

minie- 
Valea 

și

Examenul maturității

programului de produc. ! 
ție înseamnă tone de căr J 
bune. în formația lui | 
Ciurescu sînt oameni nu

politic 
converg o 

stabi-

V'
minalizați pe schimburi |
------  ,------ _—i.— 3 *

zatoarc dc a susține, a- 
ceste obiective de între
cere au fost luate și de 
comuniștii ce conduc bri
găzi ca Mircea Secrieru, 
Constantin Nica, Pamfil 
.V lai cu, Gheorghe lirl- 
țean, de maiștrii Grigore 
Mandia. Mihai Apetrii, 
Kadar Arpad, Mihai Rii- 
su, Ilie Bodeanu, Cons
tantin Corcodel și alții.

Hotărirea colectivului 
l.M, Livezeni este de a 
obține în luna aprilie 

... realizări de vîrf. Pen
tru a avea garanția în
deplinirii acestui obiec
tiv, adunarea activului de 
partid a stabilit ca peri
oada 20-30 aprilie să fie 
declarată decadă record 
în producție. Spre atin
gerea acestui țel 
și economic 
seamă de măsuri 
lite în adunare. Colecti
vele sectoarelor II și I, 
sub conducerea Organiza
țiilor de bază, acționînd 
cu energii sporite în 
ceste însuflețitoare 
de întrecere pentru 
făptuirea lor, vizează 
voltarea succeselor 
trimestrul I, 
amplificarea 
de plan 
sectorul 
sectorul 
primele

a- 
zile 

în- 
dez- 
din 

respectiv 
depășirilor 

(peste 1100 tone 
II și 440 tone 
I) obținute în 
trei luni. Ace-

lași obiectiv — 
minei Livezeni 
dui colectivelor 
re fruntașe din
Jiului — îl vizează și 
măsurile stabilite privind 
integrarea sectorului III 
în efortul realizării pla
nului pe întreprindere, In 
perioada decadei record 
în producție (20—30 a- 
prilie) va fi pusă în func
țiune. în sector, o nouă 
capacitate de producție 

■— loc de muncă dotat cu 
complex mecanizat
SMA-2 și încredințat ex. 
perimentatei brigăzi con
duse de comunistul Pe
tru Scredeanu. Prin darea 
în exploatare a acestor noi 
capacități colectivul sec
torului III scontează ca, 
începînd cu ultima deca
dă a lunii aprilie să-și 
realizeze planul, creînd 
astfel premisele ca în 
luna mai să-și depășeas
că sarcinile și să recupe
reze jumătate din pro
ducția restanță — 5900 
tone — din primul tri
mestru. „Este un ma
re moment din efor
tul colectivului 1 nostru 
pentru repunerea în în
tregime în funcțiune a 
capacităților de producție, 
de a ne integra, alături 
de celelalte sectoare, cu 
contribuția noastră la ri
dicarea minei Livezeni

în rîndul colectivelor 
fruntașe" — ne spunea 
inginerul Ignat Dane, șe
ful sectorului IIT.

Ceea ce întreprinde in 
aceste zile colectivul mi
nei Livezeni, organiza’,.a 
sa de partid, este identic 
cu trecerea unui examen 
al maturității politice și 
economice. De aceea ac
tivitatea concretă a co
muniștilor in brigăzi, ac
țiunile colectivelor do a- 
gitatori de lă locurile de 
muncă, dezbaterile în a- 
dunările generale ale or
ganizațiilor de bază vi- 
zînd materializarea mă
surilor de impulsionare 
maximă a activității pro
ductive și de amplificare 
a realizărilor la cărbune, 
propaganda 
lă privind 
obiectivelor 
colectivelor 
întreaga activitate 
tico-educativă avînd 
scop creșterea spiritului 
de angajare în muncă, îi 
tărirea ordinii și disc' 
plinei se desfășoară 
înaltă amplitudine. Sînt 
temelii trainice ale

Colectivul secției, de marochinărie din cadru] cooperativei .. . din Lu-
peni se numără printre formațiile de lucru cu cele mai bune rezultate. . Pro
dusele executate aici sînt deosebit de apreciate atît de cumpărătorii din Va
lea Jiului cit și de cei din peste 20 de județe, unde unitatea îsi desface produ
sele. - Foto : Șt. NEMECSEK

- 

Intensificarea
ritmului de lucru

(Urmare din pag. I)

derea în exercitarea sar
cinilor, exclusiv pentru 
preparație ființează un iot 
special de construcții. For
mațiile sînt integral cu
prinse în sistemul de 
eru în acord global, 
cea mai pretențioasă ope
rație — de betonare — 
se desfășoară neîntrerupt, 
pe două schimburi pre-,
lungite. Sînt create con
diții ca, pe măsura com
pletării forței de muncă — 
direcție în care acționăm 
energic în aceste zile — 
să extindem activitatea pe 
două schimburi și la ce
lelalte operații.

Intîmpinăm greutăți în 
aprovizionarea cu materi
ale. La cablu pentru sem
nalizare, oțel-beton, che
restea și la alte materiale, 
deși la nivelul șantierului 
și serviciul de aproviziona
re al întreprinderii au fost 
întocmite documentațiile ' 
necesare, compartimentul 
de resort al C.M.V.J. — 
for tutelar și titular de 
investiții — nu a asigurat 
pînă în prezent acoperi
rea necesităților cu repar
tiții și cote. La agregate 
pentru betoane, pentru a 
face față nevoilor pe două 
schimburi, asigurăm apro
vizionarea cu mașini ru
tiere — și acestea, se știe, 
deficitare -T în condițiile 
rfnd la rampa de descăr
care special amenajată 
pentru transportul pe calea 
ferată, soluție mult mai o- 
perativă și eficientă eco
nomie, ni se asigură can
tități de agregate ce 
prezintă doar 30-40 la

In

var

din cele necesare.
Benei iciarul, preparați a 

Febrila, ne asigură docu
mentații, amplasamente și 
posibilități de decontare 
a producției la nivelul sar
cinilor de plan. Au fost 
perfectate, de asemenea, 
formele pentru ca două 
echipe din preparație să 
participe în acord global la 
montajul utilajelor și insta
lațiilor din viitoarele ca
pacități de producție, pre- 
gătindu-se astfel pentru 
exploatarea lor corectă o- 
dată cu punerea în func
țiune. Aceasta constituie 
o formă de conlucrare foar
te eficientă. Volumul mare 
de utilaje în stoc care nu au 
front de lucru asigurat, în 
timp ce o parte din utila
jele ce dispun de front nu 
sînt încă sosite, reclamă 
eforturi mult mai energi
ce, sprijin efectiv din par
tea beneficiarului și titu
larului de investiții pen
tru aducerea situației din 
șantier la cerințele gia- 
ficelorr ,

îmbunătățirea conlucră
rii tuturor factorilor care 
concură la realizarea a- 
cestui obiectiv prioritar de 
investiții al anului a fost 
impulsionată prin coman
damentele care se țin la 
fața locului, concretizîndu- 
se prin adoptarea măsu
rilor celor mai urgente im
puse de situația de fapt. 
Hotărîrea fermă a eons- 
trucîorilor si mentorilor 
este de a-și concentra în. 
tregul potențial de care 
dispun pentru a ^sigura 
punerea în .funcțiune 
termenul prevăzut" a 
cestei mari capacități.

la
d“

temelii trainice ale suc
ceselor pe care colectivul 
minerilor de la Livezeni 
le pregătesc pentru a le 
aduce drept înalt oma
giu muncitoresc zilei de 
1 Mai și celei de.a 60-a 
aniversări a partidului.

CONCURS PROFESIO
NAL. Sîmbăiă, 11 aprilie I a.c., la ăutocoloana I.T.A. I Vulcan a avut loc faza pe
întreprindere a concursului 
profesional „Stăpîn pe vo- 
lon". Concursul s-a des
fășurat pe două categorii 
de vîrstă: pînă 'la 30 ani 
și peste 30 ani.

Cîștigătorii primelor trei 
locuri au fost : categ. pînă

la 30 ani : Pavel Lucui 
(I.T.A. Vulcan). Gheorghe 
Pop (I.T.A. Petroșani), 
Constantin Vultur (I.T.A. 
Vulcan); categ. peste 30 
ani : Constantin Popescu 
(I.T.A, Petroșani). Iosif 
Gisa (I.T.A. Vulcan). Du
mitru Ciobănită (r.T.A. Pe
troșani). (A. Petculescu)

LUCRARI in gradina.
Zilele 
arabil 
trarea 
I.onea

trecute, pe terenul 
— 1 ha — de la in- 
în incinta minei 
au început lucrări-

A început 
onorarea contractelor

După ce au încheiat cu 
statul, încă din trimestrul 
I, în totalitate, contractele 
prevăzute în planul pe 
1981, țăranii crescători de 
animale din comuna Ba
nița, mobilizați de consi
liul popular și deputați, au 
început să-și onoreze obli
gațiile 
carne, 
pînă 
tone 
peste prevederile primului 
trimestru la acest produs. 
Au început, totodată, și 
livrările la lapte de vacă, 
zilnic predîndu-se cantități 
tot maj mari.

contractuale. La 
au fost predate 

în prezent 23,8 
— cu 3,8 tone,

La redacție am primit 
numeroase scrisori de la 
oamenii muncii din Valea 
Jiului, în care solicită lă- 
.muriri eu privire la drep
turi cuvenite, potrivit acte
lor normative în vigoare. 
De această dată cîteva pre
cizări în legătură cu De
cretul 197/1977, cu privire 
la ajutoarele ce se acordă 
mamelor cu mai mulți co
pii și soțiilor de militari în 
termen, precum și la in
demnizația de naștere. Iată 
cîteva precizări care sînt 
valabile și pentru: 
Elena Ancuță și Maria No
vac din Vulcan, Ion Dăro- 
ni din Petroșani.

Din dispozițiile Decretu
lui 197/1977 rezultă că 
mamele care au în îngrijire 
5 sau mai mulți copii în 
vîrstă de pînă ia 18 ani au 
dreptul la ajutoare bănești. 
Sînt luați în considerare 
copiii din căsătorie, 
din afara căsătoriei,
înfiați precum și copiii so
țului aflați în îngrijire din- 
tr-o căsătorie anterioară 
sau din afara căsătoriei. 
De asemenea mai benefi
ciază de prevederile decre-

cei 
cei

le în grădină în vederea 
cultivării legumelor și zar
zavaturilor. După ce s-a 
arat terenul, în aceste fru
moase zile de aprilie, per
sonalul TESA din între
prindere, împreună cu per
sonalul cantinelor aparți- 
nînd I.A.C.C.V.J.. amena
jează straturile pe care vor 
fi însămînțate : sfeclă fu
rajeră (pe jumătate de 
teren) pentru
anexă, rădăcinoase (mor
covi, pătrunjel etc.), pre
cum și salată și ceapă ver-
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„De modul cum ne 
pregătim abatajul depin
de și randamentul brigă. 
zii care vrem să fie mat 
mare, afirma șeful de bri
gadă. în perioada 1—S
mai am hotărît, împreună 
eu toți ortacii, să reali
zăm zile de producție re
cord. Avem și • poziție 
bună de a da cărbune, 
așa că ne vom mobiliza 
forțele și mai mult pen
tru a cinsti cu noi piu. 
suri mărețul eveniment 
din viața poporului nos
tru — a 60-a aniversare 
a creării 
Ne.am j 
ductivitatea obținută 
aceste zile să fie cea mai 
înaltă obținută pînă acum particulară 
de către formația noas
tră". Afirmațiile șefului 
de brigadă își găsesc îm
plinirea prin acești oa
meni minunați care com
pun brigada lui Ciures. bună calitate economiei 
cu, unde fiecare minut al noastre naționale".

care să asigure oprirea 
transportoarelor după e- | 
vacuarea cărbunelui pan- ’ 
tru a reduce consumurile. > 
de energie electrică ve l 
tona de cărbune și a mări J 
durata de funcționare a | 
Utilajelor. «

Brigadierul Ciurescu își | 
exprima dorința ăe a > 
transforma brigada în. f 
tr-un „colectiv model de , 
muncă", unde rezultatele l 

_____ . .. _ bune obținute de fiecare | 
partidului, membru component al j 

propus ca pro-i brigăzii să se regăsească :l 
l în nu numai la locul de I 

muncă, dar. și in viața | 
"a fiecăruia. >

„Numai, așa vom reuși I 
să ne menținem în con- , 
tinuare în rîndul colecti- \ 
velor fruntașe din cadrul 
sectorului — dind tot mai , 
mult, cărbune și de mai
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+ In casele pionierilor. 
In cadrul amplelor mani
festări organizate în .Va
lea Jiului în întîmpinarea 
aniversării a 60 de ani de 
la crearea Partidului Co
munist Român, îa casa 
pionierilor din Petrila are 

loc astăzi (ora 10) o dez
batere cu tema „Lupta 

. Partidului Comunist Ro
mân împotriva războiului 
antisovietic, pentru ins
taurarea puterii revoluțio- 
nar-democratice și înfăp
tuirea revoluției socialiste'* 
Mîine (ora 10), sub generi
cul „Raportăm cu mînd'rie 
partidului", va avea loc 
o întîlnire a comandamen
telor pionierești din școlile 
localității cu reprezentanți 
ai Comitetului orășenesc 
de partid. In aceste zile

■ I llllllIISIIBBIIIKRBIIXBl.
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tului amintit copiii care au 
depășit vîrsta de 18 ani, 
dar își continuă studiile, 
fără a depăși însă vîrsta 
de 25 de ani. Ajutoarele 
bănești se plătesc lunar 
începînd cu luna în care 
sînt îndeplinite condițiile 
de acordare, astfel : 200 
lei pentru 5—6 copil, 350

lei pentru 7,8,9 copii și 500 
lei pentru 10 sau mai mulți 
copii.

Soțiile militarilor în ter- - 
men care nu sînt încadrate 
în muncă primesc ajutoare 
bănești lunare dacă sînt 
gravide (începînd cu luna 
a cincea de sarcină), au 
copii în vîrstă de pînă la 
8 ani sau sînt încadrate în 
gradul I sau Ii de invali
ditate. Cuantumul este de 
350 lei pentru mediul ur
ban și 200 lei pentru me
diul rural. Acest ajutor nu 
afectează cu nimic dreptul

l
la alocația de stat pentru 
copii. Tot prin Decretul 
197/1977 mamelor încadra
te sau neîncadrate în mun
că care au născut mai mult 
de doi copii li se acordă o 
indemnizație de naștere 
de 1000 lei pentru fiecare 
copil născut viu sau mort. 
In cazul copiilor gemeni, 
fiecare copil născut se
consideră o naștere. La
stabilirea dreptului se iau 
în calcul toate nașterile an
terioare, chiar dacă copiii 
născuți înainte nu mai 
sînt în viață, ori nu se mai 
afîă în întreținerea mamei. 
Stabilirea și plata ăjutoru- i 
lui pentru mai mulți copii, 
precum și Indemnizația de 
naștere se fac (după intra
rea în vigoare a Decretu
lui 197/1977) de către Co
mitetul executiv al Consi
liului popular județean sau 
ai municipiului București, 
in raza căruia domiciliază 
persoana îndreptățită. pe 
baza propunerilor comisi
ilor de pensii și asigurări 
sociale din unități sau co
mune, după caz.

Constantin GRAURE, 
jurist

la cluburile vacanței din 
școli și case ale pionieri- 

între- 
parti-

lor sînt organizate 
ceri sportive la care 
cipă sute de elevi.

In zilele de 14 
aprilie la Petroșani 
organizată o competiție 
sportivă intrată în tradiția 
vacanței de primăvară > 
cupa „Aurel Crâsnic", la
fotbal, pentru copiii, de
8—10 ani.

+ In tabără. Un grup 
cTe peste 20 de elevi de la 
școala generală nr. 1 Pe
troșani au plecat ieri în 
Paring unde este organiza
tă, la baza I.E.F.S., o ta
bără autofinanțată. In cele 
3 zile cît vor sta în atmos
fera muntelui, elevii au. 
posibilitatea să se odihneas
că, să schieze și să partici
pe la alte activități educa
tive.

+ Excursii. Tot ieri. 44 
de elevi de la Liceul 
dustrial din Petroșani 
pornit intr-o excursie 
ganizată prin localitățile 
țării și (o zi) în R.P. Bul
garia. Un alt grup de ti
neri din Valea Jiului vor 
efectua, în perioada 14—20 
aprilie, o excursie în R.S. 
Cehoslovacă.

și *15 
este

in- 
au 
or-

de, ridichi și alte zarza
vaturi cu care se va îm
bogăți aprovizionarea cap- 
tinei miniere.

ACȚIUNI PATRIOTICE. 
Zilnic, muncitori ai sec
ției de stîlpi hidraulici 
Vulcan acționează cu răs
pundere pentru colectarea 
și valorificarea fierului 
vechi și recondiționarca

gospodăria pieselor de schimb. Cu- 
noscînd că țeava pentru 
confecționat stîlpi hidrau
lici se aduce din import.

ieri ca și în alte zile, co
lectivul de la 
ționat din nou 
rea stîlpilor, 
componente, 
astfel la diminuarea efor
turilor valutare ce le fa
ce statul nostru pentru a- 
cest produs.

500 DE RĂZOARE In 
urma publicării în „Stea
gul roșu" din ziua de 1 a- 
prilie a.c. a însemnării cu 
titlul „Grădina de sub fe- 
restra blocului' autorul ei 
corespondentul nostru A-

S.S.H. a ac- 
la recupera- 
a pieselor 
contribuind

vram Mica din Lupeni i-aA 
urmărit ecoul. Iată-1. In I 
numai zece zile de la ol 
singură grădină cu doar | 
cîteva straturi, în cartierul 
Vîscoza al orașului Lu- I 
peni s-a ajuns la zeci de I 
grădini cu peste 500 
răzoare semănate eu 
zavaturi.

Rubrică redactată de
Tulor MUNTEANU
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FOTBAL, divizia A. Jiul Petroșani — Sportul studențesc 1—0 (1—0)

Sport • Sport » S Sport• Sport

Lupte libere
REZULTATE TEHNICE

Se impune neîntîrziat

a
Puțini spectatori s-au în

cumetat să părăsească fo
toliile comode din fața 
televizoarelor pentru a ve
dea „la lucru" echipa lui 
Libardi și Tonca. Cei care . fost total 
au venit la arenă au asis
tat, însă, la un meci slab, 
lipsit de „sarea și piperul" ? 
fotbalului. A fost o parti
dă care nu s-a ridicat la ■ 
nivelul 
devizia . 
sipă de 
atît, în < 
repriză 
„fiartă".

Jocul de tatonare conti
nuă de ambele părți, din 
prima repriză, era gata-ga- 
ta să dea cîștig de cauză 

' oucureștenilor, datorită u- 
nor greșeli copilărești să- 
vîr.șite de Vasiliu. Șansa 
Jiului !s-a numit, și dumi
nică, tot Cavai, care l-a 
blocat incredibil pe impe
tuosul Mircea Sandu (min, 
8), pentru ca în min. 17 la 
un nou contraatac al oas
peților să intervină iarăși 
salutar. Bucureștenii ies 
bine la contraatac, tricou
rile albe 
mercurul 
supus la 
Jiul...

Abia în min. 21, înregis
trăm o fază mai caldă : 
Stoichiță centrează de pe 
partea stingă și Giuchici 
aproape nestingherit în
scrie pe lingă Moraru i 
1—0. A fost, de fapt, sin
gurul șut pe spațiul porții 
expediat de jucătorii echi
pei gazdă, față de 4 ale 
adversarilor lor (în min. 34 
Florin Grigore șutează 
foarte puternic, dar Cavai 
rămîne... Cavai, omul so
bru, sportivul conștiincios). 
Uînă la pauză Mircea San
du și FI. Grigore întreprind 
dese incursiuni pe dreapta, 
unde apărarea noastră a 
greșit mult.

Repriza a doua a fost 9

unui campionat de 
A. Un meci cu ri- 
forțe, dar... numai 
care am urmărit o 

caldă și una...

se mișcă precum 
unui termometru 
temperatură. Iar

pe Mo- 
cade în 

galben 
impre- 

drepta- 
te, pe „central11. Așa 
termină meciul. Bine 
am învins, dar e îngrijo- 

« - ... rător cum o să decurgă mai
gean). In tabăra Jiului toa- departe „ostilitățile'*. Me

ciurile care urmează nu 
sînt „floare la ureche11. 
Credem în capacitatea de 
mobilizare a băieților noș
tri, în măiestria antrenori
lor lor și dorim ca rîndurile 
de față să fie înțelese așa 
cum se cuvine. Mai cre
dem că în tabăra Jiului 

o 
de...

a- 
con- 
Alt-

„pledoarie" pentru fotbalul 
de slabă calitate, lipsit de 
factură tehnică. Au abun
dat acțiunile individuale, 
serviciile mijlocașilor au 

defectuoase, ra
tările s-au ținut lanț (min, 
47 — Sălăgean, 52 — Stoi
chiță, 60 — din nou Sălă-

tă lunlea comentează pe 
teren, se cer explicații, ju
cătorii se admonestează 
între ei, lipsește parcă 
„leaderul" echipei, cel care 
trebuie să coordoneze jo
cul. Varga și Giuchici se 
pierd în driblinguri inu
tile, deși de pe margine Li
bardi răgușise strigind 
„Pas, pas...!1. Oare nu le e 
odată clar acestor băieți 
care ne sînt dragi tuturor, 
că driblingul prelungit, 
conducerea exagerată a 
balonului, nu pot avea de
cît două finaluri: pierde
rea balonului sau faultul? 
(Varga a fost faultat de 
4—5 ori). Nimic de consem
nat pină în min. 88. cînd, 
din nou, Giuchici „jubilea
ză" în careul .oaspeților.

driblează chiar și 
raru, după care... 
careu, dar steagul 
al (ușierului nu-1 

. sionează, pe bună
se 
că

trebuie să se întroneze 
adevărată atmosferă 
familie, prietenească, 
fectivă, care nu poate 
duce decît la succese, 
fel...

Jiul Petroșani : Cavai
P. Grigore, Rusu, Vasiliu 
(Neagu), MieUlescu, "Varga, 
Stoichiță — Șumulanschj, 
Stoica (Mușat), Sălăgean,' 
Giuchici. ,

Politehnica Iași — U- 
niversitatea Craiova 2—1, 
F.C. Argeș — Steaua 3—1, 
F.C. Baia Mare — F.C.M. 
Galați 1—0, Progresul 
Vulcan >— Corvinul 1—2, 
F.C.M. Brașov — Chimia

CLASAMENTUL

Hm. Vîleea 1—0, Dinamo 
— F.C. Olt 3—0, A.S.A. 
Tg. Mureș — „U" Cluj- 
Napoca 2—0.
Sportul stud. 1-
Timișoara —• S.C. Bacău 
1—0.

Jiul — 
—0, Polii

U. Craiova
Dinamo
F.C. Argeș
F.C.M, Brașov 
Corvinul
S.C. Bacău
Poli, Timișoara
U. Cluj-Napoca 

Steaua
Chimia Rtn. Vîleea 
Jiul
Progresul Vulcan 
Poli. Iași
A.S.A. Tg. Mf.reș

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9

10
11.
12.
13.
14,
35. F.C. Olt
16. Sportul stud.

F.C, Baia Mare
18. F.C.M, Galați

• . *
17.

24 15 2 7 43-19 32
24 14 4 6 42-20 32
24 13 3 8 39-24 29
24 12 4 8 30-26 28
24 11 3 10 41-32 25
24 10 5 9 33-31 25
24 11 3 10 24-27 25
24 11 3 10 31-34 25
24 9 6 9 36-31 24
24 11 2 11 34-42 24
24 11 1 12 32-31 23
24 9 5 10 32-39 23
24 9 4 11 34-34 22
24 9 4 11 35-44 22
24 8 5 îl 26-35 21
24 9 2 Î3 24-32 20
24 8 3 13 26-37 19
24 5 3 16 27-51 13

ETAPA VIITOARE
(duminică

F.C.M. Brașov — S.C. 
Bacău, Corvinul — F.C. 
Argeș, Sportul stud. — 
„U" Cluj-Napoca, F.C.M. 
Galați — Jiul, Steaua — 
Politehnica Iași, F.C, Olt

19 aprilie)
— F.C. Baia Mare. Chi
mia Rm. Vîleea — Pro
gresul Vulcan, Univ. Cra- 
iova — Politehnica Ti
mișoara, A.S.A. Tg. Mu
reș — Dinamo.

Echipe ale celor 4 clu
buri de lupte din județ,’ 
A.S, Jiul Petrila, A.S. 
Constructorul Hunedoara, 
C.S.Ș. Petroșani și C.S.Ș, 
Deva s-au întîlnit la Hu
nedoara pentru ași desem
na campionii la seniori. 
Din Vale 
cat 
categ. 52 kg. Ion __ ,
locul II, categ. 57 kg Mir
cea Risipitu, locul I, Cons
tantin Măndilâ. locul II, 
categ. 62 kg Constantin 
Marmaliuc locul II, toți 
de la Jiul Petrila. Aron 
Cîndea â obținut locul III 
(C.S.Ș.P.), categ. 68 kg. Ion 
Vladislav locul I (C.S.Ș.P.), 
categ. 74 kg, Nicolae Șer- 
ban, locul II, (Jiul Petri
la), Șandor Kovacs locul 
III (C.S.Ș.P.), categ. 82 kg, 
Ion Căpățînă locul I, (Jiul)', 
Iulian Damian, locul II, 
(C.S.Ș.P.), categ. 90 kg, 
Iile Onica, locul I, (Jiul) 
Ionel Surducan, locul III, 
(C.S.Ș.P.), categ. 100 kg, 
Micuț Muntean, locul II, 
(Jiul).

Toți aceștia vor partici
pa la etapa de zonă în pe
rioada 16—17 mai la Tîr
goviște.

Vasile FAGAȘ, 
antrenor C.S.Ș.P.

s-au re mar
in mod deosebit i 

Corbei,

Mircea BUJORESCU
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de pe banca rezervelor și 
de la cabine, cite ceva 
din preocupările conduce
rilor cluburilor pentru bu
nul mers al echipelor. 
Deci, duminică...

+ Pe tabela unde, de 
regulă, se scriu numele 
Jucătorilor celor două e-

C£3|*F C* chipe, după numărul de
■ pe tricou, antrenorii și 

brigada de arbitri, dumi- 
nimic. 

Explicația a fost simplă: 
„nu avem cretă". Ceea 
ce, să recunoaștem..., este 
o problemă serioasă!

+ Împotriva arbitrului

Reluăm rubrica noastră, nfcă n-a apărut 
In care vom insera as
pecte de la meciurile de 
fotbal, mai puțin „vizibile 
cu... ochiul liber". Pă-

, reri, impresii, al moșiera

Cristian Teodoreșcu din 
Tîrgoviște au fost păreri 
și păreri. Adevărul este 
că, . duminică, pe stadio
nul Jiul, n-au fost greșeli 
de arbitraj. Este și păre
rea observatorului fede
ral, care a. urmărit parti
da de la masa presei, lin
gi semnatarul acestor rln- 
duri.

O înainte de meci, u- 
nul dintre cei mai fideli 
susținători ai Jiului, loan 
Carpinecz, se exprima că 
în teren se află, „cea mai- 
completă echipă a antre
norilor Libardi și Tonca".

Da, cea mai completă, dar 
nu și cea mai... eficace!

+ Stoichiță către Bu- 
curescu, fostul jucător al 
Jiului, acum la „Sportul": 
„De ce ai mai venit Piti- 
cule să joci la Petro
șani ?". Intr-adevăr Bucu- 
rescu a fost înlocuit.

♦ Cu 10 minute înain
te de pauză, Tonca le stri
ga băieților de la Jiul: 
„Lasă că vă trezesc eu la 
cabine !“ Ceea ce nu s-a 
întîmplal.

Bujor MIRCESCU
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FOTBAL, divizia C

Joc frumos cu goluri multe

Competițiile „Daciadei" B r e via r

MINERUL — ȘTIINȚA 
VULCAN — MINERUL 
GHELAR 4—2 (3—3).
După semieșecul din etapa 
trecută, cînd au prestat un 
joc care a deziluziorat, e- 
levii antrenorilor Irimie 
și Șarpe au încercat, și au 
reușit, să se reabiliteze în 
fața suporterilor lor. 
Linia de atac Faur (Iăcov), 
Topor, Tismănaru, pe fa
ză, sprijiniți îndeaproape 
de linia mediană și 
de fundași au creat multe 
faze de gol, dintre care 
doar patru au fost finali
zate. Poate dacă Tismăna
ru n-ar fi „amețit" min
gea atîta, compiicîndu-șe 
și complicînd și pe alții, 
plasa porții oaspete ar fi 
fost scuturata de mai mul- colț (din nou greșeală 
te ori. Pînă în imin. 9 gaz
dele se impun atît terito
rial cît și tactic. In min. 
10 la o acțiune prelungită 
în careul advers, dintr-un 
buchet de jucători se des
prinde Topor și înscrie 
spectaculos cu capul. Du
pă 15 minute arbitrul a- 
cordă un penalty oaspeți
lor pe motivul unui fault, 
fictiv, comis de portarul 
Olteanu. Egalează prin- 
tr-un șut sec Alexandro ni.
In min. 30 este rîndul gaz
delor de a primi „cadou" 

lovitură de pedeapsă la

chiar

un presupus henț în mar
ginea careului de 16 m. E- 
xecută corect și sigur Voi- 
cu, aducînd avantajul e- 
chipei sale. Același Voicu 
în min. 37 în urma unui 
un-doi aplaudat, mărește 
avantajul gazdelor. După 
pauză jocul se echilibreaT 

- ză. Fazele alternează în 
fața ambelor porți, șutu
rile plasate încercînd re
flexele celor doi portari. 
In finalul meciului oaspeții 
slăbesc ușor ritmul jocu
lui, fapt de care profită a- 
tacul gazdelor, reușind cel 
mai frumos gol al partidei 
în min. 75 prin Postelnicu. 
Cu 10 minute înainte de 
finalul partidei, în urrța 
executării unei lovituri de 

_ de
arbitraj) Badea, de la oas
peți, reduce din handicap, 
stabilind scorul final al 
partidei: 4—2 în favoarea 
gazdelor. A arbitrat cu 
multe scăpări Costel Ol
teanu din Drobeta Turnu- 
Severin.

Echipa de juniori antre
nată de Nicolae Chiceanu 
a cîștigat din nou cu 4—0, 
situîndu-se pe primul loc 
în clasament, cu mari șan
se de a participa la tur
neul final al campionatelor 
de

s
i 
I- î

Vineri, 10 aprilie a.c„ sala de gimnastică a Clu
bului sportiv școlar Petroșani a găzduit etapa muni
cipală a Campionatului republican de gimnastică re
zervată școlilor generale, Ia care au participat 8 e- 
chipe de fete și 2 echipe de băieți.

Avînd o evoluție net superioară a programului 
liber și pe aparate față de anii trecuți, majoritatea 
echipelor au creat un adevărat spectacol de gimnas
tică, plăcut și mult aplaudat de spectatori și juriul 
competiției. Clasamentul general, cumulat prin punc
tajele obținute la programul liber și programul pe a- 
parate, pe echipe, precum și evoluția primilor 3 cla
sați individual a fost: băieți, locul 1 — Șc. gen. nr. 
4 Petroșani 80,35 puncte (Prof, Iuliana Pop), locul 2 
— Șc. gen. nr. 5 Petrila (prof. Constantin Andrei) 
77,80 puncte. Fete : 1. Șc. gen. nr. 1 Petroșani (prof. 
I. Potroca) 62 puncte, 2. Șc. gen. nr. 4 Petroșani — 
60,40 puncte, 3, Șc. gen. nr. 6 Petroșani (prof. Elena 

Belei) 53,45 puncte. S-au comportat bine și echipele 
școlilor generale nr. 2 Petroșani (prof. F Gram), 
Șe. nr. 6 Vulcan (prof. Elena Marcu).

. A. SLĂBII, 
S. BĂLOI
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POPICE, divizia A. Chimica Tîrnăveni — Jiul 
Petrila 5799 — 5455 p.d. (4—2), Echipa Jiul Petrila 
jucînd pe arena cu 2 piste, încă de bitum, care fa
voriza în obținerea de rezultate record, atît la indi
vidual cît și la echipe, a obținut un rezultat bun 
pentru echipă, dar nu a putut ieși învingătoare, în', 
trucît juniorii echipei gazdă au depășit valoarea juni
orilor din Petrila. lată rezultatele tehnice obținute 
de jucătorii noștri : Victor Miclea 935 p.d., loan 
Scorțea 940 p.d., Costică Dobrică 940 p.d,, loan Popa 
923 p.d., iar juniorii R. Gherman și Arpad Cristea 
totalizat 855 și respectiv 862 p.d.

Duminică, 19 aprilie ac. echipa Jiul Petrila 
juca pe arena proprie cu Voința Tg. Mureș.

divizia B (tineret) : C.S.M. Reșița 
23—10.

HANDBAL, 
Utilajul-Stiința

FOTBAL
Divizia B : 

peni 4—2.
Divizia C ;

4—2, C.P.L. Sebeș — Minerul Paroșeni 1—0
Rep. juniori: Jiul — Metalurgistul Cugir 

1—0 (disputat în 8 aprilie), C.S.Ș. Hunedoara 
Jiul 3—1, Minerul Lupeni — Corvinul Hunedoara 0—1.

Campionatul județean : I.G.C.L. Hunedoara — 
Minerul Aninoasa 1—0 ! Preparatorul Petrila — 
Minerul Uricani 0—6. Metalul Criscior — Parîngul 
Lonea 1—0.

Metalurgistul Cugir —Minerul Lu-

Minerul Vulcan — Minerul Glielar

S. AUREL 
B. STAICU

jjuujujui*»

juniori de la Arad.
Șt. NEMECSEKo

( ur>a Iui Postelnicu nu mai pole fi oprită : 
un șut sec acesta înscrie al patrulea gol al gazdelor.
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Vizita oficială a primului ministru 

al României la Londra
LONDRA 13 (Agerpres).

— Tovarășul llie V erdeț, 
prim-ministru al guvernu
lui Republicii Socialiste 
România, a sosit luni în- 
tr-p vizită oficială în Ma
rea Britanic, la invitația 
primului ministru Marga

ret Thatcher.
★

Luni la amiază, tovară
șul llie Verdeț a depus o 
coroană de flori la „Mor- 
mîntul soldatului necunos
cut", aflat în incinta cate
dralei Westminster.

Vizita oficială în Turcia 
a ministrului afacerilor 

externe al României

11,no

11,50

Declarația Comună 
a Conferinței interamericane

ANKARA 13 (Agerpres). 
— In cursul zilei de 13 a- 
prilie a.c. a început .vizita 
oficială în Turcia a minis
trului afacerilor externe al 
Republicii Socialiste Româ
nia, Ștefan Andrei, la in
vitația ministrului afaceri
lor externe liter Turkmen, 
în aceeași zi, el a fost pri
mit de șeful statului turc, 
generalul Kenan Evreu. Cu 
acest prilej a avut loc un

schimb de mesaje între 
președintele României, to
varășul Nicolae Ceaușesdu 
și șeful statului turc, ge
neralul Kenan Evren.

☆
Tot la 13 aprilie a.c.. pri

mul ministru al Turciei, 
Bulent Ulusu, l-a primit pe 
ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste 
România, Ștefan Andrei.

SANTIAGO DE CHILE 
13 (Agerpres). — La San
tiago de Chile au luat sflr- 
șit lucrările celei de-a 
VIII-a Conferințe inter
americane pentru promova
rea dezvoltării sectoarelor 
agricol și alimentar ale e- 
conomiilor naționale din 
regiune. Adoptînd „Decla
rația Comună", participan- 
ții s-au pronunțat pentru 
măsuri eficiente capabile 
să scoată agricultura lati- 
no-americană și caraibiană 
din actualul stadiu de sub
dezvoltare, pentru impul
sionarea și ’creșterea pro
ducției alimentare a tarilor 
din regiune.

A fost subliniată, de ase
menea, necesitatea intensi
ficării cooperării regionale 
în materie de agricultură 
și producție alimentară si 
s-a hotărît să fie accelerat

Credite 
îngrijorătoare 

ale R.F.G.
BONN 13 (Agerpres). — 

în primele trei luni ale a- 
nului în curs. R.F. Germa
nia a contractat de la ță
rile membre ale O.P.E.G. 
împrumuturi totalizînd 5,2 
miliarde mărci (2,4 miliar
de dolari), în scopul finan
țării cheltuielilor sale bu
getare. a anunțat Karl Ha- 
esher, secretar de stat la 
Ministerul de Finanțe. EI a 
precizat că alte credite în- 
sumînd 1,8 miliarde mărci 
au fost contractate în Sta
tele Unite și o sumă echi
valentă în alte țări.

schimbul de tehnologii și 
documentație în domeniile 
respective.

Participanții s-au pro
nunțat, totodată, împotri
va măsurilor protecționiste. 
luate de unele state capi
taliste dezvoltate împotriva 
pătrunderii pe piața lor a 
produselor latino-americane 
și caraibiene.

PREȘEDINTELE Comi
tetului Executiv al Orga
nizației pentru Eliberarea 
Palestinei, Yasser Arafat, a 
primit luni delegația Parti
dului Comunist Român — 
compusă din tovarășii Vir
gil Teodorescu, membru al 
Comisiei Centrale de Re
vizie, vicepreședinte al Ma
rii Adunări Naționale, și 
Stan Soare, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., 
președintele grupului român 
al Uniunii Interparlamen
tare — care participă la 
lucrările celei de-a XV-a 
sesiuni a Consiliului Na
țional Palestinian.

COMUNICATUL publicat 
la Lusaka la încheierea vi
zitei președintelui R.S.F. 
Iugoslavia, Țvietin Miato- 
vici. și a convorbirilor cu 
președintele Kenneth Da
vid Kaunda, relevă, în
tre altele, că s-a convenit 
asupra unor măsuri desti
nate să ducă la extinderea 
cooperării între cele două 
țări în diferite domenii.

ASISTENTUL secretaru
lui de stat al S.U.A. pen
tru problemele Africii, 
Chester Crocker, a fost pri

>

Krill-ul este viitorul

ceea

Biologii își îndreaptă 
în prezent cercetările spre 
Polul Sud : căutarea unei 
mici crevete de 5 cen
timetri lungime, care de 
abia poate înota : Eupha- 
usia Superba, ale cărei 
bancuri formează 
ce se numește krill.

Krill-ul este probabil 
viitorul omenirii. Omul 
duce lipsă de proteine, a- 
ceste elemente esențiale 
ale materiei vii, al căror 
deficit crește anual. O- 
ceanul Antarctic, unde 
se află sute de milioane 
da tone de krill, ar pu
tea deveni cea mai mare 
rezervă de proteine din 
lume. Aceasta ar fi o so
luție pe termen lung pen
tru a pune capăt malnu- 
triției, a salva omenirea 
de foamete.

Oamenii de știință, care 
iau în serios acest lucru, 
au elaborat, în cadrul 
Comitetului științific de 
cercetări asupra Antarc
ticii (organism neguver
namental), un program de 
studiere a acestui biftec 
ăl viitorului. Nu este vor
ba. deocamdată de ex
ploatarea nerațională ă 
Rrill-ului i trebuie con
servat echilibrul ecolo
gic al acestei lumi în
ghețate,'/:

In acest moment. 17 na
ve se îndreaptă spre acest. 
ocean. Acolo, în mijlo
cul valurilor care pota- 
tinge 20 de metri înăl
țime, biologi, intiologi și 
oceanologi vor realiza, 
cu ajutorul unei tehno
logii moderne, prima ex
periență internațională 
asupra biologiei Ătarc-

DIN PRESA 
STRĂINA

(„L’EXPRESS")

misteriosului 
campanie 

să permită e- 
globală a 
stocuri de cre- 
se află în 
Cercului

1-

i a-
Po-

ticii. La această expe
diție iau parte 12 țări. 
Scopul ei este de a adu
na maximum de infor
mații asupra vieții și o- 
biceiurilor
krill. Această 
urmează 
valuarea 
menselor 
vete care 
propierea
Iar.

Balenele, peștii, cal
marii, focile și păsările 
cunosc bine această mi
că crevetă. Ea consti
tuie baza alimentației 
lor. Balenele fiind pu
țin cîte puțin masacra
te. unii oameni de ști-

Lucrările Congresului extraordinar 
al Partidului Socialist Desturian din Tunisia
TUNIS 13 (Agerpres). — 

La Tunis s-au încheiat lu
crările celui de-al Xl.lea 
Congres extraordinar al 
Partidului Socialist Destu
rian din Tunisia, Delegații 
au ales în ultima zi a lu

crărilor . Comitetul Central 
al partidului și au adoptat 
o serie de rezoluții consa
crate problemelor dezvol
tării social-economice a 
țării. k

mit, luni, de primul minis
tru al Republicii Zimbabwe, 
Robert Mugabe. In cursul 
convorbirii au fost exami
nate situația explozivă din 
Africa australă, alimentată 
de politica agresivă a regi
mului minoritar rasist de 
la Pretoria.

ÎN COMUNICATUL CO
MUN dat publicității la

Pe scurr
încheierea vizitei oficiale 
întreprinse în Bangladesh 
de către ministrul aface
rilor externe al Arabici 
Saudite, prințul Saud Al- 
Faisal, se exprimă îngrijo
rarea față de perpetuarea 
situației explozive din Ori
entul Mijlociu.

MINISTRUU de exter. 
NE aI Irakului, Saadouum 
Hammadi, a avut convor
biri cu Morris Draper, ad
junct al secretarului de stat 
al S.U.A. pentru proble
mele Orientului Mijlociu, 
aflat în vizită la Bagdad.

PREȘEDINTELE FRAN
ȚEI, Valery Giscard d’Es- 
taing. l-a primit luni Ia 
Palatul Elysee pe primul 
ministru al Portugaliei. 
Francisco Pinto Balsemao, 
aflat într-o vizită oficială 
la Paris.

Au fost examinate cu 
prioritate probleme privind 
aderarea Portugaliei la 
Piața comună — relevă a- 
genția France Presse.

SUEDIA este confrun-' 
tată cu serioase dificultăți 
economice — scrie presa 
din Stockholm. Potrivit da
telor publicate, deficitul 
balanței comerciale exter
ne a țării a fost în 1980 de 
21,9 miliarde, înregistrînd 
o creștere de 10,4 la sută 
în comparație cu anul pre
cedent.

CU PRILEJUL aniversă
rii unui an de ia instaura
rea Consiliului Popular de 
Salvare al Liberiei, șeful 
statului Samuel K. Doe, a 
rostit o cuvîntare în care 
a anunțat desemnarea Co
misiei Naționale însărcina
te cu elaborarea unei noi 
constituții a țării — rela
tează agențiile de presă.

omenirii
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ință afirmă că 
tarcticâ 
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mai mult decât
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rajatoare. Anual s-ar l
putea recolta intre 100 1
și 150 milioane tone de 
krill, adică de două ori i 
mai mult decît tonajul > 
mondial de pește vi- ) 
nat astăzi (70 milioane t 
tone). Krill.un se hră- / 
nește cu fitoplacton. ) 
Crevetele pot fi găsite î 

tsî-na i»-» ro nnri JPC

pes- ț
In

aici pînă la 60 000 
metru cub.

Se vorbește de 
cuit cvasimiraculos. 
cursul unei campanii 
din 1976 pe șalupa ex
perimentală vest-germa- 
nă „Walther-Herwiag" 
au fost prinse 30 de to
ne de krill într-o oră. 
In prezent, Rrill-un se 
consumă sub formă de 
pastă, deoarece creve- 
ta este prea mică și 
prea fragilă pentru a 
putea fi vîndută numai 
congelată. Din 1 000 kg 
de crevete se obțin 80 
Rg de pastă de o exce
lentă valoare nutritivă. 
Făina de Krill ar putea 
intra în compoziția ali
mentelor pentru anima
le.
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Profesorul Mosconi, din 
Cremona (Italia), are feri
cirea de a putea cînta pe 
strunele unei viori de ma
re preț. Creat de celebrul 
lutier Stradivarius în 1715, 
valorosul instrument este 
asigurat, în prezent, pen
tru nu mai puțin de 1,2 
milioane franci elvețieni. 
Cumpărată în Anglia, vi
oara a fost oferită în dar 
orașului Cremona, unde 
s-a născut Stradivarius.

Cu prilejul unei expo
ziții organizate la Sprei- 
tenbach, în Elveția, pre
țiosul instrument și pro
fesorul Mosconi au fost 
conduși tot timpul sub 

bună escortă, de teama ho
ților. Chiar și cînd Mos
coni cîntă, garda urcă pe 
scenă, în apropierea in
terpretului. Oricum, tre
buie să recunoaștem -că 
o vioară Stradivarius me
rită să fie bine păzită !

. -4

CASE DIN CORĂBII

In apropierea litoralu
lui vestic al Irlandei de 
nord există o insulă stîn- 
coasă unde locuitorii și-au 
construit, case din lemnul 
corăbiilor avariate și a- 
runcate pe țărm de va
luri, Apele Gulfstream- 
ului aruncă de secole ne

PETROȘANI — 7 No
iembrie ; Marfa furată; 
Republica : Toate fetele 
mele ; Unirea : La răs
crucea marilor furtuni.

PETRILA : Studentul. . 
computerul și cartofii.

LONEA : Sezonul de 
f:atifea.

ANINOASA : Vedere 
de la mansardă.

VULCAN — Luceafă
rul : Vom trăi și vom 
vedea.

LU PENT — Cultural: 
Martorul știe mai mult; 
Muncitoresc ; Testul pi
lotului Pirx.

9,00
10,15

10,35

TV
Țeleșcoală.
Cilrs de 
engleză.
Curs de li mbă 
germană.

limbă

12,50
16,00
16,05
17,15 Clubul tineretului.
18,00

18,25

Film serial: „Da 
Has". Reluarea e 
pisodului 3.
Evoluția: vieții pe 
pămînt — serial 
Științific,
Telex
Telex. ■ 
Țeleșcoală.

Almanah pionie
resc.
P.C.R. -— spirit 
revoluționar, 
dire creatoare 
1001 de seri. 
Telejurnal.

18,50
19,00
19,25 Actualitatea 

nomică.
19,45 Omul și sănătatea. 
20,05 File de cronică re

voluționară în dra
maturgia româ
nească. „Nopți în 
care nu se doar
me" de Al. Voitin.

22,05 Telejurnal.

U.M.T.C.F. - DEVA
încadrează urgent :

— șoferi și tractoriști pentru autocoloana 
Uricani, pentru remorchere și tractoare la 
platforma Bârbăteni

— un strungar și mecanici la coloana 
Iscroni.

Informații la sediul coloanelor Uricani 
și Iscroni. Telefon 180, Uricani.

Mica publicitate
VIND Dacia 1300. In

formații strada Muntelui 
nr. 14, Paroșeni. (336)

SCHIMB apartament 2 
camere, strada Aviatorilor, 
bloc 6/II/19, cu similar 
cartier Hermes sau Piață, 
prefer etaj I, II, III. Adre
sați după ora 18. (329)

CAUT femeie pentru în
grijit copil (un an) la do
miciliu. (Informații Lu- 
peni, strada T. Vladimi- 
rescu Bloc D 4, ap. 7, te
lefon 521. (338)

Cu ocazia împlinirii a 
trei primăveri, părinții si 
bunicii urează „La multi 
ani!" micuței Annemarie 
Kuszai. (335)

PIERDUT carnet stu
dent pe numele Bonei 
Gheorghe, eliberat de Ins
titutul de mine Petroșani. 
Se- declară nul. (337)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe pumele (Josti- 
nas Emilian, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. Se decla
ră nulă. (334)

malurile insulei resturi
le corăbiilor scufundate. 
Astfel, cea mai veche clă
dire de pe insulă a fost 
construită din resturile u- 
nei fregate britanice, ca
re . a eșuat pe niște stîn- 
ci în 1740.

LALEAUA OLANDEZA 
LA 400 DE ANI

RECENSAMINTUL
ELEFANȚILOR

In India s-a încheiat 
primul recensămînt al e-

; Laleaua a ajuns în „ța- 
• ra morilor de vînt" acum 

400 de ani. Ea a fost a- 
dusă de cruciați din Asia 
Mică. La început, aceste 
flori exotice erau obiectul 
unor speculații fără pre
cedent: încă în sec. XVII, 
o lalea ajungea să coste 
pînă la 5000 guldeni de 
aur. Abia în 1637 s-a a- 
doptat o lege 
care interzicea 
cu lalele. Cultivarea lale
lelor la scară largă a în
ceput în Olanda acum 50 
de ani. 
olandeze 
mondială

specială 
specula

Treptat, lalelele 
au cucerit piața 
a florilor.

din 
mai 

au 
3000

TREI RECORDURIlefanților din istoria țării. 
Astfel, în regiunile 
sudul țării, cele 
populate de elefanți, 
fost numărate peste
exemplare, fiecărui pachi
derm întocmindu-i-se o 
„carte personală": vîrsta, 
dimensiunile și distanța 
dintre urme. Ca urmare 
a recensămîntului. spe
cialiștii vor putea stabili 
întinderea teritoriului ne
cesar traiului acestor a- 
nimale, cantitatea zilnică 
de hrană. Măsura a deve
nit foarte necesară în ur
ma reducerii numărului 
de elefanți din ultimii 
ani.

La Chicago, pe malul 
lacului Michigan, s-a 
construit recent, o clădi
re care, în momentul în
cheierii. lucrărilor, batea 
trei recorduri mondiale : 
cel mai înalt bloc de lo
cuit (196.7 m), cea mai 
înaltă clădire construită 
în întregime din beton 
armat și. în fine, o pre
mieră în domeniul cons
trucțiilor — la betonarea 
pereților și stîlpilor de 
la etajele inferioare s-a 
folosit cimentul marca 
525, un sortiment care nu 
se mai folosise pînă 
cum în aceste scopuri.-
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