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Consiliul oamenilor muncii

DECIZIE ■ ACȚIUNE ■ FINALITATE 
Aleșii minerilor - participant activi la 
înfăptuirea actului de autoconducereImportantă formă de manifestare a democrației socialiste în acțiune, consiliile oamenilor mun-■ cil din întreprinderile miniere trebuie să-și exercite rolul de conducător aI procesului de producție „din interior" tocmai prin participarea activă a reprezentanților minerilor, oameni ai muncii aleși' și desemnați de oamenii muncii pentru a-i reprezenta în organele de conducere colectivă.Prin propunerile formulate — Propuneri izvo- rîte din înseși necesitățile producției și în urma consultării cu cei care i-au ales să-i reprezinte —- minerii prezenți în c.om, își aduc o contribuție de seamă la so-

luționarea problemelor cu- nu, un alt șef de briga- care se confruntă colec- dă, ca de altfel și mais-tivele pe care le reprezintă.La mina Lupeni calitatea cărbunelui frănaîntă întregul colectiv, pentru că este vorba de călită- „„„ __________tea cărbunelui cocsifica- prin trecerea la podirea tavanului în abataje și pușcarea selectivă a frontului, prin reducerea u- midității cărbunelui apli- cînd măsuri de captare a apelor din subteran.Deșj mina Paroșeni ar© vechi tradiții în mecanizarea complexă a abatajelor, unul dintre ve-
Brigada «le reporteri 

D. GIIEȚA, A. HOFFMAN, 
C GRAURE, T. ARVINTE

trul Dumitru Marin, prezentau experiența dobîn- dită, de colectivele în care-și desfășoară activitatea. «privind îmbunătățirea calității cărbunelui

r „HUILA

Cîmpu lui Neag“Se recuperează din minusul înregistrat la descopertarev
Trimisul nostru pe șantier relatează :' Vineri, 12 iunie s-au excavat 7896 mc ‘ steril, redueîndu-se minusul înregistrat la acțiunea de descopertare la 1500 mc, La cărbune au fost excavate și transportate 765 tone de cărbune, dar stocul de 1000 tone din gara Bărbăteni, rămîne neatins datorită „bunăvoinței" I.P.C.V.J, Oare pînă cînd va trebui să insistăm pentru preluare,-, cărbunelui de la cariera Cîmpu lui Neag ? Este

legerea" care persistă de cîteva zile între reprezentanții I.T.A. și S.T.R.A., a- dică, maj Pe înțeles, una raportează M.T.Tc., alta șefii de schimb care răspund de activitatea din șantier; Se scriu rapoarte șj de o parte și de alta, care nu „bat" ca cifre și realizări..,! Unii raportează că tot parcul auto este în perfectă stare, alții raportează ... . . _ n-au cu ce lucra Pe șantier. Uniichiar așa de greu de înțeles că aețiu- porțează că starea utilajelor este nea „Huilă — Cîmpu lui Neag“ trebuie nă, alții raportează că unele dintre ele sprijinită la nivelul importanței eco- „trag pe dreaptă". Șj tot așa... Trebuie nomice pe care o are ? să se ajungă h, o înțel^ere în folosulAlte probleme deosebite ce se ridică activității, care după emis se știe, e co- . în organizarea procesului de producție mună. “ 'în șantier. Este greu de înțeles „neînțe-

ca ra- bu-
Mircea BUJORFSCU

Urgențe pe șantierele de investiții

Termofîcarea

bil, motiv în plus să constituie tema de analiză în c.o.m. La dezbateri — reprezentanții aleși de oameni] muncii vin cu propuneri menite să conducă la îmbunătățirea calității cărbunelui. Minerul șef de brigadă Cos- tae'.ie Grigore (plus 1467 tone pe primele 5 luni ale acestui an) propune și susține, cu fermitatea argumentelor, să se alea
gă piatra (sterilul) la 
front, iar Ion Budilîcea.

Datorită seriozității și răspunderii cu care a acționat conducerea termocentralei Paroșeni pentrurezolvarea numeroaselor probleme de transformare a celor două grupuri, în săptămîna viitoare vor începe probele tehnologice. Cu alte cuvinte, agentul termic va fi asigurat în mod cert conform graficului de execuție. Centrul de greutate al problematicii ter- moficării Petroșaniului cade acum pe magistrală. Din investigația tă vineri, de-a lungul duetelor magistralei constatat însă lucruri tul de îngrijorătoare.
făcu- eon- s-au des-In

zona dintre preparația Co- roiești și Iscrobi, la obiectivele 3 și 4 lucrul era întrerupt. In Petroșani, deși sînt eliberate mai multe din amplasamentele punctelor termice, constructorul nu avea repartizată forța de muncă decit. Ia un singur punct termic. Mergînd pe firul acestor constatări am cerut explicații factorilor de decizie. „Din totalul de mai bine de 200 de constructori — ne explică tovarășul Nicolae Nemeș, șeful șantierului Trustului Energoconsțrucții, nu au fost utilizați în săptămîna
Viorel STRĂUȚ

Vrednicie 
minerească

Burnița de dimineață nu 
a frîrtat energia oamenilor. 
Trebuiau să 
în termen. 
Uricani 
înainte de 
directorul 
ing. Petru 
unui ortac cu cască albă: 
„Astăzi și mîine trebuie să 

"'instruim personalul. care 
va lucra cu complexul „gi
gant". Atenție mare la cei 
patru combaineri. Verifi
cați amănunțit modul cum 
răspund organele combinei 
la comenzile prin radio".Teodor ARVINTE

Se încadreze 
In curtea minei 
forfotă mare, 
raportul mare 
electromecanic, 

Costinaș, spunea

(Continuate în peg. a 2-a)

(Continuare ia pag. a 2-a)

în întâmpinarea Congresului consiliilor oamenilor muncii

i.m. ANiNOAȘA Redresarea grabnică
a activității productiveDeparte de a reflecta posibilitățile colectivului, va și dotarea minej cu complexe mecanizare, combine și alte utilaje moderne, noile tehnologii folosite la extracția cărbunelui, pregătirea profesională a personalului, bilanțul făcut în informarea prezentată în adunarea generală de consiliul oamenilor muncii de la I.M. Anjnoasa a cuprins realizări slabe la aproape ■ toți indicatorii producției. Planul pe întreprindere nu a fost realizat, în cele cinci luni, eu peste 68 000 tone de cărbune; cu excepția sectorului V toate celelalte sectoare au rămas sub 

plan cu restanțe de producție între 11 și 20 000 tone de cărbune; 27 bri- ăe” utUiza”re a combinelor se menține scăzut (32 Ia sută), că în sectorul I s-a întîrziaț cu
I. balan

găzi miniere nu și-au îndeplinit sarcinile, productivitatea muncii planificată pe întreprindere a fost realizată în proporție de numai 84,4 la sută datorită folosirii necorespunzătoare a utilajelor și existenței u-

(Continuare in pag. a 3-a)Brigadierul l’etilcăMezei, de la mina Pe- . trila, a realizat în medie plusuri lunare detone de căr- imaglne, șeful împreună cu Stere Pădu-
200—300 bune. In fomației maistrul raru și doi ortaci din schimb. , ,

La stadionul de fotbal cu J5 000 de locuri, o- bîectiv principal al complexului sportiv municipal, și la amenajările a- ferente acestuia,, au fost înregistrate în ultimele zile noi fapte de muncă semnificative. Consemnăm - ' în primul rînd cîteva asemenea fapte ai căror autori sînt constructorii de la I.C.M.M., unitate care și-a asumat sarcina de a realiza, cu sprijinul altor colective, noua dotație sportivă a municipiului. Cronica activității constructorilor s-a întregit deci în ultimele două săp- tămîni cu atingerea unor, cote de execuție ce depășesc 70 la sută din volumul de tencuieli aferent spațiilor de cazare din tribuna A și de montare a împrejmuirii din beton a incihtei complexului, cuToma ȚÂȚÂRCA
(Continuare in pag. a 3-a)

I.M. LIVEZENI

deziderat
Disciplina, 
prioritar

Dînd glas sentimentelor de dragoste și înal
tă prețuire față de secretarul general al parti
dului; voinței întregii noastre clase muncitoa
re, participanții la adunările generale au 
propus în unanimitate ca tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU să fie reinvestit în înalta funcție 
de președinte al Consiliului Național al Oa
menilor Muncii. ;nor deficiențe in organizarea producției și a muncii, în utilizarea timpului de lucru. De asemenea, în bilanțul negativ s-a înscris rebutarea a peste 33 000 tone de cărbune. Atît în informare cît Și în cadrul dezbaterilor a fost criticat faptul că indicele

' „Momentul" organizatoric al adunării oamenilor muncii de la mina Livezeni a durat aproape o... oră. ilustrînd parcă principala tară care afectează activitatea întreprinderii. S-a strigat „catalogul". ca la clasele mici, concluzia care a zultat trebuie să dea gîndit organizațiilor partid . și de sindicat foarte mulți absenți,
re- de de

(Continuare in pag. a i-at

___ , majoritatea... maiștri și chiar ingineri, deci Conducători și organizatori ai locurilor de muncă._______________ '■Pornind de la materialul prezentat, purtătorii de

cuvînt ai oamenilor muncii au relevat bunele zultate dobîndite începutul anului, stăruit asupra care au provocat plinirea unor calitativi aiIn acest sens; inginerul Eugen Stănescu, remarca măsurile luate, mai ales în ultima perioadă de vre- ; me, pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă, dar și neglijențele manifestate în unele sectoare. „Trebuie să întărim exigența la toate nivelele" — iată cuvîntul de ordine care a reieșit în urma intervențiilor făcute de șefii de brigadă Petru Scredeanu, Mircea Secreieru, Aurel Pi- pan, de inginerii VasilePopescu și Toma Ștefan,de ceilalți vorbitori. Mina
Ion VULPE

reia aude dar cauzelor neînde- indieatori producției.

nit,ouate în pag. a 2-a)

în sprijinul candidaților la concursul deInstitutulPeste cîteva zile absolvenții liceelor vor susține bacalaureatul, urmat de -un alt moment important, concursul de admitere în învățămîntul superior, care reprezintă o etapă fina- lă în procesul de orientare profesională. In această perioadă t i n e r i i sînt profund interesați să cunoască ce posibilități, de formare se. află mai întîi aici, în Valea Jiului. Iată de ce ne-am adresat tovarășului prof. dr. jng. Dumitru Fodor, rectorul Institutului de mine din Petroșani, instituție cu mare prestigiu' universitar și științific, care va marca în această toamnă 33 de ani .de existență in Valea Jiului.— Care sînt informațiile principale despre Institutul de mine din Petroșani, pe care trebuie să le cunoască un candidat ?— Institutul nostru are două facultăți: de mine Și de mașini și instalații miniere. In cadrul lor există secții de ingineri și subin- gineri atît pentru învățămîntul de zi, cît Și seral. Precizez că și în anul acesta se dă concurs la secția de ingineri — învățămint seral din cadrul Facultății de mașini șj instalații miniere. secție neprezentată în broșura „Admiterea în învățămîntul superior — e- diția 1981".— Există vreo noutate, privind admiterea în stl tutui de mine, față anul trecut ?— Avem o precizare
In- 
de

admitere în de mineuă privind căndidații care optează pentru învățămîntul seral- La concursul^ de admitere pentru învăță- mînțul tehnic seral vor li înscriși candidații care fac dovada ca lucrează nemijlocit în producție, în meserii legate de profilul sau specializarea pentru care optează, inclusiv cei integrați în unități direct productive, subordonate unor institute de cercetare sau unor instituții de învăță- mînt superior, precum , și . cei care lucrează în unități direct productive din sectoarele cooperatiste.— Ce particularități are concursul de admitere în Institutul de mine în comparație cu alte institute de învățămint superior ?— Așa cum s-a precizat și în broșura „Admiterea în învățămîntul superior — 1981", candidații pentru concursul din Institutul de mine vor fi supuși la o e- xaminare medicală specială și la probe de rezistență fizică. Examenul medical va trebui să ateste faptul că sînt apți pentru specialitatea pentru care optează. Probele fizice, o- bligatorii pentru toți candidații, se dau înaintea e- xamenului scris și au rolul de a verifica rezistent^ fizică și capacitatea de efort, avînd caracter eliminatoriu.Interviu realizat de îng. loan Iulian IKIMIE, șef de lucrări la Institutul de mine

»

no- (Cont. în pagina a 3-a)
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ZIUA MILIȚIEI

(Uimare din pag. I)

32 DE ANI IN SLUJBA
POPORULUIS, i . bă tori rea „Zilei . liției" are loc, în - an, în climatul de veseență creatoare care întregul nostru . por, strîns unit în partidului, al secretarului șău general, tovarășul 

Nicolae Ceausescu, co- rii eficienței muncii demandantul nostru suprem," 1își mobilizează energiile sociale, ale. .pentru înfăptuirea istoricelor hotărîri ale celui ds-al XXII-Iea forum al comuniștilor.încă de la înființare, în - . 1949; miliția —7 sub conducerea și îndrumarea perițianentă a , partidului — și-a îndeplinit cu cinste sarcinile de mare răspundere cu care a fost investită, oriențîndu-și munca pentru apărarea marilor cuceriri revoluționare ale poporului, a prefacerilor economice și ; sociale ce au avut loc în țara noastră. în scopul menținerii unui climat de ordine și liniște publică corespunzător cerințelor etapelor parcurse în dezvoltarea societății.Sarcinile și indicațiile deosebit . de prețioase, iz- vorîte din documentele de partid, au o puternică îri- rîurire dinamizatoare a- supra ..cadrelor de miliție, mobilizîndu-le pentru, la- plicarea cu strictețe a măsurilor stabilite de partid ._. .. ... . ...și de stat pe linia apărării hdului, tovarășul _ ...Nicolate proprietății socialiste. a'- bunurilor întregului popor și a celor personale ale cetățenilor, a ordinii și liniștii publice. In sens, organele de sint preocupate permanent de continuă' a todelor și muncă, de bofărji cu celelalte orga-

Mi- aeest efer- prin po- jurul
ne de stat, cu organizațiile obștești și factorii de conducere din întreprinderi și instituții, de ' diversificarea și dezvoltarea conlucrării cu masele largi de oameni ai muncii, diții esențiale ale erește- ,11 _" -l,-l 1 -i ’ muncii de prevenire a faptelor anti- respectării stricte, a legilor țării.Cadrele de miliție din municipiul Petroșani — prin tot ceea ce. fac,, —* asigură respectarea strictă a Constituției, a legilor țării, a drepturilor și intereselor legitime ale fie- . cărui cetățean, acționînd pentru . înlăturarea oricăror abuzuri și Ilegalități. In același timp, asigurarea legalității și, ordinii de drept se bazează pe o a-, titudine intransigentă,, fer- . mă. față de orice „încălca- .. re a legilor, pe. creșterea; vigilențeiț față de manifestările incompatibile., cu . normei i de con vieț uirș so- .1 dală. . ■■ 1Organele de miliție din „Valea Jiului vor depune eforturi sporite pentru îndeplinirea la cote calitativ superioare a sarcinilor ce lp revin din documentele; . Congresului al XlI-lea, din celelalte documente de partid și de stat, din „ordinele și indicațiile . secretarului generai al par-

... „X..4 „Ceaușescu, cu privire dezvoltarea capacității deîn vederea pre- in fracțiunilor și eu fermitate . ă comandamente ale societății noastre.

con-

Aleșii minerilor participant activi 
la înfăptuirea actului de a tțțoco aducerecare a devenit cunoscută sub numele de „ciclogra- ma Cojoeariu", propunere preluată și aplicată și de alți șefi de brigadă deaiți șefi de brigadă care la mina Lonea., Nici reprezentanții menilor muncii din vestiții nu pierd nici ocazie, înțelegînd prip a- ceastâ. ședințele consiliilor _ _ ... oamenilor muncii, <’tui că totul este lăsat în „ face propuneri menite* să seama formației

ziția luată Și intervențiile tăcute în timpul dezbaterilor. Spunem, majoritatea și nu toți reprezentanții pentru că, datori- fită slabei pregătiri a ședințelor, mai sint încă unii aleși ai oamenilor muncii care fie că nu au nici o părere de exprimat în c.o.m., fie că une- de a ori ridică. probleme lip- sile de interes generalȘi" care vizează doar lot " lă ședințele c.o.m.. să ficui său de muncă sau ’ ,,fae propuneri cu totul în mele principaleafara subiectului supus dezbaterilor.

pain- o
teranii introducerii și folosirii acestei tehnologii de lucru. Titu Tcacetico, critica Un aspect și-a făcut *oc în ultimavreme în operațiunile de introducere Și montare a utilajelor complexe : absența oamenilor din brigadă la montare și faptul că totul este lăsat în . _ . . ...seama formației „service'1, conducă la îmbunătățirea Argumentele de. ne c on-

vuț de spus cu privire la stadiul îndeplinirii programului de măsuri pentru desfășurarea normală a procesului de producție în era...de la cantină de chiuvete, cu un lanț, iar pe Valerian Maxim, de aseme- nea miner, nu l-am- găsit într-un an (1980), în «ici un proces-vei ba) întocmit
perioada de iarnă să se lege- cănile

procesului de producție din acest gen de activitate. Hie Chiron, miner șef de brigadă de la Vulcan, propunea ca separarea nisipului de balast să se facă în depozit,-------- -- - „ mergînd inai departe chiar miner șef de brigadă, la un an (tof anul 1980) nu găzii să participe efectiv prin solicitarea de a se dezbaterile privind ana- a luat cuvîntu) niciodată,la introducerea și monta- preș .condițir optime « în.~ ]iză capacităților de pro- . ca de altfel’nici în acest" ' ‘ ’ " . . {jjr iosif Brînzău, șef :de brigadă, în 1980, a luat cuvîntul o singură dată. De fapt, ia mina Uricani, în cele cinci, ședințe ațe c.o.m. au participat la dezbateri doar patru reprezentanți a; ăo-

testat prezentate ?i izvo- rîte diritr-o bogată experiență care-i conferă competență Profesională deosebită au condus la a- doptarea propunerii formulate de el: minerii bri-
luat cuvîntu] la proble-. , supusedezbaterii. Uneori, și mai La-mina Uricani, Cons- siipplu, nu iau cuvîntu! tantin Modîlca, șef echipă, deloc. Spre exemplu, la lăcătuș, de la sectorul de mina Dîlja, Vasile Blag, transport, în decurs de

'•

rea. utilajului. activitatea de transport..;O alta propunere valo- C.F.R. care servește în-roasă adoptată de orga- , treaga mină.nul colectiv de. conduce- Exemplele ar Putea eon- re 'de iâ mina Lonea de tinua, ele ' demoțjstrînd.această dată, a fost fă- că majoritatea repreeen-cută, tot din ; domeniul tanților oamenilor miHi-. mecanizării complexe, de cii din prihanele colecti-către șeful de brigadă ve de conducere au în-loan Cojocariu.: organizarea muncii la fronturile dotate cu complexe mecanizate să fie făcută pe bază de grafice ciclice.

diicție pe sectoare și a e- fectivelor (din anul 1980) pentru realizarea planului de producție pe trimestrul I 1981, spunea că abatajul unde lucrează - formația pe care o con- - duce va trece prin unele.. greutăți și consideră că menilor muncii. Credem țeles care este rolul și producția prevăzută este că aceste date spun su{i_rostul lor în aceste, or- prea mare pentru început. ■ , ,, „ ,ganisme ale largului de- Vasile Zahar i a, de la a- cle-1 ■.£« W Pentru amocratism în acțiune :prin • eeeasi întreprindere, sin- nu mai fi nevoie depropunerile elaborate, po- gurul lucru care l-a a- vreun comentariu.
rosțul lor în aceste or- prea niare pentru început.

acțiune, venirii apărării înaltelor
Lt. col. Emil CICIC comandantul miliției municipiului Petroșani

acest milițieperfecționarea stilului, me- mijloacelor de întărirea cola-

la

(Urinare din pag. 1)

Vrednicie minerească

Instantaneu de mun că din cadrul secției de montaj a combine* lor de abataj l.U.M. Petroșani.
St NEMECSEK

Pitorești în'momentele ho- târitoare pentru destinele producției și bunului mers al treburilor în întreprindere, au făcut numeroase ’ propuneri vizînd finalizarea „întregii munej productive. din brigăzi și sectoare,, sub conducerea organi- zațiilor de partid Și cu
peste o lună echiparea a- batajului frontal 15—14, din lipsa echipamentului de susținere, a slîlpilor S.V..J.■ —' 315, ca în sectorul III lucrările de pregătiri au rămas în urmă, că se manifestă indisciplină în toa- __ ... te sectoarele,-, absențele ne- . sprijinul grupelor , sindioa- , . motivate fnctiținîndu-se la . . Un nivel ridicat (40 în; medie pe zi), și se comit încălcări ale protecția muncii.Crițicînd fără înconjur neajunsurile, luînd poziție autocritică față de Propriile lipsuri și neîmpliniri. din activitate. numeroși participanți la discuții, dînd expresie concretă a- firmării democrației mun-

n ormei oi* de

4, schimbat de urgențalanțul uzat al transportorului (Franeișc Nemeș).Lemnul pentru stîlpi șă fie fasonat lă suprafață si să se acorde maimare a- tenție calității reparațiilor la vagonete și alte utilaje (Dumtiru Luca). „Vom pune în funcțiune cu o lună mai devreme cel de-al doilea abataj frontal, cu combină, crescînd astfel pro- ; ducția cu 300 tone pe zi. La cele 1000 tone reali-

(Urmare din pag. î)

le, pentru. redresarea extracțieide cărbune ■ sub toate aspectele. Spicuim din marele număr de pro- - — - —puneri: să se dea în do- zate peste^j>lan vom adău- tarea' sectorului I o ma- Ț 'Șină de încărcat și Să se la jsfirșitul^ anului" îmbunătățească aprovizio- *"*narea eu piese de schimb, să fie completate efectivele în abataje în vederea plasării lor normale (Zianu Hodor). Trebuie îmbunătățit aera.iul la abatajul nr.

din marele număr de pro-

rit modificări pe fluxul de 
transport al complexului. 
Inginerul Iâcob Stoica, șe
ful sectorului II a urmă
rit îndeaproape modifică
rile galeriilor". ■ 

Directorul tehnic al mi
nei ing. Traian Avrames- 
cu, ne-a informat că mai
strul Iile Amorăriței va fi 
șeful de brigadă al celui 
mai modern utilaj cunos
cut în abatajele minelor 
din Vale. De aceea a par
ticipat încă din fazele de 
probă executate, la supra
față, ia demontarea, trans
portul și montarea în 
subteran a complexului, 
La aceste operații au par
ticipat majoritatea ortaci
lor din viitoarea brigadă

■ complexă. O parte dintre _ 
aceștia i am întîlnit la - 
pupitrul de comandă, dînd 
comenzi scurte și preci- ; se; „reglați organul tăie- : 
tor, sa nu taie din tavan", i 
„măriți presiunea la pom- ’ 
pă ‘ ! șt combainierii Vie- ’ 

i tor Moldovan, Ernest Do- ; 
bay. Constafttin Corbea-

nan “cu promptitudine.
Privesc cu admirație în- 

demînareă acestor oameni. 
Vor reuși ei să stăpineas- 
că în totalitate acest com
plex-gigant, cu comenzi 
automate, vor stăpîni for
ța celor 632 cai putere ai 
„uriașului" pentru a obți
ne cu el maximum de 
randament 2 Inginerul 
Hanciu ne-a ghicit parcă 
întrebarea nerostită ve
nind cu precizarea: „Nu 
este ceva care să depă
șească competența acestor 
oameni. In orice caz a fost 
o bună colaborare între 
muncitorii noștri și spe
cialiști" La rîndul lui 
Dobay, viitorul combdiger, 
a adăugat: „Sint > fericit că vom lucra cu acest 
complex gigant!-plnsușin- 
du-ne o tehnică nouă toți 
cei care vom lucra cu el, 
simțim nevoia de auto- 
depașire, De dceefi prin 
pregătirea noastră profe
sională vom asigura fun
cționarea sigură a com
plexului cu care a fost 

nu și Ludovic Pleșa acțio- . dotată, mina Uricani".

Inginerul Petru Hanciu, 
căruia i se adresa direc
torul,ia dat din cap apro
bator, după care și-a pus 
echipele la treabă.

Pe platoul din fața bi
rourilor minei mai rămă
seseră doar patru secții, 
combina și pompa de pre
siune. Celelalte 63 de sec
ții erau duse în abatajul 
de la stratele 17—ÎS de 
echipele lui Petru Man- 
driș, Felix Csavlovics, Ni
colae Lică și Traian Nan. 
„Nu a fost tocmai ușor — 
ne mărturisea maistrul 
principal mecanic llie A- 
morăriței — transportul a- 
cestor secții care fiecare 
clntăre.ște 20 tone. Au fost ■ 
concepute platforme spe
ciale cu trailer de către 
inginerii Nicolae Voin și 
Franeișc țieghedus care 
ău fost* realizate chiar in 
atelierul mecanic. Și tro- 
liile de 16 tone au fost re
adaptate la profilul lucră- - 
rilor miniere. Chiar și 
profilul galeriilor a sufe-

ga alte 1000 de tone pînă ‘ . ____. * (IonSolga, șeful sectorului V). Mulți alți participanți la discuții ca brigadierul Gri- gore Bădeseu, maistrul Lincă Pândele. inginerii Petru Munteanu și Ion Si- chitiu, Gheorghe Davides- cu, director tehnic a] C.M.V.J. s-au referit la necesitatea punerii accentului pe folosirea tuturor rezervelor de creștere a vitezelor de avansare în abataje si a productivității muncii, întărirea disciplinei, luarea lluaululalc tuturor măsurilor' pentru ...............  _, luciditatea ■ .^“103 redresare, a ac- poktica manifestată de tivității productive și înde- .mineri si specialiști, în plinirea planului la căr-discuții, lasă să Șe între- „bune vadă că stilul și metodele de muncă ale consiliului oamenilor muncii de la mina Livezeni necesită îmbunătățiri calitative, care să se soldeze în planul producției cu rezultate demne de consemnat, dar care să aibă și un reflex permanent in "Conștiința oamenilor muncii, mobilizarea lor .conștientă. autodepășireă continuă în deprinderea tainelor meseriei de : miner- telinicien, condiție esențială a ' mineritului mo- . dern românesc, statuată în îndemnuri și acțiuni practice de secretarul general al partidului nostru.

Disciplina, deziderat 
prioritar

tUrmare din pag. ILivezeni nu duce lipsă de utilaje, dimpotrivă mecanizarea complexă a lucrărilor din subteran arfe un cimp larg de afirmare. Munca eu omul, necesitatea unei susținute activități de educație în spiritul folosirii eficiente a timpului productiv, iată căile fertile pentru efectuarea u- nui salt calitativ în activitatea tuturor brigăzi- .. lor și sectoarelor. Lipsa » de personal și slaba calificare . a unor meseriași pot fi eradicate . pr.in cursuri de calificare la locul de muncă și policalificare, stă în puterea colectivului de muncă de a hotărî și întreprinde măsurile eficiente de redresare. Tonul 'critic și autocri-

v=

r

tic, înalta responsabilitate muncitorească, 1 '
I.M. Livezeni și academiei- | anul Eugen Macovski. In- I vitatul a vorbit minerilor I despre apariția vieții pe ■ Terra. La invitația brigăzii I științifee, academicianul * Eugen Macovski a avut ieri I întîlniri cu mineri de la • l.M. Vulcan si ingineri din I cadrul C.M.V.J. 1Rubrică redactată dț ID. CRIȘAN I

_____ . J

cu strada N. Bălcescu. A- tone castraveți, 27 - tonetenționăm conducătorii varză, 17 tone ceapă ver- „ă________ ' i.l.'.l- de. și 58 tone căpșuni. In a-ile de viteză necesare pen- ' coastă lună unitățile de tru evitarea oricăror ac- desfacere a legumelor și cidente. fructelor vor mai oferi. . _ _________ „ ........ populației 300 tone varză,
< I RODI SE DE SEZON. 29<j tone roșii, 200 cartofi timpurii, 100 ceapă verde, 50 tone traveți, '30 tone fructe alte produse.

INTILN1R1. in ziua de 12 iunie brigada științifică a Casei de cultură din Petroșani a organizat o în- țîlnire între minerii de la

auto să respecte pestricți-
4 MODERNIZARE E- 

DIL1TARA. Incepînd de miine, 15 iunie, pe șan- 1° pruna parte a lunii iu- tierul noului bulevard din n*e, P1'*0 unitățile de desfa- , centrul civic al muniei- vere a legumelor și fructe- piului Petroșani- se vă trece la așternerea îmbrăcămintei de asfalt, pe primul tronson de la podulI Malfeia pînă la intersecția
lor ce aparțin d» C.P.V.l.L.F. Petroșani, au fost puse la. dispoziția oamenilor muncii din Valea Jiului 67 tone de roșii, 49

tone, tone cas- ". și
vo



DUMINICA, 14 IUNIE 1981 Steagul roșu

de admitere în Institutul de mine
(Urmare din pag. I)

Complexul sportiv 
municipal

(Urmare din pag. Ij

— In ce constau aceste 
probe de rezistență fizică ?— Pentru băieți — can
didați |a învățămîntul de 
zi: ucarea pe frînghie
4 metri, cu ajutorul mîini- lor și picioarelor; alergare 1000 m plat în 3’35” ; 
candidați ia învățămîntul 
seral: urcarea pe frînghie 4 metri, cu ajutorul mîini- . ..............lor și picioarelor ; alerga- profilul respectiv în ordi- re 1000 m plat în 4’30”.
Pentru fete — candidate 
fie la învățămîntul de zi» 
fie la seral: din poziție a- țîrnâț cu spatele la scară fixă. 15 ridicări ale genunchilor îndoiți la abdomen ; alergare 800 m plat în 4’20”. Experiența anilor• trecuți arată faptul că 
probele nu sînț dificile, presupunînd doar existența unui antrenament inițial ca la oricare altă probă sportivă.

, — Czre este perioada de 
înscriere la concurs și ce 
acte sînt necesare ?— înscrierile încep la 5 iulie și se încheie în 11 iulie (ora 15) desfășurîndu-se în cadrul programului de lucru al secretariatelor facultăților (7,30—14,30). Actele necesare înscrierii vor

încheie cel mai tîrzîu în 28 iulie. Deci in această perioadă se vor comunica și rezultatele. Evident data și ora precisă se vor a- nunța prin afișare, fiind dependente de un număr foarte mare de factori» numărul candidaților însoriși, caracterul subiecte-

ție sub rezerva prezentării adeverinței de încadrare la locul de muncă repartizat pină la data începerii anului universitar. Pentru înscrierile la concurs, can-, didațij vor completa o cerere tip de înscriere, în care vor menționa : facultatea și profilul de învă- țămint la care doresc să lor de concurs etc. concureze. specializările — Pentru tipul de în- din cadrul facultății și vățămint seral se pot pre-
Pentru tipul de în-

I.R.I.U.M.P. — montarea confecțiilor metalice la a- coperișul tribunelor, „In decurs de o săptămînă —- ne spunea conducătorii punctului de lucru, Petru Iorga, s-a finalizat montarea unui singur stîlp d« susținere. Cui acest' ritm de montaj, ar mai fi ne< voie de încă 35 de săpUw mini pentru montarea tuturor stîlpilor de susținere d acoperișului, timp la car* nu ne putem gîndi. A-» ' reper- cusifrni negative asupra calității lucrărilor ’ reali- ...................... Altele Este de

sportivă 51 un personal didactic cu o bogată experiență profesională și competență științifică. Programele de învățămînt, asigu- rînd atît formarea cît și informarea, îmbină armonios disciplinele fundamentale' cu cele die cultură tehnică generală Și cu disciplinele de specialitate, furnizînd cunoștințe profesionale e- sențiale pentru o bună activitate în ramura minieră a viitorului specialist cu studii superioare. Studenților le stă la dispoziție marele laborator care este mina și unde;-în * cadrul practicii, își desăvîrșesc cunoștințele profesionale.
Care sînt perspective

le unui absolvent al Insti-

troșani ?—- Cadrele formate în Institutul de mine Petroșani își vor desfășura activitatea la întreprinderile miniere din întreaga țară, ls întreprinderile construc-

zența la concurs și candi
dații din «lfe centre mini
ere ale țării ?■— Bineînțeles, concursul - este deschis tuturor celor care îndeplinesc condițiile necesare. Pentru candidații reușiți se va pune problema transferării în unitățile «miniere sau constructoare de utilaj minier din Va- ■ tulului de mine din Pe- 
iea Jiului.

— Cum se va face repar- ;. 
tizarea candidaților în ca
drul profilului ?— în cadrul unui profil de învățămînt,' candidații pot prezenta opțiuni pen-____...... „ . tru diferite specializări fi- toare de utilaj minier, în gramați fă probele de re- ind repartizați pe aceste institutele de proiectări șiziștență fizică imediat după depunerea dosarului de înscriere la concurs. Pro-. bele se dau în sala de sport » Institutului și pe..................  ... terenul bazei sportive „Ști- fj prezentate într-un dosar înța“, Candidații nereușițj.plic, care va trebuj să la probele fizice au posi-ouprindă: copie legaliza- ' tă după certificatul de naștere; diplomă de bacalaureat sau diploma e- chivalerită cu aceasta, în original (pentru absolvenții de liceu din promoția 1981: adeverință tip că au absolvit liceul și au promovat examenul de baca- țâr laureat); adeverință medi- lor va fi afișată la insti- eălă tip. eliberată de cabinetele medicale școlare sau de dispensarul teritorial de care aparțin, vizată .de comisia medicală care șe constituie în perioada de înscriere ia cabinetul medical studențesc; rință de recrutare, livretul militar, adeverință de inapt pentru serviciul mi-F litâr sau adeverință de a- mînare de la încorporare pe cel puțin un an de la data începerii anului universitar curent; trei fotografii tip buletin de identitate (3/4 crn). Candidații care optează pentru cursu- . rile serale vor. prezenta o adeverință eliberată de întreprindere, sub semnătura ! conducătoului întreprinderii, din care să rezulte că lucrează nemijlocit în producție, în meserii lagate 

de profilul 6au specializa
rea la care candidează. Absolvenții de liceu, promoția 1981, pot fi înscriși la seral, pe baza actului de repartizare în produc-

nea de preferință și disciplina de concurs la alegere pentru oare optează (fizică sau o disciplină de specialitate) ; situația militară (incorporabU sau neineor- porabjl); candidat ii - din rîndul naționalităților conlocuitoare Vor preciza clisei plinelb pe care le-au studiat în liceu în această ' limbă. . ■ ■■ '
—Cînd și unde se susțin 

probele fizice ?In perioada de înscriere la concurs și în .ziua imediat urmățoare. în acest scop candidații vor fi pro-

efectuarea probelor la instalația de încălzire a tribunei A și turnarea fundației la centrala termică. Totodată s-a finalizat a- menajarea părții interioare și s-au montat primele gradene la peluze, s-a executat izolația hidrofugă la terasele celor două tribune, creîndu-se condiții pentru trecerea la efectuarea aceleiași lucrări la gradene; s-a rea- ceașfă situație are lizat umplutura de balast a parcării pentru autovehicule. unde se lucrează în ritm susținut la fixarea bordurilor și cilindra- rea materialului; cu mijloacele de .transport S.U.T. — I.C.M.M.S.T.R.A. au fost;, aduse pe șantierul marelui complex sportiv 900 din cele 2100 gradene necesare pentru
, aporțiiîn

aleȘi
zate sub tribune, 
nu se pot executa", aceea necesară o preocupare mai, susținută din partea conducerii unității pentru înfăptuirea sarcinii de Ja stadion, organizarea lucrului pe mai multe schimburi și o «- sistență tehnică permanentă.Pentru modul în care a sprijinit pînă acum constructorii — cu un grup de zidari și alți muncitori repartizați la executarea unor spații, de cazare din tribuna B. iar în -ultima săptămînă și cu un grup de alți 18 muncitori, la diferite lucrări- —■ I.U.M.P, merită felicitări. Întreprinderea mai are însă sarcina de a confecționa parapetul inferior de la tribune și peluze și, potrivit - înțelegerii cu I.C.M.M., trebuia să înceapă execuția. Materialele necesare au fost asigurate de I.C.M.M., ' darmuncitorii de ,1a I.U.M.P.( sînt așteptați de o șăptă- mînă, atît pentru parapet, cît și pentru efectuarea rectificărilor necesare la gardul din jurul gazonului. Au avansat spre îndeplinirea sarcinilor asumate la termenele fixate și grupurile de muncitori de la minele Aninoasa, Livezeni, Dilja, Baza de a- provizionare, I.R.E. care și-a dat concursul la fixarea stîlpilor de iluminat și mutarea unei rețele electrice de pe am- plasamentul complexului. O prezentă nouă pe șantier — Ă.U.T.L. 4. lucrat cu 32 de oameni la platformelorAlte cîteva urgențe : I.A.E. grăbească suporților

gradene necesare amenajarea peluzelor, început construcția 1 principale de acces complex.
■Un ritm bun de lucru a întreținut în toată perioada la care ne referim grupul de oameni ai muncii de la mina Petrila. Datorită hărniciei dovedite de cei 7 zidari și 8 muncitori necalificați repartizați la complexul sportiv, mina Petrila este tea cu șansele cele

specializări în ordinea mediilor obținute. La Institutul do Pline, fiind singur ■ în profil, acesf> lucru nu se aPlică. Există totuși po- • sibilitatea ca prin regle- mențări. ulterioare, în caz că numărul de locuri nu va fi completat în urma concursului, candidații cârc depun opținui pentru secții ale Institutului de mine și dau concurs în alte centre universitare, să fie repartizați la noi.— Ce posibilități de specializare există pentru un candidai devenit student ?— în conformitate cu cerințele industriei miniere, studenții secțiilor de ingineri se pot orienta, înce- pînd din anul IV, pentru unele grupe opționale ur- mind cursuri diferențiate. Astfel, studenții Facultății de mine au posibilitatea de alege grupele opționale : mjne, topografie minieră și prepararea cărbunilor și cieplinirii formalităților de minereurilor, jar studenții ocupare a locurilor în sălile de concurs. Toți candidații vor trebui să aibă la ei legitimația de concurs (emisă de secretariatele fa- cultuăților odată cu înscrierea). buletinul de identitate, rechizite de desen. Se admite pentru scris doar lei sau a pastei iar pentru desen

bilitatea să se înscrie la alte facultăți, unde ele nu. se cer. ■ Fi.— Cînd începe concursul de admitere și ce atnăhun- * te referitoare la concurs le puteți ofe»l candidaților?— Concursul de admitere începe la 15 iunie 1981, planificarea examene-tut. Timpul destinat pentru elaborarea une; lucrări scrise’ esțe de 3 '■bre, socotit din momentul ’ in " care subiectele - au fost transcrise integral pe ta- ....__ blă. în zilele de examen, dieal studențesc ; adeve- candidații vor fi prezențirință de recrutare, livre- ia institut cu o oră maidevreme față de începerea examenului, în scopul în- de la Facultatea de mașini și instalații miniere pot opta pentru grupele : tehnologia construcțiilor de mașini miniere, automatizări în industria minieră și exploatarea și • întreținerea u- tilajuhii minier. J
— Ce ne spuneți despre 

condițiile de studiu și via 
Iță ale studenților ?— Instituful de mine din Petroșani are înmatriculați aproape 3600 de studenți. Acestora le stau l,t dispoziție 37 laboratoare, uri atelier școală, o bibliotecă — Acțiunea de corectare a lucrărilor și de calcul n mediilor trebuie să se

« 4 MM» » MIM « M» » »

scris și folosirea a cerne- albastre, . _ . _____ ____  creionulnegru. Se interzice folosirea minicalculatoarelor sau a riglelor de calcul.
Cînd șe afișează te- 

zutatele ? eu 300 000 volume, 6 cămine studențești, 3 cantine, clubul cultural, baza

cereetări miniere Și în rețeaua învățămîntului minier, alăturînd cadrelor cu experiență prospețimea si entuziasmul caracteristic vîrstei, contribuind astfel cu forța tinereții la realizarea sarcinilor de mare răspundere puse de partid . și stat în : fața mineritului românesc. De asemenea, absolvenții Institutului de mine din Petroșani sînt repartizați în cadrul Ministerului Transporturilor si Telecomunicațiilor, la cariere, construcții de tunele. construcția metroului; jn cadrul Ministeru- rului Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții, cariere de calcar pentru combinatele de ciment și cariere de argilă ; in cadrul Ministerului E- nergiei Electrice, la construcții hidrotehnice ; in cadrul întreprinderilor dc prospecțiuni și explorări geologice.— Institutul de mine din Petoșani are o frumoasă tradi ție în organ izarea u- nor forme interne de pregătire a candidaților din Valea Jiului. Ce s-a între- p. las de această dată?— încă de la 1 noiembrie 1980, în institut au avut loc; duminica, cursuri de pregătire la fizică și matematică. Din 7 iunie au început cursuri și pentru disciplinele de specialitate (candidații, așa cum se cunoaște din broșura „Admiterea în învățămîntul superior minier — 1981“, pot opta pentru fi- . zică sau disciplinele de specialitate).

reparti-unita-_______  _ rriai sigure de a finaliza pînă U’ sfîrșitul acestei luni sarcina asumată — zidirea șf apoi finisarea unui număr de vestiare din tribuna B a stadionului. Intr-un stadiu avansat cu execuția tencuielilor la spațiile de cazare încredințate la aceeași tribună se află și zidarii de la I.P.C.V.J, Menținînd ritmul de lucru de pînă a- cUm. și ei își pot onora sarcina pînă la sfîrșitul lunii. Aceste două grupuri reprezintă cu cinste colectivele din care fac parte și prin modul în care și-au făcut datoria, au .atras aprecierea conducerii șantierului.După aproape două săp- tămîni de ezitări, au revenit în sfîrșit la „porțiunea” din spațiile de cazare ale tribunei B încredințată și zidarii de la amenajarea-■ ■ ior de din fața tribunelor,reali-sînt PetroșaniSe a-zidărle
LR.l.U.M.P, Ritmul . lucru și stadiul de zare a sarcinii, nu însă mulțumitoare, flă tot la faza de și, pentru a recupera restanța, grupul ar mai bui întărit cu cîțiva dări calificați. Ne-am dificat Ia fața locului asupra consecințelor nei serioase rămîneri urmă la o altă lucrare osebit de importantă credința tă . colectivului

tre- zi- e- și u- în de- îri-

să confecționarea pentru bănci ; Fabrica de mobilă Livezeni să onoreze comanda de tîm- plărie pentru stadion (termenul de prilie) de avansarea finisaj la re, vestiare încăperi.
livrare luna a- care este legată lucrărilor de spațiile de cazași celelalte

■#-

Sezonul estival. Invitație pentru petrecerea unor clipe de odihnă încântătoare, in mijlocul naturii.

Termoîicarea
‘ Urmare din pag. 1) ment care a avut loc, ieri dimineață la Comitetul. ’ - - . alP.C.R., într-un pronunțat spirit de lucru, s-au stu- bilit măsuri corespunză-

precis, conexe- e-dimineață• trecută decît 150. Grupul de municipal Petroșani părăsit șantierul. Lipsesc în continuare tabla galvaniza- ță, vata minerală, bronz-a- luminiul necesar continuă- rii lucrărilor de izolații. A- șa se explică și lipsa, forței de muncă de la obiectivele 3 și 4".In ceea ce tele termice, ing. Dumitru . ,torul grupului de șantiere . Petroșani, că n-a găsit înțelegerea necesară la nivelul T.C.H. pentru a ataca, mai mult de trei ' puncte termice în Petroșani. Lipsă de receptivitate se mai, constată și la nivelul Întreprinderii de construcții Căi Ferate față de solicitarea mereu nerezolvată pî- nă acum de a se elibera cît mai urgent amplasamentul din zona gării Livezeni.
i In ședința tic ewianda-

muncitori de la Pitești a
la obiectiveleprivesc punc- aflăra 4de la Țurriă, direc-

timp un program care să cuprindă form graficului de cuție a termoficării și xecutarea unor lucrări cusprijiȘul unor întreprinderi din municipiu.O problemă căreia trebuie să i se dea atenția __ I _____ cuvenită o constituie cali- toare pentru continuarea în • tatea liffcrărilbr la inagis- ‘ ” și la rețelele ăferen- termoficare. Aici nu să fie admisă niciritm susținut a termofică- ni, S-a apreciat că se impun din partea constructorului, dar și a beneficiarului, intervenții mai operative pentru rezolvarea - problemelor legate de aprovizionarea cu materiale, pentru atacarea pe un front mai larg a lucrărilor la punctele termice și la magistrală. In acest scop, în cursul săptămînii viitoare s-a programat o în-' tîlnire la comitetul cipal de partid cu de decizie de la T.E.C. și I.G.C.L. nivelul județului doara. Pentru lucrărilor la punctele termice s-a stabilit să lie •întocmit, fn col mai scurt

muni- factorii T.C.H., de laHune- urgentarea

trală te de poate o abatere, pentru a ' asigura o exploatare bună a agentului termic., In gara Petroșani a sosit un nou lot de utilaje necesare echipării punctelor termice. Lucrările de' termoficare se cer executate în ritm cît mal susținut. Termenul de punere în funcțiune, de probare tehnologică prealabilă, poate să fie și trebuie să fie respectat. Să fie folosite din plin condițiile favorabile de lucru existente acum vara, pentru a pune în funcțiune acest important obiectiv de investiții din -municipiu !
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socialisteImportanta afirmare a industriei
aeronautice românești»PARIS 13 (Agerpres). — Salonul aeronautic și spațial de la Paris reunește, pe platourile de lingă aeroportul ..Le Bourget", peste 846 de participant! din întreaga practic toate tipurile: xistente de avioane. Ediția; 1981 este una dintre mai mari înalt nivel toate cele

lume, prezentînde-
și cu cel tehnicpeste 30

cele in ai dintre orga-

nizate pînă acum. Totodată, ea marchează cea mai importantă . participare a României la salonul aeronautic, pe baza progreselor realizate de țara noastră în acest domeniu, ilustrînd grăitor potențialul • industriei românești în ansamblu.Au fost efectuate monstrații, urmărite mult interes atîl pentru litățile produselor, cit

pentru măiestria piloților, cu diferite tipuri de aeronave fabricate în România — un avion de școală și antrenament, avionulgricol „IAR 827“, diverse tipuri de planoare și mo- toplanoare.De asemenea, expuse machete lalte tipuri deproduse de industria românească.

a-

ROMA
Consultări în vederea

formării noului, guvern

ROMA 13 (Agerpres) — Premierul desemnat al Italiei Giovanni Spadolini. secretar general Partidului Republican lian, a avut primele sultărî în vederea mării noului guvern delegațiile partidelor m.ocrat-creștin list, acestea că îi vor a sprijinul lor în misiunea pe care i-a încredințat-o șeful statului, Pertini. Aceste ții ale P.D.C. „mă determină sa cu încredere spre următoare ale complexe și dificile mi-a fost încredințată a încerca să constitui vi-— a de- premierul

alIta-con- for- cu deși socia- declarînd 
c o r d a

Sandro declarași P.S.I.privesc fazele misiunii ce de

de-cuca-Și
au fost ale celor- aeronave

Lucrările Seimului R.P. Polone
VARȘOVIA 13 (Agerpres). — La Varșovia s-au desfășurat lucrările în pieii ale Sdiirtului R.P. Polone.Au participat S. Kania, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., alți conducători de partid și de stat. Premierul Wojciech Jaruzelski a prezentat, în numele Consiliului de Miniștri, informarea asupra situației actuale din țară.După dezbateri, forul legislativ suprem a adoptat direcțiile de activitate ale

de- actu- gu- măsuri în-
guvernului în vederea pășirii dificultăților ale. Seimul a chemat vernul să adopte hotărîte față de oricecălcare a legii și a subliniat necesitatea deosebită a respingerii tuturor manifestărilor ce contravin principiilor constituționale, o- rînduiril de stat și alianțelor socialiste ale Poloniei.Au fost aprobate unele I modificări în componen- I ța guvernului. •

sar-șȘie,guvernuluiluiPre- de-

itorul cabinet" clarat presei desemnat..După cum se cina formăriii-a fost încredințată. Spadolini după ce mierul demistonar, moerat-creștinul ArnaldoForlani, a anunțat că renunță la misiune, ca urmare a eșecului pe care l-a .'.înregistrat in tratativele cu partenerii P.D.C. dur vechea coaliție.
f »■

Din țărileBELGRAD —- In apropierea localității Rodovișka, situată pe cursul al Strumiței, se ieste un complex ții care urmează dat în exploatare ua jumătate a acestui an. Complexul este format din- tr-un lac de acumulare cu un tunel lung de 8250 m și două canale; principale. Apele lacului de acumulare vor permite irigarea a 2000 ha terenuri ale combinatului „Rodovișkopole". Pe fețele irigate se vor livezi,, viță de vie și cultiva legume.

superior constru- de iriga- să fie în a do-

agroindustrial supra- planta se vor
*BUDAPESTA prinderea de lămpi „Tungsram1 * aplică în procesul de producție un procedeu de refolosire a deșeurilor, în urma căruia a recuperat pînă acum aproape 9 feg de aur pur. Anumite piese necesare fabricării lămpilor cu incandescență sînt acoperite cu un strat

Intre-

fin de aur. Specialiștii noi au pus la punct procedeu de recuperare a metalului galben de pe piesele rebutate.
*TIRANA — In perioada ianuarie — martie 1981, minerii albanezi au extras peste sarcinile de plan 10 000 tone cărbune, 11000 tone cupru și 1100 tone cu- arț, anunță agenția ATA. De asemenea, a fost îndeplinit planul la producția de minereu de crom, feronichel, pirită.

BOGOTA 13 (.Agerpres).— Arheologii columbieni continuă săpăturile pentru dezgroparea unui oraș construit de indienii tribului tairano la începutul secolului al IX-lea e.n. Situat în valea rîului Buri- taca, la o altitudine de 1300 m, în inima unei uri ’ L r >. le or sșul avea se jresupune, în perioada sa de maximă înflorire, 300 000 locuitori, a declarat arheologul Alvaro Soto, conducătorul lucrărilor. In 1630, așezarea a fost distrusă de conchistadorii spanioli.

CONSILIUL GUVERNATORILOR — organul executiv al Agenției Internaționale pentru Energia Atomică, întrunit în capitala Austriei, — a a- doptat o rezoluție în care propune ca Israelul să fie exclus din A.l.E.A., ca urmare a atacului premeditat și nejustificat asupra centrului irakian de cercetări nucleare. Agenția Reuter menționează că această propunere va fi prezentată spre examinare și ratificare Conferinței generale a A.I.E.A., programată pentru luna septembrie a.c.UN TINAR PALESTINIAN, Ahmad Jibrin, în a fost israelia- refugiați Dehye- Bethle- potrivit Presse. al Po-surse, în. autori tăți-

vîrstă de 18 ani, ucis de o patrulă nă în tabăra de palestinieni de la cheh, la sud de enr, a anunțat, agenției France un purtător de cuvînt armatei israeliene. trivit aceleiași această tabără

le israeliene au impus restricții de circulație.
POTRIVIT datelor publicate de Banca Japoniei, în mai prețurile cu ridicata au crescut în Japonia cu 0,8 la sută, în comparație cu luna precedentă. Specialiștii băncii explică această creștere prin sporirea impozitelor asupra multor mărfuri în cadrul planului guvernamental de reglementare a sistemului financiar, prin căderea cursului yenului și prin creșterea prețurilor produselor petroliere.

PREȚURILE la principalele produse petroliere au crescut cu 92 la sută în țările membre ale C.E.E., în perioada 1 ianuarie 1979 — 1 iunie 1981 —s-a anunțat oficial la Bru-

xelles, potrivit agenției ANSA. '
IN LUNA MAI a acestui an, ritmul inflației în Elveția s-a accelerat, ri- dieîndu-se de la 5,6 la sută în luna precedentă la 6 la sută, s-a anunțat la Berna. Această creștere a costului vieții se datorează în mare măsură majorării chiriilor. De asemenea, au sporit prețurile la alimente, precum și la alte bunuri de consum.
UN GRUP TERORIST hondurian a atacat locuința președintelui Revoluționare a lui (U.R.P.) dinasasinînd pe Fidel

Cresc rîndbrHe 
armatei șomerilor 
OSLO 13Numărul șomerilor în țările scandinave- a crescut cu 100 000 din octombrie 1980 și pînă în prezent, ridi-eîn- du-se la o jumătate de milion de persoane, se arătă într-un raport al sindicatelor norvegiene, dat publicității la Oslo. Dacă actuala tendință de reducere a numărului locurilor de muncă în țările scandinave va continua, pînă la sfîrșitul a. cestui an armata șomerilor se va ridica la 600 000, a- preciază raportul.Din cele - patru state scandinave, Danemarca are cea mai ridicată rată a șomajului. In prezent, în Danemarca șomează 255 000 persoane — aproximativ 10 la sută din populația activă.

(Agerpres). —
★CAIRO 13 (Agerpres). — La 20 km de capitala e- gipteană, în regiunea Seft« kara — renumită monumentele sale ce, printre care se ră și piramida în a faraonului Joser —■ fost descoperită o dă necunoscută pînă acum. După îndepărtarea nisipului în care se afla îngropată piramida, a fost dezvelit vîrful acesteia. Arheologii au putut astfel să dateze acest monument care are. după opinia lor, o vechime de peste 4 000 ani. El a fost construit cam în aceeași perioadă istorică ca și piramida Iui Joser, fiind cu numai 200 ani- mai „tînără" decît aceasta.Potrivit calculelor, înălțimea piramidei ar putea fi de 20 m, Lucrările pentru degajarea sa completă,continuă.

pentru istori- numă- trepte a pirami-

Uniunii Poporu- Honduras, Martinez, secretarul general al acestei formațiuni politice de stingă din țară — transmit agențiile de presă EFE și IPS. Președintele U.R.P., Tomas llativi, a fost rănit și sechestrat de teroriști.
a aaaag »■ a a

Fotbal, divizia A JIUL — S. C, E3ACAU 1-0 £1-0}

Lăsconi salvează onoarea

14iunie
filme14 iunie

Liberaf
Republica:Unirea ".

In acest final de campionat, precipitat doar de cunoașterea celei de a treia companioane a cluburilor ; fotbalistice. din .Baia Mare i și Galați spre B, fiindcă i soarta titlului național se : cunoaște, partida de ieri. : de pe stadionul de la poa- : lele PariiTgului, avea o - miză deosebită doar pen- : tril gazde. Cu dogoarea ; „lanternei roșii*' devenită amenințătoare. Jiul a ata- ; cat din start, primele faze i'la poarta lui Popa avan- isind ideea unei victorii ca- 'teg orice.. Astfel, în min. 6, lovitu- Ira liberă executată de ■țGiuchici a fost, reluată cu icapul, în transversală de ISălăgean. Maj apoi, după jaccidentarea lui ChitarU i(I6), căpitanul echipei din (Petroșani, s-a revanșat în 'serviciile către coechipieri, [centrarea lui Sălăgean de iPe aripa dreaptă a fost interceptată de Lăsconi, aflat între Cărpuci și umbra sa 'Artenie. O rafinata întoar

cere a elevului aflat ieri in uiuma zi de liceu, urmată de un șut sec, m stingă lui Popa, i-a făcut pe colegul său din naționala de juniori, sa scoată balonul din plasa. Ne iace mare bucurie reușita juniorului pe’..: Ierni la descoperirea și promovarea căruia am contribuit. O dovadă că în Vale se găsesc destule talente.Au existat mai multe posibilități de mărire a handicapului, cea mai mare 'dintre ele a fost irosită de Giucnici (20), care a reluat în transversală balonul respins de ultimul apărător băcăuan la șutul-cen- trare al lui Lăsconi, autorul unuj spectaculos slalom pe aripă stingă. Treptat, însă cumpăna ocaziilor s-a echilibrat, între cei care n-au reușit totuși să se înscrie pe lista marcatorilor s-au aflat : Sălă- gean (26, sut in portar), Moldovan (30. deposedat de Vasiliu, 31, luft la o „bîl-

bîială în lanț" pe linia Ru- su — Focșeneanu) și Varga (34, deasupra vinciului sting). •La reluare, moldovenii au prins curaj, și-au desfăcut jocul, prof ițind de inexplicabila cădere a liniei mediane adverse, a- coio unde Schmidt, înlocuitorul iui Varga, a trăit drama de a atinge balonul abia intr-ai 10-lea minut „petrecut" în gazon (se aude că e specialist in „alte" petreceri). Chiar și ocaziile rarisime, rezultate, în urma unor greșeli ale tandemului central defensiv al băcăuanilor n-au creat probleme Iui Popa, in mfn. 71 Lăsconi și-ă lungit pasa, dînclu-i posibilitate ultimului apărător să plonjeze temerar, și e- ficient, apoi șutul fui Giu- chici (75) aflat intr-o fază parcă trasă Ia „indigo", s-a dovedit slab. Victoria Jiului la limită, este totuși prețioasă, a rezultat în urma unui joc slab, datori

de grijila capitolul dăruire și luciditate tactică s-au dovedit mat ales Schmidt, P. Grigore, Șumulanschi, Varga, chiar Rusu. In plus, a- cest final dramatic de cam
pionat : găsește formația din Vale vlăguită, noroc cu a- vantajul activului prece^ dent și al joculuj de re-, zultate în alte partide, altfel suporterii ar avea de trăit clipe grele. Dar să nu zicem hop pînă nu ne vedem în siguranță, iată de ce fotbaliștii noștri au obligația să-.și apere șansele pînă la capăt, făcînd abstracție de pronosticurile date ca exacte pentru ultimele etape. S-au mai văzut și surprizei»JIUL: Foeșeneanu —Vinătoi-u, Vasiliu, Rusu, P. Grigoia? — Șumulanschi, Stoica (Neaga), Varga (Schmidt) — Sălâgean, Giuchici, Lăsconi.

Ion VULPE

PETROȘANI — 7. No- . iembile: Dreptate pentru toți ; Labirintul; Cactus Jack.PE'fRILA : dragostea mea.LONEA : Pruncul, petrolul și ardeleniiANINOASA: ZborplanatVULCAN — Luceafărul : La răscrucea marilor furtuni ; Muncitoresc : Sub 4 steaguriLUPENI — Cultural:Pirații secolului Muncitoresc: !nisipurilorURIC ANI: Ac de nu zboară pe:

Șoimii patriei. 9,15 Film serial pentru copii: „Peripeții de vacanță'' (5). 9,40 Omul și sănătatea. 10,00 Viața satului. 11,45 Bucuriile muzicii. Enescu și noua școală româneasca (I). 12,30 De strajă patriei. 13,00 Telex. 13,05 Album duminical. 15,45 16,00 Telesport.Ecranizări literare „Răscoala“

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA; Petroșani, sa. Republicii nt. 90, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 2464 (sec(ii).
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Wilko ; Ștrengarii;Vinătoarea
în18,50
în Con- 20,55 Karl

I XX ;Secretul'

după roniâ- — du-Liviu

Domnișoare-
RePu-

U-de
15 iunie

TlPAKCLi Tipografia Petroșani, sU. Republicii ur. 67.

PETROȘANI — 7 Noiembrie : le din blica: nlrea: vulpiPETR1LA: Libera,dragostea me»LONEA: Febra auruluiVULCAN — Luceafărul: Pirații secolului XX; Muncitoresc: Sub 4 steaguriLUPENI — Cultural:Divina Emma; Muncitoresc: Secretul nisipurilorURICANI: Acolo un- zboară pescăru-

Sah.17,10 opere liești.pă romanul lui Rebreanu (ultima parte). 17,50 Reportaj TV: “Alergători de... lungă", 18,10 spre viitor, lejurnal.rea României. Mehedinți. 20,55 artiști • .— Producție a 
d Hor >< gleze 
'Ji lejurnal Spr rt15 iunie

viață Călătorii 19,00 Te- 19,25 Cînta- JudețulFilm .Mizerabilii ‘ stu-22,30
16,00 Emisiune limba maghiară. 1001 de seri. 19,00 Telejurnal. 19,25 Actuali t »a e .. > ni ă 1 l,‘<- I al a solie a păi ii u' etcnif cdlabo ări V izita tovarășului Nicolae Ceaușeseu Austria. 20,25 cert de seară. Roman-foiîeton :Marx — anii tinereții. Episodul 5. 22,00 Eminesciana — Emisiune de versuri. 22,15 lejurnal.


