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Prin creșterea randamentelor 
vom spori producția de cărbune

REVENIM

pe urmele 

asigurărilor primite 

la începutul anului

si a zilei de 1 Mai
Competența și 

concretizate în 
depășiri de plan

încheind anul 1980 cu cele mai bo
gate succese în întrecerea minerilor Văii 
Jiului, consacrată angajantei chemări a 
partidului — patriei cît mai mult cărbu
ne cocsificabil ! — minerii, inginerii și 
tehnicienii de Ia I.M. Bărbăleni confirmă 
și în acest an, prin roadele faptelor
zi cu zi, prin plusurile de producție ex
trase, înalta conștiință muncitorească 
realizarea la cote ridicate a sarcinilor 
le revin 
cărbune

Bilanț rodnic în 
realizarea programului 

de mecanizare

de

în creșterea producției fizice 
și a eficienței economice.

în
ce 
de

• Producția netă valorică a fost rea
lizată în trimestrul I în proporție de 106,3 
la sută

• S-au livrat unităților miniere 1 700 
tone de mașini și utilaje și 48 tone de 
piese de schimb

• Cheltuielile totale la 1000 Iei pro
ducție marfă au fost reduse cu 9,6 lei

• Au fost economisite : 50 tone me- 
.tal, 60 000 kWh energie electrică și 20 to
ne combustibil convențional

începutul anului, 
prin plusurile lunii 
aprilie, se ridica,/ 
ieri, la 15 800 tone 
de cărbune cocsifi- 
cabil. ■

primul tri
al anului.

♦ In 
mestru 
prin depășirea lună 
de lună a prevede
rilor, au fost ex
trase, în plus, peste 
14 000 tone de căr
bune. Cota la zi a 
depășirilor

programului de me
canizare a minelor 
din Valea Jiului, la 
creșterea producției 
de cărbune.

Cifrele vorbesc 
despre capacitatea 
si priceperea aces
tui harnic colectiv 
de constructori de 
mașini miniere, des
pre contribuția adu
să la înfăptuirea

1) Cu ce eficiență au fost aplicate măsuri
le la care v-ați referit în ceea ce privește 
creșterea productivității muncii și reali
zarea planului de cărbune ?

2) In ce măsură răspund cadrele tehnice 
din unitate exigențelor realizării tuturor 
indicatorilor economici ai acestui an ? 
Ce priorități constituie obiectivul preocu
părilor colectivului pentru asigurarea pro
ducției viitoare ?

Cont. în pag. a 2-a,

3)

(Continuare in pag. a 2 a)

Cont. în pag. a 2-a,

fru.

IN ZIARUL DE AZI :

A. TEODOR• SPORT (Cont. în pag. a 2-a)

• O necesară dinamizare a colectivului în vederea 
realizării planului și angajamentelor

(In pagina a 2-a) 
(In pagina a 3-a)
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de 
care 
ma-

' reali-
mare

Azi, răspunde ing. Gheorghe Feier, directorul
1. M. Lonea

șa Am avut greutăți
B mari în trimestrul
** trecut, dar am fost 

perseverență în aplicarea 
măsurilor stabilite pen
tru creșterea producției 
de cărbune. Bunăoară, 
cele 200 posturi lipsă de 
la fronturile de lucru în 
luna ianuarie au condus 
la o nerealizare a sarci
nilor de plan de 10 244 to
ne de cărbune. Urmare 
a completării efectivelor 
cît și a sporirii randa
mentelor în abataje, în 
lunile februarie și martie 
am recuperat 1800 tone. 
'Acordăm o atenție mai 
mare creșterii producti
vității muncii în special 
la abatajele dotate cu 
complexe mecanizate la 
care în ultimele două 
luni randamentele au 
fost cu 11 la sută mai 
mari. S-a ajuns la un 
randament de 8 tone pe 
post la brigada lui Ion

Cojocariu, dar asta încă 
nu ne-a mulțumit, fapt 
pentru care am căutat 
soluții tehnice, am re
dus denivelările din ta
vanul zonei scoțînd o fe
lie întreagă din fața 
complexului. Tot pen
tru creșterea productivi
tății muncii, cu sprijinul 
specialiștilor din combi
nat introducem o nouă 
tehnologie de lucru în 
stratul 5 unde 
vor fi echipate 
două panouri cu stîlpi hi
draulici de 4 metri. Mă
surile -luate de organul 
colectiv de conducere au 
condus la o creștere a 
productivității muncii ca
re a ajuns la 6,1 tone pe 
post în abataj Acționăm 
continuu pentru crește
rea randamentelor la 
toate brigăzile de produc
ție reprezentînd o impor
tantă rezervă în sporirea 
producției de cărbune.

2 Aș vrea să subli
niez că au fost pre- 

* ocupări din partea 
cadrelor noastre tehni
ce de a se implica mai 
mult în căutarea soluți- ; 
lor pentru creșterea pro- I 
ducției de cărbune. Drept 
mărturie sînt rezultatele 
ultimelor luni. Elocven
tă este totuși avansarea 
obținută de brigada lui 
Costinaș, de 110 ml în 
luna martie la un prea- 
bataj de panou cu o com
bină de înaintare. Aceas
ta dovedește capacitatea 
cadrelor tehnice repar
tizate pe formații de lu
cru care rezolvă proble
mele pînă la capăt. Mina 
Lonea dispune de un 
valoros corp tehnic ca
re are ca sarcini de ser
viciu soluționarea unor

Interviu realizat de 
Teodor ARVINTE

Brigadierul Aristide 
Bogheanu de la IM. Vul
can alături de ortacul 
său Gheorghe Bechia. 
Foto : Cristian ȘTEFAN

Cind treceam. prin 
incinta minei Aninoasa, 
o mare scenă a muncii 
ne-a atras atenția. Cons
tructorii I.C.M.M. 
zau o operație de 
precizie. Ancorau 
riașă cupolă. Cu ajuto
rul a opt trolii, cei 32 
constructori

împărțiți 
te patru 
fiecare

cî- 
pe 

tro
liu acționau 
cu o sigu
ranță rar în- 
tîlnită. Ma-

, nivelele troliiler, invîrti- 
te ritmic de brațele vîn- 
joase ale constructorilor, 
asigurau urcarea lentă, 
dar sigură a colosului de 
48 tone, pe semețul c»rp 
cilindric al castelului de 
apă. Liniștea aparentă e- 
ra uneori întreruptă de 
intervenția meșterului : 
„Troliul nr. 1 oprește", 
„Troliul nr. 7 mai în
cet". „Așa". „Invîrtiți toți, _ 
ritmic, trebuie să respec
tăm distanța dintre pe-

Electricianul Arpad Makkai de la atelierul de armături T.II. Faroșeni, e-, 
xecută revizia instalației electrice Ia mașina de îndoit armături TH.

Incepînd de ieri, în întreprinderile miniere și 
secțiile de preparare a cărbunelui a fost declarată

DECADA 
PRODUCȚIILOR RECORD

Colectivele de muncă sînt chemate să acționeze 
cu perseverență pentru valorificarea tuturor posibi
lităților de creștere a producției fizice, pentru îm
bunătățirea realizărilor acestei luni !

rețele castelului șt cupo
lă". Am intrat în vorbă cu 
uri constructor aliat în a- 
proplere.

— Eu sînt Dumitru 
Batea, șef de echipă, ca
re, împreună cu maiștrul 
Petru larga executăm 
lift area cupolei la caste-

plecăm astăzi acasa pi- 
nă nu fixăm cupola !“ 
>,Știți — ni se adresează 
nouă — realizarea caste
lului de apă, de 500 mc, 
cu actuala „metodă cu
polă",. scurtează termenul 
de execuție de la patru 
luni la circa 25 de zile, 

condițiile 
econo- 

de 20

Am Văzut. în această 
primăvară, un țăran 
venit dintr-un sat pen
tru a-și vedea fiii și 
nepoții la oraș, în ur
bea înflorind de
moș și bunăstare. Pri
ma zi a revederii a 
constat din îmbrăți

\ 
\ 
\ 
\ 
\

i

— x _ . __  . — . - ____ ____ . , . , _ , , __ în
unei

Privind, cu satisfacție,
* Pînă <

se tăcea 
schelă 
lemn, în 

se consumau multă 
noperă și lemn greu de 
recuperat".

Ne-am uitat cu admi
rație la constructori — i 
Gheorghe Cioabă, Pe- J 
tru Gruieț, Ștefan Vădu- ț 
va, Mureșan Siminic, lă- ț 
cătuș, Ioan Popescu și ț 
Vasile Pop, sudori. De la ) 
cota 28, erau îndreptățiți > 
să privească cu toată sa- ț 
tisfacția. 1

• Iul de apă. Meșterul asi
gură supravegherea unei 
părți a cupolei, iar eu 
cealaltă parte, in vede
rea sincronizării tuturer 
operațiilor de ridicare.

...Am revenit după cîte- 
va ore. Cupola era sus. 
Urcăm scările montate în 
interiorul castelului de 
apă, către cota 28. 
La cota finală, cons
tructorii fixau uriașa cu
polă. Meșterul intervine: 
„Dumitre, vezi că nu

șări și dulci aduceri a- 
minte. la un pahar din 
vinul negru scurs din 
via . casei. Bătrînul a 
povestit copiilor, care
la rîndul lor au copii 
mari, ce mai este pe- 

■ acasă; ce fac vecinii, a 
iui cutare și-a lui cu
tare.

A doua zi diminea
ța „copiii" s.au dus la 
lucru, nepoții la școală 
iar bătrînul, dornic să 
revadă orașul în care 
mai poposise, ieșise pe 
terasa blocului. Vă-, 
zînd un imaș de iarbă 
verde în apropiere i-a 
venit dorul de casă. 
Cînd o vecină traversa 
strada cu plasă plină 
de spanac și ceapă ver
de, a simțit că nu mai 
poate rezista. 'S-a dus

Val. URICÂNEANU
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0 necesară dinamizare a 
în vederea realizării planului și
Mutarea centrului de greu

tate al activității organiza-, 
torice. politico-educative, 
al întregii munci de partid 
în organizațiile de bază 
din sectoarele productive 
- Ia locurile unde se ho. 
târăște realizarea planului 
de cărbuneconstituie o 
dominantă în stilul . de 
muncă ăl organului de 
partid de la mina Petrila. 
In acest spirit, a fost or
ganizata și s-a desfășurat 
zilele trecute ședința de 
birou a comitetului de
partid pe mină, comună cu 
biroul organizației de bază 
și conducerea sectorului 
III.

Ce anume a făcut opor
tună această analiză ? In 
primele două luni din acest 
an colectivul sectorului III' 
a avut un demaraj slab, 
acuinuiînd o răminere sub 
plan de 3900 tone cărbu
ne. Mobilizat de organiza
ția de bază, sectorul a a- 
vut o revenire puternică în 
luna martie recuperînd 
restanța de producție și 
dind in plus 700 tone căr
bune. Iată insă că după 
încheierea primului trimes
tru cu realizări bune — 
pianul producției fizice 
depășit cu 1.2 ța sută, pro
ductivitatea muncii cu 2,2 
la sută iar la lucrările de 
pregătiri un plus de 154 
ml — colectivul sectorului 
a slăbit din nou ritmul 
activității, rămînînd sub 
plan cu peste 1000 tone 
Cărbune în prima jumătate 
a lunii aprilie. Cauzele 
declinului — dar mai a- 
les măsurile și modalități
le practice de depășire a 
lui — au fost detaliat ana
lizate în referatul prezen
tat de biroul organizației 
de bâză privind stilul si 
metodele folosite în condu
cerea activității politice, e- 
conomice și sociale. In 
discuții s-a arătat cum tre
buie acționat cu cea Mai

*

ț

I

Puterea obișnuinței
(Urmare din pag I)

și-a umplut sacoșa cu 
verdețuri apoi a făcut 
rost de o sapă și a în
ceput să transforme a- 
eel imaș într-o grădină.

— V-am făcut o gră
dină, a zis el fiilor săi, 
cînd aceștia s-au în
tors de la serviciu. 
Să-ini faceți rost de se
mințe că vreau să sea
măn cîte ceva aici... 
„Copiii**.  oameni în 
toată firea, l-au as
cultat curioși. Așa că în 
după-amiaza aceea 
chiar i-au făcut /rost 
de arbagic, de sămînță 
de morcovi, castraveți, 
ridichi, salată. A doua 
zi pămîntul săpat a 
luat forma straturilor, 
pe care cel ce nu s-a 
putuț despărți de o- 
bișnuința si îndeletni
cirile cotidiene le-a în

♦ Indicatorul sintetic al 
muncii, competenței și 
vredniciei colectivului — 
valoarea producției nete — 
a fost îndeplinit în tri
mestrul I al anului in pro
porție de 101,7 la sută. 
Acționîndu-se energic pe 
planul eficienței economice, 
s-au obținut reduceri ale 
cheltuielilor materiale de 
producție planificate de o 
jumătate de milion lei, 
econpmisindu-se față de 
consumurile planificate 522 
mc lemn de mină, 174 mc 
cherestea și aproape 1 mi
lion kWh energie electrică.

+ Productivitatea muncii 
realizată în toate activită
țile din subteran este su
perioară prevederilor — în 
abataje cu 253 kg /post, în 
cărbune cu 593 kg / post, 
iar pe întreprindere cu 
194 kg/post.

+ La temelia unor ase-

mare rapiditate — o cere 
nevoia de a se opri majo
rarea minusului — pentru 
redresarea activității. Cu 
mai multă intransigență, 
organizația de bază și bi
roul său . trebuie sa se im
pună ea organ politic con
ducător. în colectivul sec
torului, acționînd eu fermi
tate pentru eliminarea de
ficiențelor din organizarea 
producției și a muncii, din 
întreținerea lucrărilor mi- 
niere și folosirea utilaje
lor, a celor din fluxul de 
transport, care provoacă 
greutăți în realizarea pla
nului. In spirit autocritic, 
șeful sectorului III, Marin 
Răduț, s-a referit la aceste 
neajunsuri subliniind mă.

Viața de partid

șurile ce vor fi întreprin
se: completarea efectivelor 
de la întreținere și im
pulsionarea acestor lu
crări, punerea accentului 
pe noile abataje — 338 și 
337 — cu perspective ime
diate de creștere a pro
ducției, întărirea discipli
nei și răspunderii în mun
că. „Ilotărîrea noastră fer
mă este de a ne redresa 
urgent activitatea, în' zile-,, 
le ce urmează, pentru A 
încheia luna aprilie cu o 
depășire de 500 tone" : — 
s-a angajat șeful sectorului 
în. numele colectivului. 
Ceilalți participant la dis
cuții — Ioan Floca, Fran. 
cisc Csibi, Ion Penu, Eus- 
tațiu Lungu, Benone Cos- 
ti-naș, Marcu Androne, Ion 
Orza, — s-au referit la 
necesitatea de a se asigura 
condiții optime de muncă 
și acorda sprijin tuturor 
brigăzilor miniere de a.și 
realiza planul, deja se pu
ne stavilă absențelor ne-.

grădit cu cîțeva șipci 
găsite prin boxa bto. 
cului, materiale nefo
losite de ani de zile.

„Copiilor**  li se des
chisese pofta de a lucra 
pămîntul, aducîndu-și 
aminte de anii cînd din 
zori pină-n noapte tră
geau cu sapa. Au să
dit în fața blocului doi 
pomi roditori, cîțiva 
trandafiri, și-au lăr
git straturile, - însămîn- 
țînd salată și ridichi. 

Apoi, bătrînul a plecat.
— Mă așteaptă baba, 

a zis el; trebuie să 
lucrăm . pămîntul...

Această frază a ți
nut loc de la reve
dere. De fapt dacă ne 
gîndim bine, ea înseam
nă mai mult decît atît; 
este înțelegerea lui fa
ță de ceea ce înseam
nă pămîntul, valoarea 
lui inestimabilă. 

*
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ț

ț
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motivate și a se purta dis
cuții, în fața biroului or
ganizației de bază, în ca
drul colectivelor de agita
tori, cu cei care încalcă 
disciplina muncii. Biroul 
comitetului de partid pe 
mină a cerut biroului ort 
ganizațiej de bază să-și 
îmbunătățească^ stilul și 
metodele de muncă, să a- 
plice principiul muncii co
lective, să acorde mai 
mare atenție discuțiilor in
dividuale cu comuniștii/ 
îmbunătățirii prezenței și 
a dezbaterilor în adunările 
generale și la învățămîntul 
politico-ideologic. îmbună
tățind munca de primire 
ta partid, prezența mem
brilor biroului organizației 
de bază la adunările U.T.C, 
și adunările grupelor sin
dicale. îndrumînd și con. 
trolînd permanent activi
tatea organizațiilor de ma
să, activitatea desfășurată 
de conducerea sectorului 
— organizația de bază să 
determine dinamizarea co
lectivului în vederea rea
lizării planului pe această 
lună și pe întregul trimes
tru.

I. BAI,AN

In cadrul sectorului mașini 1 de la Fabrica de mobilă Petrila. echipa con
dusă de Monica Bodenloz lucrează cu multă atenție la presa monoetajată de 

lipit furnir. Foto: Șt. NEMECSEK

Prin creșterea randamentelor 
vom spori producția de cărbune
(Urmare din pag. 1)

probleme majore ale me
canizării, organizării pro
ducției și a muncii, ușu
rării efortului uman.

E drept, mai sînt și 
unii maiștri, șefi de bri
gadă care, nu aduc su
ficient aport la întărirea 
disciplinei sub toate as
pectele, tolerînd abateri 
din partea personalului 
din subordine, și chiar 
ej înșiși nu sînt cele mai 
bune exemple. Așa este 
căzui maistrului ener
getic de la sectorul III 
care nu intervine opera
tiv ; la remedierea unor 
defecțiuni electromecani
ce. Dar aceste atitudini 
sînt discutate în organi
zațiile de partid. In pre
zent, comisia inginerilor 
și tehnicienilor studiază 
noi posibilități pentru 
încadrarea în normele 
de consumuri specifice, 
apelînd la soluții tehni
ce cum este cea de echi
pare a unor abataje 
frontale cu stîlpi de sus
ținere de 4 metri, care, 
paralel cu creșterea ran
damentelor, va conduce 
și la importante reduceri 
ale consumului de lemn. 
Se acționează intens 
pentru crearea unei o. 
pinii înaintate în bri

și vrednicia
menea realizări de excepție 
stau măsurile deosebite a- 
aplicate în r vederea moder
nizării extracției, creativi
tatea și mobilizarea exem
plară a colectivului pentru 
perfecționarea organizatori
că și tehnologică a proce
sului extractiv. O cifră 
semnificativă ; față de anul 
1980 — an de referință in 
ce privește introducerea la 
I.M. Bărbăteni a noilor teh
nologii de . exploatare în 
subteran — îh primul tri
mestru din 1981, producția 
de cărbune extrasă în a- 
bataje susținute metalic, 
prin tăiere cu combina, a 
crescut cu peste 10 la sută, 
ajungînd la 62 la sută din 
producția totală.

e Toate sectoarele minei 
raportează producții peste 
plan — cu peste 4000 tone 
de cărbune cocsificabil sec
torul I, 2000 tone sectorul 
II și 9000 de tone sectorul 
III. 

găzile de producție, la 
toate formațiile de lucru, 
pentru dezvoltarea noii 
atitudini de autogospo- 
dărire, autogestiune fi
nanciară și afirmarea 
autocontrolului munci
toresc,

3 Obiectivul priori
tar ai activității 

• noastre producti
ve îl constituie recupe
rarea integrală a restan
ței de 8 444 tone cărbu
ne. Pentru aceasta ac
ționăm pe două căi; 
deschiderea de noi capa
cități și pregătirea for
ței de muncă. Aceasta ne 
va permite încă din pri
mele zile ale lunii viitoa
re să pornim hol capa
cități care vor spori pro
ducția de cărbune a mi
nei Lan ea cu400 
t o n e pe zi. E vor
ba de un complex care 
se află în fază de mon
tare și de un abataj cu 
susținere individuală din 
stratul 3, sectorul IV. 
Pregătim la sectorul II 
un abataj frontal în 
stratul 3, blocul VII care 
va jntra în producție în 
a doua jumătate a lunii 
mai. Abatajul va fi do
tat cu o combină româ
nească CA 2 -aflată deja 
în curtea minei. La sec
torul IU va intra un

(Urmare din pag. I)

Rezultatele au * * la • bază 
succesele de prestigiu ob
ținute de către colectivul 
de la I.U.M.P. în cincina
lul 1976—1980, etapă de 
profunde transformări ca
litative, de materializare 
a indicațiilor tovarășului

Biianț rodnic
Nicolae Ceaușescu, cu pri
lejul vizitelor in uzină, în 
conceperea și realizarea 
complexelor mecanizate 
de mare productivitate.

Rezultatele confirmă ho- 
tărîrea întregului colectiv, 
în frUnte cu comuniștii, 
de a face totul pentru 
sporirea eficienței întregii 
activități productive, pen
tru îmbunătățirea perma
nentă a calității muncii și 
punerea în funcțiune la ter
men a noilor capacități de 
producție — hidraulică, tur
nătorie, construcții-montaj. 

abataj cameră în stratul 
3, blocul IV, cu o pro
ducție de 120 tone pe 
zi. Acordăm o atenție 
deosebită sectorului V 
în pregătirea abatajelor 
(două în stratul 3 și do. 
uă în stratul 5) care să 
intre în producție la 
sfîrșitul acestei luni. Am 
reeșalonat recuperarea 
minusului astfel: în luna 
aprilie vom obține o 
producție suplimentară 
de 1000 tone, iar în 
lunile mai și iunie cîte 
2 000 tone cărbune. Ar 
mai rămîne 3447 tone 
ce vor fi recuperate cu 
siguranță în trimestrul 
III. Un alt obiectiv pri
oritar pentru colectivul 
nostru îl reprezintă și 
îmbunătățirea Calității 
producției de cărbune. 
In trimestrul I am pier
dut 16 000 tone de căr
bune rebutate din cauza 
depășirii normei ad
mise de cenușă. Avem 
un program de lucru ca
re va duce la alegerea 
unui volum mai mare 
de steril din cărbune.

Pentru anul acesta co
lectivul nostru își va o- 
nora integral sarcinile 
cît și angajamentele a- 
sumate în vederea creș
terii producției de căr
bune. .7

N o t ă

Răbdarea omului 
de la vo'an

După îndelungate repeți, 
ții, pionierii de la Școala 
generală nr. 6 Petrila se 
întorceau, într-o zi de la 
începutul vacanței, de la 
Deva, Unde participaseră 
la etapa /republicană a 
Festivalului național „Cîn- 
tarea României**.  Obosiți, 
dar fericiți de modul cum 
evoluaseră, erau nerăb
dători să ajungă acasă. în 
Piața Victoriei din Petro, 
șanj se afla autobuzul 31- 
HD-5259 de pe traseul Lo. 
nea. N-au reușit să urce 
toți deoarece șoferuț s-a 
dovedit a fi foarte grăbit 
și refractar explicațiilor 
date de cadrele didactice 
care însoțeau copiii. Și 
a plecat, lăsînd în stație 
cîțiva pionieri mîhniți de 
nerăbdarea omului de la 
volan.

Prin atitudinea Iui, șofe
rul ignora nu numai re
gulile caracteristice trans, 
portului de călători, ci și 
toate măsurile, apelurile o- 
menești de a ocroti copiii. 
Daca ar vedea cum cîntă 
și dansează formațiile ar. 
tistice pionierești, probabil 
că ar avea mustrări de 
cuget. Situația — petrecu
tă luni 13 aprilie, pe la 
ora 19 — ar fi demnă de 
a fi integrată în textul u- 
nei brigăzi artistice. Și 
A.U.T.L. Petroșani trebuie 
să acorde mai multă con. 
siderație vieții educative și 
culturale proprii. S-ar evi
ta fapte ca cel amintit ca
re distonează cu atmosfera 
de responsabilitate și nu 
face cinste oamenilor 
muncii din întreprindere. 
(T. Spătaru)

< NOI DOTĂRI EDILI-

ITARE, Din inițiativa con
siliului popular mun icipal,

■ secția de proiectări a 
I.U.M.P. finalizează în pre
zent proiectul a 3 stații de 
autobuz, urmînd să înceapă 
execuția lor în zilele ur
mătoare. Ele vor fi ampla- 

■ sate pe traseul transportu- 
I lui în comun în zona Șpi- 
I talului municipal Petroșani 

și cartierului Hermes. Pe 
lingă posibilitatea de adă- 
postire de intemperii, noile 
stații — acoperite și cu o 
linie modernă a construc
ției — vor oferi publicului, 
în așteptarea autobuzului, 
utilități ca : telefon public, 
chioșcuri de înghețată si 
răcoritoare.

4 PENTRU PĂSTRA
REA CURĂȚENIEI ORA
ȘULUI, tot la I.U.M.P. vor
fi confecționate peste 50 
coșuri metalice destinate 
depunerii hîrtiilor. De ase

menea, în contextul largii 
acțiuni de ameliorare este
tică a reședinței munici
piului se vor confecționa o 
serie de panouri mari de 
afișaj care vor fi plantate 
zilele următoare în parcuri 
și pe străzi- în zona cen
trală a orașului,

4 DIALOG TEMATIC. 
Azi, la I.C.S.A.P. Petroșani 
va avea Ioc, în cadrul U- 
niversității cultural-științi- 
fice, un dialog tematic sub 
genericul „Pădurile în fața 
Ofensivei deșertului*'.

A LECȚIE Tot în cadrul 
Universității cultural-știin- 
țifice, la I.M. Dîlja £-a ți
nut cea, de-a 12-a lecție a- 
vînd ca temă „Tehnica de 
pășire a susținerii în ex
ploatare cu subminare ma
sivă*'.  Abordarea acestei te
me contribuie la îmbogăți
rea cunoștințelor minerilor 
de la Dîlja despre o nouă 
tehnologie de extracție a 
cărbunelui.

< CONCURSUL PRIE
TENILOR POMPIERILOR 
Pe terenul de instrucție al 
companiei de pompieri mi
litari din Petroșani s-a

desfășurat sîmbătă 18 apri
lie faza municipală a con
cursului prietenilor pom
pierilor. După o confrun
tare dirză, punctajele rea
lizate la probele teoretice 
și practice au dat cîștig 
de cauză echipajelor Școlii .. ... ........ .. .........
generale nr. 5 din Petrila, re vor fi plantate zilele a- 
care a ocupat locul I, și cestea de-a lungul șoselei 

naționale.
Rubrică redactată de

școlilor generale nr. 1 Pe
troșani și nr. 1 Vulcan ca
re au ocupat locurile II 
și III. Cîștigătorilor le-au 
fost înmînate diplome și 
premii. (I. JITEA)

< PROPAGANDA VI
ZUALĂ de pe traseul tu

ristic din zona Banița va' 
cunoaște, spre sfîrșitul a- 
cestei săplămîni, îmbunătă
țiri binevenite în urma 
inițiativei luate de gospoda
rii consiliului popular co
munal de a confecționa o 
serie de panouri mari, ca-

I 
a redactată de ■ 
I. BRĂDEANU £
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Petroșani — C.S.U. Oradea 8—11 (4—4)

Cînd jucătorii 
evoluează slab, nu arbitri

sînt de vină
7 Fe lapoviță și ninsoare, 
terenul C.S.Ș. Petroșani a 
găzduit duminică diminea
ța un meci foarte disputat, 
plecat din start puternic, 
datorită mizei mari. Miză 
pentru ambele echipe 
oaspeții aveau nevoie de 
Victorie pentru a-și «ne
tezi*  drumuj spr® prima 
divizie, gazdele — pentru 
a-și „ușura" viata in divi- 
eia B (poate chl&r pentru 
a supraviețui în această 

mulți

din 
oferit 

ba

a supraviețui în 
divizie). Destul de 
spectatori in tribune, zgri
buliți sub umbrele, ceea 
ce înseamnă că în Valea 
Jiului handbalul se bucu
ră încă de iubitori.

Din păcate, echipa 
Petroșani nu le-a 
prea multe satisfacții, 
dimpotrivă. Aceasta și da
torită (sau, mai ales, dato
rită) faptului că orădenii 
au avut o echipă net su
perioară, au prestat un joc 
mult mai bun decît gazdele. 
Cu un „șapte" bine alcă
tuit, care suferea^chimbări 
de fiecare dată cînd se afla 
în apărare, C.S.U,. Oradea 
s-a „aruncat11 din primele 
minute în atac reușind 
să conducă. E adevărat că 
Utilajul.Știința ratase în
că de la început o lovitură 
de ]a 7 metri, prin Kisch, 
care după cum o să vedem 
n-a fost prima. Și gazdele 
reușesc un „tur de forță" 
preluind conducerea la 3 
—2, dar n-a durat... Foarte 
buni pe contraatac,. rapizi, 
cu o bună pregătire fizică, 
și cu un bagaj tehnico- 
tactic de invidiat, oaspeții 
îi demoralizează efectiv pe 
jucătorii din Petroșani, ■ 
care devin irascibili, își 
pierd cumpătul, greșesc co
pilărește.

Repriza în ti i se încheie 
nedecis, 4—4, dar puțini

mai cre-
echipei

a mechx-

dintre spectatori 
deau în victoria 
preferate,

A doua parte 
lui n-a adus nimic nou în 
jocul echipei gazdă, care 
< fost condusă tot tim
pul, reușind de două ori 
s| stabilească egalitatea și 
ratînd incredibil încă 3 
lovituri de la 7 metri (prin 
Pali — 2, Barany — 1). Ul
timele 20 de minute au 
fost dramatice, dar total 
lipsite de sportivitate. Este 
adevărat că brigada de 
arbitri Antohj — Busch- 
ner din Brașov a greșit de 
nenumărate ori, dar asta 
nu înseamnă că protestele 
jucătorilor și antrenorilor 
(mai ales, Alex. Miletti) 
împotriva arbitrajului, scu
ză prestația slabă din te
ren. Adică, nu arbitri sînt 
de vină pentru breșele din 
apărare, pentru lipsa cu
rajului de a șuta Ia poar
tă, pentru ratările de la 7 
m și, mai ales, pentru fap
tul că duminică echipa 
Utilajul.Știința nu a ară
tat nici o schemă tactică 
mai acătării...

Așadar, Utilajul-Știința 
coboară îngrijorător în 
subsolul clasamentului, eu 
toate că in ultima perioa
dă a beneficiat de condi
ții bune de pregătire și de 
atenție sporită din partea 
asociației (duminică au 
fost prezenți toți factorii 
de răspundere, care, însă, 
au asistat la o surpriză 
neplăcută din partea e- 
chipei). Soarta diviziona
rei din Valea Jiului de
pinde acum de meciul de 
la Cluj-Napoca. Așteptăm 
rezultate buhe, prestație 
la înălțimea diviziei B și 
nu... lamentări la adresa 
arbitrajelor.

Mircea BUJORESCU

Victorie
MINERUL PAROȘENI 

— VICTORIA CALAN 2 
—0 (1—0). In ciuda timpu- 
pui nefavorabil, cei mai 
înflăcărați suporteri ai e, 
chipei gazdă au luat loc 
în tribunele stadionului de 
pește Jiu pentru a urmări 
evoluția favdriților lor. De
și terenul de joc a avut 
aspectul mai mult de ară
tură, cu numeroase băl
toace, gazdele au practicat 
un joc frumos. Am aplau
dat jocul lui Lăzăroiu pre
zent pe tot terenul, evolu
ția lui Mihai Marian, in
tervențiile lui Ion Popes
cu, degajările puternice a- 
le iui Leleșan precum și 
inspirația portarului Li- 
xandru. Am fi dorit 
un Benone Popescu 
în formă, o mai mare 
ceptivitate din partea lui 
Cîtan și Gîngă. Oricum, 
în ciuda timpului nefavo
rabil și a unui teren greu, 
gazdele s-au dovedit a fi 
net superioare' în fața u- 
nui adversar în formă care

însă 
mai 
re-

CAMPIONATUL JUDEȚEAN

• HANDBAL, divizia 
B (tineret), Utilajul- 
Știința — C.S.U. Cons
tructorul Oradea 8—11 
(4—4).

Fază din meciul Mi
nerul Paroșeni — Vic
toria Călan.
Foto: Cristian ȘTEFAN

pe deplin
în etapa trecută cîștiga cu 
4—0 în fața uneia dintre 
fruntașele seriei, CIL Blaj, 
iar cu două săptămîni în 
urmă obținea un egal pe 
terenul echipei Mjneruh- 
Știința.

Prima repriză a meciu
lui a aparținut în exclusi
vitate gazdelor care au 
luptat mult, au creat fru
moase faze de gol nereu
șind, însă, să fructifice nici 
una. Deschiderea scorului 
vine abia în ultimul mi
nut al primei reprize: Mi
hai Marian este faultat în 
marginea careului de 16 
m. Lovitura de pedeapsă 
este executată cu multă 
precizie de același Mihai 
Marian care aduce avanta
jul pe tabela de marcaj: 
1—0.

După pauză, cei care con- 
. trolează jocul sînt țot gaz

dele. Oaspeții reușesc 
teva contraatacuri, 
lini3 de fundași este 
post, In min. 82.
Marian execută frumos o

ci- 
însă 

la 
Mihai

Frumos spectacol fotbalistic

meritată
lovitură de colț, dintr-un 
buchet de jucători se des
prinde Lăzăroiu, care în
scrie, stabilind scorul fi
nal, 2—0 în favoarea gaz
delor. S-au evidențiat de 
la gazde Lăzăroiu, Popes, 
cu Ion, Mihai Marian, Le- 
leșan și Maria.

Ă arbitrat corect și au
toritar Ion Diaconu din 
Timisoara,

Minerul paroșeni » 
Lixandrn, Vîlceanu. Maria, 
Floreâ, Popescu Ion, Lele- 
șan, Lăzăroiu, Mihai Ma
rian, Popescu Benone (Ce- 
teraș), Gîngă, Citan (Kalai).

P.S. Felicitări prof. Ti
ber iu Benea. pentru efortul 
depus la cîrma echipei gaz
dă, pentru succesele obți. 
nute pînă în prezent, Ince- 
pînd din această săptămî- 
nă, prof. Tiberiu Benea va 
trece la conducerea echipei 
Minerul Lupeni unde îi 
dorim mult succes în acti
vitatea ce o va desfășura.

Ștefan NEMECSEK

.< BASCHET, divizia 
B (tineret) turneul II. 
Sala de sport din Tg. 
Mureș a găzduit în zi
lele de 17, 18 și 19 a- 
prilie a.c. turneul doi 
la care echipa repre
zentativă a municipiului i 
nostru — Jiul-Știința Pe
troșani — a obținut din 
nou 2 victorii cu Chi
mia Craiova, 75—63, 
și cU Voința Timișoara, 
108—55, suferind O în- 
frîngere după un joc
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foarte echilibrat 
Universitatea II 
Napoca : 68—87, 

cu
Cluj-

• FOTBAL,• FOTBAL, divizia 
A, F.C.M, Galați — Jiul 
Petroșani 1—0. Tineret- 
speranțe F.C.M. Galați
— Jiul 0—1. Divizia B, 
Minerul Lupeni •— Da
cia Orăștie 2—0. Divi
zia C, Minerul Paroșeni
— Victoria Călan 2—0, 
Unirea Alba — Minerul- 
Știința Vulcan 4—0. 
Rep. juniori: Minerul 
Lupeni — C.S.Ș. Alba 
3—2; Dacia Orăștie — 
Jiul Petroșani 3—0. Cu
pa „Tu dor Paraschiva" 
(etapa inter asociații): 
Minerul Uricani — Mi
nerul Lupeni 9—1 (•'); 
Jiul Petroșani — Parîn- 
gul Lonea 4—0.

»

Ultimii ani au consti
tuit perioada în care tirul 
cu arcul la Aninoasa a 
căpătat maturitate și per- 

i sonalitate, prin perfor-
1 manțele de valoare ob-
) ținute în disputele cu
l secțiile similare pe plan
' național. O analiză com

parativă a rezultatelor 
obținute în ultimii 4—5 
ani ne înfățișează o dina- 

■ mică, indici în continuă 
creștere, făcîndu-ne să 
înțelegem mai bine cărui 
fapt i se datorează suc
cesul. Evident toate aces
tea au fost posibiîe dato
rită unui om. unei idei. 
Omul se numește în a- 
cest caz Vasile Tămaș. 
iar ideea — permanenta 
tirului.

Ideea lui Vasile Tămaș 
adună ideea performan
ței tirului cu arcul. Ple- 
cînd de la premisa că 
perioada junioratului și 
chiar a copilăriei în ti
rul cu arcul reprezintă 
o incontestabilă ucenicie 
maestrul sportului din 
Aninoasa a colaborat în
deaproape cu școala ge
nerală din localitate' de 
unde și-a selectat an de 
an sportivii, pe care, du
pă o pregătire sistemati
că și îndelungată, i-a su
pus unui judecător fără 
părtinire—tirul de perfor
manță. Mare parte din
tre aceștia l-au ascultat. 
Au muncit mult, s-au 
pregătit asiduu. Ei sînt 
astăzi componenții puter
nicei secții de tir cu ar
cul „Minerul11 Aninoasa 
(președinte Eugen Șcrbă-

*

I 
I 
ț 
V 
I
I 
I

I

+ La campionatul națio
nal de juniori Gheorghe 
Popa a devenit vicecam- 
pion național, iar echipa 
alcătuită din Gheorghe

1

i

nescu), secție care la a- 
ceastă. oră se dovedește 
a fi o adevărată școală. 
Prin hărnicie, dăruire și 
perseverență trăgătorii . . _ _
din Aninoasa vor să ri- Pop, Virgil Vlasin și loan 

Pacnejer obține meda
lii de argint. ♦ La cate
goria juniori II echipa 
formată din Dorina Da
mian, Elena Gheorghe și 
Mariana Habian cucereș
te medalia de argint. * 
Un rezultat bun reali- , 
zeaza sportivul Aurel U- i 
rițescu la „Cupa Dece- ? 
bal'1 — locul I. ♦ In 1981 t 
primul titlul de campion ț

A
< 
I 
I 
I

dice această ramură de 
sport la valoarea el die 
disciplină olimpipă. Su
gestivă în acest sens a- 
pare sublinierea principa

amnoseană

cu arcul
•»

lelor rezultate obținute 
de școala aninoseană de 
tir în ultima perioadă : 

„Cupa României1' pe 
echipe și locul I pe țară 
în 1978, anul cel mai 
rodnic, în care s-au cuce
rit toate cupele puse în 
joc. obținîndu-se 9 me
dalii, din care 3 de aur. 
+ In campionatul națio
nal INDOOR s-a cîștigat 
titlul de campioană na
țională la juniori II. prin 
Dorina Damian și locul 
II la .juniori II, prin Va- 
sile Bud. < La campio
natul național de seniori, 
echipa formată din Vasi- 
le Tămaș, Aurel Urițes- 
cu și Gheorghe Pop — 
vicecampioană națională.

la campionatul INDOOR 
din ianuarie revine Do
rinei Damian. Pentru re
zultatele foarte bune A. 
Urițescu, Gh. Pop și D. 
Damian sint selecționați 
în loturile naționale.

Rezultatele de pînă 
acum sînt triumful unei 
echipe, ele însă nu sînt 
decît un început, par să 
spună cei ce vin din 
urmă, respectiv copiii mi
nerilor care s-au inițiat 
abia în acest an în tai
nele acestui frumos sport 
și care au susținut ■ deja 
cîteva concursuri „de 
casă11. Recentul succes 
dobîndit în „Cupa Pri
măverii11 de la București 
scoate în relief modul de 
lucru angajant al arcași
lor aninoseni, care se a- 
flă într-un permanent e- 
fort de autodepășire ce 
va aduce fără 
noi performanțe 
ficiul tirului.

Prof. Teodor

îndoială 
în bene-

TRIFA

I 
v

MINERUL ANINOASA 
— MECANICA ORĂȘTIE 
7—0 (4—6). Mobilizîndu-se 
exemplar pe tot parcursul 
celor 90 de minute ale 
celei de-a 5-a etape a re
turului, echipa gazdă reu
șește să-și depășească net 
adversarul de întrecere și 
să obțină o victorie clară. 
De această dală, jucătorii 
Minerului au realizat un 
joc simplu dar eficient. 
Dosza și Hărădean înscriu 
primele două goluri in 
min. 24 și 25. Contraatacu
rile rapide, centrări
le precise, șutul la poar
tă din prima situație au 
făcut ca atacul minerilor 
să funcționeze bine, creînd 
faze frumoase, în finalul 
cărora au înscris Faur 
(min. 31). Almășan (min. 
35), Gheorghe I (min. 48) 
și din nou Almășan (cel

mai bun de pe teren), în 
min, 51 și 54. Evoluția foar
te bună a formației antre
nate de Gh. Anisie și Gh. 
Cosma din care au făcut 
parte Parnoi, Steț (Gheor
ghe II), Tudor. Sătmărea- 
nu, Dumitraș, Gheorghe I, 
Faur, Bălosu (Burducea), 
Dosza, Hădărean și Almă
șan, replica dîrză a jucă
torilor antrenați de Achlm 
au dat acestui meci ca
racterul unui spectacol 
sportiv agreabil (în ciuda 
vremii), dovedind că sprin
teneala picioarelor în acest 
sport trebuie intim legată 
de spinteneala. gîndului 
pentru a ăsigura reușita. 
Acesta a fost cel mai bun 
jbc al liderului campiona
tului județean din acest 
retur. Conștienți că nu au 
campionatul în buzunar, că

urmăritoarele se apropie și 
le amenință poziția, fot
baliștii din Aninoasa s-au 
străduit mult, ăU luptat 
sportiv, făcînd dovada in
teresului și pasiunii în rea
lizarea unui joc de ma
re randament. în care vic
toria să fie concludentă. 
Publicul iubitor de fotbal 
a urmărit entuziasmat o 
partidă frumoasă, în care e- 
chipa favorită a depus 
mult efort, demonstrînd te
nacitate. Jocul bun practi
cat în această etapă am
plifică speranțele suporte
rilor în ajungerea în acest 
an în divizia C.

La juniori: Minerul A- 
ninoasa — Mecanica O- 
răștie 3—0.

T. TEODOR

La Lupeni, ediție jubiliară

Cupa veteranilor, la schi
. ...ide din jurul cabanei Straja — Lu- 

pCai au găzduit întrecerile celei ile-a X-a 
tdiții a „Cupei veteranilor", competiție 
care s.a bucura^ de prezența unor foști 
schiori din Sinaia, Reșița, Deva, Bucu
rești, Timișoara, precum și din Petroșani 
și Lupeni. Iată ciștigătorii categoriilor de 
vîrstă: proba de fond : 35—10 ani, Zoltan 
Ușurelu (Minerul Lupeni), 50—60 ani : 
Gheorghe Lupaș (Minerul Lupeni), 2 
Francisc Kalath (Reșița), 3, Andrei Anger 
(Petroșani; 60—70 ani: Aurel Dobrescu
(București). La categoria 41—50 ani femei, 
proba a fost câștigată de Terezia Kato (Mi
nerul Lupeni). Slalom special bărbați: 35 
—40 ani: Carol Lauran (Petroșani), 2.

Constantin Băluțoiu (Petroșani), 3. Iosif 
Bațany (Minerul Lupeni); 41—45 ani: 1. 
Alexandru Acs (Voința Petroșani), 2. Iosif 
Zlăgneanu (Minerul Aninoasa), 3. loan 
On (Minerul Lupeni); 45—50 ani: 1. Ștefan 
Szoke (Constructorul minier Petroșani), 2. 
Ionel Morar (Uricani), 3. Adalbert Kra- 
kovski (Reșița); 50—60 ani: 1. Adalbert 
Kato (Minerul Lupeni), 2. Iosif Kuhn (Ti
mișoara), 3. Liviu Oros (Deva); 60—70 ani: 
1. Francisc Edelin (Parîngul Petroșani), 2. 
Aurel Dobrescu (București), 3. Constantin 
Ciocoiu (Sinaia), La feminin, a ciștigat E. 
lena Bîrăianu (Minerul Lupeni), urmată d» 
Terezia Kato de la aceeași asociație.

S. BALOI
1
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Vizita oficială de prietenie 
a primului ministru român

Relațiile -dintre 
Japonia și țările Pieței

comune
.wttrt

în R.S.F Iugoslavia
BELGRAD 20 (Agerpres) 

— Corespondență de la I. 
Erhan : Tovarășul Iile 
Verdeț, membru ăl Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-mi- 
nistru al guvernului Re
publicii Socialiste Româ
nia, a sosit luni la Bel
grad, într-o vizită oficia
lă de prietenie, la invita
ția tovarășului Veselin 
Giuranovici. membru al 
Prezidiului Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, 
președintele Consiliului E- 
xecutiv Federal al R.S.F. 
Iugoslavia.

Luni, la amiază, a înce
put Ia Palatul Federației 
din Belgrad, prima rundă 
a convorbirilor oficiale 
dintre tovarășii Iile Verdeț 
membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. aj 
P.C.R., prim-ministru al 
guvernului Republicii So
cialiste România, și tovară
șul Veselin Giuranovici, 
membru al Prezidiului - 
Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, președintele 
Consiliului Executiv Fede
ral al R.S.F. Iugoslavia.

LONDRA 20 (Agerpres). 
Relațiile dintre Japonia șl 
țările Pieței comune 
atins nivelul lor cel 
scăzut din ultimii 
scrie __ ___ . .
„The Economist11.

Opoziția manifestată de 
autoritățile franceze în ul
timele luni față de creș
terea masivă a importuri
lor din Japonia și pozi
ția asemănătoare a R.F. 
Germania, față de schim
burile . fără restricții cu 
partenerii niponi arată 
că pînă și economiile cele 
mal puternice din cadrul 
„celor zece1' sînt afectate, 
apreciază publicația.

au 
mai 

__  .. ani, 
. revista britanică

o 
din 

U

IN CAPITALA Filipi- 
nelor. Manila, s-a deschis, 
luni, conferința de pri
măvară a Uniunii Inter
parlamentare, Circa 
mie de parlamentari 
89 de țări iau parte
dezbaterile conferinței 
consacrate în principal 
problemei dezarmării și 
■neproliferării cursei înar
mărilor nucleare. Pin țara 
noastră participă o 
delegație condusă de 
Stan Soare, președintele 
Grupului român din U- 
niunea Interparlamentară.

LA HAVANA . a avut 
loc o manifestare oficială 
consacrată aniversări) . a 
20 de ani de la victoria de 
la Playa Giron — infor
mează agenția Prensa La
tina. Luind cuvîntul, pri
mul secretar al C.C. al 
P.C. din Cuba, președin
tele'Consiliului de Stat și 
al Consiliului de Miniștri 
ale Republicii Cuba, Fidel 
Castro Ruz, s-a pronunțat 
împotriva politicii înarmă
rilor, a războiului rece și 
tensiunii internaționale.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Vom trăi și 
vom vedea ; Republica; 
Vis de glorie ; Unirea : 
Love-story pe ring.

PETRILA: Porțile di
mineții.

LONEA: Titanic vals, 
AN INCASA : Vaga

bondul, I-II.
VULCAN — Luceafă

rul : Poveste din Taiga;
LUPENI — Cultural: 

Par și impar ; Muncito
resc : Hanul haiducilor.

VREMEA PE GLOB
WASHINGTON 

gerpres). — O 
tornadă s-a abătut, dumi
nică seara, 
american 
Oklahoma), 
cinci morți 
informează 
Totodată, 
diri, precum și liniile de 
alimentare cu energie e- 
lectrică și conductele de 
alimentare cu gaze au fost 
distruse sau avariate.

Fenomene meteorologice 
similare au fost semnala
te și in statele Kentucky și 
Indiana, unde s-au înregis
trat însemnate pagube ma
teriale.

CARACAS 20 (Agerpres). 
Ploile care s-au abătut a- 
supra teritoriului Venezu
ela și care au provocat 
mari inundații au cauzat 
serioase daune materiale, 
mai ales în statele vene- 
zuelene Apure, Tachira, 
Miranda, -Portuguesa și în 
districtul federal — trans
mite agenția Prensa Lati
na. Cu ajutorul forțelor 
armate și al detașamente
lor. organizațiilor de masă 
și organismelor de stat, su
tele de familii sinistrate 
au fost evacuate din zona 
inundațiilor.

DELHI 20 (Agerpres). — 
Timpul nefavorabil 
tinuat să afecteze 
regiuni din estul 
mai ales în statul 
Totodată, cei peste 
lioane de locuitori ai ora
șului Calcutta au suportat 
timp de cîteva zile efec
tele unui uragan care a 
dus la întreruperea trafi
cului rutier și feroviar în 
regiune, pricinuind mari 
daune materiale.

RKfTgB s»33 » țjEhrtil 53HB31 BW

20 (A-
violentă

asupra orașului 
Tulsa (Statul 
soldîndu-se cu 
și 37 de răniți, 
agenția U.P.I. 

mai multe clâ-

a con- 
întinse 
Indiei, 
Orissa,
9 mi-

WASHINGTON 20 (A-
gerpres). — Intr-un inter
viu acordat societății ame
ricane de televiziune 
„N.B.C.", ministrul saudit 
al petrolului și resurselor 
minerale, șeicul Ahmed 
Zaki Yamani, a declarat 
că țara sa nu va majora 
prețul la țiței și nu va

al
a-

ministrului 
petrolului 
reduce nivelul actual 
producției — informează
genția U.P.I, El a amintit 
că anul trecut Arabia Sau- 
dită a sporit producția de 
petrol la 10,3 milioane 
barili pe zi. față de 8,5 
milioane barili pe zi în 
anul precedent.

LA DAMASC s-au în
cheiat lucrările celei de-a 
XV-a sesiuni a Consiliului 
Național Pnlestinian, ca
re a examinat o serie de 
probleme legate de căile 
și mijloacele luptei tutu
ror organizațiilor palesti
niene pentru, împlinirea 
drepturilor naționale ale 
poporului arab-palestinian. 
A fost ales noul Comitet 
Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palesti
nei, format din 15 mem- 

tuturor oamenilor muncii bri. Yasser Arafat a fost 
reales președinte ai Co
mitetului.

LA TRIPOLI s-au în
cheiat lucrările Conferin
ței de constituire a Fede
rației africane a oamenilor 
muncii din industria pe. 
trolieră. In declarația fi
nală a reuniunii se subli
niază necesitatea unității

din industria petrolieră din 
țările Africii în lupta pen
tru drepturile lor legitime, 
împotriva politicii mono
polurilor străine, pentru 
stimularea dezvoltării eco
nomice a statelor recent 
eliberate.

TV

limba

r
a

I
w

I
i
•k

I w
I
I 
I
I
I
I
I
I%
I 
I

I

PERIPEȚIILE UNOR 
MANUSCRISE

Chiar fantezia înaripa
tă a lui Jules Verne nu 
ar fi putut prevedea că
lătoriile pe care avea să 
le facă arhiva sa perso
nală. După moartea ma
relui scriitor, familia a 
hotărît să se despartă de 
întreaga arhivă, care to
taliza 90 de manuscrise 
nepublicate, unele Deter
minate. Urmașii scriito
rului au cerut pe aceas
tă arhivă suma de 8 mi
lioane franci. Primăria o- 
rașului natal al scriito
rului — Nantes — ar fi 
vrut să aibă manuscrisele, 

.pentru a le încredința Mu
zeului „Jules Verne“, din 
localitate, dar nu a putut 
plăti suma respectivă. De 
asemenea. Ministerul Cul
turii a refuzat și, el să 
plătească această sumă, 
iată de ce arhiva a... tra
versat oceanul în Ameri
ca, unde s-au găsit cum
părători dornici să 
în biblioteca lor și ma
nuscrisele celebrului scri
itor. In felul acesta., pa
tria marelui Verne a fost

r *■

văduvită de o relicvă cui- suprimarea efectelor de- 
turală inestimabilă.

RISCURILE 
CHIRURGIEI FACIALE

Clienții „institutelor de 
frumusețe1 ; riscă uneori 
o notă de plată nu numai 
piperată, ci și... cu 
mări. Destul de greu de 
suportat, după cum

zastruoase ale primei o- 
perații estetice...

aibă

clară Asociația medicală 
britanică. După o opera
ție estetică pentru elimi- : 
narea pungilor de sub 
ochi, unul dintre clienții ‘ 
unui astfel de institut s-a : 
văzut în imposibilitatea 
de a mai închide ochii, 
deoarece.;, i 'se scurtase 
pleoapa. Un altul, după ' 
ce a plătit mai bine de ’ 
o mie de lire sterline 
pentru o operație de co
rectare a nasului, a tre
buit să mai îndure alte 
cinei intervenții chirur
gicale, evident, . pentru

RECORD LA LOCVORIE
Cînd a încetat să mai 

vorbească în fața audito
riului său, Magnus Jen- 

ur- seft, din orașul danez 
Nykobing, nu mai avea 
putere să și rîdă. Era 
epuizat, dar fericit. A- 
vea și de ce. pentru că 
reușise să stabilească un 
nou record mondial, sus
ceptibil să intre în reper
toarul celebrei „Guiness 
Book of Records* 1; In 24 
de ore și 5 minute, Mag
nus Jensen a reușit să 
povestească — după cum 
relatează revista vest- 
germană „Die Welt“ — 
patru mii de anecdote si 
istorioare vesele. Se pu
ne întrebarea cine a a- 
vut timp și răbdare să 
asculte, fie și anecdote, 
atîta timp ? Trebuie să 
mai spunem că. în 1980, 
chiar „Guiness Book" a 
stabilit un record: cu 
520 mii de exemplare, ea 
deține supremația edito
rială a anului. Culmea 
recordului !...
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Evoluții noi în Salvador

ORAȘUL MIAMI, din 
statul Florida, este consi
derat „capitala americană 
a omuciderilor" relatează 
ziarul „Miami News“. Pu- 
blicînd cele mai recente 
date cu privire la crimi
nalitatea în acest oraș, zia- 

z rul relevă că anul trecut 
ea a fost cu 71 la sută mai 
mare față de 1979, 
bit de ridicat fiind 
rul asasinatelor și 
al jafurilor comise i 
menințarea armelor.

9,00 Teleșcoală.
10,20 Curs de limba 

engleză.
10.40 Curs de 

germană.
11,00 Film serial: Dallas. 

Episodul 4 (relua
re).

11.50 Evoluția vieții pe 
pămînt

12.50 Telex. ’
16,00 Telex,
16,05 Teleșcoală.
17,15 111 ani de la naș

terea Iui V.I. Be
nin.

18,00 Almanah pionie
resc.

18.25 P.C.R. — spirit 
revoluționar, gîn- 
dire creatoare. .

18.50 1001 de seri.
19,00
19.25

19,45

deose- 
numă- 

cel 
sub a-

20,30

22,10

Telejurnal,
Actualitatea eco

nomică.
împotriva întu
nericului verde. 
Momente din lup
ta antifascistă a 
poporului român. 
Teatru TV. Henric 
al VlII-lea. (I)

Telejurnal.

ÎNTREPRINDEREA 
MINIERA LIVEZENI 
încadrează direct sau prin transfer pentru 
subteran și suprafață muncitori calificați în 
specialitatea :

- electricieni
- lăcătuși mecanici de mină pentry 

auto și cazane
- mecanici pentru exploatare autoîn- 

cărcâtor IFRON.
Relații suplimentare, la sediul întreprin

derii.

Situația din Salvador a 
cunoscut, în ultimele zile, 

o schimbare calitativ nouă. 
Schimburile de locuri 
dintre forțele insurgente 
și trupele Juntei de gu- 
vernămînt mai continuă, 
dar, intensitate^ lor este 
mai scăzută.

Starea de război civil 
din țară, care a cunoscut 
o radicalizare pronunțată 
anul trecut, a provocat, 
între altele, o proiectare 
a vieții economice națio
nale într-o criză profun
dă. Produsul, național brut 
a scăzut. în ultimii doi 
ani, cu aproximativ 15 la 
sută. Exporturile de cafea, 
bumbac și zahăr — pro
duse de bază ale econo
miei naționale — s-au re
dus drastic, ,o sută de în
treprinderi și-au transfe
rat bunurile peste hotare, 
zone agricole întinse au 
rămas, în mare parte, ne
lucrate.

Desigur, o bună parte 
din aspectele semnalate 
mai sus își au originea în

proasta administrare a 
țării. însăși rațiunea or
ganizării unei lovituri de 
stat și a instaurării unei 
„Junte Revoluționare de 
Gtivernămînt", cum , s-a 
autodenumit, a fosț. expli
cată prin necesitatea ope
rării unor schimbări pro-

Dar, ca răspuns la in
consecvența cu care Jun
ta își punea in aplicare 
programul de guvernă
mînt, forțele democratice, 
progresiste din țară și-au 
retras sprijinul și au tre
cut' în opoziție. A avut loc 
treptat, escaladarea vio

rea producției agricole etc.
Pe plan politic, Junta 

a decretat o amnistie ge
nerală și a anunțat orga
nizarea de alegeri pentru 
Adunarea Constituantă în 
1982 și alegeri preziden
țiale pentru anul 1983.

Forțele de opoziție au 
calificat aceste măsuri

COME NTARI U

funde în conducerea și ad
ministrarea tezaurului li
man ■ și material salvado, 
rian. Aceasta explică și 
de ce Junta s-a bucurat 
inițial, de un larg sprijin, 
inclusiv în rîndul forțelor 
progresiste ale țării. A 
fost perioada în care s-au • 
dictat, între altele, refor
ma agrară — principalul 
obiectiv al programului de 
guvernămînt al Juntei —, 
■naționalizarea băncilor și 
etatizarea comerțului ex
terior.

lentei politice interne, cu 
consecințele de rigoare.

Conștientă de inconsis
tența unei soluții pe cale 
armată pentru criza inter
nă salvadoriană, Junta 
de guvernămînt din Sal
vador a trecut, recent la 
nuanțarea' politicii sale. 
Au fost anunțate aprofun- țară, 
' - - - - și .

de 
pâ- 
în 
si ■

darea reformei agrare 
continuarea procesului 
„cooperativizare1' a 
iritatului, etatizarea 
continuare a băncilor 
canalizarea unor fonduri! 
importante pentru stimula-

drept demagogice și au 
anunțat că vor continua 
lupta pe toate căile pentru 
instaurarea unui regim ’de
mocratic, de largă repre
zentare în țară. Ele și-au 
exprimat însă receptivi
tatea față de ideea inițierii 
unui dialog constructiv cu 
reprezentanții Juntei, în 
vederea elaborării unei so
luții politice negociate 
pentru criza internă din 

ceea ce potrivit ob
servatorilor ar contribui e- 
l’ectiv la normalizarea ra
pidă și necesară a Vieții 
Interne salvadorieiie.

Dan BULGAR

ÎNTRIPRWDERIA IK IWICM 
Șl EXPLORĂRI GIOlOGICf 

„B AHT 111“
cu sediul în orașul Caransebeș, strada 30 
Decembrie nr. 1, județul Caraș-Severin, în
cadrează direct sau prin transfer în interesul 
serviciului pentru șantierele Lupa-Rușchița 
(jud. Caraș-Severin) și Sinersig, Visag, Da- 
rova (jud. Timiș), următorul personal :

— ingineri minieri
— ingineri foraj
— maiștri minieri
— maiștri electromecanici minier»
— mineri și sondori
— mecanici compresoare
— electricieni de mină
Se încadrează de asemenea urgent 

muncitori necalificați, pentru caliîicare, prin 
cursuri de scurtă durată, în meseriile de 
mineri și sondori la șantierele sus amintite.

-Doritorii se vor adresa la comparti
mentul personal de la sediu! întreprinderii, 
telefon 12360, interior 903.
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