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

ce sub dominația fascistă

teaaul

Cu pianul semestrial îndeplinit La I.F.A. „Vîscoza" Lupeni

La Institutul de mine
ZIUA ABSOLVENTULUI

Avansuri în deschiderea 
și pregătirea viitoarelor 
capacitâți de cărbuneActivitatea minieră în lucrările de deschideri, de care depinde. în măsură hotărîtoare crearea viitoarelor capacități de producție ale întreprinderilor, se desfășoară cu rezultate rodnice la minele Paroșeni, Petrila, Lupeni și Vulcan. La aceste mine se înregistrează însemnate avansuri în deschiderea unor noi orizonturi, magistrale ale cărbunelui..muncii a fost depășită lunar cu 1500—2500 lei/om al muncii, fiecare brigadă depășindu-și sarcinile proprii. Brigada condusă de Vasile Pavel raportează pe primele cinci luni o depășire a sarcinilor fizice cu 545 mc.Eforturile colectivului

• MINERII SECTORU
LUI DE DESCHIDERI-IN- 
VESTITII AE I.M. PETRI- 
EA, obțin un avans de peste o jumătate de lună în realizarea sarcinilor semestrului I. S-au realizat în plus lucrări în valoare de peste 2 milioane lei. La planul > fizic de deschideri, depășirea de la începutul anului este de peste 100 ml. Productivitatea itonimuar» m pag a 2-a)

Produse pentru exportCa Un fapt inedit în destinația produselor realizate de economia municipiului, începînd cu acest an, I.F.A. „Vîscoza" din Lupeni, în cooperare cu firme românești de export din domeniul chimiei, și-a creat piață de desfacere în alte țări. Au fost li- . vrate, în perioada de la începutul anului, beneficiarilor externi din țări

apusene fire artificiale în valoare de 600 000 lei valută. Pe această cale o serie de produse ale întreprinderii și-au găsit o valorificare superioară, ceea ce s-a soldat cu însemnate beneficii în planul eficienței economice, activității desfășurată de către vrednicul colectiv al ’ chimiștilor și filatoarelor de la I.F.A. „Vîscoza".
A
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Absolvenții I.M.P. cin- ' 
tă „Gaudeamuș igitur". (

La Institutul de mine din Petroșani a avut Ion ieri dimineață „Ziua absolventului", festivitate consacrată promoției care își termină studiile în anul cînd popox’.ul nostru va aniversa 35 de ani de la eliberarea patriei , de sub dominația fascistă și își va desfășura lucrările al Xll-lea Congres al P.C.R. La adunarea festivă a participat tovarășul 
Lazăr Filip, secretar al Comitetului municipal de partid, activiști de partid, de stat și ai organizației U.T.C., cadre didactice.Cei 310 absolvenți ai Institutului de mine, ingineri și subingineri, care s-au pregătit la cursurile de zi sau serale, s-au întrunit cu emoție înainte de a porni spre viitoarele locuri de muncă din mineritul românesc. Iată de ce „Ziua absolventului" a avut un caracter solemn, dar străbătut și de emoții firești. Cu toții au rostit cuvintele „Legămîntu- lui": „Să înfăptuim cu 
abnegație comunistă și e- 
lan tineresc la locurile 
noastre de muncă Progra
mul revoluționar al P.CiR., 
istoricele hotărîri ale Con
ferinței Naționale, îndem
nurile și indicațiile celui 
mai iubit fiu al acestui 
pămînt, tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu".In existența de 30 de ani în acest important bazin carbonifer, Institutul. de mine a dat economiei naționale peste 6000 de specialiști temeinic pregătiți, care contribuie cu e- ficiență la promovarea tehnicii și tehnologiei moderne în mineritul patriei. A- cesta este si sensul „Zilei absolventului", fiecare dintre tinerii ingineri și subingineri avînd pregătire

profesională șt maturitate moral-politică necesare unei integrări : rapide în, viața colectivelor do muncă, în viitoarele locuri , de activitate productivă.--1 * Astfel de festivități, dovedind grija partidului și statului pentru patriei, au ționale în superior ca, înmînarea„Chei a succesului",■ Grav și solemn, în aula Institutului s-au înălțat din sute de piepturi „Imnul de stat al. Republicii Socialiste România" și tinerescul „Gaudeamus igi- tur". ].n încheierea festivității consacrate „Zilei absolventului" a fost adoptată o telegramă adresată tovarășului Ceaușescu, secretar ral al
„Asigurăm 
partidului - 
telegramă - 
zentarea tuturor absolven
ților Institutului de mine 
Ia locurile de muncă, a- 
colo unde practica socială 
îi solicită, integrarea ime
diată în colectivele de 
muncă și strădania de a 
depune toate eforturile 
pentru o contribuție cîț 
mai eficientă la îndeplini
rea obiectivelor 
partidului, vom 
gratitudinea noastră pen
tru partid și popor, hoiă- 
rîrea de a răspunde prin 
fapte grijii cu care am 
fost educați și instruiți. 
Alaiuri de tineretul pa
triei, de întregul popor, 
dorim să dăm din nou 
glas adeziunii însuflețite 
și devotamentului pentru 
politica internă și externă 
a partidului, sentimentelor 
<le mîndrie patriotică pen
tru succesele și răsunetul 
ei în viața internațională".

tineretul devenit tradi- învățfimîiitul de altfel, și simbolicei

N i co1 a e gcne- partidului. 
conducerea 

se scrie în 
că prin pre-

politicii 
dovedi

INVESTIȚIILE • INVESTIȚIILE • INVESTIȚIILE • INVESTIȚIILE

Pe șantierul viitorului cămin studențesc

roabe nu se poate construi un

mine din Pe- 
mo-

• Cu patru oameni și trei 
obiectiv pînă în septembrie

Amploarea pe care Institutul de 
troșani a luat-o în ultimii ani a făcut, la un
meni dat, insuficiente spațiile de cazare în căminele 
studențești. Firește, era necesară extinderea acestora. 
S-au făcut intervențiile de rigoare, s-a aprobat inves
tiția, în ideea ea începînd din anul universitar 
1979 — 1980 studenții să beneficieze de un nou că
min cu 400 locuri. Execuția obiectivului a căzut în 
sarcina Grupului de șantiere Valea Jiului, care la 
începutul acestui an a și atacat lucrările. Dar, cum 
pînă la scadență, n-au mai rămas nici trei luni, am 
dorit să vedem în ce stadiu se află lucrările.Prima impresie, cu care am răni îs în momentul cind vizitam șantierul vi-, viitorul cămiîi (vineri, o- ra 10) : avind in vedere 

actualul st- ':u de execu
ți putem spune că numai 
prin eforturi cu totul deo
sebite lu ările vor putea 
fi încheiate pînă la înce
perea anului universitar. Deși lucrările au înc put in luna martie, deci cîr.d timpul nu mai constituia 0 piedică în calea constructorilor. pînă in Prezent nu 
s-a realizat decît fundația 
și jumătate din elevație (nici aceasta în întregime, dacă mai ținem cont că nu s-au făcut umpluturile cu pămînt, abia după care urmează plînșeele peste subsol). Explicația acestui ritm, sub orice critică de lent, încearcă să ne-o dea subinginerul Gheorghe . Stî- nea, șeful punctului de lucru : „Sîntem în întârziere Cu aproape o lună

pentru că n-am avut plase sudate și uneori nici beton, datorita defecțiunilor

la stația din Livezcni. A- biă astăzi am primit de plase sudate și vom începe montarea la partea de elevație Dacă mai plase am întreaga săptămînă.
buia terminat încă de 
cum o lună,

C.

20neexecutată.primim încă 16 putea termina elev iție într-o
Ceea ce tre- 

a- 
se va reali- 

IOVANESCU

(Continuare in pag. a 2-a)
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O fetiță de 10 ani eu roșul merelor de vară în obraji, recită pe fondul unui cîntec murmurat de colegii săi... „De patru 
ani trecuți de-a rindul/ 
Am ascultat același 
glas / Fără să știm că 
într-o zi / El ne va spu
ne, „azi vă las !...“ In sală, părinți și dascăli stăpîniți de emoție își șterg pe ascuns o lacrimă: In mijlocul acestora, cu părul nins de vreme, cu o privire blîndă 
și caldă, cu brațele încărcate cu flori VAȚĂTOAREA, rîta de azi.De 32 de ani, sint mulți, poate puțini, de 32 de ani învățătoarea Melania Ia-

cob dăruiește suflet din sufletul ei, lumină din lumina ochilor săi, înțelepciune din înțelepciunea anilor pe care i-a trăit, celor cărora și-a

stă IN- sărbăto-poate șîrit

Astăzi, are loc la Petroșani

încheierea anului sportiv și de pregătire 
a tineretuluiAstăzi, la ora 10, pe stadionul „Jiul" din Petroșani are Ioc încheierea a- nului sportiv și de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei. In cadrul acțiunii, la care vor participa tineri din întreprinderile și școlile orașului Petroșani, va avea loc premierea tinerilor sportivi fruntași, care s-au afirmat în acest an în întrecerile

ce au avut loc sub egida popularei competiții dada". De asemenea, truluî de pregătire a obținut cele mai rezultate in acest an fi acordat drapelul fruntaș. Festivitatea s încheia cu defilarea șamentelor de tineri, mată de întreceri sportive, concursuri etc. (C.Val.)

,,Da-, cen- . care bune îi va de se va deta-ur-
mare și cu picioarele pe pămînt, lecția începutului de univers al cunoașterii: liniuță, punct, liniuță, A mare de tipar, a . mic de tipar, unu și cu unu

A modela conștiințe, 
a cizela suflete...

la cel de-a opta și ultima promoție de clasa a lV-a. înconjurată de copii și flori — ce asociație poate fi mai frumoasă ? — învățătoarea Melania lacob se pensionează. A- colo, la Școala generală nr. 5 Petroșani, am tat la o despărțire ționantă... 32 de suri cristaline de cîntau pentrude ani de muncă: 
„Astăzi pleci din școală 
de Ia noi/ și poate că 
ne vom mai revedea/ 
insă în viață zeci și zeci 
de ani/ îmi voi iubi la 
fel învățătoarea mea'*..,A modela conștiințe, a cizela suflete...

asis- emo- gla- copii32

s

închinat viața și preocupările — copiilor.De 32 de ani, dascălul Melania lacob repetă, și repetiția rămîne veșnic mama învățăturii, pentru fiecare pui de om. pentru : fiecare viitor om
fac doi și cite cîte minunății, vin -certitudini.După 32 de muncă la catedră, înre a modelat suflete și a cizelat conștiințe, iat-o 1-jîrd i-si rămas bun de

Șlcare maide-ani deca-
Mircea BUJORESCU

IIIIIIIIII
I

la

O veste îmbucurătoare pentru amatorii , de , drumeții montane și sporturi de iarnă ; Lupeni au început lucrările de construcție a telescaunului spre cabana „Straja". Tele- scaunul va avea o lungime de 2472 ml și va avea o capacitate de transport de 300 persoane pe oră. Punctul de plecare este amplasat în zona de agrement „Brăița". (V.S.)
♦ ~----------—Echipa de pavatori a E.G.C.L. Petroșani, condusă de N. Stoica, a finalizat lucrările la canalul pentru scurgerea apelor pluviale, (s-a lărgit și asfaltat șoseaua) în punctul de ieșire din cartierul Dă- rănești, unde datorită îngustării părții carosabile cauzate de terenul I instabil și îmbibat . cu I apă; circulația rutieră I era stînjenită. Ca ur- I mare, ultimul loc în- i gust pentru traficul ru- | tier din intersecția Dă- . rănești, sistematizată și modernizată de cu- ' rind, a fost înlăturat. î
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MASURI DE PROTECȚIE A MUNCII 
in condițiile introducerii și extinderii mecanizării 

la minele din Valea Jiului (I)Mecanizarea complexă a operațiunilor de săpare și extragere a cărbunelui a avut și are ca efect sporirea producției, îmbunătățirea condițiilor de muncă și asigurarea unei securități tot mai depline personalului muncitor din subteran. Siguranța mult crescută se reflectă convingător în reducerea substanțială a numărului de accidente. Astfel, la mina Paroșeni, prin creșterea gradului de mecanizare, numărul total de accidente în perioada 1972 —.1978 s-a redus cu 42 la sută, o situație similară constatîndu-se și la mina Lupeni unde, la .sectorul IV, cel mai mare și mai mecanizat sector al - Văii, numărul accidentelor produse în abataje cu complexe mecanizate s-a redus cu 35 la sută față de aceleași condiții geologice în care susținerea se face cu stîlpi hidraulici individuali, iar tăierea cărbunelui . prin perforare — pușcare.Introducerea și extinderea mecanizării în subteranul minelor noastre, presupune și atrage după sine stabilirea și aplicarea unor măsuri specifice o- perațiilor complexe de săpare și extragere a cărbunelui, măsuri care, deo- camdată, nu sînt cuprinse în N.D.P.M.—A.M. In cele ce urmează vom sintetiza cîteva dintre măsurile necesare evitării producerii accidentelor și creșterii securității personalului, măsuri care sînt generale indiferent de tipul complexului sau combinei utilizate.
TRANSPORTUL SI 

MONTAREA COMBINE
LOR SI COMPLEXELOR 
DE SUSȚINERE. Operația 
de încărcare, transportare și montare se va face pe baza unui program apro
bat de conducătorul tehnic al unității, program care va trebui să țină cont 
de condițiile concrete e- xistente în cadrul unității. Este necesară respectarea următoarelor măsuri : •amenajarea rampelor și a traseului de transport pentru încărcare și transportul părților componente a- le combinelor și secțiilor

(Urmare din pag. 1)

za peste o săptamină cu 
condiția să fie plase su
date - și, bineînțeles, fie
rari și dulgheri. De ce fierari, și dulgheri ? Pentru 

Ta iii ziuă vizitei noastre 
în șantier, cu toată graba 
pentru finalizarea obiecti
vului, nu se gaseau decit... 
PATRU OAMENI, în a că
ror dotare tehnică figurau, 
fizic, TREI ROABE, ClTE- 
VA LOPEȚI ȘI MISTRII. Cei patru oameni, neavînd calificarea de fierari,, nu puteau să pună plasele și să înceapă turnarea betonului. Așadar nu-i de mirare, că lucrările sînt în întârziere : cînd nu sîntmateriale, oamenii sînt trimiși la alte puncte de lucru, cînd se primesc materialele, îiltîrzie să apară echipele de meseriași, șe pierde timp, restanțele se acumulează și, bineînțeles, obiectivele nu se încadrează în grafici le de execuție. Fără îndoială linsa 

de susținere în mijloace de transport • încărcarea și descărcarea materialelor cu greutate de pînă la 50 kg pe platforme care nu sînt mai înalte de 1,5 m se poate - executa manual, iar la depășirea acestor limite operația de încărcare — descărcare — transport se va face cu a- jutorul instalațiilor de ridicat și mijloace de transport adecvate sub : supravegherea unei persoane competente • piesele sau subansamblele încărcate în timpul transportului pe platforme trebuie să aibă o poziție stabilă pentru a nu produce dezechilibrarea mijlocului de

transport • dimensionarea mijloacelor de -transport cu verificarea încadrării în coeficienții de siguranță a cablurilor de extracție de la puțuri și troliile de pe planurile înclinate prevăzute în normele în vigoare • prevederea u- nor restricții de viteză și a circulației personalului în timpul transportului pieselor supragabaritice • în locul în care se execută asamblarea și montarea părților componente ale complexelor sau combinei trebuie să se asigure spațiile necesare pentru manipulare și montare, iar iluminatul se recomandă să fie realizat cu lămpi fixe corespunzătoare.
AERAJUL CAILOR MI

NIERE IN FUND DE SAC 
SAPATE CU AJUTORUL 
COMBINELOR. In lucrările miniere în fund de sac săpate cu ajutorul combinelor debitul de aer necesar în front se stabilește pe baza proiectului de aeraj conform normelor în vigoare care însă va trebui să țină seama și de probleme legate de des- prăfuire. In minele din Valea Jiului, la lucrările în fund de sac executate cu combine, se aplică următoarele sisteme de aeraj : • aeraj aspirant care are dezavantajul că 

Sprijinul beneficiaruluiplaselor sudate a generat multe rămîheri în urmă, însă intre timp se puteau face izolația, umpluturile cil pămînt.și amenajarea liniei pentru macaraua care urmează să sosească după terminarea lucrărilor de la blocul 51C.Pe tot parcursul acestei documentări, deseori ni s-a invocat lipsa plaselor sudate. Să ne oprim puțin și asupra acestui aspect. După cum ne informa tov. loan Sitescu, inginerul șef al grupului, timp de o lu
nă, din 1 500 plase, 
T.C.H.-uI a repartizat pen
tru Valea Jiului doar 300. Nu știm ce cantitate s-a repartizat ailor șantiere din județ, cert este însă că făță de necesități în Valea Jiului s-a dat foarte puțin. Să fie aceasta optica față de grupul clin Petroșani ? Ba mai mult, ba- 
zîndu-se pe urgența lucră
rii, constructorul încearcă să „strîngă cu ușa" pe be

prin neetanșeități poluează aerul proaspăt ce intră în lucrare, iar aerul evacuat din coloana de aeraj poluează curenții de aer destinați pentru aerisirea și a altor lucrări miniere și 
• aerajul combinat, sis
tem care s-a dovedit a fi 
avantajos față de prece
dentul atît privind com
baterea metanului cit și 
a prafului.Distanța dintre capul coloanei de aeraj rcfulant și frontul de lucru trebuie să fie de 20—40 metri, iar distanța dintre capătul coloanei aspirante și front să fie de 1,5—2 m. Pe coloana aspirantă este necesar să se monteze instalații de desprăfuire.Indiferent de modul de tăiere al combinei (punctiform sau pe întreaga secțiune a galeriei), în timpul lucrului în jurul organului de tăiere apar seîntei. Din cercetările e- fectuate de către C.C.S.M. Petroșani s-a tras concluzia că în anumite condiții se produce aprinderea sau explozia amestecului de metan, praf de cărbune și 

aer.Pentru prevenirea unor eventuale aprinderi sau explozii se vor lua următoarele măsuri - • pulverizarea cu apă direct pe cuțit asigurîndu-se un debit minim pentru fiecare cuțit de 2 litri/minut la 
o presiune de 10 kg forță pe emp i • controlul funcționării duzelor de stropire la începutul operației de tăiere; • schimbarea cuțitelor uzate înainte de 
începerea operației de tăiere • limitarea vitezei periferice a organului tăietor al combinei la 2,3 metri /secundă • urmărirea fenomenului de apariție a scînteilor de către combainier și oprirea combinei cînd apar seîntei de culoare roșie — gălbuie • cercetarea geologică a rocilor privind posibilitatea de aprindere a amestecului, (va urma)

Ing. P. ROMANESCU, 
Ing. T. AVRAMESCU și

Ing. E. KADOS, de la
C.M.V.J., împreună cu ing.

M. PUSAC și ing. C. 
, GHIȚA de la C.C.S.M.

neficiar (I.M.P.), determi- 
nîndu-I să-și procure „pe 
cont propriu" unele mate
riale — recte plasele suda
te. Despre acest aspect luăm la- cunoștință dih- tr-o adresă pusă la dispoziție de tovirășul Mihai Chiciac, directorul economic al Institutului de aline. Mai aflăm că și acest 
compromis s-a acceptat, 
numai pentru ca lucrarea 
să fie terminată la timp, 
însă planșele necesare vor 
Sosi abia săptămîna vii
toare. Poate că pînă a- tunci se vor face celelalte lucrări care să permită impulsionarea ritmului de lucru. Ne referim la încheierea lucrărilor de protecție la hidroizolație, umpluturile cu pămînt, montarea macaralei (care nu înțelegem de ce mai e necesară la blocul 51C, a- cesta fiind deja recepționat) și turnarea elevației, atît cît este posibil cu ma-
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Instantaneu de la grădina de vară „Cina

>• -.. j

In plin sezon estival
UNELE GRĂDINI DE VARĂ 

nu-și justifică menirea
Prezențe familiare în peisajul citadin al Văii 

Jiului, grădinile de vară și terasele restaurantelor 
sînt în plin sezon. Firește, multe dintre acestea sînt 
dichisite, vopsite, frumos aranjate prin strădania 

gospodarilor lor. Aparent aceleași dar mereu altele, 
aceste localuri își așteaptă consumatorii. De la fon
dul de marfă la buna servire iată tema raidului nos
tru întreprins zilele trecute prin grădinile de vară din 
orașele Lupeni, Vulcan, 
ce am întîlnit.Ora 14. Canicula, dar și aspectul plăcut, frumos, al grădinii de vară „Cina" din Lupeni te îmbie la un popas. Intrăm. Nici nu ne așezăm bine la una din mese și apare ospătară Alina Grigore, care ne oferă, pe lingă mici cîrnăciori, grătare, rui, răcoritoare,

multi ani grădina de „Minerul" Petroșani cîștigat un bineme- renume în rîndul Mesele

Și frigă- ___________________ bere. Nela Mirea și Rodica Moldovan își servesc cu promptitudine consumatorii. Responsabilul unității, Gheorglre Dochițu ne mărturisea : „Ne străduim să satisfacem pretențiile consumatorilor. Marfă e- xistă suficientă. Ceea ce lipsește este gheața. Azi, de pildă, nu am primit. Primim rar și în cantități insuficiente".De vară și-a ritat consumatorilor, curate, scaunele frumos a- ranjate, umbrelele îi dau localului o notă aparte. E- xistă din abundență preparate din carne, citric, bere la halbă etc. Cu berea la sticlă este o altă problemă. Un afiș mare ne pune în temă că berea la sticlă se vinde numai pentru acasă. Șeful unității, Francisc Șuba, ne spunea : „Faptul că berea la sticlă se vinde numai a- casă ne creează multe probleme. Sînt consumatori

de cea de la Deci nu e prea dacă se aduc în-

terialele existente. Poate că tot în același timu se vor aduce și cofrajele metalice pentru diafragme, ținînd cont de faptul că în Valea Jiuluj șe găseșî doar cîteva, deci trebuie căutate în alte șantiere ale T.C.H., apoi acestea trebuie adaptate la lucrarea respectivă, structura fiind diferită blocuri, devreme că; de pe acum.Cam aceasta ar fi situația, nu prea roză, a viitorului cămin studențesc, a cărui terminare trebuie, cu orice preț, să aibă loc■ pînă în luna septembrie, și fiind în la muncă asemenea de muncă tovarăși con
La aceasta contribuie studenții, zilnic șantier cite 20 patriotică. Un ajutor, cu forță nu credeți,structori, că ar trebui mai bine folosit în șantier prin repartizarea unor lucrări mai importante decît lo- pătarea pămîfitului dim- prejurul fundației ?

Petroșani. Deci, ce am văzut,care o cumpără pentru a- casă și o servesc în grădină. Acest lucru face ca de cele mai multe ori să avem neplăceri. In acest sens cred că direcția comercială ar trebui să găsească o soluție". Grădina „Minerul" este local de categoria I și berea la sticlă nu ar trebui să fie totuși o problemă. Lucruri bune se pot spune și despre1 grădinile de vară „Straja" Vulcan, responsabil Nena- dor Ștefan și „Dacia" Petroșani, responsabil Ana Moga. Nu aceeași apreciere se poate faci» ia adresa grădinii de vară „Jiul" Lupeni, șef Vasile Șer.ban, La ora 17, în ziua raidului nostru, aici era o li
Raidul nostru a scos, din păcate, în evidență pu

ține lucruri bune, intilnite în grădinile de vară. Exiș- 
stă slabe preocupări ale responsabililor de unități și ale 
ospătarilor atît în gospodărirea fondului de marfă exis
tent, cît și în ceea ce privește calitatea servirii, cre
area unei ambianțe plăcute, civilizate. Pentru ca gră
dinile de vară să devină mai ospitaliere, mai primi
toare este necesar ca direcțiile comerciale ale muni
cipiului și cele ale întreprinderilor comerciale din 
orașele respective să ia de urgență măsurile corespun
zătoare. Sezonul de vară a intrat, de acum, 
drepturile lui..

Avansuri în deschiderea 
și pregătirea viitoarelor 

capacități de cărbune
(Urmare din pag. I)

montajul utilajelor mecanizare în abataje și fluxurile de , de la

niște deplină. Cauza am descoperit-o repede. In a- fară de cîțiva mici în grădină nu găseai nimic altceva. Nici chiar ospătarul. Cînd am ajuns la' „Perla" Vulcan era ora 18,45. Oră la care' ne așteptam ca în grădină să fie o ambianță plăcută. Dar, mese deranjate, pahare și halbe goale de bere,, așezate pe jardinierele care înconjoară grădina. Cîțiva consumatori își așezaseră deja capul pe masă și nu-i deranja nimeni, dovada faptului că aici se mai servesc oamenii care sînt în starea de ebrietate. Și dacă ar fi singurul Dar pe jos, resturi mîncare, semințe, lucru, de țigări. II căutăm pe responsabilul unității, Angliei Ivă- nuș, care ne spunea: „Qră- dina funcționează numai cînd' este bere. Astăzi am vîndut 100 de lăzi și,..“Să se rezume oare activitatea linei grădini de vară numai, la .mici și bere?

în toate -

In defile metri un a. ție. i dus i a fos șire î. inver autov n-a ) și să n-a p colizi care tar. C le au avari: zare : to Gi și sul mului olise. dinea tori, 
a fos: lui.
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Raid anchetă realizat de
Cornel BUZESCU si 

Bujor MIRCESCU

de Paro-
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In am f noasti tenția re co vehict acordi te a pășire tea... din P dut v rită r Iilor ■ verifii — ale apreci ța au: re vei intrat Pestei șirea lemne încerc ziunea reușit, urcat capota re a f în ala ternat spital grave fractui după cedat, neaten pectar scump
NU SE

peste cinci milioane Productivitatea muncii lorică, tru, este superioară cinilor cu peste lei/om al muncii. Toate brigăzile sectorului. deschideri al I.M. seni și-au realizat sarcinile. 
' • LA I. M. LUPENI, strădania minerilor din abataje este sprijinită cu fapte de muncă deosebite ale brigăziloi’ care muncesc în lucrările de deschideți și pregătiri. Pe primele cinci luni, planul la aceste lucrări este depășit cu 71 și, respectiv, 484 metri liniari.

• LA VULCAN, colectivul sectorului IX a realizat peste prevederile de la începutul anului 20 ml de deschideri, depășind planul valoric cu 800 000 lei. Pînă la 20 iunie, echipe de montaj din sector vor asigura, alături de minerii sectorului VII, punerea în funcțiune a unui nou complex mecanizat. Tot în această lună va fi pusă la termen în funcțiune galeria transversală de la orizontul 360.

lei. va- pe primul semes- sar- 6000

I Fie« bucură du-se se gîn la mut pe șan
Ișoferilc Jă mai "constrt te și s: ni se i chiar t ferii. < mașini] verzi, i tuare, cuți în trebat le de < verde ș pe trdt lingă . 1 ca ieșii magazii în stra șoferul ca ce ț culanta ridicat - fi dacă refacă,zona* * vi distrus- țc și el sînt sin trebuie munca

se concentrează la această dată spre introducerea u- nui nou complex mecanizat de abataj în stratul 13, sectorul II, ca și spre asigurarea condițiilor teh- nicd-organizatoriee menite să faciliteze realizări de cel puțin 100 ml/lună în galeria de legătură între puțurile hr. 12 . și 13, unde a fost introdusă, recent, o combină de înaintare, cu care se obțin a- vansări zilnice între 3,5 și 4 ml.
• LA I. M. PAROȘENI. planul primului semestru al anului la deschideri și pregătiri a fost îndeplinit pînă la această dată -fitit la indicatorii valorici cît și fizici planificați. A fost executat un volum suplimentar de lucrări miniere de peste 90 ml, valoarea în plus a acestor lucrări, împreună cu cea obținută suplimentar la instalațiilor și complexe deextracție ridieîndu-se, la începutul anului, I 
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e L riri oiță oriirebuie să o îării corec- rei de de- toate •istuli și-a iernai etării atîteaconfirmate iirii. El n-a ect distan- ulului ca- n față și a >dul dinii în depă- camion cu ■ul Daciei aevite colilia, dar n-a ristul s-a itoreta pe ■i de pe ca- oi proiectat .. a fost in- irgență în tru fracturi ioare și cc bazin. Dar zile a de- i clipe Țe de neres-’ egii prea te.
/ SINGURI!ntre noi se nd înălțîn- >u bloc și cu respect mieriilor de Deci și a e transports, Dar să într-o par- •ugi în alta ă ții, este 4șa fac șo- sub roțile ele zonele ază pe tro- lomii cres- I ani. Inina din zî- călcat zona be a parcat .recînd pe a ce-i blo- n șantierul universal Republicii, antin Stoi- ?e autobas- ID 4768 a meri. Ce-ar obligat să nina lui, pe care a a să înve- ții că nu in oraș, < ;:respecte
ilit'aiă cu 
airoului

Miliției 
ani

I
1 
I
I

CADRAN 
tehnico-stiintific» »

Specialiști de la Institutul politehnic și Institutul de medicină din Timișoara au realizat un aparat medical cu ajutorul căruia se obține optimizarea imaginilor ra- diologice. Conectat televizor cu circuit în culori, aparatul
Geamuri

Optimiscop”mit „Optimiscop", permite reevaluarea imaginilor radiografice și citirea unor detalii suplimentare, transpuse în ' culori distincte, care evidențiază aspecte mai puțin vizibile pe filme radiogra- fice obișnuite..la un închis denu-
termo-fono-izolantePrimele cantități de geamuri termo-fono- izo- lante realizate la întreprinderea specializată din Mediaș au fost expediate beneficiarilor. Destinat construcțiilor de locuințe și industriale, geamul termo-fono-izolant asigură o mai bună izolare fonică și, totodată, menținerea căldurii în interiorul clădirilor un timp mai îndelungat, ceea ce

Ti 1 W---- w----------(m n aumintcQOi

Columna lui Decebal (VI)

contribuie, după cum a- preciază specialiștii, la reducerea cu 30 la sută a consumului de combustibil. De asemenea, prin înlăturarea cercevelelor ca urmare a montării lui direct în canat, se reduce consumul de cherestea cu circa 45 la sută.Noul produs se realizează în cadrul unei secții dată recent în folosință la o capacitate de 100 000 mp pe an.
Motoare acționate de forța eolianăSpecialiștii filialei din Brașov a Institutului de proiectări și prototipuri au conceput și realizat, o serie de motoare acționate de forța eoliană. E- le sînt dotate cu un ax vertical și unul orizontal și intră în funcțiune la o viteză a vîntului de 3 metri pe secundă, eon- curînd cu succes, din a- cest punct de vedere, cu

multe instalații asemănătoare produse în alte țări. Avantajul pe care îl reprezintă aceste noi surse de energie constă în faptul că ele pot fi u- tilizate în locuri greu accesibile : cabane, stațiuni meteo etc. In plus, o singură instalație de acest gen economisește anual circa 25 000 kWh energie electrică.
Sudarea aluminiului și tăierea cu plasmătr-o singură trecere, piese de aluminiu cu grosimi pînă la 5 mm. De asemenea, ea permite debitarea metalelor inoxidabile și a aliajelor neferoase de pînă la 15 mm grosime.Noua instalație își găsește utilizare în industria de prelucrare a metalelor, în construcțiile de mașini, în industria electrotehnică și în alte ramuri.

Ne măgulește atenția cu care este urmărit serialul nostru despre istoria acestor meleaguri românești, observațiile și sugestiile unor cititori ne sînt de un real folos. Astfel, Ștefan Rotea ne îndeamnă să a- lăturăm toponimului Frîn- 
cu, numele satului gor- jan Frînculești, de la poalele munților noștri. Un argument decisiv, care pledează în favoarea ipotezelor noastre, ni-ț oferă însă sociologul Petru Hagea de la C.C.S.M. Excelent cunoscător al graiurilor de bulgari-catolici; care locuiesc în Banat (emigrați cu veacuri în urmă dintr-o zonă apropiată aromânilor), dînsul ne relevă un adjectiv copleșitor în semnificație. Este vorba de 

vlașcă. al cărui sens primar este soție de român, 
româncă. In sens larg, determinantul acoperă semantic sfera lui românească. Atunci apare evident că 
Vlașca și Vlăsia sînt Țara 
Românească (cu referire la întreg teritoriul românesc, nu numai la Muntenia).Strabon, daci, că s-au

vent, în gis-Khan" dacii s-au cu propriul 
„lupi", pornind de la riturile preistorice, nații de fiare au

și convingător, Zamolxis 6 Gen- (Paris, 1970) că numit „inițiatie" lor totemDenomi- avut și
can (vile = lup, în slavă) — Cerna și Delta Dunării, au demonstrat aceasta în alte ocazii. Totemismul dac poate fi urmărit, în aceleași zone, și în onomastică, chiar cîiid porecla-nu- me este tradusă, în Ardeal,

2050 de ani 
de la crearea 

primului stat dac 
centralizat 

și independent

confreriileales însă

aînscriede con-
Instalația mobilă pentru sudarea aluminiului și tăierea cu plasmă metalelor se printre cele mai noi utilaje tehnologice,cepție originală, realizate de dr. ing. Alexandru Vas, împreună cu inginerii Tiberiu But și Gunther Mucsy de la Institutul de sudură și încercări de materiale șoara. Cu ajutorul teia pot fi sudate, Timi-aees-prin-

REBUS • REBUS • REBUSORIZONTAL : 1) Autorul romanului „Lunga vară fierbinte"; 2) Vară, Veri — Ahtiate vara după parcuri și ștranduri; 3) încălzit la urmă! — De vară; 4) Pierde vară! — Din vară în vară (pi.); 5) încinse la picioare (mold) — Iarbă înspicată (pop); 6) Pierde vară ; 7) Din estivale prima și ultimele două! - Ca pielea după... plajă excesivă (mase.) 8) Soare — Arămiu la mijloc ! — Are 10U0 de kilograme; 9) Depozitele verii prin hărnicii de albine — jumătate oprit; 10) Cel al... unui pierde vară ni l-a lăsat G. Coșbuc — Aurul verii din cîmpie.

VERTICAL: 1) Asigură vara răcoritoare la domiciliu; 2) D.R. Popescu pentru „Vara oltenilor" — Le sfîriie căleîiele de frică ; 3) Ieșit din apă — Coana mare pierde vară — Sfir- șit de arșiță !; 4) Din inimă de vulcan — Comparație pentru zilele verii ; 5) Vara ; 6) O scamă pe cerul verii — Frigea la amiază ;K 7) La mijlocul seeerătorului ! — Apărut 8) Pierde vară ; 9) Se dilată vara pe drumuri de fier — Umbrește malul a- pei ; 10) Băuturi doritevara — Are o vară de seriozitate și dăruire.
ion SA VA

referindu-se sublinia- numit ini- dupălază țial dăoi. Daos este, Hesychius, numele frigian al lupului. Mircea Eliade, eminent cercetător al istoriei comparate a religiilor primitive, susține, eloc-

popoare, marțiale și-au lupul, prezentat în credințele spațiului carpato balcanic, chiar și în legendele apocrife creștine. Poporul român continuă savantul, s-a născut „sub sem
nul lupului", metaforic 
„lupii" daci ad fcist înfrî- nți de „lupii" romani, al căror mit. genealogic „s-a format în jurul lui Romu
lus și Remus, fiii zeului-lup 
Mărite, alăptați de Lupoai
ca de pe Capitoliu". Or, mitologic și toponimic, pe teritoriul țării noastre sînt două zone care au îngemănate stindardul dacic 
(lupul și șarpele). Ne referim la aria Retezat-Vâl-

în maghiară. Ne aducem desigur aminte de upul din primii noștri voevozi Far- 
caș. Unul din județele megieșe se numește Vîlcea, dar nu ca județ al văilor altul este accentul cuvîn- tului, (de care trebuie să ținem neapărat seamă. în evoluția lingvistică), ci ca 
țară a lupilor. Slavii, cînd au intrat în relații, mai mult s-au mai puțin pașnice, cu poporul daco-ro- man, i-au tradus imediat simbolul totemic în vile. Locul de naștere al mareluinar
— Bălcești de xistă localități nea nume și

nostru
B a 1

revoluțio- 
c e seu Vîlcea (e- cu ăseme- în Gorj și

Dolj), numele unor voevozi ca Bale, Baliță identități actuale ca Vulcu.Vîlcu, Bul- 
ca etc. ne îndeamnă să ere*  dem că, în condițiile clț*  chierii dus și primul du-se. păstrat tini, ca bîrșie _ . ,
poaia, Lupșa (în Gorj, Me*  hedinți, Banat etc.). In a*  cest sens, trebuie reconsi-» derată terminologia Balca*  
pilor, oare de ce, neapă*  rat, turcii, în secolul XIV, să impună pentru acești munți substantivul lor comun piatră. Mai degrabă în estul fostului Imperiu Roman, slavii au preluat și tradus simbolul totemic aț populațiilor traco si illiro-romane, se știe diferența fonetică între v. și b este dictată doar de sonoritate sau absența ei, insensibilă pentru un vorbitor de limbă străină, redată ambiguu în documentele scrise. Desigur, apoi turcii au apropiat numele munților din peninsulă de substantivul lor comuti'
piatră. Era doar secolulXIV, prea tîrziii pentru ea un masiv muntos, să fie „botezat" de ultimii cuce*  ritori, cînd istoria sa depășea ca civilizație și continuitate. trei milenii.

Prof Ion VULPE

semantice, s-a pro*  confuzia vlah-vîlc, termen impunîri-i In toponimie s-ati însă și termeni Ia-
Valea Lupului (o*  

a Lupenilor), Liw

Poșta rebus
ADRIANA PIR VA, Vulcan : Nu din lipsă de spațiu în „Poșta rebus" n-am mai dat recomandări cu privire !a unele reguli de construcții ale careurilor, ci pentru că aveam certitudinea că se cunosc. Bunăoară,punctele negre nu trebuie să depășească 15 la sută, ori careul „Călătorii spațiale" are 18 p.n. în loc de maximum 15. La fel și „De toate pentru toți". Așteptăm în continuare colaborarea dv. ținînd cont de a- cest amănunt.

VIOREL FLOREA, Vulcan: „Hai la cinematograf" suferă de... aceeași poveste ca mai sus. încrucișați bine, deci încercați să nu depășiți 15 la sută puncte negre, ba chiar să fiți sub barem. (I.L.)
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Doresc să sugerez a- matorilor de drumeție din rînduj e- care preferă să pe- frumoase și plăcu- ■ de vacanță, unul cele mai pitorești ale munților Vîl- i despre — Cheile complexul ■i„I — Va-

Un plăcutitinerarde vacantă

I

IIIi
i

l.

Va- cal- ve-Pești, zonele mai sărace în alternează cu cele soarele abia răz-levilor treacă te zile dintre trasee can. Este vorba traseul Runcu — Sohodolului — c Bucium — Sohodol lea de Pești.
Am parcurs recent acest traseu împreună cu cîțiva colegi. Plecînd din Petroșani la ora 12,42, autobuzul a ajuns la Tg. Jiu în jurul orei 14,30. Legătura spre Runcu am avut-o la ora 15. Pe parcursul chei

lor Sohodolului am admi
rat numeroase formațiuni stîncoase, grote și peșteri în care apa dispare brusc, ca apoi să apară în alte locuri. Tumultul zgomotos al apei ne-a însoțit cîțiva kilometri. După aproximativ două ore, am ajuns la complexul turistic Bucium Sohodol. loc agreabil de popas.

Pe drumul pînă la lea de caroase, getație, în carebate prin frunzișul bogat. In jurul orei 18 am ajuns pe cea mai înaltă porțiune a traseului numită Dilma căzută. Ca și noi, aici, drumeții se pot odihni pe băncile amenajate, în a- cest scop, admiri nd. toate frumusețile pe care natura ni le-a pus din belșug la dispoziție și în masivul Vilcan. Drumul coboară apoi spre Motelul Valea de Pești, cale de o oră, de unde autobuzele E.T. Petroșani aduc drumeții pînă acasă, încheind astfel circuitul unei excursii de vacanță plină de pitoresc și farmec care prilejuiește totodată noi cunoștințe despre natură, pre o interesantă grafică a țării.
coresp., 
școlar

des-zbriă geo-
Viorel BOCIU, 

elev, Grupui ■ 
Petroșani

Maria DINCA

Cronicărimată StfOP CU StfOP
„Un nărav din fire, n-are lecuire" — 
O să zică obștea. Dar. să nu vă mire 
Că „meteahna" care, astăzi, o expun, 
exclusiv privește pe Petrică Prun. 
Cine nu-1 cunoaște ? ! Băiat susceptibil 1 
El, cînd ia simbria, nu e... invizibil, 
Nici nu se „topește" ci, precum vă zic, 
Mai întîi „oprește" să bea... „unul mic" ! 
Atunci, biata leafă parcă-i deșuchiată, 
Se tot subțiază, pînă cînd e... „lată", 
Pînă simte omul că prin buzunări 
N-a rămas „monedă", nici pentru țigări. 
La serviți lipsește din trei în trei zile, 
(Baremul acesta depinde... de kile). 
Și de-o vreme-ncoace, cum am constatat, 
Petrică al nostru nici nu doarme-n pat... 
Dacă-a dat potopul sau e zi cu soare, 
(N-are importanță, iarba-i primitoare !) 
Cheful lui Petrică ține, într-un lanț, 
Pînă cînd îl trage margine de șanț... 
Ba-mi aduc aminte că-ntr-o dimineață, 
Cum treceam pe centru-n drumul spre piață,

■>

Sub arcada unei porți, în plin oraș, 
Era să-1 adune unii pe-un... făraș. 
Totul culminase însă-atunci cînd țoiul 
Dintr-un „strop", crescuse, măre, cît... butoiul 
Și-l făcu „licoarea“-atît de „combativ" 
Că, se-alese, omul, cu un... corectiv. 
„Chestiunea" asta, tragică și gravă, 
L-a adus în starea tristă de „epavă", 
Ajungînd Petrică Prun, așa cum zic, 
(Intre om și fiară) ceva de... nimic. 
Nu mai are casă, masă, nici copii, 
Și din „milă" soarbe țoiul, zi de zi... 
L-au „scos" din serviciu, soața l-a „lăsat". 
Haina de pe dînsul e de... căpătat. 
Că-ncepînd cu stropul și cu picătura, 
Pe parcursul vieții, a pierdut... măsura... 
Zice-o vorbă care încă nu-i uitată : 
„Strop cu strop, chiar marea o revarsă — toată", 
Numai că tot „tîlcul" ăsta-i un simbol, 
Doar atunci cînd stropul... nu e de alcool !

Un crîmpei din cheile Sohodolului.
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APRECIERI PLINE DE ADMIRAȚIE IN PRESĂ

PAKISTANEZA DESPRE: f
Volei, turneul de calificare pentru divizia B

„Politica de coexistență pașnică 
a României promovată de 

președintele Nicolae Ceausescu'1
ISLAMABAD 16 (Ager® presj, Cotidianul „Morning News". din Karaki. a publicat articolul „Politica de coexistență pașnică a României", semnat de K.M. Sharțff, cunoscut publicist pakistanez, proprietarul ziarului,vidențiat în mod deosebit rolul României, al președintelui Nicolae Ceausescu în promovarea dreptului tuturor popoarelor de a fi pe deplin stăpîne pe propria lor soartă. Multi lideri — arată ziarul — au militat

în acest sens, dai' „omul care Se distinge proemi-
Este e- - întreaga lume",

nent este președintele Nicolae Ceausescu al României". „Politica președintelui Ceaușescu — se arată în continuare — se bucură de apreciere în relevîndu-se, în context, conceptul de pace . elaborat de șeful statului român, concept „transpus în viață cu perseverență". In acest sens, se subliniază că principala „caracteristică a politicii externe românești este coexistența pașnică între națiunile lumii".
Convorbirile la nivel înalt 

sovieto-americane
V1ENA 16. Trimisul special Agerpres, Nicolae Chilie, transmite: La Vie- na au început sîmbătă convorbirile dintre Leonid Brejnev, secretar general al C.C: al t?,C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., și Jimmy Carter, președintele S.U.A. La convorbiri au participat din partea sovietică — Andrei GrOmîko. membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., ministrul afacerilor externe, Limitei Ustinov, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., ministrul apărării, Konstantin Cerrien- ko, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C.U.S., Nikolai Ogarkov, șeful. Marelui Stat Major al Forțelor Armate ale U.R.S.S., prim-adjunct al ministrului apărări: iardin partea americană — Cyrus Vancj. secretarul de

Zbigniew pen- problemele securității Brown, David președintele Comitetului Mixt al Șefilor de Stat Major.După cum genția . TASS, pripei f m ir biri, care s-a sîmbătă dimineața ia Ambasada S.U.A.:, Ix*onid  Brejnev și Jimmy Cartelau examinat problemele generale, principiale. ale relațiilor dintre Uniunea Sovietică și Statele Unite.După-amiazâ, a avut loc a doua rundă a convorbirilor sovieto-americane la nivel înalt. S-a procedat la un schimb de vederi în privesc continua- convorbi-ar-

stat al S.U.A.,■ Brzezinski, consilier trunaționale. Harold ministrul apărării, Jones, apreciază a- în cursul de conv'U'- deslășurat

problemele ce SALT-II, cit și rea, în viitor, a rilor vizînd limitareamaiiientelor; strategice.
Prelungirea mandatului forțelor O.N.U.

din
NAȚIUNILE UNITE 

16 (Agerpres). Consiliu! de Securitate ' al O.N.U. a ho- tărît să prelungească man-
Ciprudatul forțelor Q.N.U. din Cipru pentru o nouă perioadă de șase luni, pîriă la 15 decembrie 1979.

I.O.R. - IPROLAM a promovat, Minerul Livezeni -Așteptam surprize plăcuțe pentru gazde, din păcate, am așteptat în zadar. Ba chiar, înaintea în- tîlnirii cu S.N. Orșova, am remarcat Că nu toți voleibaliștii „Minerului11 Livezeni sosiseră la teren. Qr- șoveniî.' din cu totul alte motive, n-au folosit trei titulari și totuși și-au adjudecat primele două seturi, la o diferență confortabilă : 15—-o, 15—8. Sosirea lui Ilebel a repus sextetul gazdelor „pe picioare", mai ales că existau încă șanse teoretice pentru primul loc. Minerii au cîștigat apoi partida cu 3—2 (ultimele trei seturi® le-au revenit : 15—8, 15— 12, 15—8), dar au greșit nepermis de mult în apărare și atac, în special în penultimul set, în căutarea unui... punct, au ajuns

de la 14—7 la 14—12. O rază de speranță, juniorul Vasilc Grozav, remarcat de toți oficialii, care și-au dat concursul la desfășurarea competiției, un jucător complet, de mare perspectivă. Rămîne totuși o floare rară în... sera noastră, întrucât, deocamdată, voleiul are o bază precară în școlile Văii, profesorii de educație fizică și sport, chiar cu a- ceastă specializare, se pa- . sionează după handbal, fotbal etc.Ultima partidă a turneului. decisivă pentru desemnarea promovatei, i-a găsit față în față pe voleibaliștii de la I.O.R.— IPROLAM și Auminiti Slatina.' Bucureștenii, ho- tărîți să nu le scape printre degete victoria. au • jucat excelent, de fapt
CLASAMENT

1. I.O.R—IPROLAM 4
2. Minerul Livezeni 4
3. Aluminiu Slatina 4
4. Strungul Arad 4
5. S.N. Orșova 4

FINAL
4 0 12- 4 220-161 8

3 1 11-6 214-196 7
22 7-9 181-192 6
1 3 G-10 188-208 5

0 4 5-12 171-226 4

formația lor a întrunit cele mai bune aprecieri. „Fuziunea" dintre cele două generații s-a dovedit fertilă. Primul set le-a revenit la scorul de 15—6. A- poi adversarii lor, mai a- les prin Vlad și Racz, au încercat să . echilibreze confruntarea, au condus chiar cu 11—10. A intrat însă „în mină" tînărul Radu, in linia a 11-a, căpitanul echipei Ozum și celălalt „veteran" Dotti s-au remarcat prin salutare plonjoane,: victoria re- venindu-le la diferență de trei puncte. Detașîndu-se din startul ultimului set: 4—1, 7—1, 9—4, reprezentanții Capitalei defilează triumfal spre divizia Bi 15—8. meritînd cu prisosință această satisfacție, prin voleiul lor spectacular, plin de dăruire șt bagajul tehnico-tactic superior . celorlalte combatante din zona a IV-a a barajului.Turneul .de calificare 'în divizia B, găzduit pe unul din terenurile de... tenis

pe locul secundale Jiului Petroșani, deși soldat cm...un eșec , pentru favoriții noștri, piine deschis problema voleiului în Valea Jiului. Minerul Livezeni, formație capabila de performanțe superioare. nu trebu e să abandoneze lupta. Dimpotrivă, printr-o largă campanie de selecție și pregătire a ti-; nerilor din licee șl școlile generale, extrem de dotați pentru acest sport, prin- tr-un sistem competițional regulat și bine susținut (avem-în vedere chiar a- sigurarea unei activități sportive de masă în acest sens), obiectul propus —■ promovarea în divizia secundă (tineret) poate fi a- tins în anul următor. A- supra valențelor sportului la fileu pentru sănătatea tinerilor, nu mai stăruim, se cunosc, apoi baza materială este ușor de asigurat. Trebuie însă mai multă pasiune din partea a- sociațiilor și cluburilor sportive din Valea Jiului.
Ion VULPE

FILME
DUMINICA, 17 IUNIEPETROȘANI - ■ 7 Noiembrie • Vlad Țepeș, seriile I-II ; Republica: Zbor mortal ; Unirea : Napoli se revoltă.PETRII. \ : O simplă problemă de timp, înainte de tăcere.LONE A: Cobra.ANINOASA.: Dialog peste ani.VULCAN : Expresul de Buftea.LUPENI — Cultural: Police Python 357, seriile I-ll ; Muncitoresc :

URI CÂNI: Optimiștii.

LUNI, 18 IUNIE■. PETROȘANI — 7 Noiembrie: Circiuma din strada Piatnițkala; Republica: Trenul de Benares; Unirea: Un om in loden.PETR1I.A: O simplă problemă de timp.. I.ONEA: Al patrulea stol.VULCAN: Castelul de nisip.LUPENI — Cultural: N moli se revoltă;..Muncitoresc: i înainte de ții cere.Ui UC ANI: Optimiștii.
TV

DUMINICĂ, 17 IUNIE8,30 Gimnastica la domiciliu. 8,10 Tot înainte! 30 de ani de la

crearea Organizației Pionierilor, 9,25 Șoimii patriei. 9.35 Film serial peilru copii: Săgeata neagră. Episodul 5. 10,00 Viața satului. 11,30 Pentru căminul dumneavoastră.- 11,45 Bucuriile muzicii. 12.30 De strajă patriei. 13.00 Telex. 13,05 Album duminical: Umor și muzică. 14,00 Desene animale: . Woody, eioeăni- toarea buclucașă. 14,20 Cîntarea României.1’4,30 Cutezători spre viitor.: 15,40 Telesport: Tenis dc c.îxnp. România — R.F.G. I7.O0 Fotbal: Cliimia Riil. Vîl- cea — U.T.A. 18.50 1001 de seri. 19,00 Telejurnal, Din cronica întrecerii socialiste :în întîm- pinarea zilei de 23 August. 19,15 Permanenta

redescoperire a României (I). 20.05 Film artistic: „Casa tatăluimeu". Premieră pe țară. 21,35 Telejurnal. Sport.
LUNI, 18 IUNIE16,00 Emisiune*- ’ în limba maghiară. 18,50 1001 de seri. 19,00 Telejurnal. 19,35 Roman-, foilcton : „Poldark". E- pisodul 17. 20,30 Cadran mondial. 20,50 Emisiune dc educație științifică. 21,20 Melodii românești. 21,35 Telejurnal. 22,00 Includerea programului.

Grupul școlar minier Petroșani
organizează înscrieri 

invățămînt pentru anul

LICEUL INDUSTRIAL 
TREAPTA I, CL. IX—X.
- CURS DE ZI - 

profil:
— mine, petrol, geologie
— mecanică
— electrotehnică

(se înscriu fete și băieți) 
LICEUL INDUSTRIAL 

TREAPTA A ll-A, CL. XI-XII
- CURS DE ZI - 

meseria:
— miner
— electrician de mină
— mecanic mașini și utilaje
— topografie

TREAPTA I LICEU 
CURS SERAL -

— mine, petrol, geologie 
TREAPTA A ll-A LICEU
- CURS SERAL -

— miner
g mecanic mașini și utilaje

la următoarele 
școlar

tipuri de școli și forme de 
1979-1980.

ȘCOALA PROFESIONALĂ
- CURS DE ZI -

meseria:
— miner

■■■■■-*  electrician ț
— prelucrător prin așchiere
— sudor
— lăcătuș mecanic pentru uti

laj tehnologic
ȘCOALA PROFESIONALĂ

- CURS SERAL - 
meseria:

— lăcătuș mecanic pentru uti
laj tehnologic

— electrician
ȘCOALA DE MAIȘTRI
- CURS DE ZI -

Specialitatea:
— electromecanic de mină

* înscrierii? se fac la secretaria
tul școlii din Petroșani, strada 
Republicii, nr. 7.

Cooperativa 
„Deservirea" Lupeni

Recrutează pentru anul școlar 1979—1980 

TINERI ABSOLVENJI Al TREPTEI I DE LICEU 
(VIRSTA MAXIMĂ 19 ANI) 

in vederea calificării lor in următoarele 
meserii:

ȘCOLI PROFESIONALE <
— mecanic mașini utilaje
— electromecanic auto
— electromecanic obiecte uz casnic
— tapițer
— croitor confecții pentru bărbați
— croitor confecții pentru femei 

UCENICI LA LOCUL DE MUNCĂ
— confectioner încălțăminte după co

mandă
— timplar
— croitor confecții pentru bărbați
— croitor confecții pentru femei
— blănar

Informații suplimentare se pot obține zii 
nic la serviciul personal-învâțăminî al Co 
operativei „Deservirea" Lupeni, telefon 140 
și 112 Lupeni. v

Mica publicitateVIND. casă 3 camere, baie, bucătărie, dependințe, singur curte. Petrila. strada Republicii nr. 19. (484)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Toca Dor’el, eliberată, de I.M. Dîlja. Se declară nulă. (482)• PIERDUT legitimație- de serviciu pe numele Damian Aurelia, eliberată de Fabrica de tricotaje Petroșani. Se declară nulă. (483)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Șerban Ovidiu, eliberată de I.U.M. Petroșani. Se declară nulă. (486) iți "t "PIERDUT legitimație; de serviciu pe numele Aldes- cu Maria, eliberată de E.G.C.B. Petroșani. Se declară nulă. (487)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Gligor Rodiea, eliberată de E.G.C.L. Petroșani. Se declară milă. (488) -- ,PIERDUT în autobuzul de Uricani, in ziua de 13 iunie, oră . 23,26, rțiapă cu caiete și bani, Găsitorul este rugat să predea caietele și mapa. Adresați Vulcan, B-dul Victoriei bloc E2 sc. III ap. 3, telefon 70714. (485) !'
UEDĂCTIA ȘI ADMINISTRAȚIA t Petroșani, sta. Republicii, ni, 90, teleloaue 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (sec Jii). ȚIP ARUL» Țipogratia Petroșani, str. Republicii, ar, 67.


