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Iii prezența tovarășului

ene și cetățenii
Să intîmpinăm alegerile de la 9 martie 

cu succese tot mai mari în toate domeniile, 
întărind astfel votul nostru cu puterea fap
telor — fapte de muncă, de hărnicie și ini
țiativă, spre gloria și măreția scumpei noas
tre patrii !

Din Manifestul Frpntului Democrației 
și Unității Socialiste

Impresionantă sinteză
a perspectivelor

Ieri, s-au deschis la București

Lucrările Congresului
educației și invățămintului

In prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, s-au deschis, 
luni, în Sala Palatului Re
publicii, lucrările Congre
sului educației și învăță- 
mîntului, eveniment de 
seamă în viața politică și 
spirituală a țării.

... Este ora 9,00. Tova
rășul ' Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din condu
cerea partidului și statului, 
sînt întîmpinați, la sosirea 
în sală, cu vii și puternice 
aplauze, cu urale și ovații. 
Miile de Participant acla
mă cu căldură și entuzi
asm „Ceaușescu — P.C.R.“ 
Este omagiul fierbinte, plin 
de dragoste, stimă și re
cunoștință adus de slujito
rii școliț secretarului ge
neral al partidului, pre
ședintele țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de nu
mele căruia se leagă stră
lucitele noastre realizări 
din ultimul deceniu și ju
mătate, tot ce este mai 
măreț și mai cutezător în 
grandioasa operă pe care 

O înfăptuiește poporul ro
mân. afirmarea plenară a 
României socialiste în 
lume.

După încheierea primei decade
a lunii februarie

Minerii Vâiî Jiului 
și-au realizat și depășit 

sarcinile planificate
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© Extrăgînd 255 553 tone de cărbune — cu o me
dia zilnică superioară celei obținute în luna ianuarie 
cu 693 de tone — Combinatul minier Valea Jiului și-a 
realizat și depășit sarcinile planificate pentru prima 

decadă a lunii februarie.
© Șase întreprinderi miniere — Bărbăteni, Paro- 

șeni, Vulcan. Lupeni, Petrila și Uricani (cu două mai 
mult decît in prima decadă a lunii ianuarie) — și-au 
realizat și depășit sarcinile planificate ale primei de
cade a lunii februarie totalizînd un plus de peste 
7 400 tone de cărbune.

• Cele mai mari productivități realizate în căr
bune le-au obținut întreprinderile miniere : Bărbă
teni — 128,1 la suta ; Petrila — 108,3 la sută și Pa- 
roșeni — 102,4 la sulă.

După încheierea primei 
decade a lunii februarie 
consemnăm un succes deo
sebit pentru acest început 
de an — Combinatul mi
nier Valea Jiului și-a rea
lizat șl depășit sarcinile 
planificate. Succesul obți
nut cu concursul deosebit 
al celor șase întreprinderi 
miniere cu sarcinile de 
plan 'realizate și depășite 
dar și al celorlalte mine 
care și-au sporit producția 
realizată țață de aceeași 
perioadă a lunii precedente.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la șe
dința inaugurală a Con
gresului participă tovară
șa Elena' Ceaușescu, tova
rășii Ilie Verdeț, Iosif 
Banc, Emil Bobu, Lina 
Ciobanu, Ion Comun Ni
colae Constantin, Constan
tin Dăscălescu, Ion Din- 
că, Janos Fazekas, Ludovic 
Fazekas, Cornelia Filipaș, 
Petre Lupu, Paul Nicules- 
cu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Dumitru 
Popescu, Leonte Răutu, A- 
neta Spornic, Virgil Tro- 
fin, Ștefan Voitec, Nicolae 
Giosan, Suzana Gâdea, Ion 
Ioniță, Ana Mureșan, Ele
na Nae, Marin Rădoi, Ion 

.Ursu, Richard Winter, Du
mitru Popa, Ilie Radules
cu, precum și membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat și ai gu
vernului.

Acest prim forum nați
onal al slujitorilor școlii 
se întrunește la inițiativa 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Organizarea 
lui dobîndește o profundă 
semnificație, punînd preg
nant în lumină grija sta
tornică pe care conducăto
rul partidului și statului 
o manifestă față de desti
nele școlii, învestită astăzi

O excepție o formează și 
de această dată mina Li- 
vezeni care a acumulat un 
minus mai mare în prima 
parte a lunii februarie 
(4462 de tone), decît în 
prima decadă a luni, ia
nuarie (4167 de tone).

Salturi deosebite înre
gistrează, în primul rînd, 
mina Vulcan care -de la 
minus 4544 de tone de

Dorin GHEȚA
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cu mari răspunderi . so
ciale, contribuția sa deter
minantă la jalonarea cu 
claritate a dezvoltării în- 
vățămîntului, pe baze noi, 
revoluționare, în strînsă 
legătură cu viața, cu pro
ducția și cercetarea, 
cerințele complexe 
progresului accelerat 
multilateral al patriei, 
construcției socialiste.

Ampla participare 
problemele importante 
care le dezbate conferă 
Congresului un sens major, 
o dimensiune deosebită — 
este cea mai largă, mai re
prezentativă și mai demo
cratică reuniune din isto
ria școlij românești. Sînt 
reuniți, în sala Congresu
lui, 3 350 de delegați și 
invitați. Ei reprezintă pe 
cei circa 260 000 de 
membri ăi corpu
lui didactic — edu
catoare, învățători, profe
sori, cadre universitare — 
puternic detașament al in
telectualității noastre, că

ruia partidul, poporul, i-a 
încredințat nobila misiune 
de a pregăti pentru muncă 
și viață generațiile de azi 
și de mii ne ale României, 

(Continuare în pag. a 4-a)

LA I.M. LUPENI

Situația realizării sarcinilor 
la producția de cărbune 

extras
_Uî,'A FEBRUARIE — DECADA 1

1. IM. Bărbăteni 130,7 Ia sută
2. IM. Paroșeni 105,4 la sută
3. I-M. Vulcan 104,3 Ia sută
4. IM Lupeni 102,0 la sulă
5. I.M. Petrila 101,9 Ia sulă
6. I.M. Uricani 100,8 la sută
7. I.M. Dîlja 97,1 la sută
8- I.M. Aninoasa 95,1 la sută
9. I.M. Lonea 94,0 la sută

10. I.M. Livezeni 70,2 la ■sută
C.M.V.J. 190,0 la sută

PROLETARI DIN TOATE TARILE, VNITT-VA I

După cum este cunoscut, 
a fost publicat Manifestul 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, impre
sionantă și cuprinzătoare 
frescă a succeselor obținu
te de poporul nostru în 
opera de făurire a societă
ții socialiste multilateral 
dezvoltate și. totodată, .sin
teză a perspectivelor mă
rețe ale României. Acest

înaltă răspundere, participare activă în adunările
cetățenești pentru desemnarea candidaților

Adunarea cetățenească din Petroșani 
desemnat în unanimitate drept candidat 
de deputat

ieri, la Casa de cul-
din Petroșani, la adu-

a

Și 
tură 
narea cetățenească organi
zată pentru desemnarea 
candidaților de deputati 
pentru alegerile de la 9 
martie, au fost prezenți nu
meroși oameni ai muncii 
și cetățeni din localitatea 
de reședință a municipiu-

mărețe ale României
♦

document reprezintă plat
forma politică a Frontului 
Democrației și Unității So
cialiste în alegerile de la 
9 martie, fiind un nou mo
ment politic în campania 
electorală și exprimînd at
mosfera de profundă de
mocrație a societății noas
tre, unitatea de nezdrun
cinat a întregului popor 
în jurul partidului, a tova
rășului Nicolae Ceaușescu; 
patriotul înflăcărat și re
voluționarul iubit și sti
mat.

De o mare densitate a 
realizărilor din viața Ro
mâniei de astăzi,- Manifes
tul este o vibrantă che
mare către toți cetățenii

de deputați

pe tovarășul
lui, animați de un interes 
real față de acest impor
tant eveniment electoral.

Lucrările adunării cetă
țenești au fost deschise de 
tovarășul Lazăr Filip, prim- 
vicepreședinte al Comitetu
lui Executiv al Consiliului 
popular municipal Refe- 
rindu-se la însemnătatea

O nouă capacitate de 
producere a energiei 

pneumatice
în scopul .asigurării e- 

nergiei pneumatice necesa
re extracției de cărbune 
din noi cîmpuri miniere 
intrate recent in exploa
tare, în incinta Carolina 
a I.M. Lupeni, se constru
iește o nouă stație de com- 
presoare de mare capaci
tate. Intr-o primă etapă de 
execuție, -se montează un 
ttirbocompresor. Stadiile fi
zice atinse, în avans față 
de grafice, asigură finali
zarea lucrărilor. în primul 
trimestru al anului. 

patriei dc a acționa cu 
întreaga energie la înfăp
tuirea sarcinilor economica 
și sociale stabilite de ho- 
tărîrile Partidului Comu
nist Român, pentru ulti
mul an al cincinalului ac
tual.

Alegerile de deputați în 
Marea Adunare Națională 
a Republicii SocialMe Ro
mânia și pentru consiliile 
populare au loc la scurt 
timp după lucrările celui 
de-al XÎI-lea Congres al 
partidului, care a stabilit 
obiectivele fundamentale 
pentru dezvoltare,, econo- 

(Continuare în pag. a 2 a) 

Petru Barb
apropiatelor alegeri 
deputați, vorbitorul a 
dențiat abnegația cu 
colectivele de muncă 
Valea Jiului, alături 
întregul popor, întîmpină 
alegerile în spiritul Mani-

Ion MUSTAȚA 

de 
evi- 
care 
din
de

1 (Continuare în pag. a 2-a)
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Hol depuneri de 
candidaturi

In adunările cetățe
nești care au avut loc 
în localitățile' Văii Jiu
lui în aceste zile au fost 
depuse noi candidaturi 
pentru circumscripțiile 
electorale județene, mu
nicipale și orășenești.

fn circumscripțiile e- 
lectorale județene:

Pentru circumscripția 
electorală județeană nr. 
80 Lupeni au fost desem
nați drept candidați to
varășii Constantin la- 
reniskv, directorul
I.P.1I. Deva și Perru Io- 
nașcu, director tehnic 
al 1.P.H, Deva, iar pen
tru circumscripția elec
torală județeană nr. 81 
Vulcan tovarășii loan 
Ivănuș, tehnician la 
I.M. Vulcan și Dumitru 
Mihai, maistru princi
pal la I.M. Paroșeni.

In circumscripțiile 
electorale municipale:

Au fost desemnați 
candidați t o va r ă- 
ș i i Gheorghe Fană, 
secretarul comitetului 
de partid de la prepa- 
rația Lupeni și • Oliviu 
Florea, președintele co
mitetului sindicatului de 
la preparați Lupeni, 
în circumscripția electo
rală municipală nr. 33 
Lupeni; — tovarășii Pe-

{Continuare -
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Înaltă răspundere, participare activă
«Urinare din pagina J) 

lestului Frontului Demo
crației și Unității Socialis
te, a subliniat dimensiuni
le’ tot mai cuprinzătoare 
ale participării oamenilor 
muncii și cetățenilor, în 
noul cadru creat prin per
fecționarea sistemului de
mocrației socialiste, la in
tensificarea vieții politice, 
economice și soeial-eultu- 
rale a localităților. Alege
rile de deputați se vor des
fășura la scurt timp după 
ce Congresul al Xll-lea al 
partidului a adoptat 
hotărîrj de cea mai mare 
însemnătate pentru pre
zentul și viitorul națiunii 
noastre socialiste.

In acest context se înscriu 
și prevederile cu privire la 
dezvoltarea Văii Jiului. 
Dată fiind complexitatea 
sarcinilor ce revin orașu
lui Petroșani, vorbitorul a 
propus, din însărcinarea 
Consiliului județean al 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste și în 
numele Consiliului munici
pal al F.D.U.S. ca în cir
cumscripția electorală nr. 
64 consiliului popular 
județean și în circumscrip
ția electorală nr. 7 a con
siliului popular municipal 
să candideze în vederea 
alegerii ca deputat tovară
șul Petru Barb, prim-se- 
cretar al comitetului muni
cipal dț> partid.

Propunerea a fost sus
ținută de numeroși parti
cipant! la adunarea cetă
țenească — Laurențiu Tec-, 
șa, șeful oficiului forțelor 
de muncă și asistență so
cială, Constantin Ciolofan,

Noi depuneri de candidaturi
(Urmare din pagina I) 

tri’ ă Bălan și Miliai Pinsea, 
activiști ai Consiliului mu
nicipal al sindicatelor în 

circumscripția electorală 
nr, 34 Lupcrțl; ■— tovarășii 
Otto Abrah’îni, inginer șef 
al C.M.V.J., și Andrei 
Emeric Hannig, sef birou 
geo-topo ai C.M.V.J., în 
circumscripția electoral;! 
nr. 39 Vulcan; — tovarășul 
Vilhelm Neag, primarul 
orașului Uricani în circum
scripția electorală muni
cipală nr. 50 Uricani.

In circumscripțiile elec
torale orășenești:

LUPENI — tovarășul 
Geamănu Tudor, șeful sec

• Cu prilejul inaugu
rării cinematografului 
„Luceafărul" din Vulcan, 
în după amiaza zilei de 
ieri, a avut loc un spec
tacol de gală cu filmul 
românesc «Clipa», la ca
re au fost prezenți și 
câțiva dintre realizatorii 
filmului, îri frunte eu 
regizorul Gheorghe Vi- 
tanidis.

• Duminică, în orașul 

directorul .Direcției comer
ciale a municipiului, Doina 
$iclovan și Gavrilă Nagy, 
cadre didactice, Ionel La- 
zăr, șeful secției financiare 
a consiliului popular mu
nicipal, Cornel Burlec, di
rectorul Centrului de calcul 
al' C.M.V.J., loan Mischie, 
secretarul consiliului popu
lai- municipal, Alexandru 
Todor, directorul I.G.C.L., 
Dumitru Allâescu, directo
rul A.U.T.L., Florea Mă
ciucă, secretar al Comitetu
lui municipal de partid — 
care au evidențiat orienta
rea judicioasă a consiliilor 
județean și municipal ale 
F.D.U.S. Subliniind calită
țile moral-politice și profe
sionale ale tovarășului Pe
tru Barb, răspunderea cu 
care se preocupă de dez
voltarea municipiului, par- 
ticipanții la dezbateri 
au exprimat convingerea 
oamenilor muncii și cetă
țenilor din colectivele pe 
care le-au reprezentat, că 
obiectivele economice și 

edilitar-urbanistice vor fi 
realizate întocmai, iar Pe
troșaniul' asemenea între
gului municipiu, va face 
reale progrese economice 
și sociale,

A luat apoi cuvîntul to
varășul Petru Barb. Mul
țumind pentru încrederea 
ce i-a fost acordată prin 
propunerea de a candida în 
cele două circumscripții 
electorale, primul secretar 
a asigurat participants la 
adunare, colectivele de oa
menii ai muncii, toți cetă
țenii că va persevera pe 
linia înfăptuirii sarcinilor 
din programul de dezvolta
re economico-soeială a o- 

ției de preparare Lupeni, 
și Adrian Pangaios, șeful 
atelierului electromecanic 
de la preparația Lupeni 
(circ, electorală orășeneas
că nr. 22).

VULCAN — tovarășul 
Ion Rujoi, vicepreședintele 
consiliului popular orășe
nesc, circumscripția electo
rală orășenească nr. 1;
— tovarășii Mihai Potsch, 
șef de brigadă ]a I.M. Vul
can, și .Ștefan Pavlovschi, 
de la I.M. Paroșeni (nr.2) ;
— tovarășii Emil AbaPșei, 
director I.C.S. Mixtă Vul
can, și Constantin Matees- 
cu, șef birou la I.M. 
Vulcan (nr. 3).

URICANI — tovarășul 
Petru Făgaș, secretar ad-

ale orașului, 
acțiune au 
elevi de la 
localitate și 
străzi pe o 
1 km. (C.I.) 
ora 18,30, la

Vulcan j fost organizată 
o acțiune de gospodărire 
pentru evacuarea gheții 
și-zăpezii de pe arterele 
principale 
La această 
participat 
școlile din 
au curățat 
lungime de

• Azi, la
Revizia C.F.R. Petroșani, 
brigada științifică de pe 
lingă casa de cultură 
susține o dezbatere pe 
tema «Omul în societatea 
noastră". 

rașului și municipiului 
nostru, între care pe un 
loc de seamă se situează 
creșterea potențialului e- 

tononuc, realizarea progra
mului de investiții în do
meniul industriei extractive, 
realizarea termoficării,’ ri
dicarea gradului urbanistic 
al orașelor, îmbunătățirea 
continuă a aprovizionării 
populației și ocrotirii sănă
tății, dezvoltarea bazei ma
teriale și perfecționarea 
activității în învățămînt, 
sănătate, circulația mărfu
rilor, în știință și cultură.

Supuse votului deschis 
al adunării, propunerile 
consiliilor ’județean și mu
nicipal ale F.D.U.S. au fost 
aprobate în unanimitate, 
adunarea cetățenească de- 
semnînd astfel pe tovară
șul Petru Barb drept can
didat de deputat în cir
cumscripția electorală ju
dețeană nr. 64 și circum
scripția electorală munici
pală nr. 7.

In continuare, în numele 
Consiliului municipal al 
F.D.U.S. tovarășul Lazăr 
Filip a propus alte candi
daturi pentru alegerile de 
la 9 martie: pentru circum
scripția electorală munici
pală nr. 6 au fost propuse 
Gheorghița Ciobanu, mun
citoare la Fabrica de trico
taje și Constantina Crișan, 
tehnician horticol la 
E.G.C.L., iar pentru cir
cumscripția electorală mu
nicipală nr. 8 au fost pro
puse Lucia Ecaterina Ile- 
redi, membră cooperatoa
re și Lucreția Băbuț, mun
citoare. Adunarea cetățe
nească a votat în unanimi
tate propunerile făcute.

junct al comitetului orășe
nesc de partid în circum
scripția electorală orășe
nească nr. 1; — tovarășele 
Marioara Stoi și Marina 
Rad, subinginere

Uricani (nr, 2); — 
șele Ileana Ciora și Viori
ca Roman, casnice (nr. 3); 
— tovarășii Iosif Florănesc, 
tehnician principal la con
siliul popular orășenesc, și 
Ion Pusicescu, maistru la
I.M.  Uricani (nr. 4); .— to-> 

varășii Raveca Comănoiu, 
lucrătoare în comerț, Clara 
Hurte și Dumitru Bulcă, 
muncitori la I.M. Uricani 
(nr. 5); ■— tovarășul Vil
helm Neag, primarul orașu
lui Uricani (nr. 7).

• La clubul „Femina", 
al casei de cultură din 
Petroșani are loc azi, la 
ora 18, dezbaterea «Dia
log despre bunăstare». 
Participă soții și fiice ale 
minerilor.

• Ca urmare a preo
cupării pentru . diversi
ficarea produselor oferi
te cumpărătorilor, colec
tivul unității 340 de co
fetărie și patiserie din 
Petroșani depășește zilnie 
sarcinile de plan. Este 
o materializare a hărni
ciei ?! dăruirii cu care

Petroșaniul a cîștigat 
în ultimii ani ai actua
lei legislaturi noi ele
mente ale modernului 
și eleganței citadine.

Minerii Văii Jiului și-au realizat 
și depășit sarcinile planificate 

să întîmpine alegerile de 
Ia 9 martie cu noi și im
portante realizări prin ca
re își exprimă puternicul 
atașament față de politica 
partidului nostru, adueîn- 
du-și din plin contribuția 
la dezvoltarea bazei ener
getice a economiei noastre 
socialiste.

(Urmare din pagina 1)
cărbune in decada I a lu-- 
nil ianuarie, obține în pri
ma decadă a lunij febru
arie un plus de 1671 tone 
și mina Uricani — care de 
la un minus de 761 tone 
în ianuarie, a ajuns la un 
plus de 170 tone în febru
arie. De asemenea, rezul
tate bune obțin minele 
Dilja, Lonea și Aninoa.sa, 
rezultate bune comparativ 
cu aceeași perioadă a lu
nii ianuarie, deși nici în 
această decadă nu și-a.u 
realizat sarcinile.

Evidențiem un fapt sem
nificativ : succesele înre
gistrate de colectivele 
fruntașe ale Văii Jiului în 
acest început de lună s-au 
realizat pe seama sporuri
lor substanțiale obținute la 
productivitatea muncii în 
cărbune. Mina Bărbăteni 
realizează planul produc
tivității muncii în cărbune 
în proporție de 128,1 la 
sută, mina Petrila — 108,3 
la sută, iar mina Paroșeni 
— 102,4 la sută.

In ceea ce privește con
stanța realizărilor și rit
micitatea depășirilor, lo
cul fruntaș îl ocupă tot 
mina Bărbăteni, urmată 
fiind de Paroșeni, Vulcan 
și Lupeni.

Succesul acestui început 
de lună demonstrează cu’ 
puterea de convingere a 
faptelor că minerii Văii 
Jiului s-au angajat eu fer
mitate pe drumul realiză- 
rilci’ de prestigiu, hotărîți

(Urmare din pagina I)

mico-sbcială a țării în e- 
tapa următoare, calitat.v 
sup< i c ii i jn o bfic >rea 

societății socialiste .niult’i- 
lateml dezvoltate si înain
tare a României spre co
munism.

Vibrantul me.aj patrio
tic, care emană din fiecare 
rînd a) Manifestului celei 

mai largi organizații - po
litice, cu caracter revoluți
onar, democratic și repre
zentativ — Frontul Demo
crației și Unității Socialis
te — exprimă cu mare e- 
locvență forța unității și 

j voinței întregului popor, 
/‘semnificația e; constructi- 
( vă în patria noastră. So- 
j cietatea românească își are 
’ tăria în coeziunea socială 

și moral-politică a tuturor

P.S. în ceea ce privește 
nerealizarea sarcinilor de 
plan la cele patru între-

Educatorul
A fi folositor societății, 

semenilor tăi, înseamnă 
a-ți împlini datoria, a 
munci cu perseverență, cu 
chibzuință, stăruință și
temeinic, a-ți deschide °- 
chii, mintea și inima la
tot ce este frumos și nobil, 
a nu lăsa anii să treacă 
înainte goi, fără roade, fă
ră idealuri nobile. Societa
tea în care ai crescut, ai 
fost îndrumat, îngrijit, un
de ești investit cu încre
dere te așteaptă ca 
întreg. Te așteaptă să 
tri în viață pe porțile 
față, cu fruntea: sus,

Om 
in- 
din 
cu 

demnitatea societății noas
tre socialiste și să nu te

strecori .printre alții pe
furiș, bu ' teamă, nepregă
tit, la voia întîmplurii.

Pentru a deveni Om 
pentru a intra I'jc. por 
din față, larg deschise 
lor ce 
viață, 
știință și 
plină de 
tocilor — 

nea

câștigătoare ale fazelor 
orășenești. (T.S.)
• Viza permiselor de 

vmătoare pe anul 1980, 
însoțită de achitarea co
tizației se efectuează la 
Filiala Petroșani a 
A.G.V.P.S. pînă la 31 
martie inclusiv. Pînă la 
această dată, vînătorii nu 
pot ieși în teren fără a- 
chitarea în întregime a 
cotizației. Totodată, co
mitetul filialei informea
ză că la 15 februarie se 
încheie sezonul de vînare 
a mistreților. 

oamenilor muncii care ac
ționează neabătut,. într-o 
profundă solidaritate pen
tru înfăptuirea mărețelor 
și profund umanistelor 
prevederj ale Congresului 
al Xll-lea.

Prin eșafodajul de idei, 
fapte de muncă, și prin 
perspectivele țării noastre, 
Manifestul Frontului De- . 

'mocrației și Unității Socia
liste — primit și de oa
menii muncii din Valea 
Jiului cu profund in!eres, 
stimulîndu-i la noi și noi 
succese —. campania elec
torală intră într-0 nouă e- 
tapă, aflată sub semnul 
prețiosului, document po
litic dezbătut în aceste 
zile de toți cetățenii pa
triei, cu sentimentul res
ponsabilității pentru pre
zentul și viitorul României 
socialiste. - 

prinderi miniere — DU.}* *,  
Aninoasa, Lonea și Live- 
zeni — reținem angaja
mentele formulate de car 
drele de conducere ale a- 
cestor întreprinderi mini
ere, (chiar dacă nu au fost 
exprimate cu hotărîre), șl 
pe care le-am publicat ta 
acțiunea noastră de pre
să, angajamente care vi
zează creșterea producției 
și chiar realizarea sarcini
lor de plan. Vom reveni.

Lecție de geografie la
Școala generală nr. 5 
Vulcan 

îți fac datoria atît lu
crătorii microlaboratoru- 
luj propriu de produse 
de cofetărie, cit și vân
zătorii.

• Duminică, la Casa 
de cultură din Petroșani, 
s-a desfășurat faza mu
nicipală a concursului 
coral „Copiii cîntă patria 
și partidul", manifestare 
devenită tradițională în 
Valea Jiului, organizată 
de Consiliul municipal al 
organizație} pionierilor. 
Au participat corurile

întreg cuprinsul țării, este 
cheia cu care se deschid 
porțile vieții tinerilor spre 
împliniri, spre viitor. 
Țimpul nostru, societatea 
noastră socialistă solicită 
tineretului să facă din pa
nii de ucenicie" ani ai unei 
depline activități creatoare, 
Pentru realizarea .acestui 
ideal, valoarea modelului, 
a exemplului este hotărî- 
toare. Tînărul are nevoie 
de omul care înseamnă 

fereastră deschisă spre lu
me, spre viitor, are nevoie 
de oameni care cu cît știu 
mai mult cu atît învață și 
ei mai multe, cu cît se în
treabă mai mult, cu aii ta 
li se . dezvoltă . l imbold11 
căutării și cercetării. , ’ In 
fiecare clipă, pe acest pă- 
minl se naște un om, în 

-fiecare clipă un OM ii des-, 
/chide altui OM o fereas

tră spre lumină.
...... Acesta este Educatorul, 

aceasta este nobila
' siune

și 
în

• „Căi de economisire 
a energiei electrice, 
combustibilului și valo
rificarea materialelor re
cuperate",, a fost tema li
nei dezbateri organizate 
de clubul sindicatelor din 
Lupeni cu oamenii mun
cii de la I.F.A. VîscOza. 
Dezbaterea s-a bucurat 
de un larg interes. (Al. 
Cor.)

Aninoa.sa
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Întrecerile finale ale
„Daciadei“

9 și 10 fe- 
oraștil Sf.

Stațiunea 
montană Vatra Bornei au 
găzduit finalele competiți
ilor republicane ale „Cu
pei Pionierului" (șah și 
tenis de masă) și „Cupei 
U.G.S.R." (schi alpin și 
fond) din cadrul ediției a 
III-a de iarnă a „Daei- 
adei". Reprezentanții mu
nicipiului Petroșani, cîști- 
gători ai etapelor județe
ne, au avut o comportare 
meritorie, reușind să adu
că ț| în acest an în Va
lea Jiului o medalie de 
aut și titlul de campioa
nă a R.S,R. la șah, prin 
eleva Cristina Bădulescu 
de la Școala generală nr.

- 6 Petroșani, o medalie de 
bronz prin eleva Voichița 
Dan de la Școala generală 
nr. 1 Lupeni la tenis de 
masă ți locul V prin Ga
briela Pică de la I.C.P.M.C. 
Petroșani la schi alpin.

ȘAH
Eleva Cristina Bădules

cu din clasa a VII-a C, 
îndrumată de profesoara 
Eleonora Mad-araț ți ins
tructorul voluntar Iosif 
Smida, care în actuala e- 
diție de masă a „Daciadei" 
« avut o comportare cons
tantă ciștigînd toate par
tidele din etapele munici
pală, județeană, a termi
nat neînvinsă și turneul

în zilele de 
bruarie a.c., 
Gheorghe și

. final de 
La buna 
sportivă, 
avut-o părinții, 
lingă grija de 
pentru educație 
tură au inclus 
iatea zilnică a 
și partide de șah în fa- ! 
miile. De menționat că la 
recentul simultan dat cu 
Marele maestru internați
onal JFlorin Gheorghiu la 

Petroșani, a participat pen
tru prima dată și Cristi- ■ 
na Bădulescu, care a avut 
o comportare remarcabilă.

SCHI
Reprezentativa sportivi

lor sindicali — cîștigători 
ai etapei județene din ca
drul „Cupei U.G.S.R." — 
au avut o comportare mo
destă la întrecerile finale 
de schi desfășurate la Va
tra Dornei. Cel mai bun 
rezultat l-a obținut proiec
tanta Gabriela Pică de la 
I.C.P.M.C. Petroșani, care 
după cele două manșe s-a 
clasat pe locul V, la schi 
alpin. Celelalte locuri, ob
ținute de sportivii noștri: 
Maria Sipoș, 
locul 10, 
locul 26, 
Francisc 
Francisc 
rezultate 
litățile

la Sf. Gheorghe. 
ei comportare 

o contribuție au 
care 

zi cu 
șl învă 
în activi- 
fiicei lor

schi fond 
Constantin Fodor, 

iar la alpine, 
Boda, locul 39 și 
Edelin, locul 21, 
mult sub posibi- 

și condițiile create.
Aurel SLABÎI

Etapa județeană a „Cupei U.T.C." la sanie
Pe pîrtia de sanie din 

Paring s-a desfășurat eta
pa județeană a „Cupei 
U.T.C.*,  la care au partici
pa*  ocupanții primelor 12 
locuri în etapele orășe
nești și municipale, la fete, 
și primii 25 clasați, la bă
ieți. /

După desfășurarea celor 
două manșe cele mai bune 
rezultate au fost obținute 
de: Maria Tătar, Liceul din 
Brad, Camelia Cocuz, Li
ceul economic Petroșani și

Tatiana Teleucă, Liceul 
Hunedoara la fete, iar la 
băieți Constantin Ilie, 
G.S.M. Lupeni, Constantin 
Desculții și Gheorghe Mă- 

nescu, ambii de la Liceul 
din Brad. La finalele -„Cu
pei Congresului al XI-lea 
al U.T.C." ce se vor desfă
șura în zilele de 16—17 fe
bruarie la Poiana Brașov 
— județul nostru Va parti
cipa eu 14 concurenți din 
care 8 sînt din Valea Jiu-

Marele maestru internațional Florin Gheorghiu in 
„criză de timp" în fața tinerei Cristina Bădulescu, 
elevă la Școala generală nr- 6 Petroșani.

Foto : I. LICIU

Preparatorul" 
din Petrila a găzduit o in
teresantă competiție de 
popice dotată cu „Cupa 
16 februarie". în urma re
zultatelor obținute, pe pri
mul loc în clasament, și 
cîștigătoare a trofeului, a 
fost echipa Constructorul 
minier Petroșani, care a 
totalizat 2301 pd. Pe locu
rile următoare S-au clasat 
popicarii de la Parîngul 
Lohea cu 2242 pd și. res
pectiv, Preparatorul Petri
la cu 1946 pd. Cele mai 
bune rezultate la indivi
dual au fost obținute de 
Ștefan Buză 427 pd de la 
Preparatorul, A ti la Simon 
416 pd, Constructorul mi
nier și Ilie: Dobrică 400 
pd, Parîngul Lonea.

De menționat că la a- 
ceasta competiție, in afa-

omagiale
ră de concurs, a partici- 

'pat . și echipa de dizivia 
A Jiul Petrila, care ' 
clasamentul neoficial 
ocupat locul întîi 
2458 pd. ■■■•

★ i
Sala de sport din Lupeni 

a găzduit sîmbătă și du
minică ’tradiționala com
petiție „Cupa .16 februarie", 
la handbal, școli generale. 
Au participat 4 echipe de 
fete și 5 de băieți. Pri
mele trei locuri la fete 
au fost ocupate in ordine 
de reprezentativele școli
lor generale nr. 3, 5 și i, 
iar la băieți ale școlilor 
nr. 3, 2 și 1.

La buna desfășurare a 
întrecerilor și-a adus con
tribuția 
de loan 
tro.șani.

arbitrajul prestat 
Ciobptea din Pe-

Staicu BALOI

fot-
con-
ve-

TURNEUL ECHIPEI
D.M.V.S.C. DEBRECZIN

D.M.V.S.C. Debreczin 
divizionară A-." din sodce- 
rul maghiar și-a desfășu
rat pregătirile în vederea 
reluării campionatului, în 
municipiul nostru, ca in
vitată a clubului Jiul. 
Oaspeții au contractat și 
două întîlniri amicale, în 
Prima, pe terenul divizo- 
narei C, Minerul Deva, 
au obținut o victorie ca
tegorică : 3—1 (2—0), prin 
golurile marcate de Kiss 

(38), Szollai (44) și Bony- 
hadi (58), cu două minute 
înainte de final, Stana, 
apariție meteorică și la 
Jiul, a redus din handi
cap. Duminică, fotbaliștii 
din Debreczin au avut 
ca parteneri de întrecere 
pe divizionari) B de. la 
Pandurii Tg. Jiu. Intîlni- 
rea s-a desfășurat sub 
semnul unui echilibru de 
forțe, tehnicitatea oaspe
ților a fost contracarată 
de dăruirea în teren a ol
tenilor. care au și reușit 
deschiderea scorului, în
că din min. 3. Pînă la 
pauză,, D.M.V.S.C. a ega
lat prin Toth. Repriza se
cundă a părut ca trasă la 
șapirograf, ultima modifi
care de' scor, prin care 
oaspeții au egalat, s-a da
torat lui Bodoni. Pentru 
mîijie se anunță o intere
santă confruntare dintre 
Jiul Petroșani și D.M.V.S.C. 
Debreczin, găzduită, în- 
cepînd de Ia ora 15 de 
stadionul Minerul Vulcan.

Ion VULPE
r.W.W.W.NV.VWWZAAI

va și Jiul, rezultatul ră- 
mînînd nedecis după cele 
90 de minute de joc : 4—4 
(3—1). In primele minute, 
divizionara C a luat a- 
vans prin golul lui Golda, 
dar a 
nă la 
reușit 
dicap 
Dina, 
deapsă și Golda. La re-

Săptămîna trecută, 
balișt'i Jiului și-au 
centrat eforturile iii 
derea pregătirii fizice, 
antrenamentele s-au des
fășurat in condiții difi
cile, pe. asfalt; întrucit te
renul de joc este încă im
practicabil. - Sub suprave
gherea antrenorului fede
ral Eugen Mladin, care 
desfășoară la nivelul clu
bului divizionar A, o a- 
tentă și susținută muncă 
de îndrumare și control, 
toți fotbaliștii noștri au 
trecut cu bine testele. In 
general, campania de „o- 
xigenare" a fost depășită 
cu . bine, ca întotdeauna 
veteranii Cavai, Bădin și 
Ciupitu s-au detașat în 
plutonul evideiițiaților, fi
ind urmați de Sălăgean și 
Varga. Cu un plus de ,am- . 
biție se recomandă în a- 
cest sezon, Enescu și Bu-_ 
curescu.

In căutarea unei forme 
maxime pentru competiți
ile oficiale, conducerea 
clubului a angajat și trei 
partide ..amicale, cu adver- , 
sari c” “'1----
rioare.
rite, scheme .'■tactice, 
dat randamentul 
titularii,, dintre 
doar. Mdișe, 
Enesi u :■ și-au 
șit .cadența. , 
râm:ne ; punctul nevralgic 
al echipei, deși în com
partimentul defensiv s-au 
înregistrat- unele indispo
nibilități — -Bădin și Ru
sii sînt gripați, Bedo și 
Colceag au suferit întin-

deri. Cîteva cuvinte despre 
Colceag, fost component 
al formației de tineret- 
speranțe, care a efectuat 
pregătirile cu Jiul. Fosta 
aripă stingă a studenților 
are calități fizico remarca
bile, posedă un șut pu
ternic, dar, deocamdată, 
la capitolul moral-volitiv 
manifestă destule carențe.

Cit privește istoricul

egala.t Vînătoru. Pi
pa,uză gazdele au 

să realizeze Un han- 
de două goluri prin 
din lovitură de pe

Seria partidelor de verificare continuă

înaintașii Jiului
nu și-au găsit cadența

Schi fond

gHr

- ■ w

din eșaloanele infe- 
S-au. încercat dife- 

au 
scontat 
rezerve 

- Bedo și 
depă- 

înaintarea

partidelor, . miercuri, în 
întilnirea cu Metalurgis
tul Cugir, Jiul a realizat 
un egal: 1—1, după ce 
Stoica a deschis scorul, în 
min. 31, gazdele au ega- 
.l«ț prin Bucur (78). Șîni- 

din
Au-
i a- 

. vic- 
l'oarte

bătă, divizionara A 
Vale a fost invitata 
rului Brad, întrecerea 

. ijiicală.s-a soldat cu
toria brădenilor, 
duri, care au mizat doar 

. pe rotunjirea palmaresu
lui : 2—0 (0-0). Gazdele 
s-au detașat, în ultima re
priză, prin golurile în
scrise de Petrișor și Un
cii. Duminică, după un <■- 
pisod neplăcut în legătu
ră cu alegerea terenului 
de joe, s-a. disputat îritîl- 
nirea dintre Minerul De-

luare, fotbaliștii 
și-au adus aminte 
tul că reprezintă 
primei divizii și, 
mai primit un gol
Kraft (la scorul de 3—2),

oaspeți 
de fap- 
lotbalul 
deși au 

prin

au readus egalarea 
tabela de marcaj, 
reușitele luj Varga, 
tre Grigore și Enescu. O 
succintă retrospectivă a 
partidelor amicale din 
săptămîna trecută de-, 
monstrează că înaintașii 
au rămas, din nou, da
tori. Astfel, la bilanțul ac
tivului n-au contribuit 
deeît cu un gol înscris de 
un jucător de rezervă, E- 
neșcu, față de patru mar
cate de apărători și mij
locași. E lin semnal de a- 

. larmă...

pe 
prin 
Pe-

Șîmbătă și duminică pe . 
o pîrtie amenajată în po
iana Prilx-agiil din preaj
ma motelului ’ „Valea de 
Pești" s-au desfășurat în
trecerile de schi fond do
tate cu «Cupa Văii Jiului».

Sub genericul „Daciadei
Cupa ziarului „Steagul roșu“ la schi, o competiție 

deschisă tuturor vîrstelor

24 februarie 
din Paring

* în ziua de
a-c., piftiile _ ____
găzduiesc întrecerile celei 
de-a VI-a ediții a popu
larei competiții de schi 
dotată cu Cupa ziarului 
„Steagul roșu". Pentru a 
da un larg caracter de 
masă competiției organiza
te de ziarul nostru, între
cerile sînt deschise tutu
ror categoriilor de vîrstă, 
tineri și vîrstnici, fete și 
băieți, schiori legitimați și 
lieligitimați.

Ca: și in edițiile anteri- J 
oare,’- organizatorii vor p- 
feri celor mai buni schi
ori numeroase trofee cons- 
tînd din cupe și medalii.

ediția a yl-a
iar tuturor concurenților, 
diplome de participare.

în vederea asigurării ri
nei departajări cit mai e- 
chitabile a concurenților 
au fost stabilite mai multe 
categorii de participare, ți- 
nînd seama de vîrstă, sex 
și nivel de pregătire. Deci, 
fiecare concurent se ali
niază la startul competiției 
cu șansa de a ocupa unul 
din locurile fruntașe- Con
cursul constă dintr-o sin
gură manșă de slalom spe
cial. . „V.

Asupra criteriilor și re- 
gulamen tuluț de participa
re vom reveni.

în ziua de 24 februarie, 
toți amatorii de schi din

municipiul Petroșani sînt 
invitații noștri la Cupa 
ziarulnț „Steagul roșu".

★
După cum am mai anun

țat, în zilele de 9 și 10 
februarie a« avut loc, pe 
pîrtiile din preajma mote
lului de la Valea de Pești, 
întrecerile de schi fond 
dotate cu „Cupa Văii Jiu
lui". Pentru a stimula și 
acest gen de întreceri, re
dacția ziarului nostru .a 
oferit drept premiu o fru
moasă cupă, câștigată de 
reprezentanții Clubului 
sportiv școlar din Petro
șani, iar ocupanților lotu
rilor- I diplome.

„Cupa Văii
Organizatorii competiți

ei, Clubul sportiv școlar 
.Petroșani și redacția zia
rului „Steagul roșu" au o- 
ferit celor .60 de concu- 
rențî, ce s-au aliniat la 
startul întrecerilor, condi
ții excelente de concurs.

Iată și clasamentele în
trecerilor individuale : 
„SPERANȚE", fete: 1. Lu
minița Trandafir, Petro
șani, 2. Emese Kovacs, 
Miercurea Ciuc, 3. Marta 
Baik'o, GheOrghieni. FETE 
I:. 1. Adel Miko, 2. Mag
dalena Benedek, ambele 
din Gheorghieni, 3. Edith 
Boko, Miercurea Ciuc. FE
TE II: 1. Lucia ' 
Petroșani, 2. Ilona 
Miercurea Ciuc, 3. 
Naghi, Gheorghieni.
OARE : 1. Elena 
nean, Petroșani, 2. 
ela Csibi, 3. Livia 
ambele

Ciuc. „SPERANȚE" copii:
1. Istvan Orban, Miercurea 
Ciuc, 2. Adrian Macovei, 
3. Nelu Stan, ambii din 
Petroșani. COPII I; 1. A- 
drian Flaidăr, Petroșani,
2. Elemer Tonko, Gheor
ghieni, 3. Ernest Czimbal-

Scurt.u,
Nagy,
Edith

JUNI
Căpîl-
Gabri-
Gaboș, 

din Miercurea

Jiului"
moș, Petroșani. 
1. loan Urișu, 
și Carol Onodi 
Civic, 
Vențel Bernard, Gheorghi
eni, 3- Ion Frîncu, Petro
șani și Laslo Szekely, 
Gheorghieni.. JUNIORI: 1. 
Carol Szekely, Gheorghi- 
eni, 2. iancuc Popescu, Pe
troșani, 3. Mihai Togo, 
Miercurea Ciuc.

întrecerea din ziua a 
doua a competiției a ofe
rit spectatorilor o dispută 
dîrză, fiecare component 
al ștafetelor dorind să a- 
ducă echipa sa pe locul 
întîi. Au reușit acest lucru 
de două ori reprezentanții 
municipiului nostru in în
trecerea ștafetelor de copii 
și fete și cite o dată con- 
curenții din ștafeta de ju
nioare din Miercurea Ciuc 
și juniorii din Gheorghi
eni.

Clubul sportiv școlar din 
Petroșani a oferit forma-

„Cupa 
redacția 
roșu" o

COPII II:
Petroșani 

_ Miercurea 
cu aceiași timp. 2.

ției cîștigătoare 
iar 

„Steagul 
diplome.

Văii Jiului", 
ziarului 
cupă și

Prof.
preș, comisiei jud. de schi

Alfred 1MLING,

MINERUL URICANI

Pregătiri Intense
Fotbaliștii de la Uricani 

au început pregătirile pen- 
aru returul campionatului. 
Despre aceste pregătiri an
trenorul Alexandru 
lemon

„Pînă 
lunii __  ___ _ ..
cit pentru inibunătățîrea 
condiției fizice și dezvoltă
rii forței. Pentru aceasta 
au avut loc antrenamente 
mereu mai intense pe dea
lurile din împrejurimi 
și in sala de sport a ca
sei de copii din localitate. 
Partea a doua a pregăti
rilor o efectuăm tot în lo
calitate cu scurte popasuri 
la cabana Cîmpu lui Neag. 
Apoi vom începe jocurile 
de verificare. în retur 
contăm pe același lot de 
jucători : Găti, Rusu (por
tari), P. Kelemen, Toldea, 
Băjan. Sănduiache, Kere- 
cheș (fundași), Munteanu, 
Andra.ș, Daneiu, Luca, 
(mijlocași), Pușcaș, Vasian, 
Petrovan, Costea (înain
tași), la care probabil în 
acest retur se vor adău
ga Greaca, un jucător ta-: 
lentăt care a jucat și 1« 
Minerul Lupeni și junio
rii Moldovan si Ianoși.

Ilie COÂNDR'

ne-a 
la . 

ianuarie

Ke- 
declarat : 

sfîrșiiul 
s-a muh-
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Lucrările Congresului educației
(Urmare din pag. 1)

constructorii societății so
cialiste și comuniste. Iau 
parte, de asemenea, perso
nalități științifice și cul
turale, activiști de partid 
și de stat, reprezentanți ai 
Uniunii Tineretului Comu
nist. Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din 
România, și Organizației 
Pionierilor, ai altor orga
nizații de. masă și obștești, 
ai oamenilor muncii, pă
rinți, elevi, studenți, subli- 
niindu-se prin aceasta, o 
dată maj mult, faptul că 
opera educativă nu se li
mitează numai la școală, 
nu are loc doar în perime
trul ei, ci intră nemijlocit 
în sfera răspunderii colec
tivității, a întregi; societăți.

înscris în activitatea 
vastă pe care o desfășoară 
partidul și statul nostru 
pentru perfecționarea tutu
ror sectoarelor economico- 
sociale forumul slujitori
lor școlii are îndatorirea 
de a Stabili măsurile . și 
modalitățile cele mai a- 
decvate pentru înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al 
XII-lea al Partidului Co
munist. Român privind 
dezvoltarea și moderniza
rea continuă a învățămîn
tului, creșterea rolului său 
în educarea comunistă, re
voluționară, în pregătirea 
multilaterală a tineretului, 
în formarea omului nou. 
în procesul de edificare a 
socialismului și comunis
mului.

Este intonat Imnul de 
stat al Republicii Socia
liste România.

Deschizînd lucrările, to
varășa Aneta Spornic, 
membră a Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul educației 
și învățămîntului, a spus : 

„Congresul educației și 
învățămînțului, convocat 
din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceausescu, are loc 
la puțin timp după Con
gresul al XII-lea al Parti
dului Comunist Român, e- 
veniment de însemnătate 
istorică pentru destinele 
poporului român, fiind în
că o expresie a democra
tismului profund al orîn- 
duirii noastre socialiste, a 
practicii statornice a con

ducerii partidului și sta
tului nostru, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, de a se sfătui și 
hotărî împreună cu masele 
asupra, problemelor majo
re ale dezvoltării țării, a 
diferitelor sectoare de ac
tivitate.

Cu inima plină de emo
ție, vă rog să-mi permi
teți să salut, în numele 
Congresului, al tuturor slu
jitorilor școlii, să-mi ex
prim bucuria și să aduc 
calde mulțumiri pentru 
prezența la acest larg fo
rum reprezentativ al șco
lii românești a celui mai 
iubit fiu al poporului nos
tru, conducătorul partidu
lui șl al stalului, militant 
de seamă al mișcării co
muniste și muncitorești in
ternaționale. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. (Vii și 
îndelungi aplauze).

Totodată, vă rog să-mi 
îngăduiți să salut cu ace
leași sentimente de stimă 
și dragoste prezența la 
Congresul nostru a tova
rășei Elena Ceaușescu, re
putat om de știință, sa
vant de renume mondial 
și neobosit militant pe tă- 
rîm politic și social, pen
tru continua modernizare 
și perfecționare a învăță
mîntului românesc. (Apla
uze puternice).

Salutăm, de asemenea, 
cu multă stimă, prezența 
celorlalți tovarăși din con
ducerea partidului și sta
tului nostru". (Aplauze).

Congresul a adoptat, a- 
poi, în unanimitate, ur
mătoarea ordine de zi:
'1. Raport privind înfăp

tuirea hotărîrilor de partid 
și de stat în domeniul edu
cației și învățămîntului. 
Sarcinile ce revin cadrelor 
didactice, instituțiilor de 
învățămînt pentru înfăptui
rea hotărîrilor Congresului 
al XII-lea al Partidului 

Comunist Român privind 
perfecționarea învățămîn
tului, creșterea rolului șco
lii în formarea, cadrelor și 
educația comunistă, revo
luționară a tineretului.

2. Program privind asigu
rarea forței de muncă, dez
voltarea învățămîntului și 

perfecționarea continuă: â 
pregătirii cadrelor în pe
rioada 1981—1990.

3. Raport asupra proiec
telor planurilor de învă
țămînt.

4 Raport asupra proiec
tului Statutului personalu
lui didactic. 0

5. Alegerea Consiliului 
Superior al Educației și 
învățămîntului.

Primit cu multă însufle
țire, cu caldă afecțiune, cu 
sentimente de profundă 
Prețuire, ia cuvîntul tova

rășul Nicolae Ceaușescu.
. Cuvin tarea secretarului 

general al partidului a 
fost urmărită cu deosebită 
atenție, cu deplină aproba
re, fiind subliniată, în re
petate rînduri, cu îndelungi 
aplauze, urale și ovații.

In numele participanți- 
lor, al tuturor cadrelor di
dactice, al elevilor și stu
denților, tovarășa Aneta 
Spornic a exprimat se
cretarului general al parti
dului calde mulțumiri 
pentru cuvîntarea rostită 
în emirul Congresului, și a 
subliniat că indicațiile și 
îndemnurile formulate cu 
acest prilej reprezintă un 
îndrumar de înaltă valoare 
în asigurarea unei calități 
noi, superioare în activi
tatea înstructiv-edueativă 
din învățămîntul de toate 
gradele,, pentru ridicarea 
continuă a rolului și efi
cienței școlii în educarea 
tinerej generații.

Se scandează, cu multă 
dragoste, „Ceaușescu — 
P.C.R.I", „Ceaușescu și 
poporul", „Ceaușescu — 
Pace“!“ Participanții rea
firmă, din adîncul inimii 
și conștiinței lor, deplina 
adeziune la politica inter
nă și externă a partidului 
și statului, care corespunde 
întru totul intereselor su
preme ale națiunii noastre, 
voința nestrămutată de a 
milita neobosit pentru
transpunerea ei în viată, 
pentru propășirea patriei 
socialiste.

★
Intrîndu-se în ordinea de 

zi a Congresului, la primul 
punct, tovarășa Aneta 
Spornic ministrul educa

I
I

ției. și învățămîntului, a 
prezentat Raportul pri
vind înfăptuirea hotărîri
lor de partid și de stat 
în domeniul educației și 
învățămîntului. Sarcinile 
ce revin cadrelor didactice, 
instituțiilor de învățămînt 
pentru înfăptuirea hotărî

rilor Congresului al XII-lea 
al Partidului Comunist Ro
mân privind perfecționarea 
învățămîntului, creșterea 
rolului școlii în formarea 
cadrelor și educația comu
nistă, revoluționară, a ti
neretului.

Tovarășul Marin Rădoi., 
adjunct, al ministrului edu
cației și învățămîntului, a 
expus Raportul asupra 
proiectelor planurilor de 
învățămînt. iar tovarășul 
Petre Constantin, adjunct 
al ministrului educației și 
învățămîntului, a prezentat 
Raportul asupra proiectului 
Statutului personalului di
dactic.

S-a trecut apoi la dez
baterea generală a proble
melor înscrise pe . ordinea 
de zi a Congresului. Au 
luat cuvîntul tovarășii: 
loan Anton, rectorul Insti
tutului politehnic Timișoa
ra, Nela Vasiliu, directorul 
Liceului industrial nr. 2 
din Ploiești, județul Pra
hova. Gheorghe Sîmeanu, 
inspector școlar general, 
județul Vîlcea, Elena 
Crețu, profesoară la Școa
la din comuna Horgești, 
județul Bacău, Ion Ursu, 
prim-vicepreședinte al Con
siliului Național pentru 
Știință ■ și Tehnologie, 
George Ciucu, rectorul U- 
niversitățiî București.

In cursul după-amiezii, 
Congresul educației și în
vățămîntului și-a desfășurat 
lucrările pe cele 4 secțiuni: 
învățămînt preșcolar, pri
mar și gimnazial; învăță
mînt liceal, profesional și 
de maiștri; învățămînt su
perior și cercetare științi
fică; munca politico-educa- 
tivă și predarea științelor 
sociale în învățămînt.

Lucrările Congresului 
continuă.

I
I
I
I
I
I
I
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filme

PETROȘANI — 7 No
iembrie : E o poveste 
veche; Republica; Olga 
și poetul; Unirea; Cine
va ca tine.

PETRII, A: Școala cu
rajului.

LONE A: In ritmul 
muzicii.

ANINOASA: Elefan
tul alb.

VULCAN: Sfîrșitul
vacantei.

LUPENI — Cultural: 
Umbra Iui Casey; Mun
citoresc: Copii de dumi
nică.

TV
10,00 Teleșcoală; 11,00 

Film serial: Dallas —
Compania petrolieră
Ewing. (Reluarea episo
dului 23); 11,50 Telex;

întreprinderea Inergepetrel Cimpina 

Șantier Energopetrol Craiova 
încadrează următorul personal :
— șef lot electromontej cu sediul în 

comuna Bîlteni (de preferat cu stu
dii superioare) ;

— electricieni ;
— muncitori necalificați pentru califi

care.
Condiții de încadrare conform legilor 

nr. 12/1971 și nr. 57/1974.
Informații suplimentare la telefon 15713 

— Craiova.

Cooperativa de consum Hațeg
și achizitorii acesteia din raza Văii Jiului, 
cumpără de la gospodăriile populației și alți 

deținători :
O cai reformă și iepuri de casă.
Recepția de cai în Valea Jiului (Petro

șani, Vulcan, Lupeni, Uricani) va avea loc 
în ziua de 27 februarie 1980, între orele 12 
și 17.

16,00 Telex; 16,05 Te- I 
leșcoală; 16,35 Curs de .

, limbă engleză; 16,55 Din I 
țările socialiste; 17,20 •
Almanah pionieresc; I 
17,40 Cîntec mîndru ro- • 
mânesc; 17,55 îndrumări 
pentru lucrătorii din a- 
grieultură; 18,25. Între
bări și răspunsuri; Emi
siune în sprijinul în- . 
vățămîntului politico-i- i 
deologîc; 18,50 1001 de • 
seri; 19,00 Telejurnal; I 
19.20 In actualitate: pre- . 
gătirea alegerilor de la | 
9 martie 19,35 Din toa- • 
tă inima, un cîntec țării; | 
1:1,55 Călătorie prin ța- 1 
ra mea (X); 20,25 La or- I 
dinea zilei în economie J 
— investițiile; 20,40 
Teatru TV: „Puștile Te- 
rezei Carrar" de Bertolt 
Brecht; 21,40 Telejurnal.
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z3cruz3Li77dre/d în lu/me
Deschiderea lucrărilor celui de-al Vlll-lea

Congres al
VARȘOVIA 11 — Tri

misul Agerpres, Gheorghe 
Ciobanu, transmite : Luni 
după-amiază, ia Palatul 
științei și culturii din Var
șovia s-au deschis lucră
rile celui de-ai VIII-lea 
Congres al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez.

La lucrări participă. 1847

Ceclarația președinte
lui Zambiei

LUSAKA 11 (Agerpres).
— Intr-o declarație făcu
tă la Lusaka, președintele 
Zambiei, Kenneth Kaunda, 
a făcut cunoscut că a ce
rut primului ministru al 
Marii Britanii, Margaret 
Thatcher, să intervină în 
Rhodesia, pentru a se pu
ne capăt deteriorării situ
ației și pentru ca apropi
atele alegeri să fie î'ntr- 
adevăr libere. Președintele 
a menționat, de asemenea, 
că s-a cerut autorităților 
britanice să procedeze la 
o întărire a forțelor Com- 
hjonwealth-ului prezente 
în Rhodesia, pentru ca a- 
cestea să poată garanta 
desfășurare^ .în bune con
diții a scrutinului.

P. M. U. P.
de delegați reprezentînd 
toate categoriile sociale, 
dintre care peste 46 la su
tă sînt muncitori, anga
jați nemijlocit în producție.

La Congres sînt prezen
te delegații ale partidelor 
comuniste și muncitorești 
din țări socialiste și din 
țărj capitaliste, precum și 
Observatori clin partea u- 
nor partide socialiste din 
Europa,

Partidul Comunist Ro
mân este reprezentat de 
către o delegație condusă 
de tovarășul Virgil Caza
ca, membru al Comitetu
lui Politie Executiv, secre
tar al C.C. al. P.C.R.

DELEGAȚIA PARLA
MENTARA CHINEZA, 
condusă de Deng Yingchao, 
vicepreședinte al Comite
tului Permanent al Adună
rii Naționale a Reprezentan
ților Populari a R.P Chi
neze, și-a încheiât, luni, vi
zita de prietenie efectuată 
în Tailanda.

COMUNICATUL COMUN 
publicat la încheierea vi
zitei în Bahrein a preșe
dintelui Irlandei, Patrick 
Hillery, relevă între alte-

Poziția P.C.I. cu privire la formarea noului 
guvern italian

ROMA 11 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul la înche
ierea lucrărilor Congresu
lui Federației Tineretului 
Comunist Italian, desfășu
rat la Rimini, Enrico Ber- 
linguer, secretar general al 
Partidului Comunist Itali
an. a reafirmat, duminică/ 
poziția P.C.I. cu privire 
la formarea unui viitor 
guvern. „P.C.I. nu va lua 
parte la negocieri care nu 
prevăd participarea sa la 
guvern pe bază de egali
tate cu celelalte partide 
prezente la întîlnire" — a 
precizat secretarul general 
al partidului.

Agenția A.N.S.A. subli
niază că asemenea negoci

le, că părțile subliniază 
necesitatea unei soluționări 
negociate a conflictului din 
Orientul Apropiat, precum 
și a recunoașterii dreptu
rilor poporului palestinian, 
inclusiv la crearea unui 
stat independent.

PREȘEDINTELE IRA

eri ar urma să aibă loc 
după Congresul Partidului 
Democrat Creștin, prevăzut 
să înceapă vineri, la Ro- 

,ma. Actuala coaliție ■ gu
vernamentală, care nu dis
pune de o majoritate în 
parlament, este alcătuită 
din democrat-creștini, li
berali și SDcialist-demoera- 
tici. Unele forțe politice 
au făcut cunoscut că, du
pă Congresul P.D.C., își 
vor retrage.sprijinul acor
dat în parlament guvernu
lui. Intre acestea. Partidul 
Socialist Italian se pronun
ță pentru un guvern de 
unitate națională, din care 
să facă, parte și reprezen
tanți ai P.C.I.

NULUI, Abolhassan Bani- 
sadr, a numit în postul de 
ministru interimar al eco
nomiei și finanțelor pe Re
za Satinai.

TERORISMUL a făcut 
ieri o nouă victimă în Spa
nia: un polițist municipal 
a fost ucis cu focuri de 
armă trase de un grup de 
teroriști.

De la începutul anului, 
28 de persoane și-au pier
dut viața în urma atenta
telor teroriste în Spania.

Cooperativa Unirea Petroșani 
aduce la cunoștința posesorilor 

de autoturisme că, 
începînd cu data de 11 februarie 1980, exe
cută revizii tehnice anuale la secția 44 auto
mate Petroșani.

Mica publicitate
CAUT femeie . îngrijire 

copil mic. Cartier Carpați, 
telefon 42 974. (141)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bic'ă 
Sonia, eliberată de I.G.C.L. 
Petroșani. Se declară nulă. 
(138) ’

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Tutilă 
Constantin, eliberată de 
I-U.M. Petroșani. Se decla
ră nulă. (139)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bilac 
Ilinca eliberată de I.U.M. 
Petroșani. Se declară nulă. 
(140}

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Crișan 
Simion, eliberată de I.U.M. 
Petroșani, Se declară nulă. 
(142)

ANUNȚURI DE FAMILIE

SOȚIA. Estera și fiul 
Mihai mulțumesc tutu
ror celor care au fost 
alături de noi la încer
carea grea pricinuită de 
pierderea iubitului soț 
și tată

AUNER MIRAI
Amintirea lui va ră- 

mîne veșnic vie in ini
mile noastre. (134)

FAMILIA Vladislav 
transmite condoleanțe 
familiei îndoliate pentru 
pierderea celui care a 
fost

AUNER MIRAI (135)
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