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Alte depuneri 
de candidaturi

ÎN CIRCUMSCRIPȚIILE 
ELECTORALE JUDEȚENE:Adunările cetățenești au desemnat drept candidați de deputați în circumscripția electorală nr. 69 Petroșani Pe tovarășii Dumi
tru Bogdan, directorul Direcției comerciale județene, și Constantin Ciolofân, directorul Direcției comerciale municipale Petroșani ; — pentru circumscripția electorală nr. 78 Lupeni pe tovarășii Con
stantin Lupulescu, maistru minier, șef de brigadă 
la I.M. Lupeni, Petre Con
stantin, Erou al Muncii Socialiste, maistru la I.M. Lupeni și Viorica Bogdan, secretară a comitetului o- rășenesc Lupeni al U.T.C.; — pentru circumscripția electorală nr. 83 Vulcan 
pe tovarășii Iulica Scuta- 
ru, Victoria Ilie, ambele confecționere la I.C. Vulcan, și Gheorghe Baltag, miner la I-M. Vulcan.
ÎN CIRCUMSCRIPȚIILE 

ELECTORALE 
MUNICIPALE :

Au fosț desemnați candidați de deputați în circumscripția electorală nr- 
17 Petroșani tovarășele
(Continuare în pag. a 2-a)

Cetâțene și cetățeni ’
Votînd candidații Frontului Democra- i 

ției și Unității Socialiste, votați pentru ca 1 
deceniul în care am pășit să devină pentru | 
România deceniu! științei și tehnicii, al ca- i 
lității și eficienței !

(Din Manifestul Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste)

Continuă desemnarea 
candidaților de deputațiIn fața partîcipanților la care oamenii muncii dinadunarea cetățenească ce a avut loc la I.M. Lupeni, tovarășul I'lorea Măciucă, membru în biroul executiv al consiliului județean al Frontului Democrației și Unității Socialiste, președintele Consiliului municipal al F.D.U.S., a prezentat un sugestiv bilanț înregistrat de oamenii muncii din orașul Lupeni în aotuala legislatură, cît și perspectivele deschise de hotărîrile adoptate de Congresul al Xll-lea al partidului.A fost reliefată în a- cesț. context însemnătatea social-polițică a alegerilor de deputați, eveniment pe (Continuare în pag. a 2-a)

Valea Jiului îl întîmpină cu noi succese în producție, în spiritul chemărilor mobilizatoare ale Manifestului Frontului Democrației și Unității Socialiste.Din însărcinarea consiliului județean al Frontului Democrației și Unității Socialiste, tovarășul Fierea Măciucă a propus pentru circumscripția electorală județeană nr- 75 Lupeni candidatura tovarășului Dan Otto Surulescu, directorul general al Combinatului minier Valea Jiului.
C. IOVANESCU 

încheiat lucrările Congresului educației și învățămîntului. In ultima zi, în cadrul dezbaterilor generale au luat cuvîntul 46 vorbitori.La propunerea prezidiului, s-a votat sistarea dezbaterilor, urmînd ca cei care nu au luat cuvîntul să depună la secretariatul ICongresuluj textul inter- [Venției, lor.1 Au fost adoptate apoi documentele aflate la ordinea de zi a Congresului: Programul privind asigurarea forței de muncă, dezvoltarea învățămîntului și perfecționarea continuă a pregătirii cadrelor în perioada 1981—1990; planurile de învățămînt și Statutul personalului didactic, stabil ihdii-Se ca -viitorul Consiliu Superior al Educației și învățămîntului să le definitiveze pe baza propunerilor care s-au făcut în Congres și în cadrul dezbaterilor publice.In continuare, partici- panții la primul Congres al educației și învățămîntului au adoptat Chemarea către toate cadrele didac-
IN PAG. A III-A

adunările 
GENERALE ALE 

OAMENILOR MUNCII 
cadru de manifestare 
activă a autogestiunii și 
autoconducerii muncito
rești.

tice din Republica Socialistă România.Trecînd la ultimul punct de pe ordinea de zi. Congresul a aprobat propunerile privind componența Consiliului Superior al E- ducației și învățămîntului, organizat potrivit prevederilor legii educației și învățămîntului pentru îndrumarea, controlul și coordonarea învățămîntului de toate gradele.întrunit în prima ședință. Consiliul Superior al Educației și Invățămîntu- lui a ales în funcția ~ de președinte pe tovarășul Ștefan Voitee. membru al Comitetului Poli lie Executiv al C.C. al P.C.R.. vicepreședinte al Consiliului de Stat.Potrivit Legii, prim-vice- președint,; . al Consiliului Superior al Educației și învățămîntului este ministrul educației și învățămîntului...Luînd cuvîntul în încheierea lucrărilor Congresului, tovarășul Ștefan Voi- tec a arătat că înscriin- du-se în efervescența creatoare care animă întregul
Un nou imbold in activitatea 

fiecărui slujitor al școliiTrăim sub puternica impresie a evenimentului de majoră însemnătate ce a- re loe în aceste zile și care reține atenția întregii noastre națiuni prin profundele sale semnificații, atît pe plan politico-educa- tiv, cît și social — primul Congres al educației și învățămîntului. Prin bogatul conținut al ideilor de inestimabilă valoare teoretică și practică, magistrala cu- vîntare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, rostită la deschiderea lucrărilor Congresului, a

Echipa de dulgheri 
condusă de Ion Dobre 
de Ia I.C.M.M. lotul Pe- 
trila, pregătește un nou 
planșeu la viitoarea pre- 
parație a cărbunelui.

Foto: I. LICIU 

nostru popor, în cadrul manifestărilor de mare însemnătate și angajare politică determinate de cel de-al Xll-lea Congres al Partidului Comunist Român, Congresul educației și învățămîntului a dezbătut, cu competență Și _ răspundere patriotică, multiplele probleme care privesc, formarea cadrelor de muncitori și specialiști, în concordanță cu cerințele Programului partidului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.In aceste zile, a spus vorbitorul, cadrele din învățămînt, părinții, elevii și studenții, oamenii muncii din întreaga țară — români, maghiari, germani și ’ de alte naționalități —• și-au îndreptat gîndul, plin de recunoștință și nestrămutată încredere, spre secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele României, . tovarășul Nicolae Ceaușescu, care , 
(Continuare în pag. a 4-a)

•mers Ia Inimile noastre, ă- le tuturor celor care ne desfășurăm activitatea în învățămînt, ne mobilizează la o muncă plină de răspundere. Cu toții ne dăm’ seama că prin strălucitele orientări profund revoluționare jalonat^ de secretarul general al partidului, în fața învățămîntului românesc se deschide un larg orizont de afirmare.Invățămîntul din Valea Jiului, prin constants grijă a partidului, se află în.- tr-un susținut proces de perfecționare: noile spații de școlarizare construite, baza didactico-materială și încadrarea cu personal didactic competent asigură,
Prof. Vasile BACOI 

inspector școlar județean

(Continuare în pag. a 2-a)

In cinstea Zilei ceferiștilor

Realizări meritorii la stația 
C.F.R. Petroșani

O urgență în graficele șantierelor LC.M.M.
Punerea în funcțiune a noilor capacități 

de energie pneumatică ale minelor

In intîmpinarea Zilei ceferiștilor, colectivul de oameni ai muncii din stația C.F.R. Petroșani obține rezultate rensar- marcabile. Anul 1979 a fost rodnic în realizări :
• indicatorul încărcătu
ră statică (tone încărcate 
pe osie) a fost realizat în 
proporție de 101 la sută, 
fiind expediate 2 388 913 
tone • planul la tona
jul brut pe tren de mar
fă a fost depășit cu 2 la 
sută, înregistrîndu-se un 
plus de 11 tone/tren
• față de 1978 s-au des
cărcat în medie cu 8 
vagoane mai mult pe zi 
și s-«u triat cu 12 la su
tă mai multe • în 1979 
stația a expediat peste 
900 000 de călători.De la începutul anului 

s-au înregistrat 185 396 tone expediate, iar încărcătura statică a fost depășită cu 270 kg/osie. Indicatorul tonaj brut pe tren de marfă a fost, de asemenea, depășit cu 14 000 kg. De remarcat că de la începutul acestui an, din stația C.F.R. Petroșani au plecat, spre toate colțurile țării, 80 000 de călători.In întrecerea socialistă se evidențiază impiegații de mișcare dispozitori Constantin Bălan, Vasi- 
le Tire, Octavian Vrăji- toru, șefii de manevră Serghe Voica, Petru A- licu, Iosif Dinu, mane- vranțij de vagoane Mihai Dumitraș, Precup Bo- lescu Și alții- (M-B.)

Asigurarea condițiilor de lucru în fronturile productive, sporurile de producție ce revin în acest an și viitorul cincinal întreprinderilor miniere, reclamă finalizarea fără întîrziere a u- nor noi capacități de energie pneumatică. Se află în diferite stadii de execuție în Valea Jiului 17 stații de compresoare, din care 13 au termene de punere în funcțiune în 1980. După cum ne spunea ing. Constantin 
Dobrescu, șeful serviciului investiții al C.M.V.J. situația din acest an. este fără precedent, determniață. de faptul că, pe de o parte, a fost întîrziată fabricația compresoarelor indigene, iar, pe de alta, , importul de turbocompresoare ă stagnat cîțiva ani. Programul prioritar de mecanizare a mineritului, elaborat și aplicat la indicația conducerii de partid, perso

nal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, eu prilejul vizitelor de lucru în Valea Jiului a reglementat problemele din acest domeniu, creîndu-se toate condițiile ca minele să fie dotate cu agregatele de producere a aerului comprimat, „Urgențe de montaj apar la toate minele — ne-a declarat interlocutorul — îndeosebi la Lupeni, Livezeni, Petrila, Bărbă- teni, de finalizarea lor de- pinzînd avansările Ia lucrările de deschideri, crearea de noi capacități de producție și introducerea în exploatare a noi cîmpuri miniere. Executanții — șantierele LC.M.M — trebuie să-și concentreze forțele spre aceste obiective, întreprinderile beneficiare sînt chemate, de asemenea, să urmărească atent execuția lor și să acorde spri

jin efectiv constructorilor facilftînd preluarea lucrărilor de montaj în acord global de către echipe proprii".Despre modul în care se înfăptuiesc aceste cerințe, în opiniile care urmează :
loan MÎRLOGEANU, inginer șef al I.M, Petrila: „Punerea în funcțiune a u- nof noi capacități de e- nergie pneumatică este vitală pentru I.M. Petrila. Lucrăm în fronturile productive cu 3—3,5 atmosfere presiune — mult prea scăzută pentru a ne putea desfășura activitatea la randamentele scontate. Ponderea capacității actuale de aer comprimat o realizăm pe seama unui turbocompresor ce funcționează de peste un. de-, ceniu. Nu mai putem a- vea siguranță multă vre

me în el. Este foarte urgentă în etapa actuală finalizarea execuției turbo- compresorului de la puțul 
2 Est. Utilajele sînt pregătite, și ne-am pregătit să le acordăm sprijin prin e- chipe de lăcătuși care să participe la montaj".Ing, Ovidiu AVRAMES- CU, directorul I.M, Bărbă- teni: „Punerea în funcțiune a noului turbocompresor din incinta minei Băr- băteni constituie o necesitate. Trebuie, și aceasta cît mai grabnic, să finalizăm acest obiectiv și să renunțăm astfel la stațiile de compresoare construite în pripă, cu caracter de provizorat, mici și cu randa-

Anton HOFFMAN

(Continuare tn pag. a 2-a)
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Prin unitățile de desfacere a 
legumelor și fructelor din PetrilaIn ziua ele 6 februarie, a.c. ani întreprins un raid- ■ahchetă prin cîteva unități 

de desfacere a legumelor și fructelor din orașul Petrila. Ce am constatat?Amplasat intr-un cartier mărginaș din Lonea, magazinul nr. 26, responsabilă - vânzătoare Valeria Dumitrescu, asigură, aprovizionarea eu legume, fructe și zarzavaturi a locuitorilor din colonia de sus.

se repartizeze, și la magazinul respectiv mere Ionatan, Golden și Parmen 
auriu.In unitatea de desfacere a legumelor, fructelor și ■zarzavaturilor nr. 6 aflată lingă piața de produse a- groaiimentare din existau duse. Pentru bogăți gama de sortimente

cest 
lor?

puteți oferi m a- 
imp cuinpărălori-Am avut neriță cartofi suficiente și de tată, morcovi și ceapă deshdratate, sfeclă roșie, ridichi, diferite murături, precum și uri bogat sortiment, de conserve. Țot de Ja responsabilă ani mai aflat că magazinul a mai fost aprovizionat, printre altele, cu 137 kilograme ceapă. Spre deosebire de ceapa din u- nitate, cantitatea livrată în f) februarie era degerată și deci greu vandabilă. Întrebată de oe n-a refuzat-o, responsabila ne-a răspuns că „dacă aș fi făcut acest 

lucru comenzile următoare 
n-ar fi fost onorate cu 
promptitudine. Cit privește 
mere’e. nu Se Prea cumpă
ră deoarece n-au aspect 
comercial". Ar fi bine să

în perma- in cânii lăți bună caîi- Fasole uscată, mere.

Alte depuneri de candidaturi
(Urmare, din pagina I) ÎN CIRCUMSCRIPȚIILE 

ELECTORALE 
orășenești

LUPENI — tovarășele 
Fehcia Tolea și Gheorghi- cooperatoare „Străji" Im- — tovarășii ți Dumitru peii,și<>nari

— tovarășii Titus Costache, director "■tehnic, și Pavel 
Luculeseu, inginer șef, ambii de la IM. Lupeni (nr. 19).

: VULCAN — tovarășele 
Elisabcța Popescu și Âna 
Moțoc, tehniciene, ia I-M. Vulcan și, respectiv, la. I.M. Paroșenit nr. 9); — tovarășele Constantina 
Ciută, Eioha Vlaic și Valeria lane, muncitoare S.S.H. (nr. 10); fâșii Petru E-ana, 
Fetoiu și Liviu profesori (nf. 11); — varășele Maria Sorady 
Iuliana Berei. confecțione- re la 1-C. Vulcan (nr. 12) ; .— tovarășii Constantin An- 
drieși și Emil Filip, cooperatori la cooperativa „Straja" Lupeni (nr. 13).

două luni. Dar in unitate se observă mina unei bune gospodine. Fiind u- nica unitate de acest gen din această parte a orașului, este un i>un vad cd- metvial,: mărturie stau vânzările lunare realizate. In „ făcutvânzări de 40 000 lei, față de. 25 000 lei cit era planificat. Cum spuneam, vadul comercial este bun, dar magazinul este impropriu desfășurării unui ' comerț civilizat și păstrării în bune condiții a produselor. Magazinul prbpriu-zis este insuficient ea spațiu, are dușumele putrede și pereții coșcoviți, iar în magazie plouă. Pentru buna aprovizionare eu legume, -fructe și zarzavaturi B locuitorilor din această parte a orașului, precum și pentru practicarea unui comerț civilizat eșțe necesar un ■ alt local.Cam acestea sînt cons- „bune" ■“ Un nlîl-- a- cît, rastru-

pentrul.onei, . luna ianuarie s-au cam aceleași ,pro- a putea îm-
• tru

Ce sol cită 
cumpărători 

și ce găsesc ei?pusă la dispoziția cumpărătorilor responsabilul u- nității, tovarășul Stan Ovi- denie, a plecat după marfă la Tîrg< viște, de unde a adus mere frumoase și a- romate, care se vînd ca... plinea caldă. Din unitate lipseau însă morcovii, felina, pătrunjelul și guliile. Existau, e drept, în cantități suficiente morcovi deshidratați. Esențialul este să fie prezentați gospodinelor... cu spirit comercial.Pe strada- Republicii, în partea de sus a cartierului 8 Martie se află unitatea nr. 45. Vasilica Piroșcă, responsabila unității, lucrează aici doar de vreo

Viorica Sofia Tokaci, di- . rector la Fabrica de pline . Petroșani, și Iozefina 
Karon, ingineră Ia aceeași unitate'circumscripția electorală nr. 30 Lupeni tovarășele 
Călătorii Vioriei, și Lidia 
Șarpe, lucrătoare la E.G.C.L. Lupeni ; — pen- circumșf-ripția electorală nr. 42 Vulcan tovarășele Ana llieș și Giovaneta 
Gheorghian, confecționeze la IC. Vulcân - pentru circumscripția electorală nr. 43 Vulcan tovarășele 
Eugenia Zburlea și Mari- 
cica Ch'for, muncitoare laS.Slf.

ța Brezoianu, la 'cooperativa peni (nr. 2); 
Tituș Mtsciiîe 
Oprișoreams, (nr. '(>) ; — tovarășii loan 
Gîrea, șef dc brigadă, și 
loan Onuț, maistru, ambii de la l.M. Lupeni (tir. 12) ; — tovarȘșii Cornel 
Vașiaîi, șef de lot. și Otto 
Corciani, . șef șantier, ambii de Ia șantierul nr. 4 Lupeni al T-C.1I. (nr. 14) ; — tovarășii Nicolae Ionașc, director E.C1.C-L. Lupeni, și Constantin Adămuț, președintele cooperativei „Straja" Lupenj (ur- 18);

la— tova-
D am; tru

Macea,to-

Continuă desemnarea candidatilor

Punerea în funcțiune 
a noilor

(Urmare din pagina l)ment foarte scăzut, pe seama cărora, în trecut, s-a dezvoltat mina. Constructorul, însă, lucrează cu îh- 
tre-ruperi. in luna ianuarie nu și-a onorat prevederile din grafice".

Emil STRAMA, inginer...șef mecanic la I-M. Livezeni:. „Tocmai în aceste zile am predat constructorilor agregatul turbocompre- . socului care se montează în incinta principală a minei Lucrarea este urmărită atent de noi pentru că finalizarea ei condiționează ritmul în. care vom realiza galeriile de deschidere ale câmpului minier . lseroni — o importantă capacitate de producție a anilor viitori. Nu dispunem de forță de muncă specializată pentru -montaj,, așa 
că intensificarea ritmului de lucru depinde tot șantierul I.C.M.M."■ Punctul de vedere al e- stecuțantului ni l-a exprimat inginerul loan VA- 
RĂȘEȚ, director adjunct eu probleme tehnice al 
I.C.M.M.— Execuția tuturor stațiilor de eompresoare cade 
în sarcina șantierelor I.C.M.M. Depunem eforturi pentru a respecta graficele de montaj conveni
te eu C.M.V.J. printr-un program de eșalonare. Corespunzător acestuia, ne concentrăm pentru monta
rea turbocompresorului din stația Carolina-Lupeni, un
de stadiul este corespunzător graficelor și va fi respectat termenul de predare. La Petrila. puiul 2 Est, construcția stației e terminată, iar stadiile fi-

dc

capacitățizice vor permite montarea utilajelor în timp util. La Bărbăteni, în lunile fe- bruarie-martie vom recu
pera. restanța, fiind luate ■ măsuri de întărire a plasării. Numai în luna ianuarie prin măsurile . eficiente întreprinse, I.C.M.M. a ..recrutat 200 muncitori. Ii vom îndrepta și spre aceste puncte de lucru urgente. In incinta principală. Livezeni, odată cu preluarea utilajelor de la beneficiar, a început montarea turbocompreso- rului Pregătim, în paralel, partea de pentru .următoarele ce le vom executa trila-Sud, Vulcan, șeni, Aninoasa-sud, două la Uricani , etc, hotărît de către C.M.V.J. ca beneficiarii să ne sprijine cu echipe pentru montaj. La Lupeni nu am fost ajutați La Livezeni nu ni se oferă, de asemenea, . e- chipe. La Vulcan această formă de conlucrare există, dar eu minele unde urmează să înceapă montajul de acum înainte nu s-a perfectat încă nimic. Utilajele sînt, în principiu, a- sigurate, solicităm însă beneficiarilor asigurarea în timp optim și a aparataje- lor aferente stațiilor - de eompresoare.Prin cele expuse de par- ticinanții la ancheta de față, concluziile se desprind ele singure. Adăugăm doar că, ceea ce. se impune în momentul de față este în- dintre și ■' te in c ritmu- > ; .erării unde ele

în construcții stații la Pe- Paro- Dilja, S-a

tărirea conlucrării întreprinderile șantierele exei ‘ scopul intensil lui de lucru și "■ restanțelor acolo există.
• In aceste zile se află expusă, la Muzeul mineritului, macheta (în ultima variantă) privind sistematizarea centrului vechi al l’etroșani.iiui, cuprinzând zona cintre pî- liul Maieia și intrarea în oraș, dinspre Dără- Macheta de siste-

matizarp este rca.'iztnă de . arhițe’t Amalia Radulescu din cadrul I.S.L.G.C. I lucurești• La filiala din Petroșani a O.J.T. a fost . deschis tin punct de desfacere a unor mărfuri din import cu plata în valută (de tip shop), produsele ce pot te aici se .numără de coam" iieă, de țigări etc.

tatările noastre și și „mai puțin bune' singur lucru nu am nit în raidul nostru provizionarea. cu salată verde, i traveți de seră și fandale. P<> cînd produse înC.P.V.I.L.F. ?
D. CRIȘAN

de deputați
cit deroșiit alteși aceste unitățile

(Urmare din Pagina l)Pentru circumscripția e- lectorală municipală nr. 
35 Lupeni și circumscripția electorală orășenească nr. 20 a fost propusă candidatura tovarășului Iloria

Imbold în activitate

Toma, prim secretar al-comitetului orășenesc de partid Lupeni, primarul o- rașului.Propunerile de candidaturi au fost susținute cu căldură de numeroși par- ticipanți Ia adunarea cetățenească — Gheorghe Mar- ehiș, directorul minei Lupeni, Ion Predoșan, secretar adjunct al comitetului de partid de la IM. 7 u- peni, Titus Costache, di-

rector tehnic electromecanic la I.M. Lupeni. Pavel LueuIescUi inginer șef la l.M. Lupeni, Dumitru Fă- iniș, președintele comitetului sindicatului de la IM. Lupeni, Alexe Furdui, secretarul comitetului de partid de la sectorul IV al I.M. Lupeni.Supuse la vot. propunerile au fost aprobate în u- nan imitate de participanții la adunarea electorală.
(Urmare din pagina I)Pe măsura cerințelor aetua- un învățămînt modern suficient maile, și eficient, Este să ne gîndim la cell noi unități — două . școli generale (nr. 1 Petrila și nr. 6 Vulcan), grădinițe în Petroșani, Vulcan peni, date deja în ță pînă la această sau la cele care construite pînă la anului 1981 (Liceul economic și de drept administrativ, școli cu 24 săli de clasă din Petroșani, Lupeni și Uricani, ateliere școlare în Petrila Și Lupeni, grădinițe și sala de jocuri sportive în Petroșani) pentru a avea o imagine de ansamblu asupra perspectivei materiale pe care o are învățămîntul din municipiul nostru. Cum vom răspunde sarcinilor stabilite de Congresul educației și învățămîntului? Prin- tr-o temeinică politică și profesională, prin utilizarea unor teh-' nici și tehnologii moderne de predare, noi, cadrele didactice, ne străduim obținem în procesul de educație, de predare — învățare rezultate deosebite, pe măsura condițiilor create.Consiliile profesorale. în care' s-au analizat rezultatele obținute în trimestrul I, au scos în evidență faptul că toate colectivele didactice, cunoscând cauzele care au determinat unele deficiențe, sînt hotărîte să acționeze cu fermitate în direcția creșterii propor- . ției de prornovabilitate (la 98 la sută în școlile generale și ld 90 la sută în licee) și reducerea cu aproximativ 15 ia sută a procen-

tului de mediocritate, care a fost destul de ridicat în trimestrul I.In vederea realizării a- cestor obiective s-a trecut la intensificarea meditațiilor și consultațiilor, la o activitate diferențiată pe baza cunoașterii nivelului de cunoștințe ale fiecărui elev, învățătorii, profesorii și elevii s-au anagajat ca în cinstea Congresului e- ducației șf învățămîntului să obțină rezultate ■ bune și foarte bune la învățătură și disciplină, în activitatea politieo-idepIOgieă și cultural-edueativă. Merită să evidențiem inițiativa „Prin muncă și fapte ii cinstim pe dascălii noștri", pornită din colectivul u- nității de pionieri de la Școala generală nr. 2 Petroșani, inițiativă la care au răspuns toate unitățile școlare din Valea Jiului. Rezultatele obținute la Pregătire eOîlcursui pe obiecte, faza pe școală,' numărul mare al elevilor calificați pen-■ tru faza județeană confirmă responsabilitatea cu care au fost pregătiți în vederea acestei confruntări. Sîntem ferm hotărîți să dăm viață documentelor primului Congres al educației și învățămîntului, indicațiilor tovarășului Nicolae Ceausescu, ele constituind un nou și puternic imbold în activitatea fiecărui slujitor al școlii

și Lu- folosin- dată — vor fi sfîrșitul

din

să

Pr intre fi găsi- . articole turism,

® „Meșteșugari în pas cu timpul", a fost titlul spectacolului prezentat de artiștii amatori de la cooperativa meșteșugărcas • că „Straja" din I.upeni în fața colegilor ior de muncă cu ocazia adunării generale â cooperatorilor. (Al. Cor.)© Muzeul mineritului în-colaborare cu Institutul de mine _ Petroșani Organizează în aceste zi-

A

întinerește cartieruldispoziția oamenilor muncii unități 'comerciale în- sumîrid 1500 metri pătrâți. Se cuvine subliniat faptul, că la înălțarea blocurilor au efectuat peste 2000 p- re de muncă patriotică numeroși cetățeni din cartier, iar la înălțarea școlii și amenajarea .sălilor de clasă părinții elevilor âu prestat mâi bine de 3 000 ore de muncă. La acestea se adăugă și munca efectuată, de elevii care acum înva-

Ioan Doina, maistru minier la' l.M. Petrila, este apreciat de colectivul care lucrează pentru calitățile politice, profesionale, de organizator și educator în procesul de producție. Calitățile de bun gospodar și organizator le-a dovedit cu prisosință și în acțiunile de gospodărire și înfrumusețare a cartierului în care locuiește. Apreciind toate acestea, cetățenii din circumscripția o- . ...   rășenească nr. 2 Petrila tă în .școală nouă. Cartierull-au ales ea deputat la a- legerile anterioare. In a- eeste zile cetățenii din circumscripția electorală orășenească nr. 2 Petrila și-au făcut bilanțul realizărilor sociale și edilitar- gospodărești înfăptuite în cartierul 7 Noiembrie în perioada dintre cele două legislaturi. Și ele sînt demne de a fi relevate. In perioada 1977—1979 au fost construite aici 2 blocuri noi, însumând 100 de aper- •tamente. Aceasta înseamnă că la actualele alegeri vor pleca spre secțiile de votare cetățeni cu drept de vot din 100 de locuințe noi, și confortabile. Tot în această perioadă s-a cons- , truit și dat în folosință o școală generală modernă cu 16 săli de clasă în care învață acum copiii din' cartier. Tot aici," la parterul unuia din blocuri s-au amenajat și pus

în

este însă și în prezent un șantier. Se lucrează la un dispensar medical, un atelier școală, la extinderea și supraetajarea laboratoru
lui de produse zaharoase și altor construcții începute în anul trecut și care vor fi date în folosință în acest an. Și acolo unde constructorii și-au încheiat misiunea, cetățenii circumscripției, mobilizați de deputatul loan Doina se ocupă de amenajarea zonelor verzi. In primăvara ce se apropie aici se vor planta arbori și arbuști ornamentali, se vor sădi flori și se vor presta. alte lucrări edilitar-gos- podărești. De altfel, pentru activitatea obștească desfășurată, loan Doina a fost propus din nou pe listele dc candidați pentru alegerile de deputați vor avea loc la 9 martie.

Iosif BALAN

La complexul coopera
tivei „Unirea" din stra
da N. Băleeseu nr. t 
Petroșani, s-a deschis 
de curînd o uni

tate de optică medicală.le, la sediul muzeului, expoziția cu genericul „Contribuții lă mecanizarea straielor subțiri". Programată a fi deschisă în perioada .15 februarie — 19 martie a.c., expoziția va putea fi vizitată intre orele 10—18.

DUMITRU
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I.M. Paroșeni

Unanimă hotărîre 
de a spori roadele muncii

A

In plină afirmare în mineritul românesc
Două perioade caracterizate de rezultate diametral opuse au fost e- vidențiate de analiza a- profundată, critică și autocritică, la care adunarea generală a oamenilor muncii de la I.M. Paro- șeni a supus activitatea colectivului minei din a- nul trecut. In prima parte a anului, puternica și moderna dotare tehnică, precum șl potențialul cadrelor de care mina dispune, au fost fructuos valorificate, planul fiind îndeplinit ]a majoritatea indicatorilor. In a doua perioadă, datorită, în principal — după cum s-a subliniat în adunarea generală—, ajungerii cu panourile de exploatare într-o zonă puternic teetonizată, rezultatele bune din prima parte a anului au fost substanțial diminuate, bilanțul anual consemnîrid un minus de 37 928 tone la producția brută de cărbune și realizarea sarcinilor lă producția netă valorică în proporție de numai 90,8 la sută. Plinind în lumină dificultățile și greutățile impuse de structura zăcământului cu care colectivul minei s-a confruntat, - analiza responsabilă, proprie aU* țoconducerii muncitorești, 

a relevat Și o serie de cauze subiective care, printr-o mobilizare și preocupare mai susținută din partea formațiilor de lucru, a corpului tehnic, sub îndrumarea organizațiilor de partid, a c.o.m. și a sindicatului, puteau fi" în mare parte diminua
te sau înlăturate. Absențele nemotivate și depășirea procentului de steril în cărbune cu 2,2 puncte au adus colectivului o pierdere de peste 40 000 tone de cărbune din producția brută extrasă. Trebuie relevată însă- orien

tarea bună a conducerii întreprinderii, concretizată în atenția deosebită a- cordată inițierii și aplicării, în situația tectonică dificilă în care s-au aflat fronturile productive, a măsurilor pentru restabilirea în scurt timp a situației, pentru efectuarea pregătirilor necesare* ,și punerea în funcțiune a u- nor noi abataje dotate cu complexe de susținere mecanizate, de mare productivitate. Sînt edificatoare în acest sens realizările obținute în devansarea u- nor lucrări de deschidere și pregătire, indicatori la care sarcinile de plan ale întreprinderii pe anul trecut au fost substanțial depășite. Astfel, la pregătiri s-au realizat peste plan 1723 ml, iar la deschideri 120 ml, ca tir» mare a sporirii numărului de brigăzi plasate la aceste lucrări. Depășirea sarcinilor anuale de plan cu peste 30 la sută la lucrările de pregătire , și succesele din primele opt luni la producția de cărbune extras au asigurat realizarea și depășirea indicatorului producției globale cu aproape- 6 milioane de lei.. Unele rezultate bune s-au înregistrat și în gospodărirea mai judicioasă a materialelor, fapt ilustrat de reducerea 
cu 7,7 lei a, cheltuielilor la 1000 lei producție și realizarea a 1 549 000 ici beneficii. j ■Participanții la dezbaterile din adunare țiu dat expresie în cuvîntul lor climatului, sănătos de muncă ce caracterizează colectivul,. încrederii în forțele proprii, hotărârii lui unanime de a depăși dificultățile cu care s-a ' confruntat. Spre exemplu: minerul Titu Teacenco,. a cărui brigadă lucrează în . prezent la demontarea 

unui complex mecanizat, .s-a angajat să termine e- chipareâ, noului panou în care va lucra cu cinci zile mai devreme și să extragă peste sarcini în a- cest an 1000 tone de cărbune; Alexandru Bucea, maistru minier la sectorul II, a spus în cuvîntul lui: „Avem' posibilități și ne angajăm să dăm peste plan 1000 tone de cărbune și 100 ml lucrări de pregătire" ; electricianul Costache Ene a a- rătat că în subteran se mai întâlnesc încă utilaje care funcționează în gol, ceea ce dovedește că nu sînt folosite toate posibilitățile de reducere a consumului de energie electrică.In finalul analizei s-ă apreciat că mina dispune de o modernă dotare tehnică, de oameni capabili și de* o experiență bogată ceare trebuie mai bine valorificată. Hotărirea fermă a colectivului de a-și spori roadele muncii în noul an a fost concretizată in angajamentul adoptat de adunarea ge- generală,' care prevede : • depășirea planului de producție pe anul 1980 eu 2000 tone de cărbune, cu 200 ml la lucrările de pregătire și cu 50 ml la lucrările de deschidere • depășirea sarcinii planificate la producția netă cu .75 000 lej Și cu 250 000 lei la producția globală și marfă. Că minerii dc la Papoșeni au pășit, cum se zice, cu dreptul în noul an, că ei se mobilizează plenar pentru traducerea în fapte ă' sarcinilor asumate, o dovedește convingător extragerea în . luna ianuarie și în primele zile din februarie a mai bine de 3200 .tone de cărbune. suplimentar sarcinilor de plan.
Toma țAțARCA

Rodnicia anului 1979 pentru cercetătorii și pro- iectanții de la I.C.P.M.C. Petroșani s-a materializat în realizarea la termenele stabilite în contracte, fizic, la toate lucrările din plan asigurînd astfel documentațiile necesare menținerii și modernizării, capacităților de producție existente, dezvoltării noilor capacități de exploatare și preparare, dar și de reparare a utilajelor miniere.Prin acțiunile organizate de consiliul științific și comitetul sindicatului, sub conducerea organizației de partid au fost realizate și depășite și angajamentele asumate : eu 575 000 lei la planul de producție ; s-au realizat și predat suplimentar II lucrări, iar la 29 de lucrări, față de 22 cit prevedea angajamentul, s-au scurtat termenele finale ; s-au redus cu 1 892 000 lei cheltuielile de producție șis-au realizat beneficii peste prevederile de plan în valoare de 907 000 lei. Dintre lucrările mai importante realizate în 1979 de colectivul institutului, cu bune rezultate de valorificare în producție, a- mintim : „Stabilirea posibilităților de trecere de la abatajele cu front scurt în felii orizontale, cu lungimi de front de pînă la 15 m, la abataje cu lungim; de front de pînă la 35 de metri, cu un singur preabataj pe felie"; „Perfecționarea tehnologiilor de execuție a galeriilor în condițiile u- tilizării combinelor de î- naintare în steril" ; „Reglarea fluxului tehnologic și asigurarea funcționării preparației Corcești la parametrii . proiectați" ; „Stabilirea posibilităților de reducere a pierderilor calorice în sterilele evacuate la haldă".Dar, bunele rezultate 

obținute nu au. împiedicat analiza critică și autocri- : tică a deficiențelor manifestate, In adunarea generală a oamenilor muncii s-a arătat deschis că : unele din cercetările încheiate au fost insuficient valorificate ; în unele proiecte de investiții, de execuție și studii de inginerie tehnologică s-au constatat, de către avizatori, o seric de lipsuri. soluții ..insuficient detaliate; a fost sub nivelul posibilităților asistența tehnică la întreprinderi pentru soluționarea problemelor ce au apărut în execuția obiectivelor de investiții .și mai ales în sensul valorificării studiilor încheiate Și avizate, cum nemulțumitoare au fost rezultatele consultărilor reciproce pe care lucrătorii institutului le-au avut cu unitățile de producție.Jn dezbaterile care .au avut loc cu acest prilej numeroși participanți la discuții, prin propunerile formulate, au contribuit la îmbunătățirea programului de măsuri tehnice și organizatorice, propuneri menite să ducă la realizarea integrală a planului și ,a angajamentelor asumate.Sintetizăm cîteva din propunerile participanți- lor la dezbateri : Ing. Grigore Popescu, spunea că „pentru încadrarea în exigențele. calitative ale materializării soluțiilor tehnice, termenele de predare trebuie judicios eșalonate în timp". Șeful compartimentului bio- psiho-social, David Ma- niu insista; „La valorificarea temelor tehnice să participe și beneficiarul și executantul, iar planificarea tematică să nu se facă pe ofertă și inițiativă, ci este necesară introducerea sistemului portofoliului de comenzi". 

„Este necesar să se înființeze un colectiv care să se ocupe de documentații, de sintetizarea informațiilor. Creația teh- nico-științifică de masă trebuie, dirijată în așa fel îricît să imprime unităților Văii Jiului un regim de cercetare și proiectare", propunea ing. Gheorghe Rancea, iar inginerul Avram Edelstein sublinia ca o necesitate că „soluțiile tehnice trebuie realizate în mai multe variante, variante care să fie și tehnice și economice iar sistemul de retribuire să treacă la un acord mai. diferențiat după contribuția fiecăruia". Au mai luat cuvîntul ex- primîndu-și opiniile ing. Vasile Carămete, proiectant Teodor Garaliu, ing. Vilmoș Balasko, Teodor Tilivea,. Irina. Gego și Gheorghe Guran.Măsurile stabilite pentru îndeplinirea în cele mai bune condițiuni a planului de cercetare și proiectare și a angajamentelor asumate pentru anul 1980 vizează în mod deosebit realizarea în mod e- xemplar a lucrărilor prioritare. „Climatul de exigență și răspundere în care, s-a desfășurat adunarea. generală a oamenilor muncii de la. I.C.P.M.C. Petroșani, măsurile . stabilite sînt o garanție că cercetătorii și proiectanții, toți oamenii muncii de la a- cest prestigios Ristitut, se vor strădui din răsputeri să ducă la îndeplinire toate sarcinile ce le revin a- ,tît pentru acest an cît și în perspectiva cincinalului vjitor, a deceniului științei, tehnologiei, calității și eficienței, sarcini ce le revin din hotărârile Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român. ‘
Dorin GIIETA

Mircea BUJORESCUAdunarea generală a reprezentanților oamenilor muncii de la I.M. Aninoa- sa a făcut o analiză profundă a activității colectivului în anul încheiat, participanții la dezbateri concentrîndu-și ideile asu- pra activității nesatisfăcătoare a consiliului oamenilor muncii în conducerea, coordonarea și organizarea nemijlocită a procesului productiv .—. critica a fost aspră cu privire la neajunsurile manifestate in conducerea producției de factorii de răspundere Ia nivel de mină și sectoare, soldate în anul încheiat prin neîndeplinirea sarcinilor fizice la producția de cărbune, pentru că mina a dispus de condițiile de bază tehnice și materiale în măsură să asigure desfășurarea normală a activității productive. De pildă, în darea de seamă se spunea: .,Șeful sectorului I (sector care a înregistrat în 1979 o restanță de peste 47 000 tone de cărbune — n-n.), jng. Lăban loan nu a dovedit suficientă perseverență pentru organizarea la un nivel corespunzător a activității. Nu a tras ia răspundere și nu a luat cele mai eficiente măsuri pentru antrenarea personalului tehnic din subordine, pe toți factorii de răspun

dere la rezolvarea' problemelor producției". „Șeful de sector ing. Ioan Solga (sectorul 11T, cu un minus de peste 25 000 tone cărbune) a neglijat e- xecutarea la timp a lucrărilor de pregătiri din. stratul 13. Calitatea slabă a acestor lucrări, cît și greșelile sub aspect de coordonare topografică au creat condiții grele în exploatarea stratului". „Realizarea volumului fizic al lucrărilor de deschideri numai în proporție de 51,6 la sută demonstrează o activitate total necorespunzătoare din partea conducerii sectorului investiții. Inginerul Gheorghe Negruț, șeful sectorului, a manifestat lipsă de receptivitate față de indicațiile date de conducerea : întreprinderii privind u- tilizarea rațională a’ electivelor, aprovizionarea cil ■materiale, executarea calitativ corespunzătoare a lucrărilor".Cum a acționat însă consiliul oamenilor muncii pe întreprindere ca a- semenea abateri să fie contracarate la timp, stopate după numai o lună sau Un trimestru de ne- realizări, atunci cînd se înregistrau încă minusuri recuperabile ? Cât de operativ și-a exercitat conducerea colectivă a mi

nei unul din atributele ■ sale de bază —■ acela ca activitatea de investiții să se redreseze, după ce. ani în șir în-acest domeniu s-â tergiversat finalizarea u- nor, lucrări ? Astfel de întrebări au rămas fără răspuns.
I.M. Aninoasa
Cerințe stringente pe adresa 

conducerii colective 
Operativitate, fermitate 

și eficiență 
in aplicarea deciziilor

Iată de ce, oamenii muncii participanți la dezbaterile adunării generale, ma- nifestîndu-și hotărîrea fermă ca în 1980 activitatea productivă să se ridice ia nivelul cerințelor calitative noi puse în fața colectivului, au ținut să sublinieze necesitatea adoptării de către c.o.m. a unui stil de muncă nou, eficient, ancorat puternic în problemele minei și capabil să le soluționeze ope

rativ,, cu succes: „De . un an brigada noastră reclamă ca tipul de transportor culcare e dotat abatajul mecanizat în care lucrăm să fie schimbat — declara minerul șef de brigadă Vasile Burlec. Situația se cunoaște, dar

măsura impusă nu s-a a- plicat deși s-au pierdutlunar mii de tone de cărbune". „Cuvîntul trebuiesă fie cuvînt, adăuga șeful de brigadă Nicole Bo- 
cor. Persoane din conducerea minei, controlând a- batajul nostru au văzut la fața locului că folosim lemn supradimensionat și verde, că acesta ni se trimite direct în subteran ' cu toate că trebuie păstrat o vreme în stoc. S-a,

promis că nu se va* * mai* gu,Vasile- Anton, Marin intimpla. Nu s-a schimbat Jivcu, Teofil Blag , A- însă nimic !“ „De un an lexandru Gagoș — au . ee- a sosit în depozit o ma- rut ca prin îmbunătățirea cara pentru manevrarea propriului stil de mutică,lemnului — afirma tehnicianul Petru Bîrleanu, noul șef al sectorului III. Dar aceasta stă încă nefolosită. Deșj dispune de * material corespunzător stocat în depozitul din îscroni, tovarășul Bobei. șeful depozitului, din comoditate, trimite in subteran lemnul abia descărcat din vagoane. Conducerea noastră, nu alții din afară trebuie să ia măsurile ca această situațieAsă nulse mar continue". „S-a stabilit soluția de dirijare a apelor care îngreunează producția mai multor sectoare. Să se materializeze degrabă programul respectiv, care constituie una din măsurile principale de redresare a producției. Minerii, toți oamenii muncii.. cer conducerii colective ca toate măsurile, odată stabilite, să - fie rezolvate operativ nu repetate din ședință înședința, din adunare în a- dunare" — remarca pe bună dreptate președintele comisiei de control muncitoresc pe întreprindere, Zian Hodor.Stan Rotaru, Vasile Me- reuță, Petru fler, Gheorghe Popa, Gheorghe Liin- 

c.o.m. pe întreprindere eu sprijinul comitetului de partid să contribuie e- feetiv la actul conducerii, la materializarea în timp util, cu înaltă eficiență a deciziilor luâte — singura cale în măsură să a- sigure realizarea sarcinilor economice ale acestui an. Concluzia adunării generale a fost că aprovizionarea tehnico-materi- ală a brigăzilor, asigurarea unor indiei înalți de folosire a utilajelor complexe din abatajele de mare capacitate, acordarea interesului sporit Iu» crărilor de pregătiri și deschideri — temelia viitoarelor capacități productive —, îmbunătățirea raportului productiv — neproductiv în plasarea forței de muncă, într-un cuvînt eficiența ridicată a actului de conducere — sînt domenii de acțiuni» ale c.o.m. hotărîtoare pentru ca munca minerilor, inginerilor și tehnicienilor de la I.M. Aninoa>-a să se materializeze ii» 1980 prin realizarea sarcinilor la producția fizică de cărbune.
Anton HOFFMĂN
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încheierea lucrărilor Congresului 
învățămîntului M£

o

(Urmare din pa.g. I)manifestă o grijă statornică față dc viitorul țării, pentru pregătirea tincretu - lui și integrarea sa in vastul- și neîntreruptul efort al națiunii române de înălțare pe noi culmi ale progresului și civilizației socialiste și comuniste.Subliniind bogatele și valoroasele tradiții aîe șco- Iii românești, vorbitorul a scos în evidență marile realizări din anii socialismului, creșterea răspunderii educatoarelor, învățătorilor și profesorilor, rolul lor în formarea și educarea tinerelor generații și a arătat totodată sarcinile de mare importanță ce revin personalului didactic. întregului nostru învațăniinț în lumina istoricelor ho- tărîrl ale Congresului al XH-lea al partidului, a indicațiilor date de secretarul general al Partidului Comunist Român, președin-tele Republicii Socialiste
• 3»•••«•«•••••••••••••••©««••••••••••••••••••••••••••••••••

Remanierea cabinetului tailandez Starea sănătății președintelui Tito
BANGKOK 12 (Agerpres). Primul ministru al Tai- landei, generalul Kriang- sak Ciiomanan, a procedat la o remaniere a cabinetului său, cea de-a treia de la formarea guvernului, in noiembrie 1977, informează postul de radio Bangkok, citat de agențiile United Press Internațional și France Presse.Din cele două portofolii pe care le deținea — al agriculturii și finanțelor —, premierul Ciiomanan l-a păstrat pe pririiul, numin- du-1 în postul de ministru de finanțe pe fostul guvernator a.l Băncii tailandeze, Sommai Kuntrakul. Principala modificare intervenită 

România — tovarășul Nicolae Ceaușescu.Intr-o atmosferă de mare însuflețire, de puternic.entuziasm, parțieipanții la Congres au adoptat textul telegramei adresate Comitetului Central al Partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin care se dă expresie sentimentelor de adine devotament și caldă recunoștință ale tuturor cadrelor didactice pentru îndrumarea permanentă a învățămîntului, pentru grija deosebită pe care o poartă tineretului țării, personalului didactic, pentru inițiativa de a instituționa- liza acest for democratic al cadrelor didactice din întregul învățămînt.Primul Congres al educației și învățămîntului își încheie lucrările în acordurile vibrante ale cîntecului „E scris pe tricolor unire".

în componența cabinetului —, apreciază agențiile — o constituie schimbarea, șefului diplomației tailandeze post preluat de mareșalul Sithi Sawetasila, care-1 înlocuiește pe Upadit Păci îariyangkun
LA BERLIN A FOST 

SEMNAT un acord comercial pe perioada 1980—1985 între RD. Germană și Egipt, care prevede sporirea schimburilor de mărfuri întfe cele două țări, transmite agenția A.D.N.
LA 12 FEBRUARIE, IN 

U.R.S.S. AU FOST LAN
SAȚI, cu ajutorul unei singure rachete purtătoare, opt sateliți „Cosmos"

Cuvintul tovarășului Gheorghe SincuDocument de referință pentru cei. ce slujesc în- vățămîntul românesc, cu- vintarea t o v a r ă ș u 1 u i Nicolae Ceaușescu rostită în prima zi a lucrărilor Congresului nostru ne o- feră căi și soluții dintre . cele mai viabile pentru activitatea noastră viitoare, pusă în slujba formării omului nou, constructor al societății socialiste și comuniste, a spus praf. 
Gheorglie Sincu, directorul Liceului industrial nr. 1 — Hunedoara.Prezentând preocupările pentru o integrare cît mai organică a învățămîntului cu practica, vorbitorul a arătat că elevii liceului trebuie să efectueze practica în producție in colectivele de muncă unde își vor continua activitatea ca muncitori calificați după absolvirea școlii.Străduindu-ne să-i pregătim pe cei Peste 2300 elevi ai liceului nostru ca

LIUBLIANA 12 (Agerpres), După cum anunță a- genția Taniug, într-un buletin privind starea sănătății președintelui R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito, semnat de consiliul de medici, sc arată că în trata

(1156—1163), anunță agenția TASS.Aparatele științifice aflate Ia bordul sateliților — destinate continuării cercetării spațiului cosmic — funcționează normal. 

buni meseriași, a spus vorbitorul, avem, în același timp, permanent în față sarcina de a asigura formarea lor ca militanți activi și conștienți pentru construirea soclalisajului și comunismului, ca cetățeni înaintați, devotați cauzei partiduluț și poporului.După ce a evidențiat u- nele lacune ce se mai manifestă în procesul instrpe- tiv-educativ, vorbitorul a arătat în încheiere că întregul corp profesoral, a- lături de muncitori, maiștri, ingineri care se ocupă cu practica în producție a elevilor Liceului industrial nr. 1 — Hunedoara vor munci cu pasiune pentru a pregăti temeinic noi contingente, de furnaliști, oțelari, laminatori nu numai pentru nevoile Combinatului siderurgic hune- dorean, dar și pentru noile cetăți ale fierului ce se înalță în diferite -zone ale țării- 

mentul său continuă să se manifeste dificultăți legate de funcționarea rinichilor. Tratamentul este îngreunat de unele semne de slăbire a inimii. Se întreprind măsurile medicale necesare, se afirmă în buletin.
DUPĂ CUM INFORMEA

ZĂ AGENȚIA TASS, la Geneva au fost reluate, luni, tratativele bilaterale dintre delegațiile U.R.S.S. și S.U.A. privind interzicerea armelor chimice. Părțile e- xaminează, probleme legate de pregătirea unei propuneri comune ce urmează să fie prezentată în Comitetul pentru dezarmare.
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PETROȘANI — 7 No
iembrie : E o poveșțo vecile; Republica; Olga și poetul; Unirea; Cineva ca tine.PETRILA: Capcanăpentru rață.LON'EA: Adio, dar rămân cu: tine.ANINOASA : Elefantul alb.VULCAN: Nu pot trăi fără „lăutari.LUPENI — Cultural: Umbra, lui Casey; Mun
citoresc: Copil de duminică.URICANI: Piedone fricânul, seriile I-II,

TV

întreprinderea fnergopetrnl Cimpina 
Șantier Energopetrol Craiova 
încadrează următorul personal :
— șef lot electromontaj cu sediul în 

comuna Bîltenî (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 ia telefon 15713

— Craiova.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Oneasă Victor, eliberată de I.U.M. Petroșani. Se declară nulă.(143)
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Kiss Mihai, eliberată de I.UtM. Petroșani. Se declară nulă.(144) '
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■- PIERDUT legitimație de servicu Pe numele Mitu Dumitru, eliberată de E.G.C.L. Lupeni. Se declară nulă, (146)
PIERDUT carnet de student pe numele Diniță Marian, eliberat de Institutul de mine Petroșani, Se declară nul. (147)
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BASCHET, DIVIZIA B (TINERET)

, Echipa din Petroșani realizează prima „sută"

La Lake Placid (S.U.A.) se deschid ; astăzi

Jocurile Olimpice de iarnă
NEW YORK 12 (Agerpres). — Cea de-a XII l-a ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă se deschide astăzi la Lake Placid (S.U.A.), reunind sportivi ■și sportive din 36 de țări.în programul „Olimpiadei Albe" figurează întreceri la 9 discipline, în 38 de probe, la încheierea cărora vor fi decernate 114 inedalij olimpice.în. prima zi a Jocurilor, după festivitatea de deschidere, se va desfășura prima manșă din probele individuale (masculin și feminin) ale concursului dc sanie. Printre cei ce se vor întrece pe noua pistă, în lungime de 1 000 m.. cu 15 viraje, situată în apropierea celei de bob de pe muntele Van Hoevenberg, se vor afla și sportivele românce Elena Stan și 

Maria Maioru, prezente pentru prima oară la J.O.Joi, 14 februarie. pe Pîrtia „Cloudspin" de pe muntele Whiteface, este programată prima probă

EDIȚIA A XU1-Aa concursului de schi alpin, cea de coborîre bărbați,.., iar pe pîrtia aflată la poalele masivului Adirondack se va da startul în cursa masculină, de 30 km. schi-fond. Concursul de patinaj viteză debutează cu proba feminină de 1 500 m„ cel de sanie continuă cu manșa secundă din probele individuale, iar la „Olympic Center" echipa României va intîlni reprezentativa Suediei, una dintre favoritele turneului de hochei pe gheață.In următoarele zile programul Jocurilor prevede întreceri la toate cele 9 discipline incluse în program. La 15 februarie, boburile de două persoane vor intra în concurs, în primele două manșe, ur- mînd Ca în ziua următoare, să fie atribuite medaliile olimpice. Țara noastră participă cu două echipaje compuse din Dragoș ,Pa- naitescu — Gheorghe Li- xandru și Constantin Ian- cu — Doru Franeu. La concursul rezervat boburi

lor de patru persoane. România va fi prezentă cu două echipaje, pilotate de Dragoș Panaitescu și Constantin Iancu.Proba de sanie (două persoane) in care vor con- eura și reprezentanții noștri Ion Apostol și Cristinel Piciorea, va' avea loc în două manșe, la 19 februarie.Pentru prima oară, în concursul de patinaj viteză, ce se va desfășura între 14 și 23 februarie, vor fi prezenți și trei sportivi români i Vasiîe Coroș, De- ziderta Jenei (ambij în Rrobeie de 500 m., 1000Și. 1300 m) și Andrei Srdely (în probele de 5000 
m și 10 000 m).Intr-un clasament al medaliilor cucerite la cele 12 ediții ale Jocurilor O- limpicc de iarnă disputate pînă în prezent, pe primul loc se află Norvegia, cu 144 medalii, Urmată de U.R.S.S. 118, S.U.A. 94, Austria 80, Finlanda 79, Suedia 68, etc.

și trece pe
JIUL-ȘTIINȚA PETRO

ȘANI — C.S.Ș. SATU MA
RE 105—50 (54—28). Insala dg sport a Liceului industrial minier din Petroșani a avut lo<r meciul de baschet dintre divizionarele B (tineret) Jiul- Știința Petroșani și C.S.Ș. Satu Mare. Această a XV-a etapă a adus bucurie iubitorilor baschetului din Petroșani, echipa noastră reușind concomitent trei performanțe, și anume: prima oară reușește să realizeze „suta". adică să treacă peste o sută de puncte înscrise într-un singur meci, reușită eu atît mai valoroasă cu cît este făcută la o diferență mare de scor, și anume la 55 de puncte, un nou record al echipei noastre, A treia realizare eSte datorată primelor două: echipa noastră a trecut pe locul al II-lea în clasamentul grupei. Este adevărat că lup; ta pentru promovare este aproape încheiată, studenții timișoreni avînd patru puncte avantaj, dar este de datoria jucătorilor noștri să-și mențină poziția ocupată în prezent. Dacă vor juca cum au făcut-o în ultimele două partide nu vor aduce decît mulțumiri

locul secundcelor ce îndrăgesc acest sport în județul Hunedoara. Gheorghe Ghiță (cu 37 puncte realizate), Francisc Deak (27), Doru Brăgaru (10) Alexe Nunu Ghiță (9), Mihai Tăngăreanu (8), Constantin Duna (6), Lică Cri- șan (4), Nicolae Mihuți (2), Octavian Cărăbaș (2) și Mihai Buzdugan au jucat frumos, colectiv și disciplinat. Ideile tactice ale antrenorului Teodor Șzi- laghv au fost materializate bine în teren. De la început s-a aplicat jocul om la om reușind un presing continuu și o bună apărare. Este adevărat că s-a și ratat, dar procentajul realizărilor este bun. Punctul cu numărul 100 a fost marcat de Alexe Nunu Ghiță în minutul : 38 al partidei și astfel... s-a spart o gheață groasă. De la oaspeți s-a remarcat Ștefan Horvath. Notă bună arbitrilor Mircea Gașpar din Timișoara și Marian Petrescu din București, care au condus corect această ‘ partidă. Pentru meciul cu Unirea Dej le dorim o victorie la fel de frumoasă ca cea din meciul cu sătmărenii.
Jozsef PILDNER, 

student

Breviar
• TENIS DE MASA. In etapa finală a „Dacia- dei“, la tenis de masă, Voi- chița Dan, elevă a Școlii' generale nr. 1 din Lupeni (prof. Ioan Nicula) s-a clasat pe locul III, pe țară, loc meritoriu într-o competiție de o asemenea anvergură.
• IN CAMPIONATUL 

MUNICIPAL DE TENIS 
DE MASA: Preparatorul Lupeni — I.C.P.M.C. 9—3» Preparatorul. Petrila — Minerul Lupeni 2—9, Minerul Lupeni — Sănătatea Vulcan 9—1, I.C.P.M.C. — Preparatorul Petrila 9—2.

• LA INSTITUTUL DE 
MINE PETROȘANI a avut loc finala „Cupei 16 februarie" la tenis de masă, pe facultatea de mine. Au participat peste 60 de stu- denți. întrecerile au fost de un bun nivel tehnic, iar pe primele trei locuri s-au clasat următorii studenții 1. Karol Polcz; 2. Nicolae ('or! rea; 3. Florin Pătu.

Staicu BALO!

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Republicii, nr. 90, telefoane 416 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). TIPARUL: Tipografia Petroșani, str. Republicii, nr. 67.


