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ORGAN &L COMITtTUmi MUNICIPAL PtTROȘĂWAl PC I 
“si al consiliului popular municipal ,

Vizita de lucru a 
tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU 
în județul Timiș

ANUL XXXV, NR. 8406

Adunările și conferințele pentru 
dări de seamă și alegeri 
prilej de manifestare și întărire a comba

tivității revoluționare, de mobilizare tot mai 
plenară a forțelor la înfăptuirea neabătută 

a Programului partidului

Lazăr FILIP,
secretar al Comitetului municipal de partid

Incepînd de astăzi, viața internă de partid este puternic marcată de un eveniment de maximă însemnătate în pregătirea celui de al XII-lea Congres al partidului : adună
rile generale și conferințe
le pentru dări de seamă și alegferi — moment de re- lerințiyn afirmarea preg- nahtă a rolului de con- W ducător politic al organizațiilor de partid, prilej de analiză exigentă și reevaluare a tuturor problemelor cu care se confruntă colectivele de muncă,: de intensificare a acțiunilor politice, organizatorice, educative și orientarea lor fermă spre perfecționarea activității, în vederea accelerării progresului societății noastre socialiste.Din contextul indicațiilor de mare valoare practic- aplicativă, formulate de seypetarul general al partidului se desprinde îndatorirea ca, în această perioadă premergătoare î- naltului forum al comuniștilor, organele și organizațiile de partid să im- ^prime întregii activități spiritul de înaltă responsabilitate comunistă, să militeze cu pilduitoare âb- negațiC pentru traducerea în viață a hotărîrilor de partid și, legilor țării. 
„In cursul alegerilor și al 
pregătirii Congresului — arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — să impri
măm un spirit revoluțio

nar, să dezvoltăm critica 
și autocritica, să asigurăm 
o puternică afirmare a
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democrației comuniștilor 
prin participarea lor acti
vă la dezbaterea documen
telor ce urmează să fie su
puse Congresului ai XII- 
lea al partidului**.  In lumina acestei indicații, organele și organizațiile de partid din Valea Jiului își regăsesc sarcini proprii, specifice, care vizează îndeosebi mobilizarea plenară a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, în' activitatea productivă, de construcții, cercetare tehnologică, din toate celelalte domenii pentru recuperarea grabnică a restanțelor acumulate în acest an și îndeplinirea planului economic, pentru valorificarea maximă a tuturor resurselor de creștere a producției materiale și sporirea neîntreruptă a eficienței economice.Dările de seamă, dezbaterile din adunările de alegeri vor trece în revistă realizările obținute în toate ramurile de activitate prin prisma sarcinilor ce au revenit municipiului din documentele Congresului al Xf-lea și Conferinței Naționale, din cuvîntările secretarului general al partidului rostite cu prilejul vizitelor de lucru efectuate în Valea Jiului. Avînd un pronunțat caracter de lucru, alegerile vor prilejui comuniștilor găsirea de soluții a- decvate și adoptarea de măsuri Concrete pentru ca în întreaga activitate eco-

(Cont. in pag. a 2-a)

LA URICANI, SCHIMB

DE EXPERIENȚA PE

TEMA

Munca politică 
în sprijinul 
producțieiIeri, la mina Uricahî a avut loc un schimb de experiență, desfășurat în spiritul orientărilor și sarcinilor cuprinse în cu- vîntarea tovarășuluiNicolae Ceaușescu la recenta consfătuire de lucrude la C.C. al P.C.R., pe temă' „Preocuparea orga

nelor și organizațiilor de 
partid, de sindicat și ale 
U.T.C., a conducerilor u- 
nităților miniere pentru 
îmbunătățirea muncii po
litice în sprijinul pro
ducției", organizat de secția de propagandă a , Comitetului județean de partid și Consiliul municipal de educație politică și cultură socialistă.Au participat secretari cu probleme de propagandă de la Comitetele orășenești și comunale, secretari adjuncți cu propaganda de la întreprinderile miniere și secțiile de preparare, președinții comitetelor de sindicat, activiști ai organizațiilor U.T.C., responsabilii corniștilor de creație tehnico- științifică de masă, responsabilii comisiilor de calificare, perfecționare și încadrare a forței de muncă din domeniul extracției și preparării cărbunelui.La schimbul de experiență au luat parte tovarășii Maria Mitrofan, secretară a Comitetului județean de partid, Cons

tantin Gheorghe, activistal C.C. al P.C.R.Participanții au dezbătut cu răspundere căile și posibilitățile de perfecționare a muncii politice de masă în vederea creșterii continue a producției. A- supra conținutului dezbaterilor și a sarcinilor ce s-au desprins cu prilejul acestui schimb de experiență vom reveni într-uri număr viitor, al ziarului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a făcut, vineri, o vizită de lucru în unități industriale și agricole din județul Timiș.Secretarul general al partidului a fost însoțit de tovarășa Elena Ceaușescu, de alți tovarăși din conducerea de partid și de stat.La plecarea din Biicu- rești, pe aeroportul Otopeni. tovarăștrt Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost salutați de membri ai Comitetului Politic Executiv, de secretari ai C.C. al P.C.R.Vizita s-a înscris ca un nou și semnificativ moment al dialogului peri â- nent, direct și rodnic, pe care tovarășul Nicoțge Ceaușescu îl are cu făuritorii de bunuri materiale și spirituale, în probleme e- sențiale ale muncii și vieții lor, ale dezvoltării țării, a- le construcției socialiste.Reîntîlnirea cu tovarășul Nicolae Ceaușescu a constituit pentru locuitorii Timișoarei un fericit prilej de a-i exprima, încă o dată, simțămintele de fierbinte dragoste, stimă și recunoștință, pentru grija permanentă ce o poartă prosperității .continue a județului lor, pentru clarviziunea, dinamismul și pasiunea revoluționară cu care acționează în vederea progresului neîntrerupt al patriei, bunăstării și fericirii popo
St .
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rului nostru, creșterii prestigiului și rolului Rc4fcâniei socialiste în lume.Aceste sentimente profunde și-au găsit o pregnantă expresie chiar din primele clipe ale sosirii la Timișoara a secretarului generai al partidului.La coborîrea din avion, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea,, de pai-tid și de stat sînt salutați cu căldură de tovarășul Petre Dănică, prim-secre- tar al Comitetului județean Timiș al P.C.R., președintele Consiliului popu- . Iar județean.In întîmpinare au venit mii de timișoreni.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu părăsesc aeroportul, într-o mașină deschisă, îndreptîndu-se spre Timișoara. Aceeași ambianță caldă, sărbătorească o regăsim la intrarea în oraș. Aici, primul secretar al Comitetului municipal Timișoara al P.C.R., primarul municipiului, Radu Bălan, adresează tovarășului Nicolae
Cu prilejul vizitei de lucru a tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste România, în 
județul Timiș și al deschiderii anului școlar și univer
sitar 1979—1980, astăzi va avea loc în municipiul Ti
mișoara o mare adunare populară. Posturile de radio 
și televiziune vor transmite direct această manifestare 
in juruj orci 11,00.

Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, în numele celor 300 000 de locuitori ai Timișoarei, un călduros bun-venit. „Vă rog să-mi permiteți — a spus primarul Timișoarei — ca. în numele Comitetului, municipal de partid, alConsiliului popular și altuturor locuitorilor mu- !nicipiului Timișoara, săvă , ofer cheia și placheta orașului, ca,is^gibol al sti-, mei și respectului al dragostei nețărmurite pe cara v-o purtăm. Să ne trăit’., ani mulți și fericiți, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu !".
Răspunzînd, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu a spus : 
„Vă mulțumesc • pentru 
urarea de bun venit și 
pentru primirea pe care 
ne-o fac comuniștii, toți 
oamenii muncii din Timi
șoara".La întreprinderea mecanică Timișoara (I.M.T.) miile de muncitori — români, germani, maghiari, sîrbi — își exprimă prin îndelungi aplauze și ovații deosebita bucurie de a se

(Continuare în pag. a 4-a)

Din abatajele 
mecanizate, cărbune 

peste prevederiAngajați plenar în realizarea și depășirea sarcinilor de plan, minerii de la sectoarele IV și VL ale minei Lupeni au extras, la zi, peste sarcinile planificate, 2376 tone de cărbune, depășind productivitatea muncii planificată în cărbune cu 1234 kg/post. . De remarcat este, de asemenea, faptul că oamenif muncii de la cele două sectoare complet mecanizate au extras de la începutul anului peste 41 000 tone cărbune. Succesele minerilor de aici au la bază o intensă preocupare pentru întreținerea și buna funcționare a utilajelor din dotare.

Noul an de învătămînt se deschide astăzi
Sub semnul calității întregii 

activități școlare

Moment sărbătoresc pentru maiștrii minieri Mihai 
Doroftei, Mihai Ursu și minerii Varfile Moldovan, Ni
colae Crețu, Ilie Drăgoescu și Mihai Sokacsi, de la sec
torul V al minei Lupeni.

Foto : Gh. OLTEANU

Sesiunea Consiliului popularIn contextul unei societăți a muncii și a creației — societatea socialistă multilateral dezvoltată — învățămîntul, așezat pe temeiurile științifice ale politicii partidului, este chemat, împreună cu toți ceilalți factori educativi, să facă din fiecare cetățean un constructoi- entuziast și plin de inițiativă al comunismului, un luptător ferm pentru progres. Avînd drept călăuză în acțiune Programul partidului, documentele programatice ale celui de-al Xll-lea Congres al partidului, toți cei peste 1600 de slujitori ai școlii din Valea Jiului și cei peste 36 00Q de copii și elevi care se- pregătesc în unitățile școlare din municipiu, își concentrează efor

turile în noul an de învăță- mînt pentru a-și aduce contribuția deplină la creșterea nivelului calitativ al învățămîntului.In această atmosferă de înaltă răspundere și de puternică efervescență politică .— caracteristică marilor evenimente din viața poporului, a 35-a aniversare a revoluției de eliberare națională și socială, antifascistă și antiimperialis- tă și marele forum al comuniștilor, Congresul al -XII-lea al partidului, care va avea loc în toamna a- cestui an —, noul an școlar a fost precedat de rodnice dezbateri ale cadrelor didactice din Valea Jiului pentru stabilirea și transpunerea în viață, a celor mai adecvate metode pen

tru a realiza o calitate superioară în procesul ins- tructiv-educativ. La baza acestor, măsuri se află înseși rezultatele bune obținute in anul de învățămînt precedent, tot mai multe școli avînd o promovabili- tate integrală, indiciu al muncii pline de răspundere pentru eficiența formativ- informativă a lecțiilor, a procesului tot mai larg de modernizare a metodologiei didactice,- a legăturii sistematice dintre toți factorii educativi. O condiție a eficienței învățămîntului din municipiul nostru a fost orientarea fermă spre
Prof. Vasile BACOI, 

inspector școlar județean

(Continuare în pag, a 3-a)

municipalTeri a avut loc sesiunea Consiliului popular municipal Petroșani. La lucrările sesiunii au luat parte deputați, conducători aj unor întreprinderi și instituții din munieipiu, reprezentanți ai unor organizații de masă și obștești. In cadrul sesiunii a fost prezentat un raport al Comitetului executiv al Consiliului popular municipal cu privire la realizare^ planului de aprovizionare și desfacere, înfăptuirea sarcinilor privind modernizarea rețelei . comerciale, precum și ’măsurile luate pentru aprovizionarea’ populației în peripada de toamnă—iarnă. La cel de-al doilea

Petroșanipunct al ordinei de zi a fost prezentat un raport ■de activi tain al comisiei permanente comerț, cooperație, aprovizionare, prestări de servicii și agricultură. .’Pe marginea rapoartelor prezentate au luat cuvîn- tul tovarășii : Petru ’ Barbu, Petru Ionașcu, Ion, Pîrvulescu, Gavrilă David, Ion Cătuțoiu, Ion Carabă, Dumitru Bogdan, Traian Blaj și Nicolae Haneș.în încheierea lucrărilor a fost adoptată în unanimitate o hotărîre cu privire la îmbunătățirea activității de comerț în a- ceastă perioadă. . .



2

Un util instrument de lucru pentru 
crganizațile de partid și colectivele miniereDe sub teascurile tipografiei devene a ieșit, recent, cel de-al doilea număr al seriei „Din expe

riența organizațiilor de 
partid", ciclu editat prin grija Comitetului județean de ' partid. „MECANiZ.l- 
REA COMPLEXA A MI
NELOR DE CĂRBUNE" abordează sarcinile actuale și de perspectivă ale mineritului Văii Jiului, în lumina Pro.ectului de Directive ale Congresului al Xll-lea al P.C.R., a indicațiilor secretarului general al partidului, tovarășul Niiolae Ceaușescu, cu prilejul vizitelor' în municipiul nostru.Pornind de la experiență pozitivă a Unor colective fruntașe de muncă, a- pelînd la nume de prestigiu din rindul specialiști-, •lor — muncitori, ingineri, cadre didactice de la activiști de partid — culegerea se dovedește a fi un bun instrument de lucru, prin soluțiile concrete pe care le propune în mecanizarea complexă a lucrărilor miniere din Vale, ca imperativ prioritar al obținerii unor cantități sporite de cărbune, in condițiile de înaltă eficiență economică. Sînt urmărite eu precădere căile de sporire a productivității muncii, de reducere a cheltuielilor materiale, a consumurilor de energie pe tona de cărbune. Mecanizarea lucrărilor din a- bataje •— demonstreazăconvingător specialiștii — implică o restructurare a concepției despre progres tehnic, despre relația ' uti- laj-om, policalificarea și specializarea muncitorilor și cadrelor tehnico-ingine- 
rești din formațiile de lucru. Sînt relevate condițiile necesare pentru realizarea acestui deziderat — 
organizarea judicioasă, a-
plicarea tehnologiilor a-

La Casa de cultură din Petroșani se fac înscrieri pentru cercurile de depanatori -radio —■ tv., cursuri de dactilografii?, croitorie si- broderie. (C.D.)•--------Constructorii șantierului 2 Vulcan al I.C.M.M. 

vansate de lucru, întronarea unui înalt spirit de disciplină muncitorească. Aportul .inițiativelor muncitorești de la întreprin- derilafeninifcre din Petrila, Lupeni, Uricani, I.U.M.P. etc. este materializat în experiența dobîndită la nr velul unor brigăzi cu .rezultate deosebite, șublini-

traduce în viață indicația secretarului general al partidului nostru, ca fiecare cadru de conducere, începind de la șeful de brigadă să acționeze ea om politic, să contribuie eficient la munca de educare comunistă a oamenilor muncii.Culegerea cuprinde o reliefare grafică excelentă a acțiunilor desfășurate pe 
frontul mecanizării, deta
liile asupra stilului și metodelor de muncă la nive
lul unor formații sau în
treprinderi miniere, indică acțiuni concrete în dome
niul organizării muncii pe 
fluxuri de producție, dar au atacat în această săptămână, un nou obiectiv social — o cantină-restau- rant independentă cu, o capacitate de 600 de locuri al cărei beneficiar va ti I.C.S.M. Vulcan. (LV.)♦ ---------Săptămâna în curs a fost rodnică in rezultatele obținute de tinerii de la I.M. Aninoasa, în cadrul acțiunilor în sprijinul producției : 16 cărucioare 

o idee- se detașează pregnant — pledoaria ' pentru mecanizare este susținută ca o preocupare j" permanentă, care declanșează o variată paletă de măsuri în cadrul unui amplu program tehnic, politic și educativ.Acest al doilea număr 
al seriei „Din experiența organizațiilor de partid", dedicat mineritului Văii Jiului, îmbie la un dialog fertil în activitatea organizațiilor de partid și colectivelor de muncă- din municipiul nostru, ' se constituie în- tr-o reușită e- ditorială, întrucât popu- larizînd experiența acumulată, promovează un spirit emulatîv în înfăptuirea programului de meeajjiza- re complexă a „activității din subteran, în concordanță firească, armonioasă cu necesitățile industriei românești și progresul tehnic, cu ridicarea permanentă a nivelului xle trai material și spiritual al minerilor și familiilor lor, în contextul ascendentului drum de împliniri ale socialismului din patria noastră. Iată de ce „Mecanizarea complexă a minelor de cărbuni" se recomandă și se impune de la 

sine ca agendă de lucru a organizațiilor de partid și colectivelor de muncă din întreprinderile noastre miniere.
len VULPEde lemn, 3 vagoneți cu plasă, 3 vagoneți cu bandaje, peste 100 de vago-- neți reparați și redați circuitului de transport, iată rodul muncii în afara orelor de program, obținut de .uteciștii de la mina Aninoasa. (M.B.)----- —---- -In perioada vacanței de vară la Institutul, de mine din Petroșani a fost amenajat, cu sprijinul

Aspect din cadrul complexului alimentar „Mercur", amplasat în tînărui car-» 
tier Coroeșli din Vulcan. Varietatea mărfurilor atrage zilnic numeroși cum
părători. Foto: Șt. NEMECSEK

Semne de întrebare MATEI ADAM, Is-

APA CURGE, 
RILE LA FEL.

SESIZA-Aproapede intersecția dintre străzile Anton Pann și Cuza Vodă din Petroșani s-a spart de măi multe zile conducta de apă- potabilă. Pentru a nu se face risipă de apă, tovarășa Elena Hamz, ■ secretara organizației de partid nr. 6 din cartier a anunțat telefonic pe cine trebuia, să vină să repare conducta. „Faceți rezervă de apă că venim joi s-o reparăm", s-a auzit de la celălalt capăt al firului. Joia cu promisiunea a fost în 30 august a.c., dar de venit să repare conducta n-a venit -nimeni de la secția apă a I.G.C.L. nici pînă în joia următoare. Cazuri similare au fost sesizate redacției de tovarășa Maricica Daj de pe strada M. Eniinescu și de Nicolae Călțunoni, de pe strada Barbu Delavrancea nr. 16 tot din Petroșani. De ce nu reparați la timp conducta, tovarăși de, la I.G.C.L. Petroșani, carestudenților și sub coordonarea catedrei de electrotehnică, un nou laborator fonic. Destinat învățării limbilor străine, laboratorul este dotat cu aparatură audio-vîzuală modernă și oferă condiții optime de studiu, pentru 25 de studenți. (T.S.)

răspundeți de această problemă ?
RISIPA ȘI MURDĂRIE. Strada 23 August este o . arteră intens populată a orașului Petroșani. Locuitorii străzii s-au obișnuit* * cu zgomotul mașinilor. Ii deranjează însă faptul că unele basculante care transportă betonul înnămolesc, pur și simplu, strada și trotuarele eu ciment preparat cu balast, care dacă nu-î măturat și ridicat cu operativitate face priză. In plus, de la locul de încărcare și pînâ la destinație, se face o adevărată risipă de beton, atît de necesar șantierelor de construcții. De ce nu se pune stavilă risipei de materiale și murdăririi unor străzi ale ,o- rasului ? nici cumpărat, întrucît 

este proprietate de stat 
Dacă doriți și alte amă
nunte, treceți pe la redacție.

PETRU ȘTEF, Vtilcaa: Strada în cauză a fost „plombată*. Vă mulțumim și pentru celelalte scrisori. * -
IOAN CIUR, Petroșani : Vă rugăm să treceți pe la redacție pentru a lămuri nedumeririle dv. •

ANONIMA, Vulcan: Ți-^ neți cu orice preț să vă răspundem, dar de ce nu ați avut curajul să semnați sesizarea ? Vă spunem noi: fiindcă realitatea e alta. Cele sesizate nu s-au confirmat!

CONTAINER UITAT. 
Lingă terenul de joacă pentru copii, aflat intra străzile Unirii și Viitorului din cartierul Aeroport. —Petroșani se află un container pentru colectarea reziduurilor menajere. Din neglijența sau nepăsarea celor ce asigură salubritatea orașului, containerul cu pricina stă, uneori cu săp- tăminile, fără să fie transportat. Nemaiavind unde pune gunoiul, locatarii îl depozitează lingă container, dînd un aspect neplăcut împrejurimilor. Amplasarea în cartierele orașului a unor containere de mare capacitate a avut -drept scop o mai bună curățenie a orașului. Atunci de ce este uitat containerul cu pricina ? (C.D.)

croni: Vă rugăm să tre-ceți pe la redacție pentru a ne furniza amănuntele necesare clarificării situației la care vă referiți.
PETRU EIZINO, VnL can : Vînzarea la care vă referiți este nelegală. Garajul construit este proprietatea dv. Terenul pe care e construit nu poate fi vîndut și

Răspundem 

cititMilw

(Urmare din pag Dnomico-soeială să se înregistreze o creștere cantitativă și; totodată, calitativă, sa he obținute succese' pe măsura posibilităților și la nivelul condițiilor create în fiecare întreprindere sau șantier, la fiecare loc de muncă.In activitatea de extracție a cărbunelui, dările de seamă, dezbaterile vor scoate in evidență experiența pozitivă a organizațiilor de partid care au obținut rezultate superioare, aportul comuniștilor situați în fruntea activității politice, economice și organizatorice, spiritul -de inițiativă în promovarea noului, a metodelor și tehnologiilor înaintate, răspunderea și fermitatea cu care s-a acționat pentru perfecționarea organizării și conducerii producției și a muncii, promovarea au- toconducerii muncitorești și autogestiunii financiare, aplicarea noului mecanism economico-financi- ar, întărirea ordinii și disciplinei. Totodată, dat fiind faptul că într-o seamă 
de colective s-au înregis-

Adunările și conferințele pentru dări 
de seamă și alegeritrat lipsuri și carențe, dările de seamă și dezbaterile vof scoate :n eviden-j ță cauzele reale ale rămî- nerilor în urmă la producția fizică, ale nereali- zării indicatorului de productivitate a muncii și a altor indicatori tehnico- economici. Spunînd lucrurilor pe adevăratul lor nume, combătând cu fermitate practica și. tendința unora de a apela la justificări, comuniștii vor contribui activ la înlăturarea neajunsurilor și îmbunătățirea rezultatelor economice, la imprimarea unui ritm accelerat în toate sectoarele, la creșterea răspunderii față de îndeplinirea sarcinilor de plan în toate formațiile de lucru.Cu prioritate, adunările și conferințele pentru dări de seamă și alegeri sînt chemate să analizeze au toată răspunderea modul în care s-a acționat și se acționează pentru înfăp

tuirea programului de mecanizare a extracției de cărbune, a programelor de creștere a productivității muncii, de perfecționare a forței de muncă, de reducere a cheltuielilor de materii .și materiale, e- nergie și combustibili, astfel ca pe baza concluziilor ce se- vor desprinde, să fie adoptate măsuri care să conducă Ia intensificarea preocupărilor și creșterea răspunderii cadrelor tehnico-inginerești, a conducătorilor formațiilor de luciu, în aceste domenii. Mecanizarea, chezășia creșterii producției fizice și a productivității muncii, teren de promovare a noului, a gîndirii tehnice înaintate constituie, în primul rînd, pentru comuniști, prilejul afirmării e- xigenței și autoexigenței în țot ceea ce se întreprinde pentru dobândirea u- nor importanțe mutații în activitatea minieră, ca

re să conducă Ia creșterea ritmurilor și proporțiilor extracției de cărbune, să asigure preluarea sarcinilor ce vor sta în fața . întreprinderilor miniere în următorii ani. Concomitent cu preocupările pentru creșterea randamentelor, îndeosebi la locurile tie muncă cu grad înalt de mecanizare, o atenție deo- , sebită va trebui acordată întreținerii corespunzătoare a utilajelor moderne din dotarea minelor, calității reviziilor și reparațiilor. Rezultă ca o îndatorire primordială a comuniștilor, să întreprindă cu prilejul alegerilor, analize de maximă eficiență, să adopte hotărîri mobilizatoareprin care. organizațiile de partid să-și întărească forța de acțivne, capacitatea- de a soluționa problemele actuale , și cele viitoare ale creșterii extracției de cărbune.

Manifestîrrd aceeași exigență sporită, comuniștilor din activitatea de construcții sociale și investiții le revine îndatorirea de a dezbate și direcționa întreaga activitate politică, organizatorică, economică în vederea recuperării unor restanțe, încadrării în graficele de execuție, bunei gospodăriri a materialelor de construcții, a- plicării de tehnologii înalt productive- și, totodată-, e- fieiente din punct de vedere economic. Este cunoscut că îndeosebi în construcțiile. sdcial-culturale și de locuințe sînt restanțe importante la o seamă de obiective din programul de dezvoltare edilitară a municipiului. Organizațiilor de partid din construcții le revine îndatorirea de mare răspundere dfe a acționa pentru ' recuperarea lor, de a grăbi ritmul de lucru pe șantiere. și folosi 

la maximum dotarea tehnică existentă.In toate ramurile activității ec'onomice, in toate 
compartimentele -producției, cercetării, învățămân
tului și celorlalte dome
nii, adunările -și conferințele de alegeri sînt chemate să adopte hotărâri concrete cu termene și responsabilități precise prin care să fie cuprinse cele mai diverse aspecte ale muncii de partid, să fie activizați toți membrii organizației, să se acționeze permanent pentru întărirea controlului de partid și creșterea răspunderii partinice față de sarcinile încredințate. Prin hotărîri viabile, mobilizatoare, printr-o preocupare sporită pentru îndeplinirea lor și Un control exigent asupra aportului individual al comuniștilor, viața organizației, activitatea productivă și de educație comunistă vor dobândi o calitate nouă, superioară, corespunzător exigențelor sporite ce vor sta în fața noastră în a- ceastă etapă, în lumina o- biectivelor ce vor fi stabilite de înaltul forum al
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,,La baza întregii activități politico-edu
cative, ideologice trebuie să stea neabătut 
concepția noastră revoluționară materialist- 
dialectică, socialismul științific, care își gă
sesc o expresie pregnantă în Programul 
partidului, în documentele de partid".

NICOLAE CEAUȘESCU

ZIMBET PENTRU
REÎNTOARCEREA 
RINDUNELELOR

ÎNVĂȚĂMÎNTUL
PRINCIPAL IZVOR DE CADRE 

FORMATE LA ȘCOALA MUNCII

w V A

Să cunoști bine un om înseamnă să mănînci cu el cîțiva saci buni cu sare, spune un proverb bătrînesc. Pe Speranța Popescu o cunosc însă și cei mai tineri părinți din cartierul petrilean, care, prin nume, prăznuiește Ziua femeii. Directoarea grădiniței cu creșă nr. 1 împlinește un sfert de veac de muncă în Valea Jiului. In așteptarea „boboceilor" de toamnă e- ducatoarea Speranța Popescu își deschide sufletul ca o mimoză, cînd e vorba de copii. Dragostea pentru ei se constituie într-un permanent mediu familial — tatăl dînsei a fost învățător, soțul este profesor.Blocuri mari ocrotesc grădinița cu creșă, pe sub streșinile ei au rămas cuiburi goale dglut, rindune- lele au plecat, vocea caldă a directoarei e 'atît de firească în această clădire pe care o vizităm, dulăpioa- rele-pătuț își așteaptă stă- pînii, clădirea are doar șase ani vechime, tocmai din vremea cînd partidul, la Plenara din 18—19 iunie 1973, a hotărît ca e- clucația preșcolarilor să se constituie în prima treaptă, pregătitoare, a învățămîntului.— Ce primează în viața unei educatoare — profesia sau vocația ? ■— Dragostea pentru copii. Fără dragoste nu se poate. Dar o bună educatoare iși împlinește vocația .printr-un înalt professionalism. Este destul de greu să pătrunzi în sufletul copilului, să le sădești sentimente, deprinderi, convingeri.— Există, desigur, o diferență între munca educatoarei " Speranța Popescu din 1952 și a celei din 1979...— Este un drum lung între cele două. In Petrila erau doar două grădinițe, astăzi sînt zece. Atunci e- rau la modă activitățile libere, la latitudinea educa
toarei. Astăzi avem programe școlare obligatorii, care urmăresc pregătirea unor copii capabili să facă față învățăturii, cu alte cuvinte, sarcina noastră _ este să preîntîmpinăm eșe

Instantaneu din laboratorul de fizică a) Liceului 
industrial minier din Lupeni. , » •' ,

cul școlar. De altfel, cu învățătorii claselor I—IV desfășurăm acțiuni comune în cadrul comisiilor metodice. Noua programă a sosit deja de două zile — mult îmbunătățită, cu.activități comune și la liberă alegere, structurată cu sarcini în dozare, pe grupele mică, mijlocie și rhare. A- poi, baza materială a sporit de la an la an. Să luăm un exemplu mai recent — la inaugurarea acestei grădinițe cu creșă aveam doar 49 de scăunele, astăzi avem 12 săli de clasă, fiecare cu cîte 15 mă
suțe și 39 de scăunele. Dispunem, pentru buna desfășurare a procesului instruc- tiv-educativ de radio, televizor, picup, de două a- parate de proiecție.27 de generații au ascultat glasul acesta cald, mul- ți sint acum oameni buni și mari, fiindcă Speranța Popescu a avut toată viața crezul că, la o virstă fragedă, copilul trebuie să rătnînă copil, dar să învețe din joc și tot ceea ce face, în cadrul acțiunilor organizate de șoimi ai patriei să devină un adevărat OM. In acest mijloc de septembrie, din nou, activitate febrilă. Colegele mai tinere sînt pe teren, pentru a cuprinde în grădinițe toți preșcolarii recenzați. Este o sarcină dificilă, fiindcă mai sînt, din păcate, și părinți care mai neglijează educația propriilor odrasle.— Nouă nu ne e^indife- rent acest “lucru. La. lectoratele cu părinții, prin comisiile de femei pe cartiere, de la întreprinderile miniere și fabrica de mobilă, care trebuie reacti- vizate. de această dată vorbesc în calitate de președintă a comisiei de femei pe oraș, va trebui să milităm, eu mai multă consecvență, pentru cuprinderea tuturor copiilor în cadrul învățămîntului preșcolar.Grădinița cu creșă nr. 1 va funcționa în această toamnă cu 400 de „bobocei", între care 100 la creșă. In al 27-lea an de a- postolat, o întreb pe Speranța Popescu care îi sînt satisfacțiile profesionale.

t

Cresc copiii... undă de nostalgie, multă mîndrie în Speranței Popescu.

— Acum, sub ochii mei, cresc fetițele lui Gheorghe Buday, strungar la I.U.M.P. |ț AI. Vasinca. Pe vremuri amîndoi au mers la grădinița în care lucram ca e- ducatoare. Dintre „copiii mei", care au pornit în viață cu sfaturile și învățătura mea, Doina Vasiles- cu este acum educatoare în Petroșani, la grădinița de lîngă Teatrul de stat, iar Emilia Dâbciu este învățătoare la Școala nr. 5 din Petrila.E o dar și glasul In pragul grădiniței, două fetițe au venit să-și ia ră- mas bun de la fosta lor directoare. In această toamnă merg la școală. In clasa I, spun ele cu mîndrie. Dar vor mai veni pe la „tovarășa", fiindcă fratele lor, Lucian, este „student" la grădiniță... îmi aduc a- minte, că acum 30 de ani, un băiețel tuns chilug, învăța, cu primul lui învățător, primul cîntec mai complicat melodic : „A ruginit frunza din vii /Și dunelele au plecat"...Mă uit Ia streașină chetei clădiri cu etaj grădinîței-creșă. Cuiburile sînt pustii, da, rîndune- lele au plecat spre țările calde. Vor reveni cu siguranță la primăvară și e- ducatoarea de inimă Speranța Popescu le va întîm- pina, împreună cu colegele ei mai tinere, cu același zîmbet cald, ca pe fiecare generație de copii pe care i-a pregătit sau ii va pregăti pentru viață.

rîn-co-a

Ion VULPE

Educație prin muncăIn laboratoare de specialitateț cabinete sau atelie- re-școglă, procesul instructiv-educativ din liceele Văii Jiului are un caracter formativ, creînd (așa cum este la lieeele industrial miniere din Petroșani și Lupeni) posibilități individuale de muncă pentru e- levi, desfășurînd o activitate diferențiată și cu valoare modelatoare, legată în permanență de. procesul economic principal din municipiu — mineritul. , Și această preocupare pentru modernizarea spațiului de învățămînt și aplicarea unor noi metode de instruire reprezintă o acțiune sistematică și la liceele industriale din Petrila și Vulcan, Ia liceul de matema- tică-fizică din Petroșani sau la cel economic. Avînd un conținut practic, apt să modeleze personalitatea elevilor, învățămîntul liceal își exprimă eficiența acestei structuri în special în timpul vacanțelor de vară, în cadrul șantierelor de muncă patriotică sau la acțiunile organizate în licee pentru perfecționarea spațiilor didactice. Prezenți în haine de lucru pe șantierele de construcții șocial-culturale sau industriale, alături de muncitori, elevii liceelor din Valea Jiului au efectuat zeci de mii de ore muncă, învă- țînd să dea o expresie socială entuziasmului lor tineresc, priceperilor și deprinderilor.
Formarea

Șantierul de muncă patriotică, cadru de manifestare a educației tineretului 
școlar din Valea Jiului. Feto : Gh. OLTEANU

Stag e
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(Urmare din pag. IJviață, integrarea organică în . problematica social-e- conomică. In ultimii ani, pornind de la indicațiile tovarășului N i c o 1 a e Ceaușescu, secretarul general al partidului, procesul de învățămînt a străbătut etape de transformări revoluționare în vederea pregătirii tineretului pentru muncă și viață, a asigurării cadrelor necesare pentru toate sectoarele activității social-economice. A- ceste două direcții — calitatea muncii instructiv-e- ducative și integrarea com-

studenților la școala■ Institutul de mine din Pe-. troșani își Orientează întreaga activitate spre contactul nemijlocit cu problematica economică a Văii Jiului. Instituție de învățămînt și, în același timp, de activitate științifică, institutul de mine așează Ia baza întregii munci spiritul program'elor-directivă de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică, de creștere și aprofundare a documentelor al Xll-lea al partidului.O componentă esențială a învățămîntului superior cu profundă valoare formativă asupra sțudenților, o reprezintă ' cercetarea științifică cu aplicabilitate practică. Prin cele 34 contracte încheiate,- colectivul de cercetare — cadre di

plexă în viața Văii Jiului — ne vor sta cu prioritate în atenție și în acest an școlar, ele constituind principalele elemente care dau eficiență socială procesului de învățămînt.Educarea tineretului în spiritul muncii, pregătirea sa pentru muncă, viață și creație pornește încă din învățămîntul preșcolar %(și este semnificativ că 95 la sută dintre copiii din Valea Jiului vor fi cuprinși acest an în grădinițe) și continuă, se adîncește băncile școlii, în atelie- de producție, în practi- soeial-economieă, pînă însușirea unei meserii- treptele liceale. In anii
în se pe re ca 
la în treeuți în Valea Jiului s-a acumulat o experiență bună în această privință, munca concretă fiind • o școală a educației munci-,- dorești. Exigențele noului an de învățămînt, care se deschide sub semnul calității, impun aplicarea unor noi măsuri în școli pentru perfecționarea pregătirii practice a elevilor (dotarea atelierelor, Condițiile tehnico-măteriale ale laboratoarelor și cabinetelor, colaborarea cu întreprinderile patronatoare) și a însușirii cît mai adînci a cunoștințelor.In opera de educare a tinerilor se formează și personalitatea armonioasă a viitorului om al muncii. Ne revin sarcini de mare responsabilitate în educarea moral-politică, în înarmarea elevilor cu cele mai noi cunoștințe teoretice, 

muncii din Valea Jiuluidactice, studenți și specialiști din activitatea economică —, prin raționalizările și inovațiile propuse și aplicate, în acest an, institutul de mine este ancorat în .problematica' mineritului românesc. Dar, pornind de la sarcinile de viitor ce revin Văii Jiului, institutul de mine va trebui să-și orienteze și în a- cest an cercetarea — care este o sinteză edificatoare Congresului a procesului de învățămînt— spre elaborarea de tehnologii și metode moderne spre exploatarea intensivă, în condițiile .de maximă e- ficiență economică, a rezervelor de cărbune și șisturi bituminoase, spre îmbunătățirea tehnologiilor de preparare a cărbunelui.In noul an de învățămînt, institutul de mine 

științifice, culturale, cunoș^ tințe care să se degaje din atitudinea și comportarea lor în viața de fiecare zi,. Toți educatorii, «âmpreună. cu organizațiile de tineret, familiile și colectivele de oameni în care muncesc elevii, trebuie să contribuie la dezvoltarea spiritului revoluționar, militant al tinerilor, pentru educația patriotică, realizată prin diverse metode în care să fie implicată gîndirea personală. Este o datorie de prim ordin să cultivăm la elevi dragostea față de patrie, partid și popor, să le formăm conștiința necesității de a duce mai departe împlinirile înaintașilor, contribuind la sporirea a- vuției materiale și spirituale a patriei strămoșești, înfăptuind în mod conștient și entuziast internă și externă dului..Pentru acest nou de an școlar, în pierea unui moment referință pentru învățămîntului românesc— Congresul educației și învățămîntului, perfecționarea de conținut și calitatea procesului instructiv-educativ din învățămîntul Văii Jiului, reprezintă suportul tuturor viitoarelor realizări ale unei activități stăruitoare pentru ca tinerii, a- flați azi pe băncile școlii, să' devină mâine oameni de
o 

bu- 
pa-

politica a parti-început apro- de viitorul

nădejde, făurițori, pe treaptă superioară, ai năsțării și prosperității triei.
dispune de 36 laboratoare, 12 săli de proiectare-desen, amfiteatre, cabinete cu a- teliere de producție aflate într-un susținut proces de modernizare, creînd condiții bune de studiu, de muncă și educație. întreg potențialul științific al institutului, instituție care și-a format un prestigiu solid în cei 31 de ani de existență în Petroșani, trebuie orientat cu fermitate și prioritate spre problematica mineritului din Valea Jiului, acest fapt dind eficiență educativă întregului proces de formare a specialiștilor chemați să realizeze în practica social- economică Programul partidului, documentele Congresului al Xll-lea al partidului. j

Noul an de învățămînt superior minier se deschide sub impresia mobilizatoare a cuvîntării secretarului general al partidului,’ tovarășul Nicolae Ceaușescu, rostită la marea adunare populară de la Lupeni, în care se subliniază : „Activi
tatea din Valea Jiului va o- 
cupa un loc prioritar și in 
viitor, și trebuie să facem 
totul pentru a asigura rea
lizarea, în 1985, a cel pu
țin 15—16 milioane tone 
de cărbune. Pînă în 1990 
trebuie să asigurăm din 
Valea Jiului cel puțin 80 
Ia sută din cărbunele coesi- 
ficabil pentru metalurgia 
din România". In pregătirea specialiștilor pentru minerit, prin integrarea armonioasă și eficientă a învățămîntului cu cercetarea, proiectarea și producția, 
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„boboci".
primul dialog intre

Foto : Ion LICIUConsfătuire de lu- la C.C. al P.C.R., și complexa mi- a’ Institutului de în societa-

moral-politice și profesi
onale a studenților într-un 
contact nemijlocit cu pro
blematica mineritului din 
Valea Jiului, cu viața oa
menilor muncii. In cadrul 
adunării au fast evidenția
te sarcinile importante 
re revin Institutului 
mine în urma vizitei 
lucru întreprinsă in
lea Jiului de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului, 
în vara acestui an.

Luind cuvîntul'in cadrul adunării, tovarășul Ion Ciueu a subliniat, în ’ spiritul cuvîntărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, . rostite la marea adunare populară de la Lupeni și la recenta cru de nobila siune mine, a școlii, tea noastră socialistă. Prin integrarea armonioasă a învățămîntului cu cercetarea și producția, cheia de boltă a întregii activități, prin preocuparea neobosită a cadrelor didactice și studenților ,a consiliului profesoral și Asociației studenților comuniști, sub conducerea organizației de gartid, Institutul de mine trebuie să pregătească ingineri specialiști capabili să rezolve problemele tehnice ridicate de minerit în lumina documentelor Congresului al Xll-fea 
al P.C.R. Programul elabo
rat de partid pentru do
tarea tehnică a mineritului din Valea Jiului, din toată țara, ridică în fața specialiștilor probleme de mare complexitate, pentru a ■ căror soluționare 
ei trebuie formați, încă din studenție, în vederea stimulării capacității tehnice și organizatorice, a spiritului de invenție și i- novație. încă din timpul studiului din institut, viitorii specialiști trebuie să-și formeze spiritul novator, în contact cu cercetarea științifică și practica în producție, pentru a face față cu toată răspunderea solicitărilor activită.- ții social-econornice. Modelatori de conștiințe și activiști ai partidului în industrie, studenții — viitori specialiști — trebuie să fie pregătiți multilateral și temeinic, printr-un

Avancronicăîn Valea Jiului avem un sfîrșit de săptămînă sărac în competiții sportive. Doar fotbalul este prezent la nivelul diviziei C, județului și nelegitimaților. • în
cepem cu meciurile jucătorilor nelegitimați. E vorba 
de întrecerile de fotbal de duminică, ora 9, de pe stadionul Jiul, în organizarea comitetelor de sindi
cat și U.T.C. din 
I.C.P.M.C. Petroșani, ticipă reprezentativa tuției organizatoare, 
cum și cele de la

cadrul Par- insti- pre- I.P.H.
TELEX • TELEX t TELEXSîmbătă dimineața s-a înapoiat în Capitală delegația sportivilor români participanți la Jocurile Mondiale Universitare de la Ciudad de Mexico, competiție la care reprezen-

program de, activități politico-educative și culturale care să le modeleze conștiința, devenind promotori ai noului, revoluționari în gîndirea tehnică, în știința românească, în transpunerea în viață a Programului partidului.Intr-o atmosferă de profund atașament la tica internă și externă partidului, i——ț: adunare suflețire dresată trai al Comunist tovarășului 
CEAUȘESCU, secretar general al partidului.

„Momentul de intensă 
bucurie^ce-1 constituie des
chiderea anului de învă
țămînt universitar 1979- 
1980 — se spune în telegramă — oonstituie pen
tru cadrele didactice și 
studenții Institutului de 
mine Petroșani și cadrul 
unei responsabile analize 
asupra sarcinilor ce le re
vin în realizarea obiec
tivelor politicii partidului, 
față de care, ca 
una, își exprimă 
deplină adeziune, 
le de Directive 
Congresul al XII-Iea 
partidului 
directivă de 
ințifică, dezvoltare 
logică și de introducere a 
progresului tehnic in pe
rioada 1981-1990 și direcți
ile principale pînă în anul 
2000, documente programa
tice ce atestă ’holăritoarea 
dumneavoastră contribu
ție la elaborarea liniei 
generale a dezvoltării în 
perspectivă a societății ro
mânești prevăd sarcini 
deosebit de importante 
în domeniul industriei ex
tractive și a asigurării bâ
zei energetice. Noi, cei ce 
sîntem, ori ne formăm pen
tru a deveni specialiști cu 
pregătire superioară în a- 
cest domeniu, sîntem de
plin conștienți de impor
tanța cerinței și amploarea 
eforturilor necesare pen
tru a asigura în perspec
tivă baza internă de mate
rii ptinie și . realizarea în 
1990 a cel puțin 60 la su
tă din producția de e- 

. nergie pe bază de cărbune.
In recenta vizită de lu

cru din Valea Jiului și 
în cuvîntarea la marea 
adunare populară de la 
Lupeni ne-ați indicat

poli-1 aparticipants la au aprobat cu în- o telegramă, a- Comitetuiui Cen- Partidului Român, 
NICOLAE

întotdea- 
cea mai 

Proiecte- 
pentru 

ai 
și Programul- 

cercetare ști- 
tehno-

și C.C.Ș.M. Petro-Deva. CentruUde-proiectări ■ Gorj ’ ------ -șani. Competiția este dotată cu „Cupa proiectantului".• Duminică, ora 11, pe stadionul din Vulcan are loc meciul dintre divizionara C din localitate și Minerul Oravița (la ora 13 juniorii). • Tot duminică, în campionatul județean, se întîlnesc începînd cu ora 12,45, echipele C.F.R. Petroșani — Minerul Uri- cani și Preparatorul Pe- trila — Parîngul Lonea (în deschidere juniorii). (C.D.) 
tanții noștri au realizat un succes de prestigiu, situîn- du-se pe locul trei în clasamentul pe națiuni, cu 31 de medalii, dintre care 13 de aui^ 3 de argint și 15 de bronz.

claritate sarcinile și mo
dalitățile realizării lor. 
Ne angajăm să le reali
zăm în întreaga activita
te de pregătire a specia
liștilor, de integrare a în
vățămîntului eu cerceta
rea și producția, astfej in
cit cerințele prioritare 
formulate de partid — me
canizarea complexă a ex
tracției cărbunelui în 
Valea Jiului, modernizarea 
tehnologiilor exploatării 
tuturor rezervelor utili
zabile - de substanțe mi
nerale’ utile, îmbunătăți
rea proceselor de organi
zare și conducere in in
dustria minieră — să-și 
găsească rezolvările Ia ni
velul calitativ necesar 
prin contribuția plină 
responsabilitate comunis
tă a celor ce ne instru- 
im și muncim Ia Institu
tul de mine Petroșani".După încheierea festivității, organizată cu prilejul deschiderii noului an de învățămînt la Institutul de mine, participanții la adunare au urmărit cu adine interes, Ia televizoare, cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al partidului, la Timișoara, cu prilejul deschiderii anului de învățămînt 1979-1980.

**

i

Spre casă cu cele mai frumoase impresii du„ă 
prima zi de școală. Foto: Ion LEONARD
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lea Jiului se află într-un susținut proces de perfecționare a spațiilor școlare și a metodologiei însușirii cunoștințelor, într-o legătură organică cu viața so- cial-economică din municipiu.In aceste condiții și calitatea muncii școlare este

Corvin ALEXE

• Pruna cunoștința cn abecedarul. Instantaneu de 
la Școala generală nr. 1 Lupeni.

Printre sporturile de performanță care se practica în Valea Jiului, cu frumoase rezultate, se numără și popicele. Divizionarii A, popicarii de la Jiul Pe- trila, iau azi startul în campionatul 1979 — 1980. Cîteva amănunte în acest sens am aflat de la prof. 
Valeriu Piscoi, antrenor și jucător al echipei :— Am terminat campionatul trecut pe locul 6 în seria nord, de fapt seria cea mai grea din țară. La ora actuală sîntem o echipă tînără, toți eomponenții echipei am trecut testele fizice și tehnice, ceea ce ne îndreptățește să privim cu optimism noul campionat. Ne-am străduit .ca, la antrenamente, să căpătăm un plus de tehnică, accentul punîndu-se și pe omogenizarea echipei,. Gîndul nostru, pe care-1 dorim materializat, este de a o- 7 cupa la sfîrșitul actualei e- diții unul din primele trei

generală nr. 1 din Petroșani,

In localitățile Văii Jiului
(Urmare din pag 1)

Popicarii de la Jiul PetrL’a, gata de startlocuri; loc care ne-ar dreptul să participăm turneul final. Același biectiv și l-au propus juniorii. ■
— Ce ne puteți spune 

despre lotul cu care „ata
cați" mîine campionatul ?— Prin retragerea din activitatea competițională a lui Eugen Ghirciș și Iosif Balog, am lăsat loc liber infuziei de tinerețe. Trebuie să vă. spun ca toți jucătorii,. provin din Valea Jiului : studentul Nicolae Păsărică, Ion i Dobrică, transferat de la Parîngul Lonea, Bela Shuller, de la Minerul Vulcan Victor Miclea și Ion Popa, foști campioni naționali la juniori, Nicolae Stoian, Rudolf Cosma și Ion Scorțea. In această componență, lo- tul n°stru va evolua mîine, în prima etapă, în deplasare la Voința Tg. Mureș.

— Vă dorim succes !

eficien-superioară și are o ță educativă și socială sporită. Prezenți activ în viața social-economică, cultu- ral-educativă, artistică și sportivă, elevii, călăuziți cu dragoste de cadrele didactice, își exprimă în mod activ participarea la toate problemele în care sînt integrați.Festivitățile prilejuite de deschiderea anului de învățămînt 1979—1980 au reprezentat, în toate unitățile școlare din Valea Jiului, un moment de reflecție a- supra muncii desfășurate pînă acum și de angajare plină de responsabilitate în înfăptuirea Sarcinilor partidului și statului în pregătirea -temeinică și multilaterală-" a - elevilor priritr-o integrare organică în practica social-economică. In toate școlile ș-a exprimat convingerea: că noul ari va însenina pentru procesul instiîuctiv-educativ trecerea la o calitate superioară

, La intrarea în incinta minei Vulcan a fost deschis un chioșc alimentar care stă la dispoziția minerilor de la această întreprindere cu diferite produse. (Gh. P.)
★La Muzeul mineritului s-a deschis o expoziție cu tema „Primul perforator rotativ românesc". Organizată în colaborare cu . . _Institutul de mine Petro- rea puterii de cumpăra- șani, expoziția va putea fi vizitată zilnic, între, o-30rele 10—18, pînă la septembrie. (T.S.)
¥în cursul lunii noiembrie a.c. O.J.T. Petroșani organizează o excursie de

Pentru copiii care au pășit ieri pentru prima oară pragul școlii ca elevi, pentru toți elevii și cadrele didactice, deopotrivă, reîn- tilnirea după o vacanță frumoasă, a fost un moment încărcat de emoție.De ieri, atrnosfera atît de caracteristică școlii.a revenit în viața Văii Jiului, a patriei. Deschiderea noului an. de învățămînt are Ioc într-o etapă de majoră preocupare pentru mersul ascendent al școlii, stimulat de Programul partidului, de documentele apropiatului Congres al Partidului • Comunist Român, de. cuvînța- rea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, la recenta consfătuire de la C.C. al P.C.R.'.Un ari rodnic în activitatea școlară este urarea P«t care o adresăm acurh, la începutul anului de învățămînt, tuturor elevilor și cadrelor didactice din Valea Jiului.

altă excursie cu durată de, 3 zile va avea loc înce- pînd cu 17 decembrie a.c. în Ungaria, cu vizitarea Budapestei. (C.D.)
*I.C.S. Mixtă Lupeni și-a depășit planul de desfacere a mărfurilor pe primele 8 luni ale acestui an cu 4 033 000, lei. A- cest fapt ilustrează spori-

8 zile în U.R.S.S., avînd ca itinerar orașele Chiși- nău — Odesa. înscrierile pînă în 10 octombrie. OJ 
I 
I 
I 
I 
I 
Ire a populației ca urinare a creșteri} veniturilor directe ale oamenilor muncii. (V.S.)


