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Astăzi, la Institutul de mine

ZIUA ABSOLVENTULUI
In ultimele două 
lucrătoare — 13 si 
iunie — plusurile 
situat din nou la 
„de virf", însumin-

de sub dominația fascistă

Instantaneu din cadruf fabricii de confecții din Vulcan.
Foto: Șt. NEMECSEK

teagulroșu
SIMBATA, 16 IUNIE 1979

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

Sport

47000 tone 
de cărbune 
peste plan

Ieri, la bilanțul zilei 
precedente, colectivul 
I.M. Lupeni, cel mai pu
ternic colectiv minier 
din Valea Jiului, a atins 
o nouă cotă a depășiri
lor la producția fizică 
de cărbune extras de 
la începutul anului ; 
47 000 tone.

• 
zile 
14 
s-au 
cote „—  , ...—, 
du-se o producție peste 
prevederi de 1500 tone 
cărbune. • La sectorul 
IV al minei —- cei mai 
mare sector de produc
ție al Văii Jiului —, în 
ziua de M iunie au fost 
extrase peste prevede
rile zilnice 307 tone de 
cărbune cocsificabil. la 
nivelul celor patru aba
taje dotate cu complexe 
mecanizate din 
înregistrîndu-se 
ductivitați ale

sector 
pro- 

muncii 
superioare cu 2—4 tone 
pe post, respectiv pînă 
Ia 15 tone pe post.

După un șui rodnic, vrednicul brigadier Fran- 
cisc Fazakas <ie la I.M. I’aroșeni, intr-un dialog cu 
unui din ortaci. Folo : N. ȘTEFAN

I 
I 
I

Incepînd de astăzi, O- fieiul pentru probleme de muncă și ocrotiri sociale Petroșani a pus la dispoziția pensionarilor și familiilor acestora 400 de bilete pentru tratament In lunile iulie, august, septembrie, în principalele stațiuni balneo-clima- terice din țară Căeiulata. Herculane, Felix, Borseo, Buziaș. Vatra Dornei, Tușnad, Olănești, Govora etc. (V.S.J -

Complexul va fi pus 
în funcțiune cu 5 zile 

înainte de termenProces firesc,. îmbunătățirea clasicelor de lucru, soluții noi în plică în ansamblu niozitate, profundă să conducă la realizarea ritmică a sarcinilor de plan. Avînd în vedere a- cest deziderat, am urmărit modul cum se introdu- • ce la sectorul VII al minei Vulcan un complex mecanizat. De la bun în- menționat introduce-„

procedee introducerea de și tehnologii subteran, im- activitatea de a minelor inge- gîndire tehnică și exactă menită

ceput trebuie că acțiunea de re a fost bitie organizată. Demontarea și transportul utilajelor de la suprafață pînă la baza planului înclinat de la orizontul 400 i-a revenit echipei „service" condusă de subingi- nerul Traian Brăteanu. Echipei conduse de Gheor- ghe Romanescu î S-a încredințat transportul pînă în camera de montaj. O- '

Așa cum am mai a- nunțat. în această lună stația „Dacia" service Paro.șeni — Vulcan a fost închisă pentru renovare și reuțilare. Ieri, tovarășul Cornel Macavei ne-a informat telefonic că luni, 18 iunie a.c.. stația se redeschide fiind, dotată, printre altele, cu noi autoridicătoare, aparat de sudură prin puncte, banc pentru centrat caroserii, tunel raze infraroșii, uscare cuș.a. (C.D.)In vederea inundațiilor, la prevenirii Taia, în raza orașului Petrila, se 

perația s-a făcut in schim burile II și 111, fără stînjcni activitatea de fracție a minei.La ora cînd făceam comentarea, mai erau introdus în subteran de secții și combina. Faptul că la introducere participă și sectoarele VIII, IX și XII a asigurat încadrarea în grafice. Pentru a afla care este situația în abataj, aht stat de vorbă cu loan Sîmiuc, miner șef de schimb.
— Avem montate deja 52 de secții. La început montam cîte șapte secții pe șut, dar de cîteva zile au apărut infiltrațiile de apă, care ne creează multe „dureri de cap". Cert este că nu ne vom da bătuți ; și în asemenea condiții montăm; cinci secții pe șut. Pînă la 20 iunie

Constantin GRAURE

(Continuare în pag. a 2-a)

Beneficiarul — în sprijinul executantuluiLa I.U.M. Petroșani a început o nouă etapă , de extindere a întreprinderii. Se ridică noi hale industriale in care.se vor produce utilaje de .mare tehnicitate destinate mecanizării și modernizării activității din subteran.In scopul grăbirii ritmului de execuție, punerii, la termen in funcțiune a viitoarelor obiective, constructorul principal -— șantierul de instalații și montaje din Sibiu al Ministerului Construcțiilor Industriale — colaborează rodnic cu formații de lucru ale I.U.M.P. Cele inai numeroase au fost secției lăcătuși, dori și vopsitori. Echipele 
echipe de sprijin formate în cadrul mecano-energetice: electricieni, su-

patriotică a Prin efectua- lucrări toren- vor mai inun-
lucrează la regularizarea albiei pîrîului. Lucrările sînt efectuate cu mijloace mecanizate, dar și prin contribuția cetățenilor, rea acestor ții apei nu da terenurile agricole, fî- nețeie și nici locuințele din apropiere. (C.D.)
♦-------- ------ -In rîndul organizațiilor U.T.C. de la mina Uri- cani. cea de la sectorul Ii se remarcă prin inițierea unor acțiuni de muncă patriotică în sprijinul producției. De curînd, tinerii utopiști de la acest 

Astăzi, în aula Institutului de mine din Petro- . șani are loc „Ziua absolventului", sărbătoare al cărei conținut dovedește grija, partidului și statului nostru față de cei care, o perioadă de profesională su- sînt chemați să eu tot elanul ti- competență construire a so-
încheind pregătire perioară, participe neresc și opera de cietății socialiste multilateral. dezvoltate și înain-

la

beneficiarului care participă la montajul utilajelor și instalațiilor își însușesc astfel un șir de cunoștințe necesare pentru exploatarea lor viitoare la parametri superiori. jLa unul din primele poduri rulante montate pînă acum au participat lăcătușii Mareei Dumachin, Petru Both, Dionisie Halasz, Paul Trincu și Mihai Cudalb, sudoruj Alexandru Pică, electricienii Samoilă Gabor, Liviu Bodea, Pavel Toth, Petru Duță și Adrian Rotaru, vopsitorii Nicolae Sălindar și Alexandru Jenei. Colaborarea execU- tant-beneficiar se extinde pe măsură ce intră în montaj noi utilaje.
Wilhelm LOJADI, 

corespondent

sector au colectat 1100 kg cupru, au recuperat în : vederea recondiționării 30 armături TH și 50 stâlpi hidraulici. (M.B.)
♦ -- - - - - - —A început amenajarea stației autobuzelor l.T.A. care tranzitează orașul Petroșani. Pe spațiul viitoarei stații, situat lîngă piața alimentară a cartierului Aeroport continuă așternerea de piatră spartă și cilindrarea acesteia în vederea asfaltării.
Ui

I

Pregătiri pentru apropiatele concur
suri naționale
— Din literatura
că (Proza)

— Un spectacol 
copilăriei

tarea României spre comunism. Această sărbătoare, care intră în tradiția școlii românești este, în egală măsură, un bilanț atît în viața Institutului de mine, cit și a fiecărui absolvent, dar și Un moment de angajament solemn că prestigiul î țămîntului superior minier din Petroșani s-a clădit în cei peste 30 de ani prin contribuția și competența științifică, tehnică și tehnologică a absolvenților. In astfel de momente emoția ișste firească și-i încearcă atît pe absolvenți, cît și pe cadrele didactice: în 5 ani de studii a fost realizată o pregătire științifică, practică și moral- înro-politică ce va fi pusă valoare în mineritul mânesc.Promoția acestui an desprinde d"' Institutul mine și se integrează viața social-economică apropie rea uni ir even imen- te cu profunde semnifica-
se de în în

ClAtTrcburi cotidiene ne-ati purtat pașii .deunăzi, intr-un autentic și fascinant în dinfie- este favoarea al zeci
paradis floral situat cartierul „Viscoza"- Lupeni.In fața blocurilor, care ■' metru pătrat valorificat în utilului, esteticului, frumosului. Zeci și de trandafiri nuanțează paleta coloriștică a parcelelor în care, acum la început de vară, înfloresc cele mai diferite, specii de flori specifice a- notimpului. Pe marginile acestei fermecătoare insule florale stau rinduiți după o geometrie strictă, saleimii care-și etalează Peste minaLa unul de pe tabla că. mă aflu, în mod pa-

verdele exploziv, tot se face simțită de bun gospodar, capătul străzii, pe din blocuri, aflu indicatoare

ții pentru conștiința popo- rului nostru — aniversarea a 35 de ani de la eliberarea patriei de sub domi- nația fascistă și Congresul al XII-Iea. al Partidului Comunist Român. Formați la școala muncii și educației patriotice revoluționa- învă- re din Valea Jiului,' prin
fost re-studen igituri

integrarea procesului ' de învățămînt cu cercetarea științifică și producția, absolvenții sînt gata să se •• integreze în colectivele de muncă din întreprinderile ■ miniere unde au pactizați. ■Vechiul cîntec țese „Gaudeamus exprimă astăzi sentimentele complexe ale absolvfen - ților, de nostalgie a despăr- .: țirii de institutul care i-a format, de bucurie a muncii, a creației într-o țară care prețuiește entuzias- ’ mul și competența tinere- , tulul, educat în spiritul celor mai luminoase tradiții patriotice și revoluționare.
Paradoxrâdbxal, pe aleea... castanilor. Caut copacul dătător de nume, dar nici urmă de așa ceva. Megieș cu aleea grădină, a- vînd ea, o altă copiii cartierului în voie la umbra unor castani care; în zile, poartă cri mulțimea de flori ca niște luminări decorative. Pe un bloc mărginaș aflu identitatea aleii. Alt paradox. Pe tabla albastră stă scris cu un alb care exclude orice echivoc: aleea™, narciselor.Omul sfințește locul, adevăr atestat de caleidoscopul coloristic ce domină cele două alei, re pot fi rei urbe ce o fi se facă le două

colțul comun cu alee pe care zburdăaceste semetie albe

- - ca- șmîndria orică- j din țară. Dar de | atît de greu să î 
o rocadă cu ce- ; indicatoare de i străzi? T, KARPATIAN' î

care.se
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DEZBATERILE DE ATESTARE 
evidențiază îmbunătățirea calitativa 

a învâțâmîntului de partidIn aceste zile în învăță- mintul politico-ideologic se desfășoară dezbaterile ile atestare. Această însemnată acțiune, care constituie un adevărat bilanț al rodniciei învăță- mîntului . politico-ideologic, s-a și încheiat la I.M. Petrila. Aici, toți cei 1450 de cursanți, din care 1200 membri de partid, au trecut cu succes dezbaterile atestării. Acum, la încheierea anului de învăță- mînt, putem spune că în comparație cu anii trecuți, in anul de învățămînt 1978—1979 organizațianoastră de partid a făcut un important salt calitativ. Sub aspect organizatoric, considerăm că .stabilirea unor zile ale învă- țămîritului politico-ideologic (în fiecare luni și marți din săptămînă) s-a dovedit a fi o metodă bună, care a condus la îmbunătățirea frecvenței Ia cursuri. Față de o frecvență medie de 60 la sută cît s-a înregistrat în anul precedent, în acest an a

materialelor, combustibilului și> energiei. Bunăoară, minerul Ioan Apostu a propus ca în depozitul de la suprafață să nu se mai încarce cărucioarele cu lemn de mină de 4 ml, ci la dimensiunile de 3,5 ml necesare în abataje. Iar pentru juguri, Ia întretăierile de galerii, să șe folosească Iernii de 4 ml adăugat în cărucioare doar atît cît este necesar. Șeful de brigadă Constantin Lazăr a propus ca în subteran, la fiecare sector, să fie introduse contoare pentru înregistrarea separată a consumului de energie electrică. Astfel, minerii pot urmări zi de zi consumul de energie și desigur că vor evita orice risipă. Tot în urma dezbaterilor din învă- țămîntul politico-ideologic, maistrul Eugen Trofi-n a venit cu ideea de a se întocmi grafice de funcționare a utilajelor în abatajele dotate cu complexe mecanizate, pentru

evitarea mersului în gol și realizarea integrală a productivității planificate.Pentru încheierea cu succes a dezbaterilor de atestare, comisia pentru învățâmîntul politico-ideologic a întocmit cu o lună mai devreme materialele de sinteză pentru fiecare temă. In sala de apel s-a afișat un grafic cuprinzînd desfășurarea dezbaterilor de atestare. Respecțînd a- cest grafic, toate organizațiile de bază au încheiat convorbirile și începînd de la 14 iunie și-au stabilit pe ordinea de zi a adunărilor generale analiza desfășurării învățămîntului politico-ideologic în anul 1978—1979. In luna iulie, comitetul de partid a planificat analiza finală a învățămîntului la nivelul întreprinderii, prilej cu care vor fi înihînate diplome absolvenților.
Tiberiu SVOBODA 
secretar adjunct al 

comitetului de partid de 
la I.M. Petrila

Complexul va fi pus în 
cu 5 zile înainte de

(Urmare din pag. 1)totul va fi gata și vom putea începe probele tehnologice.Un alt miner, Ștefan Băbeanu, policalificat, ne mărturisea : „Ritmul a- vansat de lucru la montaj a fost influențat și de faptul că majoritatea ortacilor au mai participat la introducerea și exploatarea unui complex tot la acest sector. Experiența pe care deja o avem mă îndeamnă Să afirm că în 20 iunie utilajul va fi gata de probe. Vrem ca pînă.la finele lunii să dăm și ceva cărbune".Printr-o participare directă și bună organizare a lucrului, majoritatea lucrărilor (transportorul, instalația de aer, instalația electrică, precum și TR-urile) s-au executat în termenele prevăzute - de grafic. S-au evidențiat în mod deosebit lucrătorii Haralambie Isidor, Teodor Nica, Ion Băncilă, Vasile Cucu, Nicolae Rap, Istvan

Pali, Ștefan Băbeanu, Vasile Bîldea și rnulți alții, In legătură cu introducerea complexului și evacuarea cărbunelui din a- bataj. am avut o discuție cu inginerul Aurel Matyaș, șeful sectorului, care ne asigura : „Normal, punerea în funcțiune a complexului ar trebui să aibă loc în 25 iunie. Oamenii au hotărît încă de la început să devanseze termenul cu patru-cinci zile. După stadiul 'lucrărilor, pot să afirm că începînd cu 20 iunie vom fi .în măsură să dăm cărbune. Linia dublă de transport de care dispunem și ăprovi- ■ zionarep ritmică cu goale vor satisface din plin cerințele extracției din abataj. In perspectivă, mai precis în septembrie, evacuarea cărbunelui de la acest loc de muncă se va face pe bandă. Transportul cărbunelui în flux continuu este o necesitate, dacă mă gîndesc că noi, în luna august, vom mai pune în funcțiune un nou

funcțiune♦ 
termenabataj, dotat cu susținere individuală și combină, iar Ia finele anului vom face transmontarea complexului în panoul nr. 2“.La rîndul său, inginerul loan Dumitraș, directorul întreprinderii, ne mărturisea : „Prin punerea în funcțiune a complexului, se va înregistra un spor de producție destul de simțitor, atît la nivel de sector, eît și la nivel de întreprindere. Măsurile pe care le-am luat în ceea ce privește evacuarea cărbunelui și asistența tehnică sînt menite să demonstreze că la mina noastră, începînd cu luna .viitoare realizarea ritmică a sarcinilor de plan va deveni o certitudine. Colectivul de oameni ai muncii de la mina noastră depune e- forturi susținute pentru a întâmpina a 35-a aniversare a eliberării patriei de sub dominația fascistă și Congresul al XII-la al P.C.R. cu rezultate prestigioase la extracția de cărbune1'.

F iem seri Zbc NațP lea
LA peslV de
LPol: ile Stai
U

fost obținută o frecvență de peste 85 la sută.O însemnată creștere calitativă a avut loc și în ceea ce privește conținutul temelor. In toate cele 33 de cercuri, temele au fost predate fără întârzieri și au avut un caracter concret, strîns legat de preocupările organizației de bază, de problemele eeo- inomie. .-ie sectoarelor, Des gur, astfel a sporit interesul eursanților. față de temele dezbătute. Multi dintre participanții la dezbateri, dovedind o mai bună cunoaștere a documentelor de partid, a noului mecanism economico- financiar și spirit de răspundere față de îndatoririle care le revin, au formulat propuneri vizind perfecționarea producției ■și a muncii, economisirea Foto : Ion LICIUPe strada Independenței din Petroșani

încheiat serbările care se 19 iunie, vacantă. — la 20
programa de ba- iar în perioada iunie, candi dalii după cum E-

Ieri, 15 iunie, elevii claselor I—VIII au cursurile. După de sfîrșit de an vor desfășura la ei Vor intra în Pește câteva zileiunie — își vor lua rămas bun, de Ia colegi și profesori, elevii din clasa a XH-a. In această ultimă zi de școală, .tinerii absolvenți își vor lua rămas bun de ■ la dascălii lor. care s-au străduit să-i lumineze de-a lungul anilor de învățătură. Intre 23 și 26 iunie, ei vor da probe scrise pentru disciplinele de studiu în-
•••••••••••••••••••••«•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a

CU...
Etapa a XXXIil-a

arbitrul de fotbal Paul na
Turneul de calificare pentru

divizia B de volei
A;. ' '

In așteptarea surprizei
ciștigătorilorși a...A uspi cii meteorolog ieenu. tocmai favorabile. Dacă joi a bătut vîntul, ieri, ploaia a afectat desfășurarea primei partide dintre Aluminiu Slatina și S.N. Orșova. Bine coordonați de Vieovan, orșo- venii. și-au respins adversarii, Krcutzer și Ștefan TomescU l-au secondat bine în atac pe Lăpădătes- cu, astfel primul set le-a revenit : 15—12. Slătine- nii au apelat apoi la ri- . dicătorul lor consacrat, Munteanu. Racz și Gîzu au fost eficienți și în linia a H-a, in consecință n-au mai lăsat adversarilor speranțe. Raportul de forțe este bine ilustrat și de scorurile seturilor : 15—4, 15—7, 15—4.In partida vedetă, implicații directe desemnarea vizionare, I. O. R. — IPROLAM s-a prezentat în teren marcată de trac, poate și datorită galeriei, din motive... strategice, grupată în jurul Strungului Arad. Din nou Copaci (și nu Ghibor cum a apărut în precedenta cronică) a punctat pentru arădeni în fața „bombelor", dar și 

a fanteziei sale, bueurește-

cu pentru viitoarei di-

nii au îngenuncheat adeseori eedînd setul prim : 12—15. I.O.R. — IPROLAM a apelat, în continuare la veteranii sextetului, Ozun și Dotți (ambii cîte... 38 de ani), excelenți la preluări și recuperări, dintre trăgători ne-a impresionat tânărul Radu care a alternat loviturile în diagonală cu mingile puse. Refă- cînd handicapul răstimp record bucureștenii nat încă rezistență în setul 111, evoluția scorului este edificatoare : 8—5,8—7, 9—7, 10—9, spre final, beneficiind și de serviciile defectuoase ale juniorului advers s-au detașat: 15—11. Copaci și Farcașiu își mobilizează coechipierii, în setul decisiv, conduc cu 3—0, 6—1, dar sînt egalați la 8, acuză unele inexactități de arbitraj și căderea lor este iremediabilă : 9—15. In acest fel I.O.R. —IPROLAM are o poziție excelentă pentru „sprintul final" de inline, dar Minerul Livezeni nu trebuie să-și considere șansele anulate.Andrei APOSTOL

într-un(15—4), au întîmpi-

— Probabil că puțini 
dintre cititorii ziarului ' 
nostru cunosc marea dv. 
pasiune pentru fotbal, 
precum și faptul că, fe
meie fiind, sunteți arbi
tru. Iată de ce v-aș ruga 
să zăbovim puțin asupra 
penultimei etape.— Ceea ce mă neliniștește foarte mult, este că nu numai campionatul este incert, ci și răminerea Jiului în A. Realitatea este că niciodată n-am avut atâtea emoții pentru această echipă. Dar, părerea mea este că de data asta „iepurele va sări la Buzău". Băieții noștri vor juca pe cartea remizei și un punct cîștigat la echipa lui Puiu Ionescu (zdruncinată și de eșecul din. Cupă), ne va scăpa de griji. Avem totuși o echipă mai omogenă, mai solidă, mai cu experiență, atribute care vor înclina balanța în favoarea noastră în această întâlnire.

— Credeți că după 
această etapă, configura
ția clasamentului la 
solul lui, va suferi 
dificări?— In primul rînd, în șansele de salvare conjudețenilor noștri,vor juca la Bacău meciul „vieții" lor. Ei vor merge pe „totul sau' nimic", ici, adio divizia A. Cu ciul pierdut în etapa cută, „mitul" arădan spulberat. Păcat că ultimul (Coco Dumitrescu), nu i-a fost de ajutor. La Rm. Vîl- cea, nu vor putea face ni-

mic. Cît despre bihoreni, ei au depus armele, iar întâlnirea cu studenții bucureșteni va fi doar o excursie. Aici, în subsolul clasamentului, a treia e- chipă care va părăsi elita fotbalistică, va fi decisă numai după ultima etapă, intrînd în scenă... golaverajul. Optimismul mă face să cred că nu va fi nici Jiu], și nici Corvinul.
— Dar sus, in 

clasamentului, ce 
intîmpla ?— Dinamdviștii „smulge" un punct re" ieșenilor, cîștiga întâlnirea

tisă

sub-
mo-cred- ale care
Alt- me- tre- s-a nici „colac de salvare"

virful
se vavor „nia- iar Argeșul va cîștiga întâlnirea pe teren propriu cu Olimpia. Deci, numai după ultima etapă îi vom afla pe cam-pioni. Cred că aceștia se vor numi Dinu, Cheran, Dudu Georgescu et. comp.

— Cum vedeți compor
tarea steliștilor în întâl
nirea cu F.C. Baia Mare?— Steaua, ieșind din• In ziua de 17 iunie a.e., între orele 9—14. in orașele Petroșani, Lupeni și Petrila are loc tradiționalul festival sportiv organizat cu prilejul încheierii Anului sportiv școlar și al Pregătirii tineretului pentru apărarea patriei,• Sîmbătă, începînd cu ora 13,30, terenul Jiul II din Petroșani găzduiește meciurile de fotbal din cadrul „Daciaddi“. Se. întîl- nesc echipele C.M.V.J. — Centrul militar, I.U.M.P. — I.M. Dilja și I.R.l.U.M.P. — I.M.P. Tot sîmbătă, ora 9, pe terenurile de fotbal

Crușoveanucursa pentru câștigarea țiului, se va mulțumi ne reprezinte, sper, în Cupa cupelor, sau măcar în Cupa U.E.F.A. Dar, pentru aceasta din urmă, steliștii trebuie să cîștige duminică. Și vor cîștiga. Același lucru îl vor face și bănățenii, mai ales că în sferturile Ctipei, am avut impresia că ' s-au cam menajat pentru, deloc ușoara întâlnire cu A.S.A. Tg. Mureș,
— Meciul dintre U.S. 

Tîrgoviște și Universita
tea Craiova ar părea 
prima vedere fără 
bleme. Și totuși...— Va fi un meci this oricărui rezultat, ținătoarea Cupei, pierzînd „la fotografie", cum se spune, întâlnirea din „sferturi", speră la locul 4. A- celeași speranțe le nutresc și tîrgoviștenii. Așa că...

în legătură cu încheierea 
cursurilor învățămîntului 

gimnazialscrise în calaureat, 26 la 30vor susține, precizează Ministerul donației și învățămîntului, lucrările cu caracter practic. In intervalul menționat, va avea Ioc și examinarea orală a candidnților care nu au obținut cel puțin nota „5“ la una sau ambele probe scrise obligatorii și au solicitat examinarea orală.Intre 16 și 25 , iunie, absolvenții clasei a V[il-a a învățămîntului gimnazial vor depune fișele de înscriere la liceul pentru care'au optat. In conformitate cu reglementările în Vigoare, admit"!ea în prima treaptă a învățământului liceal se face fără e- xamen. Numai în cazul în care numărul eandidaților depășește pe cel al locurilor existente, înscrierea Tri clasa a IX-a se va efectua pe bază de verificare a cunoștințelor și aptitudinilor, examenul urmînd să aibă loc intre 2—4 iulie. Cei ce nu vor fi admiși urmează a fi repartizați, între 7 și 10 iulie, Ia alte u- nități de învățămînt care dispun de locuri libere.La 30 iunie vor încheia cursurile elevii claselor a Intre 9—14 iulie, ei să

12 de .1 Cur:12.4 13,41 dețe Fest „Cir 14,2; apre fanf nis < R.F. Part Agei că.Teas, nere mîn; intei 1001 leju jare— e ciclo seria sodu i-M s

; la 
pro-des- De-

Corvin ALEXEAvancronicăde la Grupul școlar Lupeni, Mincru] Aninoasa și Preparatorul Petrila are loc e- tapa de zonă . a campionatului școlar clin cadrul Ministerului Minelor, Petrolului și Geologiei, Duminică, ora 9., pe stadionul Institutului de mine au loc meciurile pentru locurile 1 —2 și 3—4 din cadrul a- celeiași competiții.In ultima etapă a diviziei C, duminică, ora 11, Mineruj Vulcan întâlnește

X-a.vor avea posibilitatea participe la concursul de admitere pentru treapta a Il-a liceală, sau pentru școlile profesionale. In ziua de 15 iulie se vor desfășura serbările de sfîrșit de an școlar ale elevilor din învățămîntul liceal, care vor fi însoțite de conferirea de premii și distincții celor merituoși.

5,05,05
I 6,00mine nai. 8,10 9,00 9,0510.0010,05 rădic jocui IBuleAtlasDisec
I Bule
I Din
Inosti com) nesci3. 1:16,00 ■Radi Orele mani bună certaRomI țe s<I jurni dans, știri, stop

pe Constructorul Craiova, iar în campionatul județean, în aceeași zi și la aceeași oră, au loc meciurile dintre Minerul Paro- seni — I.M.C. Bîrcea, C.F.R. Petroșani — Auto Hațeg.• Azi, 16 iunie, începînd cu ora 9, la stadionul Jiul din Petroșani au loc ultimele meciuri ale etapei de ■ zonă a campionatului de | calificare pentru divizia B . (tineret) la volei. Se întîl- I nesc Minerul Livezeni — ' Șantierul naval Orșova, A- I luminiu Slatina — I.O.R.- I IPROLAM București. (C.D.) |
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Festivalul național „Cintarea României",
ediția a ll-a

Republica: • 1 ; Unirea i •evoltă.i AI- patru-Cobra. !■;a : Dialog j : Expresul |— Cultural: i on 357, seri- | funcitoresc : . : I-II. I! Avocata. I

concursuri
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încă de la sfîrșitul a- cestei luni se va desfășura — pe genuri — faza pe țară a Festivalului național „Cintarea României", ediția a ll-a, manifestare a permanenței spiritului creator și a hărniciei poporului nostru. Această a doua ediție a „Cîntării României11 a determinat în Valea Jiului o acțiune de restructurare a formațiilor și de înființare a altora noi, după criteriul calității actului cultural-educa- tiv și artistic. Și efectul unei astfel de orientări este cuprina acum în cele șapte formații cultural-ar- tisti.ce care vor reprezenta municipiul în faza națională a festivalului. Nici- cînd mișcarea artistică de amatori din Valea Jiului nu a cunoscut un succes de o asemenea dimensiune.Pregătirile pentru competițiile artistice apropiate (la București — concursul de dansuri populare, balet, dans cu temă și fanfară ; Deva ■— brigăzile artistice, estradă, satiră și umor, orchestre și soliști de muzică populară: Tg. Mureș — muzică corală și de cameră, muzică populară, operă și operetă) sînt diferențiate de la o formație la alta. Corul minerilor „Freamătul adîncului" de la I.M. Petrii a. condus de talentatul dirijor Vladimir Ureche, face noi progrese în expresivitate, în sublinierea nuanțelor muzicale ; orchestra dg, muzică populară „Mîndra", dirijată de profesorul Vasile Repede, se remarcă prin nuanțarea și eleganța liniei melodice, prin inspiratul dialog al instrumentelor (dove- dindu-se că în Valea Jiului sînt instrumentiști de valoare, adevărați virtuoși, puțind forma orieînd o for-

pentru apropiatele 
naționalemație la nivelul chior profesioniste). Intr-o atmosferă de responsabilitate se pregătește și brigada artistică de la I.M. Vulcan, îndrumată cu competență de actorul Florin Plaur, dar și celelalte formații, cu toate' aspirînd la locuri fruntașe pe țară.Aspectul principal al a- cestor foarte importante acțiuni este legat de concentrarea tuturor eforturilor și ale tuturor factorilor cu responsabilități educativă, culturale și artistice, spre o pregătire ritmică, cu prezența tuturor artiștilor amatori. Confruntările valorice, care le așteaptă pe cele șapte formații din Valea Jiului, sînt exigente. Evoluția lor nu va semnifica doar artiștii amatori, ci însăși Valea Jiului, fiind, așa cum se zice u- neori, cartea de vizită a municipiului în această amplă . manifestare a culturii și educației socialiste. Dintr-o asemenea perspectivă și într-un context mai larg de idei tr.ebuie a- bordate toate pregătirile pentru apropiatul concurs.Deși aspectele de mai sus sînt prioritare, în a- ceastă perioadă trebuie să se continue activitățile spectaculare și educative ale tuturor celorlalte formații pentru care evenimentele de mare semnificație politică ale acestui an — a 35-a aniversare a eliberării patriei de sub dominația fascistă. Congresul al Xll-lea al P.C.R., „Ziua minerului11 — trebuie să aibă valoarea unei participări efective și active la viața politico-ideoîogică și eultural-educativă a Văii Jiului, la procesul de educație revoluționară a oamenilor muncii.

Proza cu tematică minerească cunoaște aproape toate speciile genului (schița. povestirea, nuvela., romanul), prilejuind menționarea unor nume de scriitori mai mult sau mai puțin cunoscuți marelui public : Al. Ciura, I. Agîrbiceanu, Carol Ardeleanu, Nicolae Deleanu, Geo Bog- za, Nicolae Jianu, Teofil Busecan, I.D. Sîrbu, V. Birou, N. Țic, I. Străuț, Cor- neliu Radulescu, D. Dem lonașcu și alții.Primul prozator de renume care impune în literatură lumea minerilor este I. Agîrbiceanu care semnează, în 1908, povestirea Fefeleaga. Cu Duhul 
băilor (1909) intrăm într-o lume a legendelor cu credințe în vîlve. Scriitorul reunește, ca într-un Han 
al Ancuței, trei mineri din Apuseni care vor depăna scurte povestiri despre semne care se arată băie- șilor sub formă de glas ce strigă „aspru și răgușit" și sub chipul unor ființe u- mane.Dar cea mai amplă lucrare a lui Agîrbiceanu este romanul - Arhanghelii, publicat în 1913 în revista „Luceafărul11' și. în anul următor, în volum. Despre roman criticul Mircea Zaciu nota în 1962 : „In ce privește compoziția, trebuie subliniat faptul că com-

plexitatea de fapte, fenomene sociale și istorice, varietatea eroilor și a planurilor epice sînt strînse în jurul unui centru, asemenea razelor dintr-un cerc. Acest centru este mina „Arhanghelii11. Prin ea se concretizează admirabil toate fenomenele oglindite. Ea este izvorul conflictelor din roman, nodul acțiunii

na, Vilva Băii, Gliick auf !, 
Pe valea Cerbului. Combi- nînd realul cu fantasticul, Al Ciura reliefează o seamă de aspecte sociale și sufletești din viața băieși- lor aurari ai Apusenilor : dezumanizarea adusă de blestemul aurului, tragediile umane, instabilitatea economică, asprimea condițiilor de muncă, căl-
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Din literatura 
cu tematică minerească

— P r o z a —
f jt V JMM >

cartea; ea își umbra greoa- pe-
acestuia. De ea atîr- nă existențele ce populează aruncăie asupra întregului isaj al vălenilor ; prăbușirea minei aduce prăbușirea eroilor și așterne o tăcere încremenită peste ți- o„Arde fapt e- al romanu-nutul căruia îi dăduse, vreme, viață. Mina hanghelii" este roul principal lui...“Precursorulceanu este Al.publica, în volumul Amin
tiri, schițe și nuvele (Orăș- tie, 1911) schițele : Malvi-

Iui Agîrbi-
Ciura care

Surpriza 
se lasă așteptata...

T. SPATARU

Printre multele formații artistice noi, create în ultimul an în Valea Jiului, se numără și teatrul de păpuși din Uricani. Deși fusese vorba de un teatru popular, opțiunea pentru cel de păpuși a fost foarte nimerită, în februarie, cînd se înființa. Debutul acestei echipe l-a constituit prezentarea unei dramatizări („Bucuria copiilor11) diipă un basm de frații Grimm. Au fost prezentate spectacole la Totești, Sar- mizegetusa, Clopotiva, succesul fiind încurajator, așa după cum eram informați, deoarece noi nu l-am urmărit. Nu l-am văzut pentru că „Bucuria copiilor" n-a fost văzut nici de copiii din Uricani. Orice început e greu, așa că păpușarii din Uricani ar fi trebuit să-și prezinte realizarea, în primul rînd, în fața micilor spectatori din oraș, pentru care s-a și format echipa. Dar, din prea multă modestie, probabil s-au preferat locuri mai îndepărtate, copiii din Uricani așteptînd în continuare, cu răbdare, surpriza ce le-o va oferi, sperăm că nu peste prea multă vreme, noua formație de la casa de cultură din localitate.

e scena marelui festival al muncii și creației, purtătorii cravatelor roșii.

Un spectacol al gingășiei și purității 
copilăriei nu mai

cu plăcere spectacole, „Vacanța11, Jiului" și

1

tragerii Loto 
iunie 1979:a îl 31 861 34 32■a a Il-a: 239 15 49 75 9.de cîștiguri

i ***■

O mînă de pionieri, cu ochii plini de lumina vieții noi pe care o trăiesc, inundă scena cu versul, cîntecul și dansul. Ei cîntă realitățile noi, socialiste, viața fericită și plină de bunăstare a o- mului nou, orașul lor — Petrila — munca eroică a părinților lor, minerii.I-am văzut pe scena primului Festival național „Cîntarea României11, cînd, cu spectacolul „Cîn-

tec, joc și voie bună11, au obținut locul III pe țară. I-am văzut anul. trecut pe micul ecran în spectacolul „File de istorie11, o evocare grandioasă a trecutului glorios al poporului român. Și i-am văzut din nou anul acesta, în luna mai, la televizoarele noastre. Și ia- tă-i acum, aproape de lăsarea cortinei peste cea de-a doua ediție a festivalului muncii și creației.

obținînd un foarte merituos premiu II pe țară și titlul de laureați.Formația de estradă a Școlii generale nr. 6 Pe- trila este o prezență remarcabilă în viața culturală a elevilor din municipiul nostru, din județul Hunedoara. Rezultatele acestei adevărate familii de artiști amatori, sînt confirmarea în timp că în colectivele unde răbdarea, pasiunea și munca sînt preocupări de

căpătîi, satisfacțiile întîrzie să apară. De bine de 10 ani la această școală, din promoție în promoție, tradiția muncii culturale se păstrează, se îmbogățește în conținut educativ.Ne amintim de primele „Vaporașul „Cîntă Valeaaltele. Dai- realizarea cea mai de seamă rămîne ultimul spectacol „Salut voios, partidului părinte" căruia i s-a decernat premiul național, program încărcat de gingășie și puritate, de mișcare și grație, de muzicalitate și trăire emoțională a versului recitat. Acesta e și meritul dascălilor care le călăuzesc pașii, profesorii Lucia Daniel, Dan ILeredea și Gheorghe Musca. Dar, mai ales, al mi- nunaților copii Mihaela Țolomei, Claudia Sucitu, Cristina Gavriș, Vasile Boghe, Patricia Lăcătușu, Dumitru Băluse. Maria Cioca, Maria Cristof și mulți alții pentru care învățătura și munca artistică sînt deopotrivă iar pionieria lor este legată indestructibil de a cestea.
Bujor MIRCESCU
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dura inimilor hoților de aur.De un realism dur este romanul lui Carol Arde
leanu intitulat Viermii pă- 
mîntului (1933) în care se demască inumanele condiții de muncă ale minerilor din Anina, antrenați în grevă. Personajul principal al romanului, inginerul A- lexe Constantin, condamnă inechitatea socială a vremii, solidarizîndu-se cu minerii; „Mina este a noastră, așa cum este haina de pe voi pe care o purtați și în zile de lucru și în zile de sărbătoare... Mina este a voastră cum sînt mormintele celor pes-« te cari a crescut și s-a uscat iarba...11.O capodoperă a nuvelisticii românești 
tea lui Iacob 
Geo Bogza în rul relateazădintre cele mai ciudate și tragice nenorociri cîte au

este Moar-
Onisia de care scriito- despre una

fost vreodată în Valea Jius lui : moartea unui miner* prăbușit de pe funicular, în, miez de iarnă, înghețat de frig, sleit de puteri și flă« mînd. Valențele opere£ constau nu numai în ine;« ditul tematic, ci și în cont* binarea măiastră a faptelor sociale cu frumusețile naturii în care s-a consumat drama unui om. Sînț fantastice imaginile nopții*, ale focului aprins de IacdB Onișia, suspendat între cel? și pămînt, între speranță și deznădejde : „Cît vedeai cu ochii, pămîntul era 4 mare de jăratic care sclii pea neîncetat. Sute și sute de lumini. adevărat^ puzderie, străluceau în noapte, pînă departe 1^ marginea munților... Măriile umbre ale munților se mișcau mereu, alunecînd pe întinderea zăpezilor al* be. Alte umbre, mici, tremurătoare, efemere, arătau existența omului și a dramei lui, în împărăția tăcută a nopții și a gerului. Flăcările proiectau umbra lui Onisia pînă la brîu, iar pieptul și umerii ieșeau a- fară, dueîndu-se în întuneric, ca ale unui uriaș"* 
O amplă nuvelă semnează și Teofil Bușecan: Mi

na din vale (1953) cu acțiune în Maramureș, iaii 
Virgil Birou evocă mediul Aninei în romanul de mari dimensiuni Lume fără cer. Romanul evocă atmosferă' de lucru și mizeria din sufletele și casele minerilor dar exprimă în vremuri„— Și totuși buie să vină bună" spunepersonajele părții. â

Mircea MUNTEANU

și încrederea mai bune i trebuie, tre- o lume - mal unul dintre

care nu apune niciodatăl
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Se împlinesc 90 de ani de la moartea lui Mihai Emineseu. In pofida timpului — nemilosul nostru judecător — în ciuda tuturor clepsidrelor universului, a tuturor nopților cu lună și a zilelor cu soare dogoritor, a tuturor primăverilor, verilor, toamnelor și iernilor, tuturor viscolelor istoriei și liniștilor ei, Emi- nescu trăiește. Pentru că el este luceafărul care nu apune nicodată.Emineseu e visul frumos și dorința de bine, 
e floarea albastră din o- chii iubitei și umbra o- dihnitoare a codrilor, e luna tremurîndă. și floarea căzîndă din tei, e iubirea de moșie e valul, e tot colo de tot. E și veșnicia, e al meu, al rea acum' 90 de ani- pentru a trăi veșnic, spre cel care, indiferent de seninătatea cerului viitor, va străluci’ luminîndu-ne idealurile mărețe ale zilelor noi. Pentru că el, Mihai Emineseu. sălășluiește în noi, în pieptul nostru...

Mircea BUJORESCU

zid11, tul... „ca un e vîn- și din- neantul

ireali neșc... niului por cum soarele soarbe un nour de aur din marea de amar...11.
A suferit cit pentru mii de oameni ca să alinte a- poi sufletele a milioane de oameni, de aceea poa- a te numele său înseamnă bucuria suferinței. A a- juns cu ochii săi șcînte- ietori, străjuiți de fruntea cit un Caraiman, să privească și să pătrundă tainițele lumii ca lume, versul lui conferindu-ne nouă românilor dreptul la universalitate, mîndria de a fj dat culturii universale pe unul din mai mari poeți ai ei. ne întoarcem gîndul, ne plecăm fruntea și ne ascundem lafcrima ... curîndă spre cel care pie-

ai sufletului romă- > „Dumnezeul gem-a sorbit din po-

ceiȘă să săpi-
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tău, al lui și al tuturor muritorilor născători de muritori,.. „De-oi muri... al meu nume o să-1 poar- te/Secolii din gură-n gură și l-oi- duce mai departe...11E, așa cum s-a încercat a se spune, rodul arderii perpetue prin timpi
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La expoziția-concurs de fotografii și artă plastică, recent organizată la Reșița și Băile Herculane în cadrul etapei interjudețene a actualei ediții a Festivalului național „Cîntarea României11, artiștii amatori din Valea Jiului au fost distinși cU premii importante care reprezintă o selecționare pentru finala pc țară. 
La foto au obținut premii: Tellmann Iosif (I — eseu ; I — diacolor; III — peisaj), loan Flori (I — reportaj), Alexandru Varga (1 — portret ; III — peisaj), Constantin Ioniță (II — peisaj), Constantin Popescu (IV, — diacolor), toți din Lupeni, și Ion Vînă- toru, din Petroșani, (IV — piesaj). Romulus Vențel (II și III—diacolor) din Petrîla. La artă plastică: premiul I Nagy Iosif (din Petroșani, pentru pictura „Floare"), premiul II — Valeria Popovici (din Lupeni, pentru gravura „Copii, bucurii11) și Mariana Fiîip, premiul III (tot din Lupeni, pentru gravura „Miner").
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Argentina în preajma semnării tratatului SALT-1I

Un amplu articol despre 
prezenta activă a României 

In viața internațională

protocolară i
Leonid Brejnev și Jimmy Carter

Centrul de cercetare științifică 
și inginerie tehnologică 

Satu Mare—Filiala Petroșani

- BUENOS AIRES 15 (A- gerpres). In cadrul acțiunilor dedicate celei de-a 35-a aniversări a eliberării României de sub dominația fascistă, ziarul argentinian „Compendiu" inserează un amplu articol despre. prezența tot mai activă a țării noastre în sfe
ra schimburilor economice . _......,...... și comerciale ■ inte.rhation.a- de țara noastră pentru rele, evidențiind importanta pe care România o acordă instaurării unei noi ordini

economice internaționale Ziarul reflectă participarea activă a țării noastre în organismele internaționale, contribuția sa de seamă la soluționarea marilor ' probleme cu care este confruntată; contemporaneitatea. Sînt menționate în detalii măsurile la nivel international propusezolvarea problemei alimentare în țările în curs de dezvoltare.
Nicaragua Ofensiva F.S.L.N

cuprinde întreaga țară
NICARAGUA 1.5 (Agerpres). Postul de radio „Sandino" i al. Frontului Șandinist de Eliberare Națională (FSLN) a anunțat, că mișcarea de rezistență populară armată din Nicaragua a preluat controlul total asupra celui de-al doilea oraș ca mărime din țară — I.eon— situat la aproximativ 90 km riord- veSț de Managua.La Managua, mișcarea insurecțională și-a extins

controlul asupra a 18 cartiere. ■■ ;Prezentînd situația, postul ele radio „Sandino" a precizat că în aceste momente, cînd ofensiva FSLN se desfășoară cu succes pe întreg cuprinsul țării,. se fac ultimele pregătiri pentru constituirea, în interiorul țării, a unui guvern provizoriu, care să-l înlocuiască pe cel somozist de la Managua.

VIENA 15 (Agerpres). ■— Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., și președintele Statelor U- nite, Jimmy Carter, au sosit la Vierja unde — după cum informează agenția TASS — urmează semnat Tratatul U.R.S.S. și S.U.A. c.g vire la limitarea strategice ofensive (SALT- . II) și să aibă loc, de asemenea. un schimb de opinii, în legătură cu aspecte de pr.in.cipm ale telațiilu’; bi- laterale. și cu o serie, de probleme in • crnațion aleimportante de interes reciproci. ..Leonid Brejnev este însoțit de Andrei Gromiko, membru a| Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S.. ministrul afacerilor externe,

să fie dintre . 1 pri- armelor

Dmitri Ustinov, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C.U.S., ministrul apărării, Konstantin Cer- nenko, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C.U.S.. precum și de Nikolai Ogarkov, șeful Statului Major General al Forțelor Armate, prim adjunct al ministrului apărării al U.R.S.S.Jimmy Carter este însoțit de secretarul de stat, Cyrus Vance, Și de ministrul apărării, Harold Bro- • wn.Vineri seară, la Palatul Hbfburg, din centrul Vie- nei. a avut loc o întîlnire protocolară între Leonid Brejnev și Jimmy Carter. Cei doi șefi de stat s-au întilriit apoi cu președintele Mistriei, Rudolf Kir- : chschlaeger, și cu cancelarul federal, Bruno Krcisky.

organizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi :

— ingineri

— subingineri

— tehnicieni

pentru activitatea de cercetare— proiectare con
strucții de mașini miniere și aparatura electrică 
minieră

Declarație sovieto-indiană
MOSCOVA 15 (Agerpres). Declarația U.R.S.S. și a Republicii India, semnată cu prilejul vizitei la Moscova a primului ministru al Indiei, afirmă dorința părților de a întări pe mai departe colaborarea bilaterală strînsă. Sint menționate aspecte concre-

te ale conlucrării economice, comerciale și tehni- co-științifice, inclusiv acordul ■ semnat în cursul vi- - zitei priyind construirea unui combinat de otel în India.

• •’*■■ ■/ ■■ • . . ■■ ■ ?• -

— dactilografe

-t traducători (din limba germană)

— economiști (aprovizionare și investiții)

Condițiile de încadrare și retribuție sînt 
conform Legii 12/1971 și 57/1974.

Cererile de înscriere la concurs se pot de
pune zilnic la secretariatul CCSITUM Satu Ma
re, filiala Petroșani, strada Lunca nr- 153 (clădi
rea 4. M. Livezeni) telefon 42 964.

ConcursuTva avea 
1979.

loc in ziua de 25 iunie

UN MARE GRUP IIE 
PERSOANE au manifestat, 
la Frankfurt pe Main, pentru a protesta împotriva reuniunii Partidului național democratic vest-ger- niah (PND) de extremă dreaptă, programată să se desfășoare, la sfîrșitul săptămînii în acest oraș — acțiune mareînd „tendințele autofitariste, și fasciste crescânde din ll.F.G".

IN CADRUL MASURI
LOR de economisire a combustibilului, guvernul cipriot a interzis vînzarea benzinei în zilele de duminică, anunță agenția- de presă cipriotă CNA.

LA LISABONA a avut loc' Plenara Comitetului

Central al Partidului comunist Portughez, la care a foșț examibată situația politică din tată. Plenara a adoptat documentul „Cu privire la criza politică din Portugalia și căile de. depășire a ei“.
IN COSTA RICA a fost inaugurata „Săptămâna solară", organizată în scopul promovării și utilizării energiei solare în a- ceastă tară latino-america- nă. In cadrul acestei săp- tămîni, vor fi prezentate

diverse mașini și aparate folosind energia ' Soarelui.
DESCHIZIND LUCRĂ

RILE REUNIUNII Direcțiunii Partidului Socialist Italian, consacrată examinării situației politice post-. electorale din Italia. Bettino Craxi, secretar general al acestui partid, a exclus „revenirea la centru-stin- ga“ (guvern democrat-creș- tin, socialist și cu alte partide mai mici, l'ără comuniști). El s-a pronunțat în favoarea relansării „linei politici de solidaritate națională", cu colaborarea < omunistilo’-
NUMĂRUL PERSOANE

LOR în căutare de lucru a atins, în Franța, în luna mai cifra de 1 258 900.

Institutul de minePetroșani
încadrează prin transfer

SAU DIRECT :

• sudor

paznic

• fochiștî

deCondițiile
conform Legii nr.

Cererile de
ne zilnic la Biroul plan —

încadrare și retribuire sînt 
12 și Decretului 188/1977. 

încadrare se pot depu- 
retribuire — per

sonal, unde se pot obține și relații suplimen
tare. Telefon 42973.

i.>

Grupul școlar minier Petroșani

Mica publicitateELEVII clasei a IV-a B de la Școala generală nr. 5 Vulcan transmit pe a- ceastă cale tovarășei Maria Albescu mulțumiri pentru grija părintească^, interesul și strădania pe dare o depune pentru a le călăuzi pașii în viață. (478)VINI) Dacia 1100, îri stare bună. Vulcan str. Republicii bloc B3 sc. I ap. 26. (481) ■ /PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Biro Melania, eliberată de Fabrica 4e tricotaje Petroșani. Se declară nulă. (475)

organizează înscrieri la următoarele tipuri de școli și forme de 
învățămînt pentru anul școlar

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

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

(se înscriu fete si băieți)
LICEUL INDUSTRIAL

TREAPTA A ll-A, CL. XI-XH
- 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
mecanic mașini și utilaje

1979-1980.

ȘCOALA PROFESIONALĂ 
- CURS DE ZI -

A

DECESEFAMILIA amu ță cu adîncă durere încetarea din viață a scumpului' lor BABUT TEODOR înhumarea are loc azi ora 15 din str. Gri vița Roșie. li vom păstra veșnică amintire. (179)
întreprinderea minieră Ro vin ari

meseria:
— miner
— electrician
— 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 
înscrierile se fac la secretaria

tul școlii din Petroșani, strada 
Republicii, nr. 7.

ÎNCADREAZĂ de urgență

— excavatorist
— lăcătuș mecanic
— electrician 

buldozerist
— sudor

—- vulcanizator
Mai încadrează muncitori ne

calificați in vederea calificării 
lor în aceste meserii prin cursul 
organizat la locul de muncă.

încadrează, de asemenea, ur
mătorul personal :

— maiștri electricieni
— maiștri mecanici
— maiștri minieri
— jurisconsulți
— economiști

MUNCITORI IN MESERIILE

—șef birou organizare, perso
nal, învățămînt, retribuire

— șef birou aprovizionare
— șef birou contabilitate
Condițiile de încadrare sînt 

cele prevăzute de Legea nr. 
12/1971, Decretul 188/1977 și 
Legea 57/1974.

Pentru nefamiliști se asigură 
cazare la căminul întreprinderii 
și masă (contra cost) la cantină.

Informații suplimentare la bi
roul organizare-personal-învăță- 
mînt-retribuire, al întreprinderii, 
cu sediul în comuna Bîlteni, ju
dețul Gorj, telefon 1225 și 13028 
prefix 929.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Republicii, nr. 90, teietoane 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). TIPARUL i Tipografia Petroșani, str. Republicii, ar. a7.


