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Brigadă destoinică la lucrările de pregătire a 
sectorului IV — Petrila, cea condusă de Francisc 
Kovacs. Plusul de la începutul anului: 150 nil.

Foto : Ion LICIU

In întimpinarea celei de-a 35-a aniversări
a eliberării patriei

de sub dominația fascistă

DUMINICA, io IUNIE 1979

După amiază de vară în Petroșani, in ambianța 
dezvoltării urbanistice. Foto: I. LICIU

La sectorul VI al I.M. Lupeni

Colectivul se angajează

'x' • . .

%1 Lf î -

să realizeze
suplimentar, pînă la 23 August

20000 tone de cărbune
La toți indicatorii economico-produclivi preve

derile de la începutul anului au fost depășite : pro
ducția fizică de cărbune — cit 15 001) tone ; producti
vitatea muncii pe sector în medie cu peste 800 
kg/post; economii față de costurile de producție pla
nificate — în valoare de peste un milion lei.

+ Pe temeiurile muncii responsabile care a con- • • se
to-

asemenea succese remarcabile, colectivul 
alte 5000

SKv-f.

dus Ia 
angajează să extragă pînă Ia 23 August 
ne de cărbune peste plan.Realizările din acest an ale colectivului sectorului VI al I.M. Lupeni sjnt realizări de excepție în Valea Jiului, ele situează a- cest vrednic colectiv pe unul din locurile de frunte ah- întrecerii pe bazin. Rezultatele exprimă, cu puterea de convingere a faptelor, o stare de lucruri întîlnită din ce în ce mai frecvent la toate în

treprinderileC u 1 e g e r r e.ni i n i e e a de roade ,■ bogate, respectiv creșterea continuă a producției de cărbune își; are suportul în pătrunderea noului prin modernizarea și mecanizarea tehnologiilor de extracție, în activitatea productivă prestată cu înaltă responsabilitate muncitorească, superior organizată. Aceste tră-

saturi se desprind cu ușurință dacă enumerăm ș: alte fapte din activitatea minerilor din sector.
• Aproape 90 la 

diti producția fizică 
primele cinci luni ale 
lui a fost extrasă cu 
torul complexelor mecani
zate. Este vorba de abata
jul în care lucrează bri
gada condusă de un mi
ner cu nume de rezo
nanță în Valea Jiului : 
loan Kacso. In cinci luni 
brigada a obținut un ni
vel mediu al productivi
tății muncii de 14 
tone/post. In luna aprilie

Anchetă realizată de
Anton HOFFMAN

anu- 
aju- manifestări

Permanentul efort con
sacrat diversificării ma
nifestărilor din cadrul 
săptămânii „Nedeia vul- 
căneană" este cuprins, la 
această a șaptea ediție,
intr-o nouă inițiativă — 
organizarea unui salon
național de fotografie. cu 
tematică folclorică, 
nisajul salonului a
loc ieri (la clubul sindi
catelor din Vulcan). Par
ticipă aproape 70 de foto
grafi amatori și profe
sioniști din Valea Jiului 
Si județul nostru din al

Ver- 
avut

(Continuare în pag. a 2-a) I5
30 de ani de muncă ș! luptă a organelor de miliție

In slujba poporului
de: în conștiința și. destinele poporului nostru — sărbătorirea a 35 de ani de la insurecția națională armată antifascistă și antiim- perialistă și Congresul ăl Xll-lea al Partidului Comunist Român — se aniversează trei decenii de la crearea, de către partid, a organelor de miliție, important act : revoluționar încadrat în procesul continuu de făurire și consolidare a statului socialist, pentru apărarea cuceririlor

In acest an, marcat profunde semnificații revoluționare ale poporului nostru, a vieții, integrității și demnității cetățenilor și asigurarea climatului necesar de ordine și liniște publică.Fii ai poporului, educați și îndrumați de partid, lucrătorii de miliție își consacră întreaga lor capacitate de muncă și luptă cauzei poporului, militînd cu devotament, fermitate și curaj pentru îndeplinirea exemplară a înaltelor sarcini încredințate de partid. In analele miliției fost înscrise pagini de

glorie, în focul luptei pentru cuceririle revoluționare, cutezanța pînă la dăruirea de miliției pentru toți lucrătorii miliție. Ofițerii și subofițerii de miliție, dovedind o înaltă conștiință politică, disciplină și fermitate, solidaritate umană și responsabilitate civică au să- vîrșit neuitate fapte eroism,1 în încleștarea ră cu revărsările de din 1970 și 1975, au în primele rînduri frontul general al salvării cetățenilor, al limitării e- fectelor seismului din 4 ■ martie 1977 și normalizării vieții în localitățile feolate de calamitate.

sine a eroilor rămînînd pildă
de

de du- ape fostpe

(Continuare in pag. a 2-a)

Lt. col. Emil CICIC, 
C-dlul miliției municipiului 

Petroșani

a-

„Brigada științifica 
acțiune" a poposit zilele 
trecute la căminul de ne- 
familiști din Uricani, cu 
care ocazie a fost prezen
tată dezbaterea .Influențe
le nefaste ale sectelor reli
gioase asupra dezvoltării 
societății". Dezbaterea a 
fost condusă de prof. Dorin 
Co sl ea. (Al. Cor.)

♦'--- —- ------ '
Comitetul sindicatului 

minei Livezeni organizea
ză interesante acțiuni des-

Din prima decadă, cărbune 
peste prevederi

• I.M.decadă atituie pentru harnicul colectiv de oameni ai muncii de la mina Lupeni o perioadă rodnică în realizări. Au fosț extrase peste sarcinile planificate 940 de tone. Toate sectoarele întreprinderii raportează zilnic însemnate depășiri lă extracția de cărbune. Succesele s-au obținut, în bună parte, pe seama depășirii productivitățiimuncii planificate, în medie, cu 440 kg/post.
• I.M. URICANI. Cons, tanti în realizări, minerii de la Uricani au obținut la zi, peste sarcinile planificate, 250 tone cărbune. Plușul acumulat de la începutul anului depășește 5500 tone cărbune. Aceste succese au fost înregistrate în condițiile în care ș-a obținut o economie la costurile de producție de

LUPENI. Prima lunii iunie cons-

tinate minerilor și famili
ilor lor. O astfel de acțiune 
este organizată azi. Este 
vorba de. o ieșire colecti
vă, la iarnă verde, la caba
na „Voevodu", Ia care au 
fost invitați sâ participe 
mineri fruntași, electrolă- 
cătuși, maiștri și șefi de 
brigadă. (V.S.)♦ ——V—i.

In fața a numeroși citi
tori, grupul folk și cercul 
de recitatori ale casei de 
cultură Uricani, au ilustrat 
medalionul literar „M. E- 
minescu — Luceafărul po
eziei românești", organizat 
în sala de lectură a biblio
tecii cu ocazia împlinirii a

peste 3 milioane lei și economie. de 2 kWh tona de cărbune. .<••.
• I.M. PAROȘENI. Dornici să întîmpine istoricele evenimente ale a- n'.’.lui, a 35-a aniversare a eliberării patriei de sub dominația fascistă și Congresul al Xll-lea al P.C.R., minerii din sectorul IV investiții al minei Paroșeni obțin tot mai bune rezultate în muncă. Astfel, în primele cinci luni ale anului planul lucrărilor de deschidere a fost depășit cu 43 ml. In prima decadă a lunii iunie, vrednicii mineri de la Pa- roșeni raportează realizarea sarcinilor de plan în proporție de 101 la sută, depășind în același timp productivitatea muncii planificată cu 4 la sută.

(Cont. în pag. a 2-a)o la
astAzi la costești

Sărbătoarea 
tineretului 
hunedoreanfn această dimineață pleacă ia Costești, pentru a participa la sărbătoarea tineretului hunedorean, -ieste 2000 de tineri din Vale.Devenită tradițională, întîlnirea tineretului cu istoria a fost precedată de numeroase acțiuni politico-educative. Acestea se încheie cu întîlnirea de astăzi de la Costești și Blidarii. Vor avea loc spectacole evocatoare, petiții sportive,cursuri de poezie, etc. 

(C. Val.)

com- eon-
S3 de ani de la moartea 
marelui poet. (Al. Cor.)

începerea sezo- 
eooperativa „U- 
Pevtoșani vine 
posesorilor de

Aninoasa — cartier. Grupa 
sanitară a întreprinderii 
miniere s-a situat pz lacul 
secund, (Iosif Ș'imo, coresp.)

I
I

Odată cu 
nului cald, 
nirea" din 
în sprijinul
frigidere cu o măsură de... 
s.ezon. Este vorba de repu
nerea în funcțiune a labo
ratorului de încărcat agre
gatele frigiderelor. Unita
tea se află pe strada Unirii 
din carlierut Aeroport-Pe- 
troșani. (T.V.)

..

Faza pe localitate 
concursului grupelor sa 
nitare de Cruce Roșie 
fost cîștigată de grupa

La blocul 7 de pe strada 
Republicii din Uricani au 
fost terminate reparațiile 
capitale și îmbunătățiri de 
confort. Printre cele mai 
importante lucrări se nu
mără înlocuirea vanelor și 
cazonelor la toate cele 27 
apartamente, punerea la 
punct a sobelor de teraco
tă, repararea acoperișului.
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au cuvîntulDotarea tehnică actuală în procesul deexistentăproducție, ea urinare a firescului impune progres tehnic, ca un parametru principal prin care se caracterizează calitatea utilajelor —- siguranța -în funcționare. Este cit se poate de normal ca siguranța în funcționarea utilajelor să tanță atît 
d iții le roșeni, nc de tract ip pentru transport cu benzi, plexe mecanizate, combine de abataj și de înaintare în cărbune, mașini de încărcat pneumatice pentru steril și cărbune, instalații de perforat, instalații de forat electrohidraulice, tablou pentru distribuția energiei electrice, stații de transformare eu o putere medie instalată de 12 000 kVA, compresoare de diferite tipuri, stații princi

pale de aeraj, stație centrală de degazare, centra- tele- circuiț închis 
departe. Or, asigura buna a tuturor aces- este nevoie de

aibă o impor- de măre în educare mina Pa- exempl u, d ispu- • mașini de ex- tipuri
în de douăde tipuri diferite puțilrr, un flux de eoni-

lă telegrîzumețrică, viziune în și gșa mai pentru a funcționare 
tor utilaje, personal de întreținere și •reparare ■ bine pregătit. Pentru aceasta la mina Paroșenî au fost organizate cursuri de pregătire, de perfecționare pentru mineri, lăcătuși, electricieni, maiștri minieri și alt personal tehnic cu atribuții în exploatarea, întreține
rea și repararea utilajelor, 
a complexelor. In pregăti
rea tuturor categoriilor de personal intră și probele practice in ateliere pentru montare și demontare, cu depistarea unor defecțiuni ■provocate. Acest personal electromecanic calificat 
și polițaii f icat, perfecționat profesional intră în com-

•S« •:

ponența formațiilor de lu
cru de la fronturile dota
te cu mecanizare, Jie că este vorba de abataje, fie de lucrări de pregătire. Considerăm însă că la ora actuală acest sistem de or. ganizâr nu dă rezultatele cele mai bune în întreținerea corectă a utilajelor. La l’aroșeni, în noua gan igraniă adoptată,

a utilajelor l-au avut respectarea graficelor de revizii și reparații planifi-, cate. Pentru urmărirea o- perativă a acestora am in_ trodu un ntodel de afișie- re care înoferă posibilitatea de vedea cat? sector, în lună și ce utilaj mai scadent la R.C.—2.Pentru a avea certitudi-
orice momenta ce are

I. M. Paroseni

junctul șefului de sector este electromecanic și a fost sporit numărul maiștrilor electromecanici la sectoarele productive, fapt ce a condus în mod evident la îmbunătățirea întreținerii utilajelor.Totodată, avînd în vedere acest grad de mecanizare și complexitatea u- tilajelor din dotare la nivelul întreprinderii, a fost constituită o formație „service" care cuprinde 25— 30 de muncitori cu înaltă calificare, conduși de un inginer și un maistru e- leetromecanic. Formați.a a_ re echipele specializate pe cele mai importante utilaje, (combine, transportoare, pompe de presiune ete) și are în componență sudori și vulcanizatori. Sediul echipei este atelierul din subteran dotat cu unelte, dispozitive, inclusiv ștanduri de probă pentru verificarea instalațiilor hidraulice.Un rol deosebit în întreținerea corespunzătoare

res-în-

nea executării tuturor reviziilor și reparațiilor prevăzute în programul de lucru (care se execută în zilele de repaus) în condițiile în oare supravegherea este restrînsă, șefului de lucrare i se înaintează un bon de lucru pe care sînt trecute toate lucrările și formația ou care va trebui să le realizeze. Ea terminarea schimbului, ponsabilul de lucraretocmește, pe același bon, raportul de activitate și-l predă maistrului' de schimb, iar acesta responsabilului tehnic din partea compartimentului e- lectromecanic.In vederea îmbunătățirii sistemului . informațional și de luare a unor decizii operative de către conducere, pentru soluționarea în timp optim a defecțiunilor tehnice și tehnologice, la mina Paroșeni a fost realizat un sistem automat de urmărire directă a procesului de producție din subteran și de la su-

prafață, un dispecerat modern. Tot pentru un sistem inforniațional optim și eficient se definitivează și introducerea pe calculator, în colaborare cu centrul de calcul electronic din Petroșani, a reviziilor și parațiilor preventive.Pentru îmbunătățirea continuare a activității exploatare, întreținere,vizii și i-eparații a utilajelor propun să se realize, ze : • întărirea comparti
mentelor electromecanice 
atît la nivelul întreprinde
rilor eît și la nivelul com
binatului. • I’roiecîarea și 
realizarea unui sistem in
formațional unitar pe în
treaga Vale a Jiului pri
vind această activitate • 
înființarea unor perma
nențe „service" ale între
prinderilor constructoare 
de utilaj minier din Va
lea Jiului structurii mediu și superior în așa fe] îneît orice cadru tehnic să fie pregătit pentru rezolvarea problemelor e- lectromecanice • Studierea posibilității includerii în nomenclator a unei noi funcții ea aceea de „șef pe care să fie cu co_ în funcție de producția și dotarea a- batajului • Pe lingă cursul de policalificare să se treacă și la cursuri de perfecționar ? a personalului pe diferite activități ca hidraulică, electronică, combine, ș.a.Sîntem convinși că prin unitatea de acțiune a tuturor factorilor interesați pe linia exploatării, întreținerii și reparării utilajelor miniere vom contribui la creșterea producției de cărbune în Valea Jiului, în minele noastre.

Iosif KELEMEN, 
inginer șef electromecanic

• Adaptarea învățămintului

de abataj" încadrată o persoană pregătire profesională respunzăw re,

Modernul magazin nr. 102 cu articole pentru co
pii deschis recent în Vulcan.

Imp hi manifestări
(Urmare din pag. I)

te zone ale țării, prezentînd 
lucrări frumoase (alb-negru 
sau color) în care au fost 
surprinse obiceiuri și tradi
ții locale, arhitectură și port 
popular, chiar activități ale 
copiilor. După bienala de ar
tă Jotografieă, organizată a- 
wl trecut la Lupe ni salo
nul național de la Vulean 
este o nouă manifestare com
plexă și de calitate, pornită 
de la evaluarea; calitativă e- 
xactă a posibilităților locale 
în cea ce privește arta foto
grafică, 
mate cu 
expoziții 

■ Astăzi 
de încheiere a ..Ncdeii vv.T- 
cămene". Programul zilei, 
deosebit de complex, și deci 
atractiv, va începe încă de 
la ora 8, cu muzică executa
tă de fanfară. Reținem din 
filmul manifestărilor :
• ora 9. pe stadion, are 

loc nn montaj literar-artis- 
tic-muzical. Toate formațiile

posi bilită ti confir- 
sueces in diverse 
de gen.
are loc festivittiea

Una dintre invitatele ! 
„NedeH vutcă nene", a-
preciata cintăreață de 
muzică populară Elena 
Merișoreanu.

în slujba poporului
(Urmare din pag. 1)' Bărbăția, curajul, dîrze- nia și eroismul, spiritul de ordine Și disciplină nu s-au manifestat numai în asemenea împrejurări, ci și. în activitatea cotidiană de executare a sarcinilor încredințate de partid. Acționînd- cu abnegație și vigilență împo-triva elementelor infractoare, cadrele de miliție din municipiul nostru, alături de cele din întreaga țară, pun Ia baza activității jor principiul respectului față de lege, adevăr și grija pentru dreptate, ocrotirea drepturilor legale ale ce- ' tățenilor, perfecționîndu-și continuu formele și metodele de muncă. Urmărind ' neabătut prevederile documentelor de partid, ale legilor țării, ordinele și indicațiile comandantului suprem al forțelor noastre armate, tovarășul Nicolae Ceaușescu, lucrătorii de miliție și-au intensificat eforturile pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor îndreptate împotriva avutului obștesc, în scopul eradicării actelor . de necinste și neglijență, 

a abuzurilor, tendințelor de înavuțire ilicită. S-au întreprins acțiuni energice și operative pentru a- sanarea localităților noastre de elementele parazitare, cei depistați fiind încredințați spre supraveghere și educare colectivelor de oameni ai școlilor și familiei, pul încadrării în. stabilizării lor și care au suferit condanl-
muncii, în scorn uncă, a celor

artistice vor participa la 
tradiționala paradă a portu
lui, obiceiurilor și cintecului 
popular.
• de la ora 12, la baza 

de agrement Brazi se va des
fășura o mare serbare .cîfcs- 
peneaseă. Spunem mare de
oarece, pe lingă formațiile 
artistice din Vulcan, vor mai 
participa peste 356 de artiști 
amatori din Valea Jiului. 2M 
din județul Hunedoara, 24f> 
din județul Gorj. Dintre for
mațiile invitate amintim 
dansurile pădurenesti, an
samblul folcloric moțesc de 
la Dupăpiatră. duba ști din 
Pojoga. ansam Mwl ,,S<inni- 
zegetusa* din Hațeg 
formata si ansambluri 
Gorj (Novaci. Metru.
Jiu s.a.)

I 
I 
I

î

trebu nevra mai t bricii și dc Dar i motoc iar ce s-au jnul d< uitat, clistul nu se pășire să se Dar a cu pentru suficie nă și te reg loc ckle

nări. In acest sens s-au i- nițiăt măsuri eficiente pentru pregătirea antiinfrac- țională a populației, pentru prevenirea faptelor an_ tisociale, opinia publică, prin acțiuni prompte și ferme, oferind un substanțial sprijin în lichidarea actelor antisociale, a manifestărilor incompatibile cu legile și normele de conviețuire socială, ale eticii și echității socialiste. Obiectivul central al activității organului municipal de ' miliție, pe linie de circulație, reducerea la mărului și. accidentelor asigurîndu-se nă
pa constituit minim a nu- consecințelor de circulație, o mai bu- organizare a supravegherii și controlului traficului, în acest fel a crescut eficiența muncii. de prevenire a accidentelor. In domeniul aplicării și respectării regimului. de e- vidență a populației, s-a acționat în conformitate cu prevederile actuale ale legislației, pentru punerea în legalitate a tuturor cetățenilor, prin eliberarea de acte, de identitate și domi-.aplicarea vizelor de ciliu sau reședință..Cadrele ele miliție municipiul Petroșani tîmpină jubileul a 30 de ani de Ia crearea miliției populare cu realizări de pres tigiu, hotărî te să-și îndeplinească exemplar sarcinile încredințate de "ar- tid și popor, contribuind

astfel la respectarea legilor, apărarea liniștei și ordinii publiee, la înfăptuirea principiilor eticii socialiste și comuniste, cîndu-și legămînt de credință din continuarea tradițiilor de luptă ale înaintașilor, ofițerii și subofițerii de miliție din Jiului probează în și munca lor dăruire sine, devotament, dîrzenie, spirit de combativitate și vigilență revoluționară, fiind, alături de toți oamenii muncii, harnici, demni constructori și solaspre comunism. In acest fel . ne îndeplinim datoria, așa cum ne cere secretarul general. al- partidului nostru, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU: „a apăra
ordinea și liniștea publică, 
proprietatea de stat și obș
tească, bunurile fiecărui 
cetățean, a asigura munca 
pașnică a poporului nos
tru".

Fă-

Valea viața decuraj,

apărători ai societății cialiste, contribuind .înaintarea României

Adunarejeri, a avut loc o adunare consacrată aniversării 
a 30 de ani de la crearea miliției. ...Cu acest prilej, unui număr însemnat de lucrători de miliție’ li s-au .înmînat distincții și recompense pentru respec-

într< chiar dacă s cîți ai autoba ceea < Gheorj I.P.E.C Marc ; găsit : mare, < cînd c rîul Ji la plir Destui postate vea. foi țelege făcuși, curcași împărți fratele
UDA

20 000 tone de cărbune
(Urmare din pag. 1}

avansarea realizată în a- 
cest abataj de 104 ml lun
gime a fost cea 
în Valea Jiului 
ml. «

mai mare
— de 55

de pregă- 
muncesc

In lucrările 
din sector 
două brigăzi fruntașe, 
utilizează, de aseme- 
tehniei reprezentative

tire 
alte 
Ele 
nea,
pentru actualul stadiu de 
dezvoltare și modernizare 
a mineritului — combine de 
înaintare. Brigada condu
să de ’on Untea a reali
zat în luna mai d avan
sare de 118 ml, iar cea 
condusă de Albert Balint 
111 ml/iună.

• Economia de posturi 
obținută, î*. special prin 
depășirea productivității 
muncii pe sector în medie 
cu peste 800 kg/post, este 
de pînă la 400 posturi pe 
lână.

♦ In pianul eficienței e 
eonemiee, în sector s-a ac
ționat cu perseverență 
pentru reducerea cheltuie
lilor materiale. La lemn 
de mină, de pildă, econo
mia medie obținută este 
de 0,9 mc/1000 tone de 
cărbune. Evident că priit

festivătarea principiilor eti’cii și echității ..noastre socialiste, prevenirea și combaterea faptelor antisociale, apărarea avutului obștesc și a bunurilor cetățenilor, a- sigurarea ordinii și liniștei publice.

mecanizarea în 
a operației de 
sector aproape 
consumă exploziv. La pla
să pentru podire, reduce
rea consumului planificat 
este de 202 kg/1000 tone 
cărbune, respectiv sub 70 
Ia sută din cantitatea sta
bilită.In lumina Hotărîrii Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. cu privire la cea de a 35-a aniversare a eliberării patriei de sub dominația fascistă, colectivul sectorului VI al I.M. Lupeni este ferm angajat pentru consolidarea realizărilor de pînă acum. O donfirmă prin opiniile lor cîțiva membri ai colectivului.

Ing. Ignat DANE, șef 
de sector: „Vom realiza pînă la 23 August 5000 ton* de cărbune te plan și vom ridica fel cota depășirilor 20 000 tone. Avein rată/linie de front pregătită pînă ja finele anului. Brigada condusă de Ioan Kacso încheie un panou de exploatare și se mută în următorul, unde probele tehnologice ale noilor utilaje complexe au fost deja efectuate și s-au pus în evidență posibilități deosebite de creștere a randamentelor. De la 1 iulie, sectorul preia capacitățile de producție din stratul 5, blocul 5, astfel îneît capacitatea zilnică pe sector crește cu aproape 500 tone, ' concomitent simplifieîndu-se. : fluxulde. transport.

grad înalt 
tăiere 
că nu

în 
se

încă pes- ast- la ăsigu-

loan Kacso, șef de bri
gadă : „Sîntem conștiehți

că întregul colectiv tează pe puterea de dovedită deja,con- mo- bilizare, dovedită deja, a ortacilor din brigada noastră. Cel puțin 4000 de tone din angajamentul colectiv le vom onora. Oamenii muncesc cii mult entuziasm, iar experiența profesională de care dispunem ne vă. permite să materializăm această hotă- rîre".
Ion SIMERIA, energetic 

de sector: „Una din cele mai mari răspunderi cade în grija noastră, a celor puși să asigurăm funcționarea la parametrii superiori a Utilajelor de înaltă complexitate din dotare. Ne angajăm să participăm efectiv la materializarea celor 5000 tone de cărbune, folosind priceperea- noastră, riența de.ja cîștigată gurarea funcționării rametrii superiori a utilajelor".
Gheorghe MALACCA, 

maistru minier, membru 
în biroul organizației de 
partid 6 a: „Vom realiza 5000 tone peste plan pînă la 23 August • Toate brigăzile stat omogene, dispun de oameni capabili să-și consolideze prestigiul cîștigal, mai ales brigadierii și șefii de schimb, cum. ar fi Nicolae Chiriac, Stămate, loan Bîrlea Gheorghe Așteleanu brigada lui Ioan Kacso, Nicolae Kalman și Venc- zel Balint din brigada lui Balint, Alexandru Șutea și Traian Irimuș — brigada Nicolae Rușan, iar alături de ei, majoritatea maiștrilor, toți inginerii și tehnicienii din sector11.

Ploue mult și Numai Nicolae goinnu uzi pe rau în cu pre le conci năuntri care ar tragă r piară g ră“ cîn- lanul r n-or fi acum c.- ce casă mi sul c
CE

OGRACa să în ogra poartă, ge cîine țe, dar peste el ferul T.C.I. vârât, gă la
toată expe- în asi- la pi

Ionși din

Io C ei1unde a a ajuns cetățean l-a stric clinele ș poartă c prin gar tot. Cum L-a ari prost pt umed, pt gajat înt timp ce venea ui cui. Ori< în ograd în botulNui să p și n cam
șini. bui .dul le-are.
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roșu

Enigme, dar nu „miracol
popor în Mo- context

Vlăsia discuție

HL și 
IU
XIȘTI

CADRAN
tehnico-științific

Energia solară înil în care ată ma- îșire s-a :adrul ru-Am scris consecințe, treaba că u au citit >țat cînd |a examene au l motoci- eea Radu într-o de- i cit p-aci sască la.- ies numai reținut uni, timp ă-și revi- sască niș- nu-s de-
-'ȘL 
LE?nu este de - sens e gîndești tră într-o ea a- de Marc de la Pentru că u n-a fost amiaza ora 22, pe ie pe pî- cu bascu- cu araci, o bună . Că nu a- ale, se sine, ale ? ii ! Oi ;tigul“? însoțea ?
BAT-O

V

gospodăriile noastreprefață de captare a &* nergiei solare de 1,76 mp,; racordată la un de stocare de 85 care temperatura junge la peste Celsius, asigurînd mul zilnic pentru o familie de 3—4 persoane, j.Primele 40 de echipamente de încălzire a apei cu energie solară, produse de întreprinderea „ELec—; itrometal", au .și fost livrate.

In nomenclatorul de fabricație al întreprinderii. „ElectrometaT' din Timi
șoara a fost consemnat un nou produs cu implicații directe în acțiunea de reducere a consumurilor de combustibil pentru Uzul "~ gospodăresc. Este vorba de un echipament de încălzire a apei menajere cu ajutorul energiei sola
re. Realizat pe baza studiilor și cercetărilor tuate de specialiștii ÎNCERC București, pamentul dispune de o su-

rezervor* litri, în apei a-* 45 grade* consum
deci clară, încă odată, argumentarea ideii că slavii au numit acest 
vlahi (valașiy vlași ravia). în acest
Vlașca, Valahia, sînt sinonime. In trebuie să luăm seamă și de răspîndirea numelor proprii cu acest înțeles. Ne gîndim la probe onomastice ca s Valahu, Via- 
hu, Vlăseeanu, Vlăhiță, 
V 1 a h u ț ă (Alexandru, scriitor) Vlrhuț, Vlahhle, 
Vlahota, Vlașin, (există un roman „Neamul Vlașinî- 
lar"), Vlășan, Vlașcu, (în slavă adjectivul noțiunea de
Lahu, 
Băscul, (filieră
Olah, primul 
de origine română), Olac (filieră maghiară), de ce nu Vîfean, Bleahu (Mercian, s p e o 1 o g) Blaj, 
Blăjescu, Blejan, deși pentru ultimele se admit și alte etimologii.Revenind la toponimele din munții Cernei și Valea Jiului, rămîne o enigmă salba cu nume de popoare sau populații: Vlaș
ca, Vlăsia, Boldoveanu, 
Frîncu, Ogrinu Șchiau. Cine oare și de ce le-o fi botezat așa ?

„Din timpul conlocuirii • daco-ronianilor cu slavii și asimilarea acestora din urină de către primii datează, după cum am arătat mai înainte, numirile 
i Vlașca — Țara românilor și Vlăsia" — scrie în „Istoria pădurii românești" regretatul academician Constantin C. Giureșcu. E- timologia Vlăsiei a stir- nit controvei'se, se admite aceeași origine ca a cu- vîntului vlah sau este pu- Lsă în legătură cu expresia slavă vies == Ia pădure. Bineînțeles, prima etimologie are sorți de izbîndă, dacă luăm în seamă mai 
I multe considerente.In primul rînd, cercetătorii au „privit" numai (spațiul toponimic de la sud de Carpați și de Du- Inăre (pe lingă cele cunoscute în Muntenia, Oltenia Iși Moldova se mai întîl- nese muntele V lașe, ileț 11, Valea Vlășcii, Vlășcuța, IVlășceni, Lahoveni, Vlaș- necul etc.), aromânii mai 
I ales fiind numiți de po- ’ poarele în mijlocul cărora 
I trăiesc . vlahi, cuțovlahi, 
I. caravlahi, situație consemnată și de denumirile unor așezări, care astăzi nu mai ■ sînt locuite de ei. Cum se 
I explică atunci faptul căîn teritoriul pur românesc Iapar toponime care ilustrează „porecla" românilor Ic_U- Se -știe, neamul nostru s-a numit întotdeauna
Irumănesc, românesc. In perioada de formare a po-

I
I
I 
I
I 
I

în-CeTn-'l fi | cu
t noi cam a zi de zi. mă Vaier, ilus șl Ji- fost găsiți ă — că e- le pe care nă grijă ci pe di- )t pentru invitați să ipta să le ie „udătu- rcă la vo- or. De ce oare pînă. ura nu fa cu... per ducere ?

PI ÎN 
AIULUI ?i omului bați la >i să-șl le- dai bine- dai buzna 
î făcut șo- bre de la i. E ade- j să ajun- Scverin, irimis, dar 'rada unui scroni. Nu i-și lege intrat pe omul, ci mașină cu uns acolo?o frînă e drumul că s-a an- epășire, în sens opus autovehi- mai bine luluj decît lalte :ă va ;că și î pe it... pulbc-

ma- tre- gar- care
lizată cu 
tiro ului

Miliției 
anj

poarelor din spațiul car- pato-balcanic. romaniile populare orientale au conviețuit eu slavii, influen- țîndu-se reciproc în viața materială și spirituală, dar,
1923, în Buletinul nr. XLII al fostei Societăți geografice române, apărea studiu de toponimie mânească din Valahia ravică (lg, origine, un ro- Mo- niici

2050 de ani. 
de la crearea 

primului stat dac 
centralizat

pare teo-admirabilă ni se ria „pînzelor de infiltrație' 
a regretatului savant P.P. Panaitescu, în nord, popo- ■ rul daco-roman (nu e un „miracol" formarea Iui, cum au încercat să o prezinte tendențios unii) a a- similat pe slavi ; în sudul Dunării, fenomenul s-a petrecut invers, fiind marcat și de „insulele" de romanitate (aromâni, meglenoromâni, ișitroromâni). In acest sens, toponimele de origine slavă eu tema 
vlah trebuie căutate și la nordul Carpaților. Și ele, probînd istoria, apar : 
Vlașcu și Vlăsia, la izvoarele Cernei, pe care le relevăm întîia oară. La sud- vest de Cluj-Napoca, deci la poalele Apusenilor, a- pare. i©calitatea Vlaha. Tot în Transilvania, remarcăm centrul metalurgic Vlăhi- ța. Și eîte altele n-or mai fi.Să extindem însă aria investigațiilor. In anul

așezări ale unor păstori români imigranți, care și-au pierdut limba, nu și unele obiceiuri, portul, o- cupația și toponimia : Va- laska Mezirici, Rojnov, Vsetin, Hrozenkov, Halen- kov, Bistrici). Aici întâlnim toponime de obîrșie românească, prezente in Valea Jiului și Apuseni : Ghieera, Gruni, Măgura, Prislop, Batrina, Bukery- șu (loc de păscut, care ne aduce aminte de Bucu- reșeii Bradului) etc. Iată

efee-
de laechi-

acoperă
românesc), 

Vlahii», 
Folosi»

Lahova,
Volosin,est-slavă), Voloșca,
(Nicolae Olahus, mare renascentist

Prof. Ion VULPE

2 000 de ani într-o colecțiecirculat pe teritoriul țării noastre timp de aproape 2 000 de ani. Intre cel® 1 500 monede, 400 bancno-* te și 1 000 de medalii se află și 
nă din
socotită lecțiile

Gheorghe Susanu, din Bacău, a reușit să-și făurească una dintre cele mai bogate și complete colecții numismatice, adunînd 
de-a lungul » peste 20 de ani un adevărat tezaur 'de monede vechi romane, grecești, rusești, germane, austriece, și altele, care au

o monedă veneția*' secolul ăl XV-1®» o raritate în oo* lumii.
Noutăți la fabrica de memorii electroniceIn cadrul fabricii de memorii electronice și componente pentru tehnica de calcul din Timișoara a fost pusă în funcțiune o nouă unitate de producție. Dotată cu utilaje de înaltă tehnicitate, bună parte dintre ele concepute și

Zicale cu adaos• Pînă nu faci foc (lingă materialele inflamabile) nu iese fum.• Una spune... N.T.S.-ul... și aha fac unii.• Băutura cea mai bună este apa de izvor... înainte de a veni la serviciu.• Bate fierul cît e cald... cu ciocanul în perfectă stare.beție... se accidentează, pe mîine... instructajul de• Omul la• Nu lăsaazi.• N-ajunge• Cheluluidin neatenția

I s-a rupt căruța-n drum că s-a ur- pe vagonet.Măsoară de două ori înainte de a odată... grinda deasupra capului.Decît 100 de ani cioară, mai bine 50de ani vultur, dar care sus.• O mină spală pe fața... pe care singur lipsind de la șut.

cattăia să zboare cî>t mai

în caDanielAlmășan, Tiberiu Filimon, lad is Iaual păsărilor — Pro- tipăritură în care corecturile 3) Locu-

unîilui la mașină.
Vențel) și-au propus cerceteze eventuala tinuare a peșterii și imortalizeze — cum vede și din clișeu -— pepeliculă, minunățiile sub-

să con-săse

par la... o. schelă solidă, lipsește... părul prinsREBUS • REBUS • REBUS

Poiată deschisă în
Dicționar : GARUDA

Ion SA VA

VERTICAL : 1) Lumea basmelor cu pajuri măiestre și păsări vorbitoare —> Opus feței 2) Anotimpul

alta și amîndouă ți-ai murdărit-o
Culese de

Stefan NEMECSEK

realiaate cu forțe proprii, noua unitate va produce mai multe tipuri de memo* rii electronice de mare ca-» pacitate și viteză despre* lucrare, produse realizate pentru prima dată în țară< după proiecte și tehnolo-» gii elaborate de specialiștii timișoreni. . Lărgirea capacității va permite fabricii timișorene să-și sporească producția de peste 6 ori față de primul an al actualului cincinal. Totodată, prin aplicarea unor» soluții tehnice originale pentru executarea industrială a unor elemente componente ale memoriilor electronice, , cheltuielile de import se reduc cu peste 100 milioane lei-va* iută în actualul cincinal.
Frumuseți nebănuite în peștera Tecuri
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I 
I
I
I 
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I 
I
I 
I
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ORIZONAL: 1) Scriitor român, autorul romanului „Păsările" — Cap de for- feeuță! 2) Păsări prădalnice 3) Pasăre răpitoare a- matoare de pui — Locul de odihnă al pescărușilor4) Margini de aripă! — De exemplu emisiunea filatelică „Păsări de deltă"5) Pasăre cu trup de aur!— Cozi de stîrci și rîndu- nici ! 6) Trup de pasăre!— Afirmație de pe la țară 7) Să ucizi o- pasăre emițătoare (pl.) 8) Pagube aduse agriculturii de ciori și stăncuțe (sing.) — Verbul care a... născut „Pasărea măiastră" brîncu- șiană 9) Bătrînul Piele Roșie —. Aidoma 10) A pan- sona cocoși de tablă — Trup’ de canar 1

Cercul speologic „Pia- •a Roșie", tutelat de Comitetul municipalU.T.C. Petroșani, a organizat o tabără speologică în zona peșterii Tecuri, peșteră declarată monument al naturii, situată pe versantul drept al văii Streiului. Cei 12 membri ai taberei (Mihai Cudalp, Cordea, Dorel Ludovic Oltan, Pascu, Aure! soții Carmen și Somoghy, soții Angela și Constantin Amariei, Irma Bartha și Romulus

terane.înainte de intrarea porțiunea protejată, fiind monument al naturii, deseori pașii ne-au fost atrași de panta ce se termina cu o „gaură de șoarece" prin care s-ar fi putut trece, dacă dincolo nu întîlneam o- glinda unui lac care la cîțiva metri se închidea tavanul L'ormînd
de rai bă de se fac rile de viață al palmipe-delor și păsării or-pescari— Pasărea -eului Vișnu 4) Pasăre... confecționată de ciur 1. 2/3 de con Cozi de prepeliță! — tezirea drumurilor 6) întors!... — aproape '— Prinse intr-un ceas! 7) Cutii muzicale portative ou papagali șl. planete 8) ..Avis (mase.) — cea care cuprinde traseul migrați- ilor e transmisă din generație în generație la păsări 9) Pasărea acestui sentiment e căutată de Sadko, eroul unui basm rusesc 1Q) Hrană pentru păsări față !

sifon. Aceste sifpane, în lumea speologiei, au dat și dau încă mult de furcă celor ce se încumetă să le exploreze.Totuși, în repetatele vizite ale peșterii, o singură dată acest sifon a fost deschis, permițin- du-ne să înaintăm, să traversăm lacul de cea 20 mp și cu o adîncime de 1,50—2 in, ou ajutorul bărcii de cauciuc sau cu pluta confecționată la fața locului.Dinco'j de lac se continuă galeria într-o splendoare feerică, cu concre- țiuni și scurgeri parieta- ie, cu îngrămădiri sta- lactitice ce formează adevărate candelabre. Dar ce păcat că aici, deși a- tît de greu se poate pătrunde, au intrat și a- cei care au vrut ca părți frumoase ale formațiunilor să le ducă cu ei, dar nu pe pelicula foto, ci în raniță, dedîndu-se la a- devărate lism.înspre în vatra sit puțul de 14 m semnalat în harta peșterii, puț ce se termină prin îngustare și care a stat mai bine de 20 de ani sub somnul întrebării. Continuarea nu se putea face decît spărgînd roca dură. Am reușit. Dincolo de ștrîmtpare se ve-

acte departea galeriei,
vanda-finală, am gă-

dea 0 săliță „tip clopot" ce continua ou o altă galerie zărită în raza lanternei. Au început lucrările de degajare și lărgire a căii de acces prin strîmtoarea de deasupra „clopotului". Totuși timpul îndelungat al șederii înăuntru, umezeala și faptul că trebuia ridicată tabăra, nu ne-a permis să forțăm trecerea. Se năștea o întrebare. Oare această trecere ce surprize ne va rezerva ?După alte două săptă- mîni, trei membri ai cercului (Somoghy Ladîslau, Dorel Almășan, Ludovic Oltan) revin la puțul respectiv, forțează trecerea și un membru al echipajului se strecoară în strîmtoarea de deasupra „clopotului". Cu răsuflarea întretăiată ceilalți doi ascultă pașii celui care se depărtează, pentru a cerceta primii metri ai noii galerii de 50 de metri cafe a fost străpunsă pentru prima dată de raza de lumină, îzbîndă detemerari ai ădîncurilor.
Romulus VENȚEL, 

președintele cercului de 
speologie „Piatra Roșie" 

Petroșani

vestind o nouă a acestui “mănunchi
(
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TV. 19 50
Pol-

ar- tot vineri pa-

8,30 Gimnastica la domiciliu. 8,40 Tot înainte! 9,25 Șoimii patriei, 9,35

9 (Agerpres). intense de au opus în nopții de 7 No- șălba- M-ați Unirea s se revoltă.

Guinea,' Jinote- Ticuantepe, Di-Ocotal. forțele continuă să-și pozițiile.

NICARAGUA

încheierea dezbaterilor generale 
ale reuniunii Biroului 

de Coordonare al țârilor nealiniate
COLOMBO 9. Trimisul .slieeial al Agerpres, Paul .Diaconii,, transmite: LaColombo, s-au încheiat sîmbătă dezbaterile generale ale ■ reuniuriii ministeriale a Biroului de Coordonare al țărilor neali-? niate, în cadrul cărora au 

luat cuvîntul pește 40 de șefi de delegații. Trăsătu
ra dominantă a dezbateri
lor generale a constituit-o afirmarea voinței țărilor nealiniate de a trece la acțiuni hotărîte în vederea

JAIME ROI.DOS AQUl- 
I,ERA„ liderul Partidului Populist, a fost ales cel "de-al 44-lea președinte constituțional al Ecuadorului de Tribunalul Suprem electoral care ratifică astfel rezultatele alegerilor de la 29 aprilie. Oswaldo
FAPT DIVERS

PLATOU CONTINENTAL 
ARTIFICIAL_^ln grup de experți japonezi au elaborat un proiect privind rea unui platou rientăl artificial, din metal, ce _ să cătorie de pește, trei ani de ‘ teste model la scara specialiștii niponi deră planul i ..

construi- i cohti- realizat urmează servească drept cres- T pa cu un redusă, cbhsi- reălizabil. Structura de metal, lungă. de 25 km și largă de 100 ni, urinează a fi plasată în Marea Japoniei. în zona localității Kobe, în această toamnă.
ÎNCĂLZIRE CU RAZELE 

SOARELUICirca o cincime din e- nergia necesară încălzirii Unei clădiri cu cinci etaje din orașul Xining, capitala- provinciei Qinghai este furnizată de razele soarelui, aceasta fiind prima construcție de acest gen din R.P. Chineză. - 

întăririi unității și solidarității mișcării de nealiniere, de a aplica în . relațiile dintre ele principiile nealinierii. Vorbitorii au evidențiat hotărîrea, țărilor nealiniate de a acționa ferm împotriva politicii de forță, a hegemoniei politice și militare, în vederea lichidării politicii imperialiste, neocolonia- liste și rasiste,' de dominație și asuprire, de dictat și amestec în treburile interne.

Hurtado, conducătorul Partidului Democrat-Creștin, a fose ales vicepreședinte.
IN URMA UNOR CON

SULTĂRI NEOFICIALE desfășurate la New York, membrii Consiliului de Securitate al O.N.U. au convenit organizarea unei ședințe publice a Consiliului la 15 iunie, pentru prelungirea cu șase luni
Măsuri pentru combaterea penuriei 

de energie
Reducerea vitezei
maxime permise 

pentru autoturismeîn cadrul eforturilor de economisire a energiei. în Suedia a fost elaborat un proiect de lege care reduce la 90 km la oră. de la nivelul actual de 110 km la oră. viteza maxima permisă pe drumut ile publice. Uri grup de studiii a- preciază că numai în cursul lunilor de vară măsura se va solda cu o economie de 60 mii ioane litri de benzină.

Lupte la scara
MANAGUA 9 (Agerpres). — Preluînd comunicate ale postului de radio „Sandi- no“ al Frontului Sandinist de Eliberare Națională (FSLN) din Nicaragua, a- gențiile internaționale de presă au transmis că luptele care se dau la scara întregii țări între forțele . insurecționale și trupele rămase fidele dictatorului Somoza au cunoscut sîmbătă o intensificare fără precedent. Orașul Masaya, situat la 30 km sud-eșt de. Managua, a căzut, sîmbătă, în mîna insurgenților, trupele Gărzii Naționale, care se aflau baricadate în garnizoana locală, retrăgîndu- se în grabă, ca și „întariri- a mandatului forțelor O.N.U. din Cipru, care expiră la data respectivă. Intr-un raport înaintat Consiliului de Securitate, secretarul general al O.N.U. Kurt Waldheim, a recomandat această prelungire.
AGENȚIA TASS ANUN

ȚA că în noaptea neri spre sîmbătă realizată cuplarea cosmice fără pilot iiiz-34" eu complexul tal pilotat „Saliut-6" iuz-32".
de vi- tî fost navei„So-or.bi-So-

Micșorarea 
consumului — 

o necesitate 
stringentăîntr-un discurs pronunțat în localitatea: Santa A- nă, statul California, secretarul de stal adjunct Warren Christopher a atras a- tenția cetățenilor americani asupra gravității actualei crize energetice și asupra necesității „unui e- fort maxim pentru reducerea coiisuMuluj". în caz contrar, a spus el, vom fi confruntați cu „penurii drastice, dificultăți economice severe și conflicte politice și sociale".

întregî! țările“ trimise în- sprijinullor. Mișcarea de Rezistență populară armată deține, de asemenea, controlul tp-, tal în orașele E’eon, tagalpa ,și Ostional, i localitățile; Rivas, Sanlos, Hueva ga. Esteli, riamba și insurgente consolideze
Intense dueluri de 
artilerie în sudul 

Libanului
BEIRUTDueluri tilerie cursulspre sîmbătă forțele lestimano-progresiste/ libaneze — cantonate în regiunea Nabatieh (sectorul central al sudului Libanului) — milițiilor do dreapta libaneze din regiunea Kleia și Marja.yon. relatează a- genția France Presse.Agenția adaugă că satele Naffakhiye, Bafliyen și Salaâ, situate în sudul țării, au fost supuse bom- bardamențelor violente ale artileriei israeliene și milițiilor de drăapta secesioniste.

Declarația 
secretarului general 

ai O.P.E.C.„Distribuirea petrolului este încă în inîinile ma-‘ rilor companii multinaționale. La ultima noastră conferință, de Ța Geneva, la 26 martie, noi am avertizat societățile multinaționale să. livreze țărilor industrializate și în curs de dezvoltare petrol la prețul oficial al O P.E.C. și să nu ridice prețul în mod arbitrar, să nu mai permită companiilor petroliere să profite de penuria de pe piața petrolului".

FILME i
10 IUNIEPETROȘANI — 7 Noiembrie: Inocentul, se

riile. 1-11 : Republica iTotul ] entru fotbal; U- nirea : Police Python7, seriile IIIPETRI LA : Avocata.EON EA : Expresul de
J Buftea

ANINOASA :

I

i

I
I
{
V

I

I
I
I
I
I 
ț 
j{I

Jezebel.'VULCAN : Al patrulea stol.LUPENI —• Culturali O simplă problemă de timp : Muncitoresc iGustul și culoarea fericirii.URICANI : Cobra.
PETROȘANI— iembrie: Albinele tice ; Republica : confundat;Nanol iPETR.ILA: Avocata. - LONEA : Optimiștii.VULCAN: Police Python 357. seriile 1-lL.LUPENT, )— :Cultural : Dialog peste ani: Muncitoresc : Cartul și cii- lo-i-'a fericirii.
URICANI : Cobra.

Mica publicitateVÎND Skoda Octavia, strada Oi iz 2/12, Petroșani. (446)CAUT îngrijitoare copil, un an. Republicii 116/5, Morarii Victor, telefon 43240, după ora 20. (448)
ANUNȚURI
DE FAMILIE'La 9 iunie s-a împli-. nit un an de la stingerea din viață a scumpului noștruSZECSI RICHARDGABRIELFamilia aduce un oloș omagiu și o lacrimă, pentru sufletul lui. (442)

11,30 Pentru că- dUmneavoastră. muzicii, din. De
Film serial pentru copii: 
Săgeata neagră —- episodul 4. 10,00 Viața satului.mintii11.45 BucuriileOrchestra slovenă:I 12,30strajă patriei? 13.00 Telex. 13.05 Album duminical. 14.05 Desene animate: • Woody, ciocan i- toarea buclucașă. 1455 Portugalia. Film docu- meștar, prpdi.ictio a studiourilor de filme por- • tu’heze. 15.1(1 Film se
rial : Dickens la la>ri- 
dr.-i — ultimul episod. 16.00 De pe marea scenă a tării. Județul Brăila. 17.00 Fotbal : F.C. Argeș — Steaua. Transmisiune directă de la Pitești. în pauză:. Șah mat în... 15 minute.18.50 ÎOOÎ de. seri? 19,00 Telejurnal. 19,15 Reportaj TV: „La datorie*, realizat cu ocazia Zilei miliției. 19.35 Trofeul internațional al calității. 19.45 Film artistic: 
„O noveșfe adevărată" — premieră pe . țară. Produc ție a cfud.ipurii or omerieane. 21.15 ,Va.rio- ty.U -în nortPrnă IVIoiunal? 91 5n

16.00 Emisiune în ba maghiară, 18,5.0 cte seri. 19,00 Telejurnal 19.1.5 Panoramic. Roman foileton : 
dark. Episodul 16. 20:45 Orizont tchnieo-.științi- fie. 21,15 Cadran mondial, 21,35 Telejurnal.

PIERDUT . legitimație de serviciu pe numele Alexa Constantin, eliberată de I.M. . V,iit an. S.e declară nulă. (447)
LA 10 iunie se împlinesc 10 ani de la dispariția celui care a fost bun tată, soțMIKI POMPEIArmeana soție, Zaha- ria, Iacob și David cu familiile aduc un gînd pios și o lacrimă pe mbrmîntul lui. (444)

GRUPUL ȘCOLAR LUPENI
organizează înscrieri la următoarele tipuri de școli

i

și forme de învățămînt pentru anul școlar 1979-1980
Liceul industrial

Treapta I (clasele
— curs de zi

IX—X)

— mecanic mașini utilaje(băieți și fete) înscrierea se face pe bază miniere

se primesc absolvenți ai promoția 1979 (băieți și curs, Ia următoarele profiluri )
— mine, petrol, geologie
•— mecanică
— electrotehnicăÎnscrierile se vor face pe bază de fișă tip de înscriere, a adeverinței medicale și dovezii de vaccinare și revac- einare în perioada 16—25 iunie — fără concurs. Pe timpul școlarizării elevii pot beneficia de bursă de stat sau de întreprindere.

Treapta a ll-a (clasele XI—XII)se primesc absolvenți ai treptei I (cu vîrșta de maximum 19 ani la .15 septembrie 1979) pe bază de concurs, la următoarele meserii i
— miner (numai băieți)
— electrician de mină (numai băieți:

clasei a Viii a fete) fără cen
de fișă tip de înscriere, a adeverinței medicale și dovezii de vaccinare și revaccinare, îti perioada 1—8 iulie 1979.Concursul are loc în perioada 9—14 iulie 1979 la următoarele probe: — matematică — scris; — fizică —? scris,.în cazul alte profi- vor susține in perioada 2—7de Rezultatele la invade

scris; — fizică Examenele de diferență.cînd candidații ț>rovin din litri, se iulie. în funcție țătură elevii pot beneficia de bursă
Trierit '

Școala profesionalăSe primesc absolvenții treptei I liceu pe bază de concurs. înscrierile de se fac în perioada 1—8 iulie la următoarele meserii j
— miner (fără concurs — numai băieți)
— electrician de minăbăieți
— mecanic mașini utilaje miniere — băieți și fete

numai

torii
— preparator cărbune și minereurifete .. ■ ■,.Concursul de admitere ' constă în:— control medical — eliminatoriu —i probe de aptitudini — elimina-

Treapta a li-a (clasele Xl-XIi) 
— curs seral la meseria:

Liceul industrial
Treapta I (clasele IX—X)
— curs seral la profilul:
— mecanicăSe primesc candidați absolvenți

>4- mecanic mașini’ utilaje miniereSe pot înscrie candidați; care au promovat clasa a X-a de liceu sau au studii echivalente,.. în perioada 25 31 august.Susținerea examenelor de diferență va avea loc în perioada 27—31 august pentru cei ce provin de la alte profiluri,-iar susținerea probelor de concurs se [ace in 2—4 septembrie?'
a VIII clase. înscrierile se fac în baza ac- . telor de mai joș, ’ în perioada 10—25 august :— certificat de naștere copie legalizată— act de studii în original

Școala de maiștri7! .
minier

— curs de
— maistru
— curs seral
— electromecanic de mină ' „Dosarele se întocmesc de către serviciile de învățămînt din cadru] unită-• adeverința de încadrare ln mun- ..................... ’ ’......... ' ■ - - ■o în-că din care să rezulte funcția ce deplinese.Proba de verificare a cunoștințelor va avea loc între 25—31 august 1979,

ților miniere aparținătoare de Combinatul minier Petroșani.Jnformații suplimentare Se primesc Ia secretariatul șcislii din Lupeni, strada 7 Noiembrie nr? 43, zilnic între orele 7—15 și la telefon 129 sau 210.
REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA : Petroșani, str. Republicii, nr 90, teleloâne 4 16 02 (secretariat), 4 2164 (secții), 1U‘ARUL; Tipografia Petroșani, str. Republicii, tu. 5?


