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In întâmpinarea Zilei Minerului 
și a morii sărbători de la 2j3

1 [l 1 IHTT11 Instantaneu în noul atelier de prelucrare a e- 
lementelor de hidraulică (hala 106) al I.U.M.I’., 
unde obiectivul aparatu lui l-a surprins pe harni
cul strungar Gheorghe R ad in timpul prelucrării 
și verificării unui ventil pentru combina CA-2.

UN VERITABIL 
SUCCES LA 

I.M. URICANI 
Productivitate de 
28 tone/post în 

modernul abataj 
mecanizat

Ieri, de la mina Uri
cani ni s-a transmis un 
veritabil succes obținut 
în întimpinarea Zilei 
minerului : mina și-a 
depășit într-o singură 
zi sarcinile la produc
ția fizică cu peste 400 
tone cărbune. In ace- 
eașj zi, în noul abataj 
frontal de mare capa
citate, dotat cu un 
complex mecanizat mo
dern, de pe straiele 17 
—18 ale sectorului II, 
minerii — tehnicieni 
dl i brigada condusă 
de maistrul electrome
canic Ilie Amorariței 
au raportat o perfor
manță de mare valoa 
re : au tăiat cu com
bina trei lîșii in fron
tul <le cărbune. înalt 
de -1,1 metri, și au ob
ținut o productivitate 
de vîrf : 28 tone/post. 
Producția rezultată : 
1200 tone cărbune.

Este o ilustrare fap
tică a valorii modernu
lui utilaj, dar, îndeo
sebi. a calorii moral- 
profes I male a oameni
lor — mineri și elec
tromecanici din briga
da lui Ilie Amorăriței, 
respectiv din schimbu
rile conduse de Nico- 
lae Beancă. Felix Csa- 
lavics. Nicolae Sică și 
Petru Mand.lș.

A fost trasat amplasamentul 
turnului celui mai mare puț de 

extracție din Valea Jiului
Vineri și sîmbătă, în incinta centrală a I.M.

Lupeni, s-a consemnat un eveniment de mare re
zonanță pentru viitorul minei: a fost trasat ampla
samentul în vederea începerii turnării turnului 
celui mai înalt puț de extracție ce se va înălța in 
actualul cincinal în Valea Jiului. A fost stabilit ast
fel locul exact al cofragului glisant prin interme
diul căruia pînă la finele anului se va ridica turnul 
de extracție, de 100,5 metri înălțime, dotat cu două 
mașini de extracție multicablu, a căror capacitate 
anuală va depăși 3 milioane tone de cărbune. In 
complexul principal de extracție al I.M. Lupeni, 
cea mai mare parte a de sfășurării operațiunilor va 
fi automatizată, realizindu-se astfel o cale directa 
și rapidă de evacuare a cărbunelui cocsificabil intre 
cel mai adine orizont de extracție al minei-și pre- 
parația de cărbune Lupeni.

Cprnie intransigenta, hotârîre 
unanima pentru întărirea disciplinei

Forul suprem al demo
crației și conducerii co
lective — adunarea gene
rală a oamenilor muncii, 
întrunită la mina Uricani, 
a făcut o profundă și e- 
xigentă analiză a activită
ții productive, a nivelului 
de îndeplinire a sarcinilor 
de plan în primul semes-s 
tru din acest an. Darea 
de seamă prezentată de 
consiliul oamenilor mun
cii, cifrele de bilanț ra
portate Pe primele șase 
luni au indicat unele rea
lizări. dar și multe rămî- 
neri în urmă la o serie de 
indicatori. Mina Uricani 
a rămas sub plan cu a- 
proape 5000 tone cărbune.

Mari rămîneri sub plan au 
înregistrat sectoarele 111 
(peste 15 600 tone), II (3700 
tone), iar sectorul II (325 
tone) cu un mic efort în 
plus ar fi putut realiza

Adunări generale ale 
oamenilor muncii

sarcinile. Intre ijisuccese 
se înscriu, de asemenea, 
nerealîzarea productivi
tății muncii planificate pe 
mină cu 135 kg/post, ră- 
mînerea sub plan in pro
porție de peste 50 la sută 
a brigăzilor, calitatea ne-

corespunzătoare a cărbu
nelui din care cauză au 
fost rebutate peste 51000 
tone de cărbune, iar dato
rită nerealizării produc
ției fizice Și a productivi
tății muncii, indicatorii de 
eficiență sînt slabi, costul 
pe tona extrasă fiind de
pășit cu 16,43 lei, iar chel
tuielile la 1000 lei pro 
ducție marfă cu 106,3 lei.

Analizînd cauzele ne
realizării indicatorilor de 
producție și eficienței, 
dezbaterile adunării s-au 
oprit cu exigență Și insis
tență asupra celor subiec
tive. a lipsurilor și nea
junsurilor din activitate. 
S-au criticat organizarea 
necorespunzătoare a pro

\ / z- < t.

ducției la locurile de mun
că ale formațiilor rămase 
în urmă, slaba folosire a 
utilajelor (din 7 complexe 
mecanizate numai 3 func
ționează)*, .neasigurarea 
posturilor prevăzute in 
cărbune (in timp ce ta în
treținere se depășesc), lip
surile din aprovizionarea 
locurilor de muncă. ne-
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Brigadierul Remus 
Miclea, unul din cei 
mai tineri șefi de for
mație de lucru de la 
sectorul I al minei l.l- 
vez.eui alătur; de o par
te dintre ortaci după 
ieșirea din schimb.

Sub semnul urgențelor în investiții

Noile capacități care trebuie să producă în acest an 
Țesătoria din Lupeni, în fața 

exigențelor probelor tehnologice
In anul 1981, pentru 

Țesătoria din Lupeni au 
fost planificate să producă 
eșalonat primele capacități 
de producție, astfel incit la 
începutul următorului an 
să se atingă capacitatea de 
producție proiectată. Ter
menul de punere parțială 
în funcțiune nu a fost res
pectat. In ce fază de exe
cuție se află în prezent a- 
cest important obiectiv de 
investiții ?

Mergînd pe firul acestei 
întrebări am făcut cîteva 
Constatări la fața locului, 
destul de Îngrijorătoare. 
Un fapt îmbucurător îl 
constituie terminarea mon
tajului ceior 169 de răz

boaie de țesut pe posta
mentele lor definitive. In 
vasta hală acoperită se 
desfășoară in aceste zile o 
activitate febrilă. Viitoare
le muncitoare urmăresc 
producția primelor răz
boaie de țesut puse în 
funcțiune. Pe prima nave
tă, 11 războaie de țesut au 
trecut cu succes probele 
tehnologice. împreună cu 
specialistul trimis de fir
ma producătoare, maistrul 
mecanic Mirea Mircea su
pune probelor tehnologice 
zilnic cîte 3—4 din noile u- 
tilaje. „Pentru punerea în 
funcțiune a ră boaielor de

țesut se cere in bălă o 
temperatură a aerului de 
18—24 de grade, dai* aceas
tă temperatură nu este în
că asigurată", ne informea
ză maistrul tehnolog loan 
Imbrea. In ajutorul celor 
ce efectuează probele teh
nologice sînt doar... zilele 
călduroase de vară. De ce? 
Fiindcă cele două instala
ții de climatizare care ar 
trebui să asigure aerul con
diționat in hală n-au fost 
finalizate la termenul pla
nificat. In ciuda promisiu-

V.s. FENEȘANU
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spus nici o noutate
noutate, 

adevăr 
între

un 
că 
bunăstarea

Nu spunem o 
reajirmtnd 
arhicunoscut 
munca și 
noastră, intre ce dăm so
cietății și ce ne poate o- 
Jerj societatea există o 
strinsă interdependență, 
că avuția obștii și din 
această avuție partea fie
căruia va fi cu alit mai 
mare cu cit toți membrii 
Cetății, adică toți fiii ță
rii, indiferent unde și în 
ce domeniu iși exercită 
profesia, vor munci mai 
cu spor, cu mai multă 
rodnicie. Așa e firesc, a- 
ceasta e ordinea logică a 
lucrurilor.

Dar ce ne facem cu cei 
care nu ințeleg această 
ordine f irească ? Această 
întrebare a stăruit intr-a 
recentă adunare generală 
dintr-un sector minier 
mult rămas în urmă, în 
bună parte, tocmai dato
rită unor oameni care nu

înțeleg .să-și 
dimp trivă, 
și roadele muncii colecti
ve, a ortacilor lor. Bine
înțeles, era vorba, mai 
ales de absentomani, de 
altfel oameni harnici, dar 
care, cînd simt in mină

Jacă datoria, 
„di jmuie.se1'

00

*
răsplata muncii lor, 
pol rezista tentației 
a nu~.se lăsa cuprinși 
mrejele paharului 
„scufundați in euforia" 
ce ii ia în stâpinire, uită 
de locul de muncă, de o- 
bligația de a se prezenta 
la lucru, de familie. Ile- 
ferindu-se tocmai 
ceasta categorie 
meni, un miner 
pus n soluție i

— Propun ca c e 
care fac absențe cu 
laritate în și după zilele

/ .jJ

la 
de 
a

71 u 
de 
de 
și

a- 
oa- 

pro-

l o r 
regu-

de plată să nu li se dea 
banii in mină. Să fie in
vitate soțiile acestora, sa 
li se dea lor banii.

— Dar ce, ele cișligă 
banii sau noi ? Ele mun
cesc ??! — protesta pe 
loc o voce de bariton. Dar 
a venit și contra replica:

— Da. Muncesc și ele, 
și încă mult. Și dacă ba- 
nii-s cîștigați de tine, pe 
muncă cinstită, nu în
seamnă să-i bei jumătate 
și să nu te prezinți 
lucru zile la rînd... 
pierzi astfel sute, i 
mii de lei de care s-ar 
putea bucura copiii, fami
lia ta ! Dacă ai bani, nu 
înseamnă să dezorganizezi 
brigada, munca ortacilor, 
să le micșorezi cîștigul...

In sală s-a lăsat liniș
tea, deși nu s-a spus nici 
o noutate...

la 
să 

chiar
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Importanta acțiune po
litico-organ izatorieă — 
preschimbarea documen
telor de sindicat — se află 
in plină desfășurare. Des
pre stadiul acțiunii am 
notat la comitetul sindi
catului de la mina Petri- 
la. fapte demne de con
semnat. Secretarul comi
tetului sindical pe mină, 
tovarășul Nicolae Ursu. 
ne relevă : „După o pre
gătire in toate detaliile a 
acțiunii, practic la 25 iu
lie a început înmînarea 
documentelor, iar la ora 
actuală primele grupe sin
dicale care au terminat 
înmînarea noilor carnete
de sindicat sînt cele de 
Ia sectorul V. Printre pri
mii membri de sindicat 
din sector care au primit 
noul document se numără 
minerii Gheorghe Băgă- 
ian, Miron Angliei, Emil 
Mangalagiu, Constantin 
Nicula, vagonetarul Vasi- 
le Avram, lăcătușul de 
mină Constantin Lugea 
și alții. Practic, în secto
rul V s-a încheiat pre
schimbarea documentelor
de sindicat. Au acționat
cu multă responsabilitate
pentru buna pregătire, 
desfășurare șl finalizare a 
acțiunii organizatorii de 
grupă sindicală Gheorghe 
Dan, Iosif Moldovan,
llekl Horst, Petru Barbu, 
Pap Atila“.

Țesâtona din Lupeni, 
în fața exigențelor 
probelor tehnologice
Urmare din pag. I)

nilor făcute de mai multe 
ori în comandamentele de 
investiții, constructorul nu 
și-a onorat angajamentele. 
La instalația-uzină nr. 2 
de climatizare se mai e- 
fectueză lucrări de mon
taj. Racordul la agentul 
termic de la I.F.A. „Vîsco- 
za“ pînă la țesătorie nu e 
executat în întregime, con
form graficului de excu- 
ție. Lucrările s-au oprit pe 
o distanță de circa 60 ml 
în așteptarea unor suporți 
prefabricați din beton care 
trebuie să sosească din 
Craiova. Șantierul 7 Lu- 
peni al T.C. Ind. Craiova, 
care execută lucrările de 
construcții la țesătorie, 
continuă să se confrunte 
de luni de zile cu lipsa de 
forță de muncă. Practic, și 
cu forța de muncă existen
tă se lucrează pe șantier 
doar cîte 4—5 zile. Sîmbă- 
ta și lunea constructorii, 
de regulă, lipsesc de pe 
șantier...

Deși proiectantul a fost 
invitat la fața locului la 
țesătorie pentru a da o so
luție de rezolvare concretă 
a problemei infiltrațiilor 
de apă din,canalele instala
ției de aer condiționat, a- 
ceastă problemă continuă 
sa rămînă nerezolvată. In
filtrațiile se mențin, iar de 
eliminarea lor depinde 
funcționarea la parametrii 
planificați a celor două 
instalații de climatizare.

Sub semnul urgenței se 
află, după cum ne-a in
format sing. Geza Bogdanf- 
fy, din partea beneficiaru
lui, terminarea de către 
constructor a finisajelor 
interioare din hală, precum 
și a pardoselii viitorului a-

î ® FRUCTE DE PĂDU-
I RE. In zonele din Valea 

Jiului a început recolta
tul fructelor de pădure. 
In primele zile ale aces
tei activități specifice se
zonului, ocolul silvic din

I Petroșani a achiziționat, 
deja, 5 tone de zmeură,

| acțiunea urmînd să se 
I desfășoare în continuare 

nică pregătire, acțiunea 
este încheiată și la gru
pele sindicale din sectoa
rele IV și I. Făcînd o a- 
preciere de ansamblu a 
amploarei acțiunii și rit
mului ei intens, secreta
rul comitetului de sindi
cat a ținut să complete
ze : „Pe întreaga între
prindere au fost pregăti
te 3496 carnete noi de

Preschimbarea 
documentelor 

prilej pentru dinamizarea 
activității sird eștelor

membri de sindicat cu- 
prinzînd efectivul minei 
și pensionarii proveniți de 
ia mină. Faptul că la gru
pele sindicale din sectoa
rele cu efectțve mari ca 
V, IV, I a foit încheiată 
preschimbarea documen
telor, că în colective 
mai mici ca cele de la 
sectoarele II, III, VI, XI, 
XII și TESA crește în in
tensitate înmînarea noi
lor carnete constituie o 
garanție că întreaga ac
țiune pe întreprindere se 
va încheia în prima ju- 

telier mecanic. In perioa
da de rodaje și probe teh
nologice ale utilajelor se 
simte de pe acum necesita
tea atelierului mecanic 
pentru executarea unoi- 
piese și reparații. Meca
nicii sînt nevoiți în pre
zent să meargă pe la alte 
ateliere din oraș pentru a 
prelucra unele piese nece
sare în perioada probelor 
tehnologice și rodajelor.

De asemenea micile fini
sări pe care le are de exe
cutat constructorul pot și 
trebuie să fie efectuate in 
cel mai scurt timp. Este 
vorba, printre altele, de 
predarea postului trafo, 
montarea unor uși și gea
muri la hala principală și 
de finalizarea instalațiilor 
la acoperiș.

In hala principală lucră
rile de montaj al principa
lelor utilaje sînt pe sfirși- 
te. Pentru a asigura, cît 
de cît. condiții de efectuare 
a probelor tehnologice tre
buie terminate in cel mai 
scurt timp ultimele finisări 
interioare. Constructorului 
i se cere să-și concentreze 
principalele forțe asupra 
lucrărilor la instalația de 
climatizare și la canalul de 
legătură cu agentul termic. 
Deși cu întîrzieri, în cu- 
rind primele capacități de 
producție ale țesătoriei vor 
începe să producă. Este ne
cesară o mai strînsă cola
borare între beneficiar, 
proiectant și constructor 
pentru eliminarea oricăror 
stagnări ale lucrărilor de 
constucții-montaj, pentru 
punerea in funcțiune în- 
ti-un timp cît mai scurt 
a acestei importante inves
tiții care în anul 1981 tre
buie să producă 1 

cu și mai mare amplitu
dine.

$ UN ADEVARAT RE
CORD. Duminică, ștran
dul din cartierul Aero
port din Petroșani s-a bu
curat de o afluență deose
bită. Timpul frumos, ziua 
senină Și caldă au atras 
un număr record de a- 
matori de baie și plajă. 
Greutatea este că nu e- 
xistă posibilitatea să bei 
o gură de apă... potabilă. 
Cei ce nu știu să înoate... 
mai înghit din bazin, dar 

deci înainte de termenul 
stabilit. Și mai trebuie 
subliniat faptul că pres
chimbarea documentelor 
a constituit un bun pri
lej pentru dinamizarea 
activității sindicale".

Impulsul mobilizator al 
activității din grupele 
sindicale de la sectorul V 
s-a materializat, în luna 
iulie — perioada de vîrf 

a acțiunii de preschim
bare, în care au avut loc 
și discuțiile individuale 
cu membrii de sindicat 
— prin realizarea și de
pășirea planului cu peste 
1 000 tone cărbune. Dar 
iată cîteva din numeroa
sele propuneri făcute de 
oamenii muncii, în timpul 
discuțiilor yidividuale 
purtate cu ei de birourile 
grupelor sindicale, vizînd 
îmbunătățirea activității 
de producție și sociale : 
„Să se îmbunătățească a- 
provizionarea cu piese de 
schimb" (Constantin Coz-

Aspect de muncă din laboratorul de patiserie l’etrila.

(Urmare din pag. I)

respectarea graficului de 
revizii și reparații la uti
laje și exploatarea neco
respunzătoare a acestora 
ceea ce determină produ
cerea unui mare număr 
de defecțiuni electromeca
nice. Lipsa de prevedere 
din partea cadrelor teh- 
nico-inginerești din condu
cerea sectoarelor de pro
ducție pentru a avea pre
gătită toț timpul linie de 
front la nivelul planului 
de extracției, nerespecta- 
rea programelor de creș
tere a productivității 
muncii, a tehnologiilor de 
lucru, folosirea incomple
tă a celor 6 ore pe schim
buri au fost de asemenea 
deficiențe criticate în in
tervențiile participanților 
la adunare.

Referindu-se critic și 
autocritic la aceste defi
ciențe care au dijmuit 
producția șj realizările 
colectivului, în unanimi
tate participant la discu
ții au opinat că sursa 
principală a acestora este 
indisciplina. „Faptul că 
aprovizionarea locurilor 
de muncă e defectuoasă, 
că piesele de schimb, re
viziile și reparațiile la u- 

ceilalți... Ce zic tovarășii 
de la E.G.C.L. ?

O INTILNIRE. La Lu- 
peni s-a desfășurat o in
teresantă acțiune organi
zată de comitetele muni
cipal și orășenesc U.T.C. 
350 de tineri din munici
piu s-au întîlnit și au dia
logat cu Aron Cristea, 
vechi militant al mișcării 
comuniste și muncitoreș
ti, și cu șeful de brigadă 
Teodor Boncalo, Erou al 
Muncii Socialiste. 

ma, minei' șef de briga- 
dă).„Cu cei care absen
tează nemotivat să se 
poarte noi discuții indivi
duale, să fie puși în dez
baterea grupelor sindica
le" (Nicolae Dinescu, mi
ner șef de brigadă) 
ambii din sectorul V. „A- 
provizionarea cu material 
lemnos să fie făcută la 
dimensiunile cerute de 
monografia de armare" 
(Gavrilă Mihai, miner șef 
de brigadă). „Reprofila
rea galeriei direcționale 
între nr. 433 și 434, ori
zontul 50 în vederea creă
rii condițiilor" de îmbună
tățire a aprovizionării lo
curilor de muncă" (Fran- 
cisc Kovacs, miner șef de 
brigadă) — amindoi de la 
sectorul IV. „Activitatea 
comisiei de control obș
tesc să se îmbunătățeas
că atit sub aspectul exi
genței cît și al eficienței" 
(Constantin Alexa, miner 
șef de brigadă, sectorul 
I). „Amenajarea captării 
apei la abtajul frontal nr. 
237“ (Alexandru Lazov, 
miner șef de brigadă, sec
torul III). Toate cele 72 
propuneri făcute de mem
brii de sindicat cu prile
jul discuțiilor individua
le au fost înaintate de 
comitetul sindicatului pe 
întreprindere conducerii 
minei pentru rezolvare, 
în interesul producției.

I. BĂLAN

tilaje sînt de slabă cali
tate — se cheamă tot in
disciplină din partea celor 
care nu asigură aceste 
condiții materiale la înăl
țimea cerințelor" (Gheor
ghe Nistor, miner șef de 
brigadă). „Rămînerea sub 
plan a minei se datonește 
și neajunsurilor manifes
tate în transportul din 
subteran, indisciplinei 
din rindurile personalului 
nostru, care nu respectă 

Hotărîre unanimă
programul de 6 ore. nu
meroșilor absentomani, 
cum a fost cazul în iulie 
cînd la sectorul VI s-au 
înregistrat 185 de absențe 
nemotivate" (Constantin 
Ilăgan, adjunctul șefului 
sectorului de transport). 
„Unii îndrăznesc să în
calce cu foarte mare ușu
rință normele de protec
ție a muncii, la o serie de 
abataje si în punctele de 
încărcare a cărbunelui se 
produce praful de cărbu
ne dar nu se respectă o- 
bligația stropirii cu apă. 
In multe locuri din subte-

9 MUNCĂ PATRIOTI
CA. Peste 120 de elevi ai 
Liceului industrial Petro
șani au participat ieri la 
o acțiune de muncă pa
triotică pentru acoperirea 
conductelor pentru ter- 
moficare în zona centrală 
a orașului. Este încă o 
dovadă că Liceul indus
trial răspunde întotdeau
na prompt la acțiunile 
voluntar-patriotice care 
se desfășoară în Petro
șani, pe șantierele de 
construcții, la noul sta

Plinea trebuie (și paste) 
să lie oe bună calitate

In urma mai multor se
sizări și reciamații, pri
vind calitatea pîinii pro
duse de noua secție de 
panificație din Livezeni, 
precum și după constată
rile făcute de noi la ra
ioanele de pîine ale unor 
magazine alimentare, am 
mers pe „firul" problemei.

La noua secție am stat 
de vorbă cu șeful aceste
ia, Ștefan Mîrza. Am a- 
flat cîteva din motivele 
care au condus la reali
zarea unor produse de 
slabă calitate. După cum 
ne spunea intenlocutorull 
nostru, principala și cea 
mai importantă cauză este 
că personalul nu are 
pregătire pe măsura cerin
țelor noilor instalații ale 
secției, ceea ce necesită o 
perfecționare a acestuia. 
Noutatea instala
țiilor și nepricepe
rea celor care le manipu
lează au dus la apariția 
unor produse de o mai 
slabă calitate (pîine prea 
prăjită ori prea crudă, 
sau pîine care prezenta 
crăpături). La toate aceste 
greutăți se mai adaugă 
lipsa de exigență a com
partimentului C.T.C., prin

ran se întîlnesc căi de ac
ces blocate cu materiale, 
deficiențe în întreținerea 
lucrărilor miniere și a 
căilor de aeraj“ (Eugen 
Căvescu, maistru princi
pal sectorul II), „In pro
porție de 70 la sută, mi
nusul mare de la sectorul 
III se datorește numeroa
selor defecțiuni mecanice, 
dar și neglijențelor noas
tre în exploatarea utilaje
lor, carențelor disciplina
re, avînd în vedere că în

medie zilnic 27 oameni 
lipsesc nemotivat de la 
lucru, iar alții simulează 
că sini bolnavi nevenind 
la șut dar se duc la coa
să” (Ion Costea, maistru 
principal, secretarul or
ganizației de partid din 
sectorul III).

La numeroase alte as
pecte ale indisciplinei și 
lipsei de răspundere în 
muncă, la faptul că 3 la 
sută din efectivul minei 
absentează nemotivat, jar 
8 la sută se află în conce
diu de boală, că există o 
mare fluctuație în rindu

dion. pentru înfrumuseța
rea orașului.

® IN ULTIMUL număr 
al revistei „Urzica" la 
rubJja „Universiada ca- 
ricaturiștilor" a fost re
produs un desen al cari
caturistului petroșenean 
Ion Barbu, care a apărut 
inițial in albumul „Umo- 
rismul și arta" editat de 
Comitetul Olimpic Națio
nal Italian la Casa Edi- 
trice Bietti, din Roma.

© FILM. Arcașilor pre
zent i la „Cupa minerul". 

laborantele secției sau prin 
muncitoarele necalificate 
de la capătul benzi) — 
Lucia Brădoaică. Elena 
I-Irîncă și Ioana Tudorache 
— caic trebuie să pream- 
baleze piinea și totodată 
să le oprească pe cele 
care nu răspund calitativ. 

Odată cu trecerea tim
pului, utilajele au Început 
să se rodeze si să nu mai 
prezinte o noutate pentru 
personalul secției. Maeș
trii de pe schimburi Fran- 
cisc Ferencz, Constantin 
Rotea Și Florea Cristescu 
ștju cum se reglează tem
peratura cuptorului, vite
za benzii, precum și tim
pul cit trebuie să 
stea aluatul la dospire, a- 
dică să respecte cerințele 
procesului tehnologic. Se 
poate spune că o oarecare 
experiență au căpătat Și 
brutarii Elena Frîncu, Lu
cia Iacobescu, Georgeta 
Vasilica, Ana Cristescu și 
Geta Stan, în funcționa
rea și exploatarea utilaje
lor. Numai că, după cite 
se vede, perioada de „a- 
comodare" a fost cam 
lungă, calitatea pîinii nu 
așteaptă să învățăm noi 
să ne facem meseria.

Este adevărat că pe zi 
ce trece produsele rebuta- 
te sînt mai puține, că in 
magazine sînt aduse can
tități foarte mari de pîine 
de bună calitate. Totuși 
în activitatea secției este 
incă mult loc pentru mai 
bine. Aceasta se va reali
za doar prin întronarea 
unei atmosfere de autoe
xigență in pregătirea pro
fesională. prin dezvolta
rea la fiecare om al mun
cii a răspunderii în mun
că, inocularea convingerii 
că de munca fiecăruia de
pinde calitatea pîinii de 
pe mesele miilor de cetă
țeni din Valea Jiului.

Gheorghe BOȚEA

rile personalului, că se 
încalcă normele de pro
tecție a muncii și se tole
rează prea mult abateri 
grave în acest domeniu, 
s-au referit in cuvîntul lor 
și alți reprezentanți ai 
oamenilor muncii ca bri
gadierul Aurel Șoșoi, Va- 
sile Matei, șeful sectorului 
I. Doru Mihăilă, șeful 
sectorului aeraj-degazare. 
Anton Heț, secretarul co
mitetului U.T.C. pe mină, 
Petru Costinaș, director 
tehnic electromecanic. 
Dînd expresie opiniei in
transigente față de lipsuri, 
adunarea generală a ce
rut organului colectiv de 
conducere să-și îmbună
tățească stilul de muncă, 
să-și pună in centrul pre
ocupărilor, ca o acțiune 
permanentă, tragerea la 
răspundere cu severitate 
a acelora — indiferent de 
funcție — care încalcă 
disciplina muncii și nu-și 
fac datoria, in același scop 
conducerea colectivă să 
acționeze pentru materia
lizarea măsurilor și pro
punerilor adoptate în a- 
dunare, intensificarea, 
sub conducerea organiza
ției de' partid, a muncii 
politico-educative, de 
conștientizare, desfășura
te în rindurile oamenilor 
muncii din întreprindere.

încheiată de curînd, la A- 
ninoasa. le-a fost prezen
tat la sediu] cineclubului 
XI Orizont din localitate 
un film al ediției prece
dente realizat de neobo
situl cineamator Eugen 
Herbei.

Rubrică realizată de
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FOTBAL

Victorie clară, dar greul abia începe
JIUL PETROȘANI — 

STAUL RIESA (RD. Ger
mană) 3—0 (1—0). Aceas
tă partidă era așteptată 
cu un mare interes. In pri
mul rind, tradiția meciu
rilor cu echipa oaspete 
(aceasta fiind cea de-a 
opta întilnire) promitea un 
sPectacol fotbalistic plăcut 
(așa a Și fost), iar în al 
doilea rind — și asta era 
mai important — se spera 
ca acest penultim test să 
dea un răspuns afirmativ 
în privința posibilităților 
de abordare fără grijă a 
noului campionat și dacă 
în final scorul de forfait 
consemnat în favoarea e- 
chipei antrenate de Libar- 
di și Tonca nu admite du
bii asupra învingătoarei. 
Prestația de ansamblu a 
„team“-ului nostru ne a- 
veițizează să nu ne cul
căm totuși pe laurii a- 
cestei victorii. Pentru că, 
în campionat, nu va fi a- 
șa. Chiar dacă replica 
oaspeților a fost viguroa
să, ei fiind o surpriză plă
cută prin jocul lor atletic 
și de angajament total, 
campionatul cere totuși 
mai mult. Amintind de e- 
chipa vizitatoare, pe care 
în iarnă Jiul a învins-o în 
deplasare cu 3—1, să o 
prezentăm, chiar dacă 
este cunoscută deja : este 
echipa oțelarilor din ora
șul Riesa (65 000 locui
tori) din districtul Dres
den — R D. Germană. în
ființată în 1948, din 1968 
a activat pină în campio
natul recent încheiat. în 
prima divizie. A retro
gradat în acest an, la go
laveraj, din cauza unui 
gol (!) primit în plus. A- 
vînd o «carte de vizită'*

MINERUL-ȘTIINȚA 
VULCAN — MINERUL 
LUPENI 1—3 (0—0). Du
minică. pe stadionul Mi
nerul din Vulcan în ulti
ma etapă a „Cupei de va
ră" echipa locală a întîl- 
nit echipa minerilor din 
Lupeni. Cej peste 1500 de 
spectatori prezenți în tri
bune au urmărit un meci 
care nu s^a ridicat la ni
velul dorit, atît din punct 
de vedere tehnic, cit și 
spectacular. Gazdele au 
evoluat mult sub valoarea 
lor. permițînd oaspeților, 
care n-au fost cu mult 
mai buni decît ei. să se 
impună și în final să cîș- 
tige la două puncte dife
rență.

Pe parcursul primei re
prize. la cîrma meciului 
au fost oaspeții, care in- 
șistînd mai mult au reu
șit să se apropie de mai 
multe ori de poarta apă
rată de Olteanu. Deși oca
ziile de gol se succed, 
inspiratul portar vulcă- 
nean Olteanu, de fapt cel 
mai bun om al gazdelor 
din prima repriză, inter
vine salvator respingînd 

\ Pezuitat meritoriu în întrecerile balcanice [ 
de atletism

; î
In zilele de 25 și 26 iulie a.c. orașul Plovdiv din | 

| R.P. Bulgaria a găzduit campionatele balcanice de i 
I juniori la care au participat cei mai buni tineri a- ț 
i tleți din Bulgaria, Grecia, Turcia. Iugoslavia. Alba- | 
i nia și România.

Printre sportivii țării noastre care au participat | 
■ la această confruntare balcanică s-a numărat și a- , 
î tletul Petru Drăgoescu de la Clubul sportiv Jiul Pe- • 
' troșani, care la proba de 800 m. cu timpul de ; 
! 1’52 ’83, s-a clasat pe locul VII. La ștafeta de 4x400 j 
\ România a ocupat locui IV. S. BĂLOI

bună, cu toate că au re
trogradat, oaspeții străini 
au dat o replică viguroa
să Jiului. Cu toate aces
tea carențele din jocul 
echipei noastre, mai ales 
în prima repriză, consti
tuie Un ultim și util sem
nal de alarmă. Ce poate 
fi mai convingător decît 
că prima ocazie clară a 
Jiului am consemnat-o a- 
bia cu 5 minute înainte 
de deschiderea scorului, 
adică în minutul 34 ? De 
partea cealaltă, emoțiile 
spectatorilor n-au lipsit, 
poarta lui Focșeneanu 
scăpînd „neperforată" în 
fața lui Borner, Rhabe 
și Schultz, care au avut 
5 ocazii de gol. Scăpînd 
cu „fața curată". echipa 
gazdă, rănită totuși în or
goliul ei, și-a tranșat în 
favoarea ei prima repriză 
prin reușita lui Lăsconi, 
care în minutul 39, scă
pînd de escortă (l-am nu
mit aici Pe căpitanul oas
peților, Hauptman) a în
scris în poarta goală, dri- 
blînd și portarul. Și dacă, 
pe drept cuvînt, spectato
rii se și gîndeau cu în
grijorare la startul de 
sîmbătă. 8 august. în re
priza a doua, jucătorii Jiu
lui au reușit — în absen
ța „senatorilor de drept" 
Sălăjean, Giuchici. Neagu, 
Petre Grigore si Focșenea
nu — să alunge o parte 
din „norii" îndoielii ce 
planau deasupra stadionu
lui. Spunem asta fără re
zerve. căci în repriza se
cundă în teren a fost par
că o altă echipă. înlocuind 
atacurile oarbe, stereoty
pe cu faze bine gîndite 
tactic, jucînd mai simplu, 
căutînd mai mult cele do
uă extreme, mijlocașii au

„Cupa de vară"
de fiecare dată balonul 
șutat de Ion Jenică (min. 
5), Leca (min. 10), Rota
ru (min. 25) și din nou 
Ion Jenică (min. 29). După 
pauză jocul se echilibrea
ză. Gazdele par mai luci
de, mai hotărîte în fața 
careului advers. Cu toate 
acestea, la o acțiune de 
contraatac a minerilor 
din Lupeni. Ion Jenică 
șutează puternic în ca
reul de 16 m perpendicu
lar pe direcția porții și 
deschide scorul. După 7 
minute Leleșan comite 
henț în careu. Lovitura 
de pedeapsă este transfor
mată de Voicu care adu
ce astfel egalitatea pe ta
bela de marcaj. Pină in 
finalul meciului, oaspeții 
profită de slăbirea ritmu
lui de joc al gazdelor, reu- 
șind să mai înscrie încă 
de două ori : min. 72 
Toldea, care mai mult s-a 
încurcat și a încurcat 
treburile, deviază balo
nul șutat de Florescu în 
propria poartă ; minutul 
86 Sebesteyn centrează 
lung de pe extrema stin
gă, Stafie, pe fază. reia 

reușit să împingă jocul 
mai în față, periclitînd 
mai mult poarta lui 
Schleckenbach. De fapt și 
ultimele două goluri au 
pornit de pe extremă. In 
minutul 77, Sorin Popa, 
pornit in trombă de pe 
extrema dreaptă, a înscris 
de la circa 10—12 metri 
lateral, iar în minutul 86 
centrarea lui Nichimiș, 

tot de pe dreapta, a fost 
catapultată în plasă, de 
Lăsconi. Acesta a fost de 
fapt singurul jucător care 
a evoluat aproape 
fără greșeală. Ise 
poate imputa doar pri
peala din minutele 58, 68 
și 75 cînd a ratat, în si
tuații ideale. Partida, ar
bitrată bine de un trio 
local (Naidin, Cozma si 
Rădulescu) s-a încheiat 
așadar cu o victorie leje
ră. Insă constatările din 
rîndurile anterioare trebu
ie să fie un imbold pen
tru jucătorii și conducă
torii tehnici aj Jiului.

Numărătoarea inversă, 
precum și dorința iubito
rilor balonului rotund, 
din Vale, obligă. Este de 
datoria celor care apără 
culorile Jiului să confir
me așteptările. Iar primul 
răspuns este sîmbătă în 
meciul cu studenții de pe 
Bega. Să nu uităm că „te
ma" pusă de studenți nu 
va fi deloc ușoară...

Echipa utilizată: Foc
șeneanu. P. Grigore. Va- 
siliu, Miculescu, Neagu, 
Vinătoru. Sălăjean. Varga, 
Lăsconi, Șumulanschi, 
Giuchici. Au mai jucat: 
Grigore, Vizitiu. Popa, 
Mircea, Popa Sorin, Nichi
miș și Mușat.
Ioan Alexandru TĂTAR 

în poartă din marginea ca
reului de t> m, stabilind 
scorul final al partidei 
de 3—1 în favoarea echi
pei sale.

Pe parcursul meciului, 
cei doi antrenori Gheor- 
ghe Șarpe și Tiberiu Be- 
nea au rulat toți jucăto
rii din lot, lucru ce a 
constituit și o bună posi
bilitate de verificare pen-, 
tru fiecare component în 
vederea definitivării lo
turilor de bază. Acest lu
cru a dus probabil șj la 
o discontinuitate a ritmu
lui de joc, schimbările re
petate ducînd la o de- 
sincronizare între liniile 
defensive, mediene și de 
atac ale celor două echi
pe.

Ștefan NEMECSEK

in „Cupa Minerul" la tir cuAspect din întrecerile desfășurate 
arcul.

Ecourile întreceri
lor desfășurate în ca
drul jocurilor mondi
ale universitare de 
vară — București

O
Veritabilă sărbătoare a 

sportului aninosean, „Cu
pa Minerul" la tir cu ar
cul a reunit și la startul 
probelor celui de-al doi
lea simplu FITA, progra
mate sîmbătă și dumini
că, vîrfurile acestei 
muri de sport din 
nioele centre ale 
respectiv București, 

Tg. Mureș, 
Satu Mare 

Performeri 
valoare na-

ra- 
puter- 
țării, 
Plo-

iești, Iași, 
Cluj-Napoca, 
și Aninoasa. 
de autentică 
țională și chiar interna
țională și-au îndreptat 
din nou privirile concen- 
trîndu-se atent asupra țin
telor multicolore trimi- 
țînd din prețioasele lor 
arcuri- cîte 3 săgeți, în 12 
serii la fiecare distanță, 
în dorința obținerii unor 
performanțe superioare, 
care să le asigure lor și 
echipelor pe care le re
prezintă un loc pe podiu
mul de premiere. Urmașii 
arcașilor de odinioară au 
reușit și în această inte
resantă confruntare 
zultate de valoare la 
proape toate probele 
categoriile de vîrstă, 
monstrînd, încă o dată, fap
tul că tirul cu arcul în 
România se află în real 
progres. Semnificative îr

re- 
a- 
si 

de-

1981 încă nu s-au stins. 
Din fotografiile pri
mite la redacție de la 
prof. Teodor Trifa, pre
zent la întrecerile de 
gimnastică, prezentăm 
aceste două imagini, 
reprezentind-o pe mtil- 
ticampioana noastră 
Nadia Comăneci, cu un 
zimbet după festivi
tatea de premiere și 
jos : un Instantaneu
de la so1 

reușită deplină

simpli 
dublu

acest sens sînt și cele 7 
noi recorduri R.S.R. sta
bilite de Dorina Damian 
(3) de la Minerul Aninoa- 
sa, la distanța de 30 m, 
cu 328 puncte, la

1176 și la
2355. dovedindu-și 
această ocazie nta- 
apetit pentru per-

Andrei Berki,

FITA 
FIT A 
și cu
rele 
formanță ;

„CUPA MINERUL" 
LA TIR CU ARCUL

m seniori cu 
u n c t e; ju- 
II Florin Iliescu,

la 90 
297 D 
niorui 
la 2x18 m cu 636 puncte 
și 2 (30Ț-18) eu 1259 punc
te. Cel de-al șaptelea re
cord îl dobindește echipa 
de junioare II C.S.M. Iași 
2980 puncte.

Clasamentul la dublu 
FITA în finalul întreceri
lor arăta astfel: seniori : 
Andrei Berki — 2433 p. 
Vasile Tămaș — 2394, Au
rel Robu — 2353, Gheor- 
ghe Bîrzu — 2339, Aurel 
Urițescu — 2291. Senioare: 
Lucia Micaș — 2293, Ire
ne Kerekeș — 2269, Da
niela Bălescu — 2232, E- 
caterina Bîrzu — 2207 p;

„Ștafeta 

Carpa|il«r“
In cinstea zilei <le 23 

August, Biroul <le tu
rism pentru tineret a 
organizat, in perioada 
19 iunie — 22 august, 
o acțiune de drumeție 
și orientare turistică 
sub genericul „Ștafe
ta Carpaților". Ștafeta 
se desfășoară de-a Iun • 
gul crestei Carpaților 
și cuprinde 12 etape. 
La cea de-a X-a etapă 
participă și echipajul 
județului Hunedoara, 
format din 6 tineri din 
Valea Jiului.

Azi, ora 18, la fi
liala B.T.T. Petroșani, 
echipajul județului
Caraș Severin va pre
da ștafeta echipajului 
nostru, care o va purta 
pină in 9 august, de-a 
lungul incintătoarelor 
priveliști carpatine.

In ziarul nostru de 
tnîine vom reveni cu 
reportajul de la festi
vitatea de predare și 
preluare a ștafetei.

M. B.

Junioare I ■ Dorina Da
mian — 2255, Florina Aș- 
telean — 1622, Edith Al
bert — 1183; Jurjuri I: — 
Victor Veselovschi — 
2279, Sandor Laszlo — 
2275, Puiu Ciubotaru — 
2141’; Juniori II — Florin 
Iliescu — 1259, Ion Ma- 
tiaș — 1183, Mihai Pas
tor — 1157, Ion Mihoci — 
1149 ; Junioare II: — 
Delia’ Matei — 1086, lulia- 
na Fodor — 1024, Florine- 
la Gherasim — 959, A- 
driana Șerban — 915.

Pe echipe, ordinea pri
melor trei clasate, la di
ferite categorii de vîrstă, 
stabilită prin adiționarea 
punctelor obținute de cei 
trei trăgători nominalizați 
înainte de începerea com
petiției, a fost următoarea: 
seniori : Minerul Ani
noasa — 6613 puncte; 
Voința Satu Mare — 6598 

Olimpia București — 
Senioare : Voința

5730, Olim- 
București — 5390, 
Cluj-Napoca — 

Juniori II : C.S.M. 
- 3402 p,

P.
6367;
Satu Mare 
pia 
A.S.A. 
4313;
Iași — 3402 p, P.T.TJÎ. 
Tg. Mureș — 3400. Mine
rul Aninoasa — 3077 p ; 
Junioare II : C.S.M. lași 
— 2980, P.T.T.R. Tg. Mu
reș — 2043, Voința Tg- 
Mureș 1567. Iată și clasa
mentul pe secții : 1. C.S.M. 

• Iași. 2. Minerul Aninoasa, 
Mare, 
cifrele 

grăitoare 
orice comentariu 

dovedește exemplul 
Tămaș, 

Și 
cîști-

3. Olimpia Satu 
Faptul că în tir 
sînt mult mai 
decit 
ni-1 
maestrului. Vasile 
exponent al modestiei 
muncii stăruitoare, 
gător. Ia cei 48 de ani. al 
Cupei pentru cel mai cons
tant trăgător di'1 ultima 
perioadă. La festivitatea 
de premiere la care • au 
participat reprezentanți 
ai Asociației sportive Mi
nerul Aninoasa, ai 
liului popular și cei 
consiliului municipal 
educație fizică și 
cîștigătorilor le-au 
oferite cupe, diplome 
premși.

consi- 
ai 
de 

sport, 
fost 

și

Text și foto :
Teodor TRIFA
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GENEVA 3 (Agerpres). 
Luni au început la Geneva 
lucrările unei noi sesiuni 
a Conferinței O.N.U. pen
tru dreptul mării. Pe a- 
genda conferinței se află 
probleme privind definiti
varea unui proiect de con
venție care să cuprindă de
limitarea spațiilor mariti
me. regimul juridic al na
vigației prin marea terito
rială. precum și stabilirea

unor prevederi care să a- 
sigurp un echilibru între 
drepturi]^ statului Riverna 
în zona economică mariti
mă și cele ale altor state. O 
altă problemă importantă 
în discuție este chestiunea 
exploatării suprafeței ape
lor și fundului oceanului 
planetar <

I.a lucrările conferinței 
participă reprezentanți din 
150 de țări ale lumii.

7

î Știri din țările
5
3i socialiste

3 
j 
i

5

I

i

i
î

î

MOSCOVA 3 (Ager
pres). — Feroviarii de 
la magistrala Baikal- 
Amur au fost; printre 
primii care au sărbăto
rit duminică „Ziua fero
viarului'1 din U.R.S.S., 
avînd în vedere diferen
ța de fus orar față de 
restul țării. Ei au rapor
tat cu acest prilej că 
pînă în prezent au cons
truit peste 1 600 kilo
metri de cale ferată, ce
ea ce a făcut să devină 
accesibile pentru ex
ploatare importante ză
căminte de cărbuni și 
alte materii prime.

In total, în U.R.S.S. 
se vor construi pînă în 
1985 încă 8 500 de kilo
metri de căi ferate. Alțl 
6 500 km de cale ferată 
urmează să fie electri- 
ficați. In prezent, peste 
30 ia " ’■
căilor 
care 
km —

In U.R.S.S., trans
porturile de mărfuri se 
realizează în proporție 
de două treimi pe calea 
ferată, iar cele de pasa
geri în proporție de 40 
la sută.

sută din rețeaua 
ferate sovietice — 
însumează 142 000 

• este electrificată.
U.R.S.S.,

O
BERLIN 3 (Agerpres). 

— Comblnalui metalur
gic din orașul Riesa este 
primul din R.D. Germa
nă care a început să pro
ducă țevi din oțel fără

1

sudură, 
laminate 
lui are

deComplexul
al combinatu- 

o mare impor
tanță pentru economia 
naționala a R.D.G. In ța
ră, necesarul de țevi 
metalice crește anual cu 
trei la sută.

Se preconizează ca în 
viitorul apropiat com
binatul — care în ulti
mul deceniu și-a extins 
producția
— să fie 
perațiuni
re.

cu o treime 
supus unor o- 
de moderniza-

i

I

t
5
i

î

1

Q 3

BEIJING 3
■ Pe harta

(Agerpres) 
economică 

a R.P. Chineze a apărut 
un nou centru indus
trial — este vorba 
orașul Jinchang. 
trictul Yongching, 
nord-vestul țării, 
s-a construit un i 
complex industrial 
tru prelucrarea 
lelor neferoase, 
folosește materia 
mă obținută din 
minte de nichel 
descoperite în 
regiune.

Paralel cu 
rea capacităților 
triale se schimbă și în
fățișarea orașului, care 
își îmbogățește zestrea 
edilitară cu noi aparta
mente, magazine, 
taurante, drumuri 
faltate.

de 
dis- 
din 

Aici 
mare 
pen- 

meta- 
care 
pri- 

i zăcă- 
recent 

această

extinde-
;ndus-

res-
as-

vaste ale 
Assam și 

Potrivit 
acestea 

de

DELIII 3 (Agerpres). 
Inundațiile continuă 
provoace importante 
gube în zone 
statelor indiene 
Uttar Pradesh, 
ultimului bilanț,
s-au soldat cu 193 
morți.

De la începutul lor, i- 
nundațiile au afectat în 
Uttar Pradesh 6 milioa
ne de persoane din 7 300 
de localități rurale re
partizate pe aproape jumă
tate din teritoriul a- 
cestui stat. Peste 55 000 
de case au fost luate de 
ape. iar recoltele distru
se pe 193 000 hectare.

In pofida ploilor 
continuă să cadă, 
ția este în ușoară
liorare în alte state, 
clusiv în Rajasthan, 
nord-vestul Indiei 
nul din cele mai
te în cursul acestui an de 
inundațiile, care au pro
vocat moartea a 2 000 de 
persoane.

spre luni au provocat im
portante pagube materiale, 
informează agenția DPA. 
Ploaia, însoțită de grindină, 
ce a avut, pe alocuri, di
mensiunea unui ou de găi
nă, a determinat umflarea 
apelor și inundații, pertur- 
bînd circulația.

O

zat izbucnirea și apoi ex
tinderea incendiilor de pă
dure în Grecia. Un purtă
tor de cuvînt al Ministe
rului Agriculturii a decla
rat, luni, că în ultimele 24 
de ore au fost înregistrate 
peste 20 de incendii de pă
dure. Mari suprafețe de pă
dure au fost distruse 
Peloponez, în sudul
în unele zone din noid 
în insula Zakynthos.

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Campionul I-II; 
Republica : Vizită la
domiciliu ; Unirea : Ani 
tumultuoși.

PETRILA : 
morgana.

Fata

LONEA : Testul pilo
tului Pirx.

în
tării,

Și

ANINOASA : 
riada. I-ll.

Sebe-

Luceafâ-VULCAN —
rul : Detectivul, 1—II ;

Noi atacuri iraniene
care 

situa- 
amc- 

in- 
în 
u-

afecta-

O
BONN 3 (Agerpres). In 

zona Dilllngen, din R.F.G., 
situată pe malurile Dună
rii. puternicele intemperii 
din noaptea de duminică

ro
de 
de

IN CADRUL Tîrgului 
internațional de artizanal 
din orașul Santa Fe (Ar
gentina). România a fost 
prezentă cu un bogat 
stand, exponatele bueu- 
rîndu-se de aprecierea 
publicului^ Standul 
mânesc a fost vizitat 
autoritățile locale și 
un numeros public.

INTR-O DECLARAȚIE 
făoută. duminică, la Am
man, regele Hussein al 
Iordaniei a arătat că este 
neoesar ca statele arabe 
să-și mobilizeze toate for
țele umane și materiale 
în favoarea dezvoltării 
lor industriale și pentru 
a realiza progrese pe 
plan social, in conformi
tate cu cerințele lumii 
contemporane.

AGENȚIILE 
onale de presă 
că președintele 
Dawda Kairaba
a revenit, duminică. 
Banjul, capitala 
după eșuarea loviturii de 
stat care a avut loc, săp-

internali- 
relatează 
Cambiei, 
Jawara, 

la 
țării,

Companiile transnaționale jefuiesc
1974, 

a 
o rezolu- 

ex- 
Na-

pre-

Ua 24 septembrie 
Adunarea Generală 
O.N.U. adopta 
ție care interzicea 
ploatarea bogâțiilor 
mibiei. Rezoluția 
vedea sancțiuni împotri
va contravenlenților. Toa
te acestea au rămas însă 
literă moartă. Mai precis, 
temmdu-se ca Namibia 
să nu devină independen
tă, companiile transna
țional s-au dedat la o a- 
devârată jefuire a prin
cipalei bogății a subsolu
lui namibian, aici 
flîndu-se cele mai 
cantități de uraniu 
lume. Companiile 1 
naționale s-au grăbit 
pună mina pe mina 
la Rossing a cărei 
ducție anuală este de 5000 
tone de concentrat de u- 
raniu.

De doi ani, în 
recomandărilor 
lor Unite, a fost 
punct un întreg 
de vînzare „clandestină' 
a minereului de uraniu. 
Mai multe companii trans
naționale. dintre care cea

mai mare este „Rio Tin
to Zinc“ (companie mul
tinațională britanică ce 
posedă acțiuni în exploa
tarea cuprului, aurului, 
zincului, fierului, alumi
niului și deține 47 la su
tă din capitalul societă
ții care exploatează mi-

grup de stat (13,2 la sută), 
„Rio Algon" (filiala cana
diana a lui „Rio Tinto 
Zinc") posedă 10 la sută 
din capital, 
alți participanți 11,5 
sută. în minele de 
Rossing lucrează 2000 de 
negri, care extrag, zilnic,

iar diferiți 
la 
la

Din presa străină
(„AITHQUE—ASIE")

asupra Irakuiui

LUPENI — Cultural : 
Articolul 420, I—II ; 
Muncitoresc: EQvis și 
prietenii săi.

i a- 
mări 

din 
trans-

să 
de 

pro-

ciuda
Națiunî- 

pus la 
circuit

sînt 
afa- 

„Rio 
Tinto Zina" s-a constituit 
un fel de cartel, care re
unește trei țări — Cana
da, Franța și desigur, 
Africa de Sud.

Sînt amestecate compa
niile transnaționale fran
ceze prin „Minatone" (10 
la sută din acțiuni). Afri
ca de Sud este reprezenta
tă prin două grupuri,: 
„General Mining and Fi
nance Company Limited" 
(6,2 la sută) și „Industrial 
Development Corporation,",

na de la Rossing). 
implicate in această 
cere. Alături de

150 000 tone rocă.
Din ianuarie 1978, con

centratul de uraniu este 
trimis în Franța. încălcîn- 
du-se rezoluțiile O.N.U, și 
cele mai elementare re
guli de securitate. din 
portul namibian Wind
hoek. Astfel, de două ori 
pe săptămînă, sînt trans
portate cu avioanele 
de tone de concetrat 
uraniu, jumătate din 
cesta ia calea uzinei 
prelucrare a uraniului 
la Malvesi. Aici, minereul 
namibian își pierde națio
nalitatea. Cealaltă jumă-

30 
de 
a- 
de 
de

TEHERAN 3 (Agerpres)
Avioane militare ira- 

au atacat, dumini- 
instalații petroliere 

din apropierea 
i Tikrit — au 
postul de radio 
și agenția PARS, 
de Associated 
United Press In- 

Instalațiile 
mari daune; 

în- 
men-

ționează sursele iranie
ne citate.

TV

niene 
că. 
irakiene 
localității 
anunțat 
Teheran 
citate 
Press și 
ternational. 
au suferit 
toate avioanele s-au 
tors la bazele lor.

o
BAGDAD 

- Un 
difuzat 
tat de 
presă, 
aviația 
instalații i 
nea Beiji, 
kilometri nord de 
lă. Artileria antiaeriană 
irakiană a respins ata
cul — precizează comu
nicatul.

3 (Agerpres). 
comunicat militar 
la Bagdad — ci- 
agenția irakiană de 

IN A, — arată 
iraniană a 

civile în 
, situată

că 
atacat 
regiu- 

la 215 
capita-

9,40

limbă

limbă

10,00
10,10
10,25

10,55

11,25

tămîna trecută, în noap
tea de miercuri spre joi.

A CRESCUT 
nos criminalitatea 
de-al treilea mare 
din 
Ies. 
nul 
tuit

S.U.A. — Los 
In comparație 
trecut, care a 
un

vertigi- 
în cel 

oraș 
Ar.ge- 
cu a- 
consti-

record în ce pri-

s-a înregistrat 
a unor astfel 
perioada 

1981
ia- 

cu 4,2 
Ia sută.

(Jcl- 
Bongo,

duminică, 
zi- 

Franța, 
In 
la 

ga-

veste numărul asasina
telor și jafurilor, la Los 
Angeles 
o creștere 
dc acte in 
nuarie-iulie
și, respectiv, cu 8

PREȘEDINTELE 
bonului, Omar 
și-a încheiat, 
vizita oficială de trei
le efectuată în 
plecind spre patrie, 
timpul șederii sale 
Paris, șeful statului 
bonez a avut întrevederi
cu președintele Franței, 
Francois Mitterrand, pre-

Namibia
talc este transportată spre 
centralele nucleare brita
nice. „Filiala franceză" a- 
limentează, 
prin 
nucleară

Intr-o recentă 
a Organizației 
din Africa de 
(S.W.A.P.O.) se 
„în timp ce Franța, Ma
rea Britanie și R.F. Ger
mania jefuiesc uraniul na
mibian. aceste țări discu
tă, de doi ani, cu Africa 
de Sud și S.W.A.P.O. vii
torul Namibiei în cadrul 
pretinsului „grup de con
tact occidental" (Statele 
Unite, Canada, R.F. Ger
mania, Franța, și Marea 
Britanie). Aceasta arată, o 
dată mai mult că cele 
cinci țări occidentale sînt 
complice cu regimul de la 
Pretoria și vor să ’ 
ze în Namibia un 
supus intereselor

S.W.A.P.O. cere 
jafului și cheamă opinia 
publică franceză, britani
că și vest-germană să fa
că presiuni asupra guver
nelor lor.

,Filiala franceză" 
de asemenea, 

căi ocolite, industria 
vest-germană... 

declarație 
Poporului 
Sud-Vest 
arăta că

cum și cu alte oficialități, 
cu care a examinat po
sibilitățile de intensifica
re a cooperării dintre 
Gabon și Franța pe mul
tiple planuri.

LA SPITALUL
Schuur din 
realizat cu 
perație de 
a inimii la 
14 ani. 
este satisfăcătoare, 
nunțat un purtător 
cuvînt al spitalului 
a precizat că operația 
durat șase ore.

„GAZETA del po- 
POLO , editată la Tori
no, unul din cele mai 
vechi ziare ale Italiei, 
și-a încetat existența din 
cauza dificultăților 
ciare.

CADAVRUL lui 
to Peci, 
răpit, la 11 iunie, 
ganizația teroristă 
intitulată „Brigăzile roșii", 
a fost găsit, iun, diminea
ța. în apropierea unui 
hipodrom din Roma — 
anunță agenția ANSA. 
Peci este al treilea osta
tic al „Brigăzilor roșii" 
asasinat de acestea. du
pă președintele Consili
ului Național al Parti
dului Democrat-Creștin, 
Aldo Moro —- asasinat in 
1978 —. și după directo
rul firmei „Montedison", 
Giuseppe Taliercio. ucis 
la 6 iulie anul acesta.

IN PRIMELE șase luni 
ale anului curent. în Ja
ponia au fost arestați a- 
proximativ U 000 de con
trabandiști si comerci- 
anți cu narcotice. Acest 
număr este 
mai mare 
perioada 
anului 
atestă 
H.4 ia 
restați

Groote
Capetown s-a 
succes o o- 
transplantare 
un copil de

Starea pacientului 
a- 
de 

care
a

a

finan-

12,15

12,40
16,00
16,05
16,25

17,10

18,00

18,25

tînărul
Rober- 
italian 

de or- 
auto-

19,45

20,05

20,25

instale- 
guvern 

lor“.
oprirea

(Ager preș)

cu 6,5 la 
decit cel 
respectivă 

trecut. După 
rapoartele poliției, 
sută dintre cei a 
sînt adolescenți.

episo-

va-

l -

Teleșcoală.
Curs de 
franceză.
Curs de 
spaniolă.
Șoimii patriei.
Desene animate.
Pagini muzicale 
preclasice. 
Destinul unor 
mituri — Mit și 
adevăr.
Film serial

..Dallas"
Reluarea 
dului 17.
In lumea 

melor — 
științific, 
rea episodului
Telex.
Telex.
Teleșcoală
Matineu de 

canță : 
Albul Bini — 
recile Neagră.
Ultimul episod.
Clubul tineretu

lui.
Inscripții la 

chip al țării 
Dolj.

România, 
socialistă in 
nă și 
dezvoltare.
te rea si, 
zarea economică.
1001 de seri.
Telejurnal.

— Țara intîmpi- 
nă marea sârbă; 
toare.
Actualitatea e- 

conomică.
Omul și sănăta

tea.’
La Tulcea, un nou 
timp al genezei.
File de cronicii 

revoluționară 
dramaturgia 
mânească : 
„O vară cum i 
mai fost alta".
Emisiune de ver
suri și cîntece 
patriotice.
Telejurnal.

noul

țară 
pli- 

viguroasă 
Pu-

organi-

în 
ro

n-a

ș

2

cum

Mica publicitate
V1ND

Vulcan, 
nr. 1.

SCHIMB apartament, 
confort I trei camere, 
central. Hațeg cu similar 
Petroșani. Informații 
lefon 956/70561, după 
16.

PIERDUT facturile
02097/5 și 02097/6 apar- 
ținînd I.R.E. Deva punct

Skoda M.B. 1000 
strada Crividia

te- 
ora

nr.

de lucru Lupeni. Se 
clară nule. (712)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Po-, 
pescu Carmen, eliberată 
de I.M. Paroșeni. Se de
clară nulă. (713)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Carpu 
Ion, eliberată de I.M. 
Bărbăteni. Se declară nu
lă. (714)
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