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în întrecerea pentru realizarea 
exemplară a sarcin lor de plan 

în noul an, noi succese 
în abataje

Sîmbătă^ 5 ianuarie 1980, Combinatul minier 
Valea Jiului și-a realizat sarcinile de plan în pro- 
poBțle de 101,3 la Sută. Aceasta este de fapt cea mai 
rodnică zi a noului an la nivel de combinat, lucru 
care confirmă hotărîrea fermă a tuturor colectivelor 
miniere din Vale de a-și realiza Șj depăși sarcinile 
de plan la producția de cărbune.

In fruntea întrecerii pentru mai mult cărbune 
Și în acest an se situează I.M. Lupeni care a acumu
lat, la zi, un plus de 1731 tone, urmată de I.M. Băr- 
băteni cu plus 1154 tone Și I.M. Petrila cu plus 619 
tone cărbune.

S-au remarcat, de asemenea, colectivele între
prinderilor miniere Paroșeni și Aninoasa care în ace
eași zi, 5 ianuarie, au depășit sarcinile planificate 
cu 678 și, respectiv, 28 tone cărbune.

Creșterea amintită atif la nivel de C.M.V.J., cit 
și la nivelul unităților miniere are la bază sporirea 
productivității muncii, o mai bună organizare a 
procesului de extracție, precum Și aprovizonarea 
cu materiale Și piese de schimb a tuturor locurilor 
de muncă.

Demaraj bun 
la I.F.A. „Vîscoza"

Primele zile de lucru 
din noul an au. fost mar
cate de colectivul I.F.A. 
-Vjscoza Lupeni — colectiv 
a cărui activitate se des
fășoară în foc continuu — 
de noi realizări în muncă. 
Astfel, la producția fizică 
de fire de mătase vîscoză 
s-au realizat peste 29 tone 
fire, care în bună parte au 
fost livrate la diferite uni
tăți din țară. Tn obținerea 
acestor rezultate s-au re
marcat in mod deosebit 
colectivele de oameni ai 
muncii de la instalația pre
parare chimică și instalația 
de filatură. Realizările ob
ținute constituie garanția 
că la această întreprinde
re există condiții : optime 
de realizare a sarcinilor 
de plan.

Echipa condusă de Ștefan Augustin executînd montarea culbutorului de 
la pilierul Est Lupeni. l oto ; Gh. OLTEANU

In pregătirea Congresului Frontului Unității Socialiste
în obiectivul muncii politice

Perfecționarea procesului productiv
Sub conducerea organi-

zațiilor de partid, oamenii 
muncii de la I.M. Aninba- 
sa sînt preocupați în a- 
eeastă perioadă de înfăp
tuirea sarcinilor ce le re-, 
vin pentru acest an la 
extracția de cărbune,: sar
cini deosebit de mobili
zatoare. Accentul prin- 

pune, în 
meeaniza- 

din subte- 
ridica în

treaga activitate la o cotă 
înaltă de eficiență. In a- 
eest sens, încă din pri
mele zile ale anului în 
curs ne-am preocupat de 
punerea 111 funcțiune a ți
nui nou complex meca

ci pai ii vom 
continuare, pe 
rea lucrărilor 
ran neutrii a

Responsabilitate înaintată în aplicarea de măsuri eficiente pentru:

Creșterea producției de cărbune

nizat, ;al treilea la între
prinderea noastră, cu ca
re vom realiza randamen
te sporite la extracția de 
cărbune. La sectorul 11, 
care a fost dotat recent 
eu o combină de înainta
re pentru deschiderea 
flancului sudic, va îi pus’ 
in funcțiune un nou aba
taj frontal în stratul IB, 
iar la sectorul III produc
ția de cărbune va cunoaș
te o nouă sporire prin 
descinderea unui abataj în 
trepte răsturnate pentru 
stratul 7. J

In această perioadă, co
mitetul de partid și con
ducerea minei sînt preo
cupate de. organizarea co- 

răspunzătoare. a activită
ții : de producție din sec
torul I, sector care va re
aliza o cantitate de căr
bune superioară anului 
precedent, ajungînd la 
1000 tone pe zi. La ora 
actuală, aproape întreaga 
producție' a sectorului se 
extrage mecanizat din 
două abataje frontale do
tate cu Utilaje moderne 
pentru susținerea' frontu
lui șî tăiere.

Avem în. vedere, de a- 
semenea, realizarea lu
crărilor de pregătire și 
deschidere în termenul 
planificat. Pentru aceas-

Ion ALBESCU, 
secretarul comitetului de 
partid, președintele con
siliului oamenilor muncii 

de la mina Aninoasa

(Continuare in pag. a 2-a)

Acțiuni economice si obștești’ * • * 
de interes major

La Uricani, ca de alt-
fel în multe .alte localități 
din municipiu, încă din 
această lună au început 
acțiunile gospodărești, de 
înfrumusețare a părților 
comune din blocurile de 
locuințe. De această dată, 
sarcina de a mobiliza ce
tățenii la o acțiune de in
teres colectiv, și-au asuma- 
t-o și organizațiile proprii 
ale Frontului Unității So
cialiste, preocupate de in
tensificarea vieții obștești 
și creșterea participării lo
cuitorilor la efectuarea lu
crărilor gospodărești. Este 
vorba despre zugrăvirea, 
curățirea și amenajarea 

interioarelor : celor 36 case 
ale scărilor, la care se es
timează Că vor participa 
peste 1500 de cetățeni, cu
prinși într-o vie întrecere 
pentru „cel mai frumos 
bloc“ și „cea mai frumoa
să casă a scărilor-. In ge
neral, cetățeni ca Gheor
ghe Heț, Eugen Căveșcus 
Ioan Voiehița, Ioan Boțoi, 
Iordache. Ciobanu, Elena 
Huluban, Mihai Serghiuță 
și alții care se situează 
de obicei în fruntea ac
țiunilor de înfrumusețare 
a orașului, fac și de a- 
ceastă dată .dovada hărni
ciei. manifestînd o fireas
că preocupare pentru îm
bunătățirea condițiilor de 
locuit și întreținerea co
respunzătoare a fondului 
locativ.

♦ Una din preocupările 
majore ale organizațiilor 
proprii ale F.U.S. din Uri- 
eani o constituie îndepli

nirea planului de contrac
tări. Constituirea organi
zațiilor proprii pe cartiere 
și în satele aparținătoare a 
oferit, printre altele, și 
prilejul unei analize fo
lositoare a modului în care 
gospodăriile individuale 
au contribuit la realizarea 
contractelor din anul tre
cut. A reieșit că. datorită 
participării active a unor 
cetățeni, cum sînt Iosif 
Florănesc. Gheorghe Pan- 
tilie, Vasile Pătrășcoiu, 
Trifu Maxer (din Uricani), 
Gheorghe llieiu. Constan
tin Stăncău, Nicolae Bucu- 
reseu (Valea de Brazi), 
Gheorghe Mojoatcă, Ioan 
Cita, Vasile Oprea. Iosif 
Hamz (Cîmpu lui Neag), 
planul de contractări a fost 
depășit la carne cu 3 la 
sută și realizat în întregi
me la lapte de oaie. Pen-

(Continuare în pag. a 2-a)

C ontinuăm să consemnăm în coloanele ziarului nostru opinii ale unor muncitori fruntași, con
ducători de formații de lucru din activitatea direct Productivă privind sarcinile economice sporite ce re
vin Văii Jiului în anul în care am pășit. Ideile expri mate de participanții la ancheta de față se referă la 
dezvoltare și modernizare, la saltul calitativ pe care-1 înregistrează în anul 1980 — etapă hotărîtoarc pentru 
înfăptuirea cu succes a prevederilor cincinalului actual — extracția de cărbune în Valea Jiului, investi
țiile miniere, corespunzător ritmurilor și exigențelor noi prefigurate prin Directivele istorice ale Congre
sului al XII-lea al partidului.

Constantin LUPULES- 
CU, maistru electromeca
nic, șef da brigadă la sec
torul IV al I.M, Lupeni:

„Anul 1980 constituie 
pentru minerii din Lu
peni un an al marilor res

ponsabilități, mina noas
tră urmînd să contribuie 
în măsură hotărîtoare la 
creșterile ce revin Văii 
Jiului la producția de 
cărbune cocsifieabil. co
dată cu punerea în func
țiune în acest scop a u- 
nor noi capacități de pro
ducție din cîmpul minier 
Lupeni-Esț, sectorul nos
tru, cel mai mare din 
Valea . Jiului, trebuie, să 
extragă, față de anul în
cheiat, cu aproape 100 000 
tone de cărbune mai mult. 
Aceasta în condițiile u- 
ntii grad de mecanizare 
de peste 95 Ia sută a tă
ierii și susținerii în aba
taje. Pe mină, în anul 
acesta urmează să se ex-

(Centinuare in pag. a 2-a)

Vasile BOBOC» con
structor betonist, șef de 
formație complexă, șan
tierul nr. 1 Petrila al 
I.C.M.M. :

„Așa cum cerea în Me

sajul dc Anul nou tovară
șul Nicolae Ceaușescu, 
„realizînd obiectivele de 
plan în anul care începe 
peste citeve clipe, să 
asigurăm pregătirea . te
meinică a trecerii la noul 
cincinal, la înfăptuirea 
concretă in viață a Di
rectivelor Congresului al 
XII-lea Și a celorlalte pro- 
grame-directivă adoptate 
în înaltul forum al parti
dului". Materializînd a- 
cest deziderat, noi, cons
tructorii și montorii din 
Petrila ai I.C.M.M., am 
atins încă din primele zi
le ale anului ritmuri î- 
nalte de execuție și sta-

Anchetă realizată de 
Anton HOFFMAN

(Continuare in pag. a 2-a)

De sub geana cerului, 
timp de cîteva ceasuri 
bune s-au cernut peste 
Valea noastră fulgi mari 
de zăpadă, cînd oblic, 
cînd vertical, liniștiți sau 
in trombă. Era un dans 
întîrziat al naturii, geros 
și amețitor, dar mult aș
teptat de noi în această 
iarnă.

Afară „miroase" a ză
padă, ochii ne alunecă 
pe acest imens covor alb, 
purificat, ce a acoperit 
pămintul aproape pe ne
simțite. Ninge continuu, 
ziua sau noaptea, zăpa
da celestă învăluie mun
ții și văile dîndu-le con
tururi mai dulci, rotun- 
jindu-le, într-o formă su
blimă și fascinantă pe 
care copiii o încearcă în- 
tr-un desen timid dar i- 
nefăbil.

Au venit ninsori peste 
ninsori, fulg peste fulg, 
alb peste alb, la început

Ninsorile 
continue 

inofensive apoi ne-au în
grijorat, chemîndu-ne lh 
acțiune — nu pripit, nu 
alarmant, ci cu calm și 
precizie — pentru a ne 
asigura accesul la activi
tate, în condiții normale.

Zăpezile continuă să se 
desprindă de sub povara 
norilor. Seri inerte, cu 
bolta cerului înstelată 
sau acoperită de nori, 
dimineți friguroase în 
care simțim pe obraji 
biciuirile gerului, ne dau 
siguranța că sîntem în 
plină iarnă.

Cum ne-a găsit ea,? 
Pregătiți ori nepregătiți? 
Important este ca să nu 
se resimtă nici un minut 
în procesul de produc
ție, să nu înregistrăm 
nici o pierdere, nici o 
rămînere în urmă.

Val. COANDRAȘ
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Cercetarea științifică 
în contact nemijlocit 

cu mineritul
Una dintre sarcinile re

ieșite din documentele 
Congresului al Xll-lea al 
partidului este necesitatea 
de 8 pune la temelia vi
itoarelor realizări datele 
cele mai moderne ale ști
inței și tehnicii, indiferent 
că domeniul aparține po- 
litico-socialului, tehnologi
ei, sănătății publice sau 
învățămî n t ului. Oamenilor 
de .știință le revine misi
unea de a Pregăti în de- 
vans soluțiile ce vor fi ce
rute de progresul diferite
lor domenii, sprijinindu-se 

•în activitatea lor pe cu
noașterea tot mai aprofun
dată a legilor care guver- 
nează fenomenele naturii 
și societății.

îndemnul - tovarăș u- 
1 u i Nicolae Ceaușescu 
de a promova „o gindire 
mai îndrăzneață, mai re
voluționară în știință, pen
tru că numai așa vom pu
tea ține pasul cu uriașele 
descoperiri care au Ioc în 
lume" constituie o adevă
rată deviză și pentru ca
drele didactice de la In
stitutul de mine Petroșani.

Tematieile de cerce
tare au fost orienta
te în concordanță cu 
obiectivele stabilite de 
documentele de partid : 
exploatarea și valorifica
rea superioară a zăcămin
telor de substanțe minera
le utile ; introducerea în 
circuitul economic a tutu
ror rezervelor disponibile; 
îmbunătățirea metodelor 
de exploatare și a tehno
logiilor de preparare a 
cărbunelui ; elaborarea u- 
nor tehnologii de extrac
ție pentru exploatarea stra
turilor subțiri din zăcă
mintele de huilă și lig
nit, proiectarea.de mașini 
și utilaje miniere cores
punzătoare condițiilor de 
zăeămînt din țara noastră 
etc.

Eforturile depuse se 
bucură de aprecieri la 
locurile de muncă din ex
ploatările miniere, în dife
ritele expoziții, sesiuni ști
ințifice. Recent, două lu
crări prezentate la „Expo
ziția realizărilor de in
venții în industrie*', orga
nizată de C.C. al U.T.C. și 
O.S.I.M.. au fost premiate, 
obținind două premii trei 
din totalul de șase care au 
fost atribuite pe țară. Lu
crarea „Aparat pentru

translarea. laterală a teo- 
dolitul-ui", realizată de 
conf, univ, dr. ing. Nicolae 
Dima și șef lucrări ing. 
loniță Pădure, se foloseș
te la realizarea cu precizie 
ridicată a transmiterii o- 
rientărilor geodezice de la 
suprafață în subteranul 
minelor prin metoda ali
nierii forțate. Aparatul se 
introduce în ambaza teo- 
dolitelor Curente, nefiind 
necesar un echipament su
plimentar. Poate fi folosit 
eu rezultate bune și de 
nespeeialiști, puțind fi 
construit prin autodotare 
de către combinatele mini
ere (Institutul de mine 
pune la dispoziție proiec
tul de execuție).

A doua lucrare, „Ciocan 
electric", a fost realizată 
de prof. dr. doc. ing. Iile 
Constantinescu, conf. dr. 
ing. Gavril Elczner, la
borant Mihai Ridzi. Este 
un utilaj care dezvoltă lo
vituri repetate asupra ro
cii cu care este pus în 
contact prin intermediul 
unui picon, asigurînd ast
fel desprinderea bucăților 
de rocă din masiv. Acest 
utilaj se poate folosi ca 
element de tăiere la anu
mite tipuri de combine de 
înaintare sau la pluguri 
dinamice care lucrează in 
abataje cu front lung în 
straturi cu ințercalații du
re. In industria minieră 
sînt folosite în prezent u- 
tilaje percutante, care 
funcționează cu un randa
ment de 3—4 la sută. De 
curînd aju fost importate 
utilaje percutau te-hid rau- 
lice, care însă sînt scum
pe, se defectează ușor, nu 
au piese de schimb etc. 
Față de această situație 
merită să fie încercate 
ciocanele electrice, avînd 
în vedere enorma econo
mie de energie. Este demn 
de menționat că autorii 
au construit două proto
tipuri.

Anul 1980 constituie 
pentru colectivul de cadre 
didactice de la Institutul 
de mine, anul trecerii la. 
deceniul științei, - tehnicii, 
calității și eficienței, fiind 
hotărîte să facă totul pen
tru materializarea obiecti
velor înscrise în docu
mentele celui de-al Xll-lea 
Congres a' partidului.

loan UIFÂLEAN

Acțiuni economice si> »
mobilizați de deputați pre
cum și de președinții co
mitetelor organizațiilor 
proprii ale F.U.S. în mod 
constant, curățirea arterei 
principale, a incintelor, 
a traseelor turistice, stră
zilor. aleilor șr celorlalte 
căi de acces a fost spriji
nită de deputății Elena 
Pavelonescu, Carul Schre- 
ter, loan Geană, Maria Pu
rece, Elisabeta Krișanov- 
schi precum și de Eugenia 

Pupăză, Elena Hamz. Traian 
Pavelonesc, președinți ai 
comitetelor organizațiilor 
proprii ale Frontului Uni
tăți Socialiste. Se cuvine să 
amintim, de asemenea, 
participarea activă a u- 
nor cetățeni ca ■ Maria 
Ciștelican, Vasile Nego- 
iță, Tache Săndulache, 
Dumitru Nebunu, Ferdi-

(Urmare din pagina I)

tru anul 1980 acțiunea 
contractărilor a fost deja 
începută, atenția organiza
țiilor F.U.S. fiind îndrep
tată spre valorificarea 
tuturor resurselor locale 
astfel ca 
capitole de plan 
torii prevăzuți să 
lizați.

Pînă în prezent, 
șurile luate încă 
Sfirșitul anului trecut, pla
nul pe 1980 este devansat 
în proporție de 20—30 la 
sută, fapt ce asigură con
diții optime de depășire a 
contractelor la toate capi
tolele înscrise în plan.

+ Deszăpezirea, acțiune 
cetățenească de anvergură, 
a cuprins și la Uricani un 
mare număr de cetățeni,

și la celelalte 
indica
ție re-

cu mă-
de la

obștești
nand Piloiu, Vasilica 
Georgescu, Marin Păun 
Nicolae Elek, Maria Sico- 
ra Și alții, care, încă din 
prima zi, au acționat e- 
feetiv pentru înlăturarea 
-zăpezii, prestînd ore ne
întrerupte '■ de muncă pa
triotică pentru ca trans

portul urban și aprovi
zionarea orașului să nu 

. fie stînjenite, să decurgă 
în condiții cît mai bune.

Și în continuare, con
siliul popular orășenesc, 
deputății, organizațiile 
proprii ale F.U.S., 'sub 
conducerea comitetului 
orășenesc de partid, au 
în vedere desfășurarea 
permanentă a unor ac
țiuni de curățire și între
ținere corespunzătoare a 
arterelor de circulație din 
oraș. (I.M.).

■ 5
i

i

Vestea Zguduise în
treaga lume științifică. 
Fusese prădat „Muzeul 
obiectelor de 
Intr-un mod _____
dispăruseră de acolo 
cremene, o iască și 
amnar, exponate 
ale 
zeu. Detectivul Zig, ca
re tocmai primise sarci
na să recupereze obiec
tele sustrase, dezlega 
cuvinte încrucișate, 
răbdător, ucenicul 
Zag aștepta, plin 
curtoazie, începutul 
țiunii. Află cu mirare 
că, de fapt, detectivul 
declanșase operațiunea.

muzeu", 
misterios 

o 
un 

unice 
prestigiosului mu-

Ne- 
său 
de 

ac-

Superdetectivul
Zig și ucenicii

»

» Cronica muntelui 
r

i Turismul de iarnă
i un adevărat izvor de sănătate

i
I
te

I
I
te

I
I
Ite
Ite.
Ite
Ite
Ite
IX
Ite
I

Masivul Paring a cu
noscut duminică o mare 
afluență de turiști. In
tr-un decor hibernal de 
toată frumusețea, tineri 
și vîr-stnici, cu schiuri 
sau săniuțe, și-au dat în- 
tîlnire pe pirtiile din 
împrejurimile cabanelor 
Rus-u, Căsuței din po
vești și I.E.F.S.

Afluxul mare de oa
meni spre munte, consti
tuie o dovadă că spor
turile de iarnă, mișcarea 
în aerul ozonat — ade
vărate izvoare de sănă
tate la indemîna tuturor 
— capătă tot mai mulți 
adepți. Pe pîrtia din fa
ța cabanei I.E.F.S., din 
proprie inițiativă, profe
sorul Eugen Peterfi, di
rectorul Școlii sportive 
din Petroșani, a predat 
cunoștințe practice de 
schi unui grup de șco
lari aflați în vacanță. 
Printre aceștia se numă
rau copii veniți în cău-

tarea sporturilor de iar
nă tocmai de la Timi
șoara, Arad și Craiova. 
Din păcate, instalațiile 
de baby-schi n-au 
puse 
ar fi 
tanți.

Un
care
posibilitățile, aventurîn- 
du-se într-o coborire 
pentru care nu avea con
diția fizică necesară, și-a 
fracturat 
transport 
record la 
troșani.
micile accidente care se 
mai pot produce uneori, 
turismul de iarnă poate 
și trebuie să- cîștige noi 
adepți. Este în interesul 
sănătății tuturor să re
nunțe la comoditatea 
„din fața sobei** și să se 
încumete să urce la mun
te. Ar fi de dorit ca du
minica viitoare spre ca
banele, din Prîng și cele
lalte cabane din Valea

fost 
în funcțiune, deși 
avut destui soliei-

tînăr 
și-a

imprudent, 
supraevaluat

un picior, fiind 
intr-un timp 

spitalul din Pe- 
Indiferent de

Creșterea producției de cărbune
Constantin Lupulescu

(Urmare din pagina I)

tragă cu complexe me
canizate, pentru prima 
oară, peste 1 milion tona 
de cărbune, ponderea a- 
cestei cantități revenind 
celor patru brigăzi dota
te eu complexe de înalt 
randament din sectorul 
IV.

Trăim satisfacția că am 
început anul cu realizări 
superioare sarcinilor, că 
productivitatea muncii 
obținută eu complexul pe 
care-1 exploatăm, aflat 
în funcțiune de- doi ani, 
a urcat mereu, ajungînd 
la 15-16 tone pe post. 
Avem dorința, și' ne an
gajăm să o îndeplinim cu 

utilajul com- 
în

o soluție nouă, eficientă 
— de a amenaja pen
tru complexe camere de 
demontare și reparații în 
subteran — ne dă convin
gerea că perioada de revizii 
și reparații va fi scurtată. 
Utilajul va reintra ast
fel grabnic în procesul 
productiv, ceea ce înseam
nă un mare cîștig pentru 
creșterea capacității de
extracție a sectorului IV 
la peste 2300 tone pe zi. 
Acționăm- astfel în lumina 
indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ' în 
Mesajul de Anul noii, cînd 
președintele țării spunea : 
„Să aplicăm ferm noul 
mecanism economico-fi- 
nanciar, întărind continuu 
auloconducerea și auto- 
gestiunea economică și 
ridicînd eficiența între
gii producții materiale**.

să fie astfel ex-
în-

succes, ca
plex pe care-1 avem 
dotare 
ploatat și întreținut 
cît durata de revizii și re
parații dinaintea reintro
ducerii sale în noua felie, 
operație ce va avea loc 
în a doua jumătate a a- 
cestui an, să fie scurtată 
cu o lună. Aș remarca în 
acest sens că prin profe- 
sionalitatea ortacilor, ma
joritatea dintre ei fiind 
policalificați, îmbinată cu 
spiritul de înaltă res- 
ponsabilitate muncito
rească, starea tehnică a 
complexului corespunde 
încă parametrilor * ma
ximi. In plus, faptul că, 
la propunerea brigăzii 
noastre, consiliul oame
nilor muncii pe mină, din 
care fac parte, a adoptat

Vasile Boboc
(Urinare din pagina I)

dii fizi-ce 
principalele 
vor fi puse in funcțiune 
în acest an. La cel 
important dintre 
— noua preparație 
Petrila — lucrăm 
la c-ota +12 metri, 
tărîrea fermă de a încheia 
cota finală a spălătoriei 
de cărbune, planificată 
pentru sfîrșitul trimes
trului III a.c., cu 15 zile 
mai devreme. Acest an-

avansate la 
obiective ce

mai 
acestea 

din 
deja 

cu ho-

gajament este cuprins în 
programul de măsuri pe 
care-1 vom aproba în 
apropiata adunare gene
rală a oamenilor muncii 
din șantier. Planul de 
investiții al șantierului 
nostru este sporit în a- 
cest an, față de cel pre
cedent, cu aproape 
10 000 000 lei. Sîntem pre
gătiți să-1 îndeplinim e- 
xemplar. Vom executa în 
acest scop, încă din acest 
an, o stație de- compresoa- 
re, una de ventilatoare și 
o instalație de extracție 
pentru viitorul cîmp de 
exploatare de la Petrila- 
Sud. Executăm, în ritm 

. susținut lucrările la noul 
turbocompresor — pri- - 
mul agregat de mare ca
pacitate —care va deservi 
I.M. Petrila, asigurînd e- 
nergia pneumatică ne
cesară în fronturile pro
ductive din subteran .

împreună nu construc
torii din echipa com
plexă pe care o conduc, 
formată din peste 40 
be ton iști și dulgheri, 
tem • pregătiți să 
făptuim în totalitate 
cinile ce ne revin 
planul șantierului și 
angajăm să depășim 
nar normele proprii 

sută.
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• A

•Jiului să se îndrepte un 
număr și mai mare de 
oameni ai muncii. Este 
bine să se știe că E.T.P. 
asigură transportul cu 
autobuzele pe traseele 
accesibile în funcție de 
solicitările cetățenilor.

Să sperăm că duminica 
viitoare vor fi puse în 
funcțiune și instalațiile 
de baby-schi din Paring, 
iar autobuzele nu se vor 
lăsa așteptate, nu numai 
la urcare, ci și la cobo- 
rîre. (V.S.)
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• O carte utilă pen
tru toți: „Dicționarul de 
pedagogie**. Se găsește 
la librăriile din Petro
șani. • Pînă la 9 ia
nuarie a.c., magazinul 
de electrice din Petro
șani se află închis pen
tru inventar. • Sîmbă- 
tă și duminică în masi
vul Paring s-a înregis
trat un număr record 
de amatori ai sporturi
lor de iarnă. La aceasta 
au contribuit zăpada a- 
bundentă și., transpor
tul ireproșabil. • „Dis
coteca vacanței** de la 
casa de cultură a mu
nicipiului cheamă de 
două ori' pe săptămînă 
elevii aflați în vacanță 
la muzică și dans • 50 
de oameni ai muncii de 
la I.M. Aninoasa au 
absolvit cursurile de ca
lificare pentru meseri
ile de miner și ajutor 
miner. • Două specta
cole susținute sîmbătă 
și duminică de actorii 
'Teatrului de stat „Va
lea Jiului" cu comedia 
„Logodnica** s-au bucu
rat de succes • Complet 
renovat — așa înțîmpi- 
nă motelul Valea de 
Pești oaspeții. Se pot pe
trece clipe plăcute,.. de 
recreere. (Grupaj reali
zat de C. Val.)
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i de 
sîn- 
.în- 

sar- 
din 

ne 
lu- 
cu 

peste 15 la sută. Vom 
crea astfel în tot cursul a- 
nului, în avans, front de 
lucru celorlalte formații 
de constructori și nion- 
tori, asigurînd îndepli
nirea în totalitate a sar
cinilor , șantierului, pu
nerea la vreme în funcți
une a obiectivelor minie
re de suprafață de 
depinde realizarea 

' cincinalul următor a 
terilor la producția 
cărbune".

— Ai aflat eRl vizi
tatori a avut ieri mu
zeul ?

— 111... Toți delegați 
la congresul pentru 
protecția animalelor 
mici.-..

—- Din care eîțj colec
ționari ?

— Patru — unul co
lecționează fluturi, altul 
ghivece, al treilea pene 
de cocoș și al patrulea 
autografe.de la sinuci— 
gași.

— După ?
— Nu, înainte !
— Nu-s buni... Nu in

teresează. Și detectivul 
rămase gînditor, aprin- 
zîndu-și o țigară. Deo
dată flacăra chibritului 
îi lumină fața și-j or
donă lui Zag să afle 
cîți dintre delegați sînt 
fumători. Peste un sfert 
de oră, acesta veni cu 
răspunsul : 52.

— Cam mulți, mormăi 
detectivul. E prea mare 
cercul bănuiților, în ur
mătoarea jumătate de 
oră Zig dete telefoane 
peste telefoane în toate 
colțurile țării și 
foarte liniștit, 
dintre delegații 
tori, pe cei trei 
Valea Jiului. Cu
cuvinte și o privire do
jenitoare făcu să- reapa
ră pe biroul său prețioa
sele obiecte dispărută.

— Extraordinar, cum 
ați reușit să deduceți ? 
— se miră Zag.

— Foarte simplu. 
Valea Jiului nu
există chibrituri în co
merț de aproape o lu
nă...

apoi 
invită, 
fumă- 

din 
eîteva
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care 
în 

creș- 
de Ioan BARDAC

i

ta, tot mecanizării îi vom 
acorda atenție maximă. 
In trimestrul I vpm 
beneficia de alte două 
combine, una de abataj și 
alta pentru pregătiri, prin 
punerea cărora în func
țiune vom reuși să spo
rim producția de cărbu
ne la sectorul V. Am de
marat corespunzător acti
vitatea în ceea ce privește 
săparea celor două pu
țuri oarbe, nr. 8 și nr. 9, 
prin care vom deschide la 
întreprinderea noastră noi 
orizonturi de cărbune.
Ne mîndrim cu rezultatele 
bune obținute de unele 
brigăzi conduse de : Pa
vel Dediu, Alexandru Ga
bos, Iulfu Damian, Ion. 
Hoțea, Iosif Preseean, 
Gheorghe Patrolea, Simion 
Morar, Nicolae Bokor și 
alții, dar, din păcate a- 
vem și brigăzi care nu-și 
realizează sarcinile 
nificate.
permanență pentru 
canea pregătirii 
și profesionale a

pla-
Milităm în 

i ridi- 
politice 
oameni-

lor muncii. In 1980 vor 
frecventa cursurile de cali
ficare și policalificare 119 
.și respectiv 82 de oameni 
ai muncii din întreprinde
rea noastră.

Sub conducerea comite
tului de partid, organiza
țiile de partid, cele de ti
neret, sindicat, femei, 
membrii ai F.U.S., vor 
acționa cu mai multă per
severență pentru extin
derea metodelor înainta
te de muncă, organizarea 

■ corespunzătoare a activi
tății în fiecare abataj, în
tărirea ordinii și discipli
nei. La acest capitol, al 
educației pentru muncă, 
sîntem încă deficitari. 
Programul nostru de ac
tivități are scopul de a 
mobiliza la acțiune co
muniștii, pe toți oamenii 
muncii, de a pune în va
loare întregul potențial 
material și uman de care 
dispunem, pentru a . în
făptui cu succes sarcinile 
pe acest an, obiectivele 
majore cuprinse în docu
mentele Congresului al 
‘Xll-lea al partidului.

proiectarea.de
autografe.de
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Campionatele republicane, seniorii e- 
tapa pe municipiu i 29 iunie, etapa pe 
județ : 1 august și etapa finală — 20 — 22 
august, Pitești. Juniori I i etapa pe mu
nicipiu — 29 iunie ; etapa Pe județ — 10 
august și etapa finală — 12—14 sep
tembrie Pitești. Juniorf II: etapa pe mu
nicipiu — 29 iunie ; etapa pe județ — 1 iu
lie și etapa finală — 29 — 31 august (Ga
lați). „Cupa României" — echipe (m + f) i 
etapa I — 3 — 4 mai; etapa a Il-a — 
20 — 21 septembrie; etapa a III-a — 
4— 5 octombrie; baraj 11 — 12 octom
brie. Concurs republican individual ju
niori HI (m + f): etapa pe municipiu: 
15 iunie ; etapa pe județ — pînă în 29 
iunie ; etapa de zonă : 12 — 13 iulie (Tg. 
Jiu); etapa finală 9 — 10 august (Iași).

Campionatul republican de cros, seniori 
și juniori (m 4- f) : etapa pe municipiu î 
10 februarie ; etapa județeană : 17 februa
rie ; etapa de zonă : 2 martie (Dr. Tr. Se
verin) ; etapa finală : 30 martie (Craiova).

Concursuri republicane de primăvarăi 
seniori 17 — 18 mai (București); juniori I i
24 — 25 maj (București) ; juniori II >
10 — 11 mai (Constanța); juniori III 1
7—8 iunie (Bacău).

Concursul republican individual, elevi 
(m + f) : 14 — 15 ani. Etapa pe școală 
pînă la 22 iunie; etapa finală: 12—13 iu
lie ; 16 — 17 ani, etapa pe școală pînă la 
29 iunie ; etapa finală : 26—27 iulie.

Campioiiătill republican universitar 
(m + f) : etapa pe I.M.P. 11 mai ; etapa 
finală : 23 — 25 mai (Pitești).

FOTBAL
Returul campionatelor republicane, edi

ția 1979/1980, divizia A: 24 februarie —
25 mai,, divizia națională juniori : 24 fe
bruarie — 25 mai, divizia C : 9 martie — 
15 iunie, divizia juniori I : 2 martie —
11 mai, divizia juniori II : 9 martie — 15 
iunie. Returul campionatelor județene, se
niori + juniori: 9 martie — 15 iunie.

Campionatul municipal, tur-retur (apri
lie — mai).

Campionatele republicane 1980 — 1981. 
Tur : divizia A — 3 august — 30 noiem- 
>rie, divizia națională : 3 august — 30 no- 
embrie, divizia C: 17 august — 30 noiem
brie. Juniori 1 : 17 august — 23 noiembrie; 
union II : 17 august —, 30 noiembrie.
Campionatele județene (seniori și juni

mi). Tur : 17 august — 3 noiembrie.
Campionatul municipal de seniori : 31 

august — 30 noiembrie. „Cupa României”, 
ediția 1979/1980: 20- februarie — 1 iunie; 
Ediția 1980/1981 : martie — august. „Cupa 
Tudor Paraschiya” (copii născuți după 1 
august 1965). Etapa pe municipiu : pînă 
la 1 aprilie, etapa preliminară : 27 apri
lie ; semifinala: 18 mai ; finala : 1 iulie.

Cupe municipale : „Cupa primăverii" — 
februarie ; „Cupa de vară" — iulie ; Cupa 
municipală pentru echipele divizionare, 
Cupa de toamnă : 26 — 27 iulie,

GIMNASTICA
Campionatul republican individual, ju

niori și copii, etapa pe județ : 12 octom
brie- (Deva), etapa finală : 6 — 9 noiem
brie (Arad).

Campionatul republican — gimnastică 
sportivă — cluburi sportive școlare.: eta- 
Pa Pe club pînă la 25 martie, etapa pe 
zonă: 28 — 30 martie,..etapa finală 8—9 
aprilie (Timișoara).

HANDBAL

Campionatul republican de tineret, di
vizia B, retur : 6 aprilie — 25 mai. Cam
pionatul republican de juniori I și șco
lari, etapa interjudețeană : 19 — 23 fe
bruarie. Concursul republican, juniori II 
și III (m + f), etapa interjudețeană, ju
niori II : 4 — 6 aprilie, juniori 111 : 
15—17 aprilie; etapa finală juniori II : 13 
—15 iunie ; juniori III : 17—19 iunie.

Ediția 1980 — 1981. Campionatul repu
blican, divizia B, tineret — Tur : 7 sep
tembrie — 26 octombrie. Campionatul ju
dețean (m + f), seniori ș; juniori. Turul 
(etape săptamînale) 30 martie — 2 mai. 
Returul (etape săptămînale) 21 septembrie 
— 2 noiembrie. Turneul final masculin 
20 — 21 februarie 1981, Deva; feminin: 
13 — 14 februarie 1981, Hunedoara. „Cupa 
României”, etapa preliminară : 21—23
decembrie. Campionatul republican, ju
niori, școlari. Campionatul județean (M), 
turul : 21—23 martie (Petroșani). Returul: 
7 — 9 noiembrie (Hunedoara). Turneul fi
nal : 12—14 decembrie (Deva).

Concursul republican, juniori Ii (15—16 
ani) și juniori III (13 — 14 ani). M + F 
juniori II; turneul de primăvară 16 — 18 
mai (Hunedoara), Turneul de toamnă: 
26 — 28 septembrie (Vața). Turneul final 
31 ianuarie — 1 februarie 1981 (Deva); 
juniori III, turneul de primăvară :'9 — 11 
mai (Orăștie). Turneul de toamnă : 3 — 5 
octombrie (Hațeg). Turneul final: 7 — 8 
februarie 1981 (Hunedoara).

Campionatul municipal, seniori : tur : 
aprilie — mai; retur: septembrie —oc

tombrie. Senioarei tur; aprilie ■— mal; 
retur i septembrie — octombrie. Juniori 
— retur j mai — iunie ; junioare — re
tur: mai — iunie.

LUPTE LIBERE

Campionatul republican, individual, se
niori : etapa pe județ : 30 — 31 august 
(Petrila) ; etapa de zonă: 27 — 28 sep
tembrie (Hunedoara); etapa finală i 30 
octombrie — 2 noiembrie (Craiova). Cam
pionatul republican, individual, juniori 
I și II: etapa pe județ: 23 — 24 februa
rie (Deva); etapa de zonă : 22 — 23 mar
tie (Deva); etapa finală; 16 — 18 mai 
(Craiova). Campionatul republican, pe e- 
chipe, seniori, divizia A : etapa T 1 25 — 27 
ianuarie (Brașov); etapa a 11-a : 25 — 27 
aprilie (Timișoara) ; etapa a IlI-a : 26 — 27 
iulie (Iași); etapa a IV-a î 11 —- 12 oc
tombrie (Sf. Gheorghe); turneul finali 
29—30 noiembrie (București). Concursul 
republican individual copii I și II A. 
Copii I : etapa pe județ j 12 — 13 ianua
rie (Hunedoara) ; etapa de zonă I i 2 — 3 
februarie ; etapa de zonă II : 8 — 9 mar
tie ; etapa de zonă III : 10 — H mai 5 
etapa finală : 6—8 iunie; B. Copii II i e- 
tapa pe județ : 12—13 aprilie (Hunedoara); 
etapa de zonă 10 — 11 mai ; etapa 
finală 1 6 — 8 iunie (Tg. Mureș). 
Concursul republican individual de toam

CALENDARUL 
SPORTIV PE ANUL 

1980
— Competiții republicane —

pe orașe : 10 ianuarie — 15 martie, etapană, copii I și II : etapa finală : 13 — 14 
decembrie (Hunedoara). Campionatul re
publican ; .gtapa pe municipiu : 20 ianua- 

' rie (Petroșani) ; etapa pe zonă : 9 — 10 
februarie ;. etapa finala : 7 — 9 aprilie 
(Galați). Campionatul republican ; etapa 
a Ill-a : 26 — 27 ianuarie ; etapa a IV-a : 
1 — 2 martie ; etapa a V-a : 29 — 30 mar
tie ; etapa a Vl-a : 3 — 4 mai ; etapa fi
nală : 31 mai — 1 iunie (Timișoara). „Cu
pa 16 Februarie” : 10—11 ianuarie (Poiana 
Brașov). Campionatul județean pe echipe, 
copii I și II, tur : etapa I : 19 — 20 ia
nuarie (Petroșani) ; etapa a Il-a 8 — 10 
februarie (Hunedoara); etapa a III-a : 
15—16 martie -(Deva). Retur : etapa I
luna septembrie (Deva); etapa a H-ă : 
luna noiembrie (Hunedoara); etapa 
a III-a : luna decembrie (Petroșani). „Cu
pa 30 Decembrie” (categorii) : juniori I 
— 44, 56, 65, 87 kg ; juniori II: 52, 62, 74, 
100 kg. Concurs de trîntă — selecție (năs
cuți 1964 — luna iunie) categ. 50, 65, 75, 
80 'și 90 kg.

NAVOMODeLISM
Campionatul republican — Navomodele 

machete. Etapa pe asociație — pînă la 1 
martie ; etapa pe județ : 22 — 23 martie 
(Petroșani) ; etapa finală : 10 — 13 aprilie 
(București). Campionatul republican — 
Navomodele mecanice : etapa pe asocia
ție ; pînă la 15 mai ; etapa pe județ; 
14 — 15 iunie (Petroșani); etapa finală: 
3 — 6 iulie (Arad). Campionatul republi
can — Navomodele veliere : etapa pe a- 
sociație: pînă la 15 iulie; etapa pe ju
deț : 16 — 17 august (Petroșani); etapa 
finală: 3 — 7 septembrie (Constanța). 
Campionatul republican — Navomodele 
juniori II : etapa pe județ : 13 aprilie (Pe
troșani).

POPICE

Campionatul republican pe echipe, se
niori, divizia A. Returul: 16 februarie — 
10 iunie ; turneul final: 12 — 15 iunie. 
Campionatul municipal; 16 februarie — 
29 aprilie ; etapa interjudețeană, faza 11 
17 — 18 și 24 — 25 mai; faza a Il-a : 
21 — 22 iunie; turneul final: 4 — 6 iu
lie. Campionatul republican pe echipe ju
niori (e) 1979/1980: etapa municipală: 4 
februarie — 23 martie ; etapa județeană: 
13 aprilie (Hunedoara); etapa interjude
țeană — faza 1: 3 — 4 și 10 — 11 mai ; 
faza a 11-a ; 24 — 25 mai și etapa finală 
6 — 8 iunie. Campionatul republican in
dividual și perechi seniori(e) și juniori(e) : 
etapa pe municipiu 1 —30 septembrie ; 

etapa județeană : 11 — 12 octombrie, Pe-

trîla îjunîori) și 11 — 12 octombrie, Hu
nedoara (seniori) ; etapa semifinalăi 
î — 9 noiembrie și etapa finală i juni
ori i 19 — 21 decembrie ; seniori i 5 — 7 
decembrie. Campionatul republican pe e- 
chipe, seniori 1980 — 1981, divizia A. Tur l 
13 septembrie — 14 decembrie. Calificare 
seniori. Tur : 13 septembrie — 14 decem
brie. Calificare juniori. Tur i 13 septem
brie — 14 decembrie. Cupa U.G.S.R., eta
pa municipală : 13 iulie (Petrila); eta
pa județeană : 26 — 27 iulie și etapa fi
nală : 6 — 7 septembrie. „Cupa de primă
vară" — aprilie. „Cupa Văii Jiului” — 
august. „Cupa veteranilor” — octombrie,

RUGBI

Campionatul republican, seniori, divi
zia A, retur : 2 martie — 22 iunie. Divizia 
B, tineret : retur 9 martie — 18 mai. Ju
niori și școlari, 13 aprilie — 11 mai. „Cu
pa F.R.R.”, retur: 30 martie — 11 mai.

Ediția 1980 — 1981, Divizia A — tur i 
6 august — 20 noiembrie ; divizia B — 
tur : 17 septembrie — 12 decembrie. Cam
pionatul județean, tur : 30 septembrie — 
3 decembrie.

ȘAH

Campionatul republican — echipe mix
te, Concurs de calificare : ediția 1980 - 1981. 
Tur : 13 ianuarie — 10 februarie. Retur s 
9 noiembrie — 7 decembrie. Campiona
tul republican, individual, seniori : etapa

pe județ : concursul I — 6 — 11 mai (Pe
troșani) ; concursul II : 5—15 iunie (De
va), etapa de zonă: 17 — 19 octombrie; 
etapa finală B : 20 octombrie —- 15 noiem
brie ; etapa finală A : 4 — 21 decembrie. 
Campionatul republican, individual, seni
oare : etapa pe oraș : pînă în 15 martie 
1980; etapa pe județ: 23 — 27 aprilie 
(Deva); etapa de zonă ; 8 — 20 octom
brie (Timișoara) ; etapa finală : 19 noiem
brie — 6 decembrie (Cluj-Napoca). Cam
pionatul republican, individual, juniori și 
copii: etapa pe orașe pînă la 1 februarie 
1980 ; etapa pe județ : 4 — 8 iunie (Deva); 
etapa finală:: juniori 1: 17—26 septem
brie (Mamaia),; juniori II: 17—26 septem
brie (Neptun); junioare I : 17—26 septem
brie (Neptun) ; junioare II: 17 — 26 sep
tembrie (Neptun), Campionatul republican 
universitar : etapa pe I.M.P. : 12 ianuarie ; 
etapa finală : 6 — 17 februarie (Poiana 
Brașov). Campionatul republican școlar-e- 
chipe: etapa pe municipiu: februarie 
1980 ; etapa pe județ, preliminar: 17 fe
bruarie — 2 martie; turneul final i
22—23 martie (Deva); etapa, interjude
țeană : 6 — 11 aprilie; etapa finală: 
26—30 iulie (Brașov). Campionatul muni
cipal : tur februarie, retur : octombrie 1980.

SCHI ALPIN

Concurs de deschidere a sezonului ; 20 
ianuarie, (Paring). Concurs republican al 
copiilor': etapa județ (M): 15 — 16 fe
bruarie, (Paring); etapa finală: 5 — 8 
martie, (Sinaia). Campionatul republican 
-școlar: etapa municipală: 2 — 3 februa
rie (Paring); etapa județeană : 8 — 9 fe
bruarie (Paring) ; etapa de zonă : 16 — 17 
februarie (Semenic); etapa finală : 28 fe
bruarie — 1 martie (Sinaia). Campiona
tul republican, seniori și juniori: etapa 
pe județ: 22 — 23 februarie (Paring); e- 
tapa finală : seniori: 12 — 13 martie (Po
iana) ; juniori: 19 — 22 martie (Poiana). 
Campionatul unităților sportive cu profil': 
etapa finală : juniori: 13 — 15 martie (Si
naia) : 13—15 martie copii (Brașov). 
Cupa C.S. Școlar : 8 — 9 martie (Paring).

SCHI FOND

Concurs de deschidere; Concurs repu
blican al copiilor : etapa municipală : 27 
ianuarie (Lupeni); etapa pe județ: 3 fe
bruarie (Vulcan) ; etapa finală : 23 — 24 
februarie (Azuga). Campionatul republi
can al juniorilor : ' etapa municipală i 
26 — 27 ianuarie (Lupeni) ; etapa pe ju
deț : 2 — 3 februarie (Vulcan); etapa7 fi
nală : 7 — 9 martie (Poiana Brașov). Cam

pionatul republican al seniorilor: etapa 
pe municipiu i 26 — 27 ianuarie (Lupeni) | 
etapa pe județ i 2—3 februarie (Vulcan); 
etapa finală i 20—23 martie (Poiana Bra
șov). Campionatul republican școlar : eta
pa municipală ; 26 —• 27 ianuarie ; etapa 
județeană: 2 — 3 februarie (Vulcan); e- 
tapa de zonă : 9 — 10 februarie (Semenic)} 
etapa finală : 15—16 februarie (Vatra 
Dornei). Campionatul republican al uni
tăților cu profil sportiv : 17 — 18 martie 
(Fundata). „Cupa C.S. Școlar” ; 9 — 10 
februarie (Vulcan).

TENIS DE MASA

Campionatul republican individual, se
niori (M + F): etapa pe municipiu: 10 
ianuarie (Petroșani); etapa pe județ» 
14 — 15 ianuarie (Deva); etapa finală » 
concursul I i 25 — 27 ianuarie (Pitești) j 
concursul Iii 8 — 10 februarie (Arad). 
Campionatul republican, echipe seniori 
(M + F): calificări pentru divizie : 9 — 12 
ianuarie (Pitești). Campionatul județean 
1980 — 1981 (M + F). Tur: 10 februarie 
—- 7 aprilie. Retur : 19 octombrie — 30 no
iembrie. Campionatul municipal (M + F). 
Tur: 10 februarie — 7 aprilie ; retur : 19 
octombrie — 30 noiembrie. Campionatul 
republican, individual, juniori I (M + F) i 
etapa pe asociație s pînă la 20 martie j 
etapa municipală: 30 martie (Petroșani); 
etapa de județ i 12 — 13 aprilie (Deva); 
etapa finală : 30 mai — 1 iunie (Craiova). 
Campionatul republican — echipe, juni
ori I (M + F): turul : 6 — 9 martie
(Cluj-Napoca); returul : 4—7 septembrie 
(Bistrița) ;• calificare 5 — 8 ianuarie (Pi
tești). Campionatul republican, juniori II 
(M + F) și concursul republican al co
piilor, echipe : etapa județeană : 8-9 mar
tie (Hunedoara); calificare: 20-23 _mar
tie (Pitești). Turneul final : 18—21' sep
tembrie (Sf. Gheorghe); individual și 
dublu : etapa pe județ : 8—9 martie (Hu
nedoara) ; etapa finală : 13-14 mai (Tg, 
Mureș). „Cupa de primăvară": 18-19 a- 
prilie (Sf, Gheorghe). „Cupa de toamnă” I 
10-12 octombrie (Brașov). „Paleta de ar
gint” ; 29-31 august (Ploiești). „Cupa 
cluburilor școlare” : 8-11 aprilie (Craio
va). Campionatul republican universi
tar : etapa pe I.M.P. : pînă în 2 mar
tie ; etapa finală : 14-16 martie (Craiova).

' TENIS

Campionatul republicați individual, se
niori (M-|-F) : etapa pe municipiu : 25 mai 
(Petroșani); etapa pe județ: 20—22 iunie, 
(Deva); etapa finală: 7—13 iulie (Bucu
rești). Campionatul republican de juniori 
(M-pF) : etapa pe municipiu : 15 iunie (Pe
troșani) ; etapa pe județ ; 3—4 iulie (Hu
nedoara); etapa finală: 18—24 august
(Cîmpina). Concursul republican indivi
dual al copiilor : etapa pe municipiu : 27 
aprilie (Petroșani); etapa pe județ: 22—23 
mai (Deva); etapa finală: 16—22 iunie , 
(Constanța). Campionatul republican pe e- 
chipe, seniori : 28 aprilie — 4 mai (Arad). 
Campionatul republican pe echipe, juniori: 
etapa municipală : 29 iunie (Petroșani) ; 
etapa pe județ: o—6 iulie (Hunedoara); 
etapa de Zonă : pînă la T. septembrie ; eta
pa finală: 4—14 septembrie (București). 
Concursul republican pe echipe copii: e- 
tapa pe municipiu: 8 iunie (Petroșani); 
„Cupa Unirij”: 11—17 februarie (București). 
„Cupa Sarrnis” : 26 mai,— 1 iunie (Deva).

TIR CU ARCUL

Campionatul republican — sală, seniori 
— juniori, copii: 10—12 ianuarie (Tg. Mu
reș). Campionatul republican seniori (M-ț. 
F) 27—31 iulie (Satu Mare). Campionatul 
republican, juniori și copii (M-j-F) : 8—10 
septembrie (Iași). „Cupa primăverii”, se
niori, juniori, copii: 7—9 aprilie (Bucu
rești). „Cupa României”; seniori, juniori, 
copii (M-f-F) : 21—25 mai (București). „Cu
pa speranțelor" și „Cupa de vara”, se
niori, juniori, copii : 4—6 iulie (București). 
„Cupa României” — sală, seniori, juniori, 
copii (M-|-F) : 22—23 decembrie (Bucu
rești). „Cupa Minerul” : 7—10 august (A- 
ninoasa). Concurs international : mai (A- 
ninoasa).

VOLEI

Campionatul județean (M-f-F) (califica
re) — turul : 9 decembrie — 10 februarie 
1980 ; returul : 17 februarie — 30 martie; 
turneul final: 10—11 mai (Deva); etapa 
interjudețeană: 4—5 iunie; etapa finală: 
18—22 iunie. Ediția 1980—1981. Campiona
tul republican,. divizia B, tineret (F-ț-B). 
Turul i 21 septembrie — 7 decembrie. 
Campionatul de calificare, seniori și ju
niori (județean) seniori, tur : 12 octombrie 
— 23 noiembrie ; juniori : 12 octombrie —• 
23 noiembrie. Campionat municipal, tui-1 
aprilie, retur — octombrie.



Congresul P.C. din Canada
-OTTAWA 7 (Agerpres).

— T-a Toronto au început ' 
lucrările celui de-al. XXIV- 
lejt Congres al Partidului 

. Comunist din Canada, la 
care participă delegații a- 
leși de organizațiile de par
tid din țară, precum 
oaspeți de peste 
Partidul Comunist 
este reprezentat de 
rășul Ilie Matei, membru 
sm,leant al C.C. al P.C.R.

La congres sînt examina
ți- probleme ale situației 

t politice și economice in
terne, sarcinile în dome
niul construcției de partid 
și al întăririi unității de- 
inoi ratice ale oamenilor 
muncii. ■

In prima zi a lucrărilor, 
William Kashtan, secre
tar general al partidului, 
a prezentat . un amplu ra-

Și 
hotare. 
Român 

tova-

Oeficit alimentar
general în Sahel

. DAKAR 7 (Agerpres). — 
în

gene- 
a a- 
mi- 

dez-

Deficitul alimentar .
- Sahel va fi aproape 

ral anul acesta — 
firmat Djibril Sene, 
nistrul sertegalez al 
voltărij rurale și coordo
nator al Comitetului in
terstatal de luptă împo
triva secetei în Sahel 
(C1LSS). Intr-o conferin
ță de presă ținută la Da
kar, Sene a arătat că ac
tuala recoltă din Repu
blica Capului Verde nu 
reprezintă decît 8 la sută 
din producția agricolă 
unui an normal, iar 
Gambia și Mauritania 
semnalează o scădere

. producției în raport 
eolta 1978. Sene a 
ționat de asemenea 
tul de cereale din 
precum și faptul că 
Senegal producția agricolă 
se situează sub nivelul ne
cesităților.

a 
în 
se 
a

cu re- 
men- 

defici- 
Mali,

în

ț

l
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i

port oglindind activitatea
Comitetului Central 
perioada ce 3 trecut de 
la ultimul congres al par
tidului, precum și sarcini
le ce stau în fața comu
niștilor canadieni în anii 
’80 și în perioada imediat 
următoare, în legătură eu 
alegerile generale ce vor 
avea loc în Canada la 18 
februarie a.c.

ÎN LU/Mf
Convorbiri Marchais - Berlinguer
ROMA 7 (Agerpres). — 

Secretarul general al Par
tidului Comunist Francez, 
Georges Marchais. a efec
tuat o vizită la Roma, un
de a avut convorbiri cu 
Enrico Berlinguer, secre
tarul general al Partidu
lui Comunist Italian, 
tr-iin comunicat 
dat publicității se 
—: potrivit agenției 
— că interlocutorii

In- 
comun 
arată 
ANSA 
au a-

nalizat situația din cele

două țări, consecințele 
crizei în țările capitaliste 
din Europa, precum . și 
acțiunile și inițiativele 

. comune ale mișcării mun
citorești din Franța și. I- 
talia. Totodată, au fost 
relevate „eforturile pe ca- 
re le întreprind partidele 
comuniste francez și ita
lian în favoarea păcii, 
destinderii și reducerii ar
mamentelor".

Succese 
ale economiei 
R.P. Chineze

j FILME

' PETFtOȘANI — 7 No-

Iiembrie: Cobra; Repu
blica: Rodeo; Unirea :

Interviu televizat al premierului Marii Britanii
LONDRA ■? (Agerpres). 

Premierul britanic, Mar
garet Thatcher, a anunțat 
duminică intenția sa de 
a pune în aplicare o nouă 
reducere ^ a cheltuielilor . 
publice în cursul anului 
financiar 1980-1981.

In cursul unui interviu . 
televizai, primul de la a- 
legerea sa, în fruntea gu
vernului, Margaret That
cher a insistat asupra ne
cesității asanării financi
are și a redresării econo
miei britanice. „Eu aș 
foarte satisfăcută, a

IN COMUNICATUL CO
MUN . . dat ■
la Belgrad, la 
vizitei oficiale

publicității 
încheierea 

în Iugo
slavia a ministrului aface
rilor .externe ăl Republi
cii Irak, dr. Saaddun 
Hainmadi, se subliniază că 
părțile au acordat o aten
ție. deosebită promovării 
relațiilor și Cooperării iu- 
goslavo-irakiene. Au- fost 
discutate, de asemenea, 
probleme internaționale.

INTR-UN APEL ADRE
SAT POPORULUI, Parti
dul Comunist din Ecuador, 
apreciind că în anul 1979 
au fost înregistrate im
portante progrese în pro
cesul unității forțelor de
mocratice și antiîmperia- 
liste și pe calea consoli
dării Frontului Amplu al 
stângii. ecuadoriene, 
mă la intensificarea 
tei pentru întărirea 
pendenței naționale

clarat ea, de o reducere 
cu două miliarde lire ster
line a .cheltuielilor pu
blice în anul financiar 
1980-1981“. Marea Brita- 
nie trebuie să verse peste 
un miliard de lire, în fie
care an, în bugetul C.E.E.

.......   ..............—..........£—

BEIJING 7 ' (Agerpres).
In R.P. Chineză, valoarea 
producției industriale a cu
noscut, în 1979, o creștere 
de 8 la sută față de anul 
1978 — informează agenția 
China Nouă.’ In donleniul 
industriei ușoare — ramură 
prioritară pentru anii 1979 
—1981 — a lost de 9 la su
tă. iar m industria grea de 
7.4 la sut;i. S-a înregistrat 
totodată, o reducere impor
tantă la utilizarea combus
tibililor. energiei și mate
riilor prime in industrie, 
transporturi și comunicații. 
Numai în domeniul indus
triei s-a realizat o economie 
la: consumul de energie, e- 
lectrică echivalentă cu 11 
milioane tone de cărbune 
— menționează agenția ci
tată.

Leii saloa-

I 
II

Te oblii;

Frate și

LUPENI Cultural : 
Zburați în înaltul ceru
lui; Muncitoresc: Revan
șă;

URIC’AN! : Omul 
masca de fier.

I
I
I
I
I
I

POTRIVIT PREVEDERI
LOR PLANULUI DE 
DEZVOLTARE a economi
ei naționale -—' anunță Di
recția de stat pentru re
surse. materiale și prețuri 
din Ungaria —, prețurile 

pro
crease^, 

aproximativ 
De la 7 ia- 

crește, în me-

de consum la unele 
duse urmează să 
în 1980, cu
0,8 la sută, 
nuărie vor 
die cu 20 la sută, pre
țurile la diferite servicii.

FEBRA AURULUI a 
fost reluată luni la burse
le occidentale. Astfel, un
cia de metal, galben (31,1 
grame) s-a vîndut la Hong 
Kong la prețul (record) de 
675 dolari, la bursa din 
Zurich — la 645 dolari, iar 
la Londra — la 634 dolari. 
In. paralel, dolarul a con-

CADERILE ABUNDENTE DE ZĂPADA, consemnate 
în acest mijloc de iarnă^în cea mai mare parte a Europei, 
nu au ocolit nici zone de obicei mai sărace în astfel 
de precipitații. Ninsoarea puternică și viscolele care 
s-au abătut luni asupra zonei de nord a Japoniei au 
determinat' amînărea a aproape 80 de zboruri asigu
rate de trei companii .aeriene, afectind' în acest fel cir
ca 5 500 pasageri.

chea- 
lup- 

inde- 
și a 

democrației, împotriva do
minației monopolurilor im
perialiste.

tinuat să piardă din valoa
re.

IN PRIMA ȘEDINȚA 
DIN ACEST AN a cabine
tului nipon, primul minis
tru japonez. Masayoshi O- 
hira. a dat instrucțiuni 
membrilor guvernului să 
coopereze îndeaproape cu 
Ministerul Comerțului In
ternațional și lnd'.isli'iei 
pentru concepere^ și adop
tarea unor masuri concrete 
de conservare a energiei și 
re.îuecrii con-.omului de 
petrol.

MINISTRUL AFACERI
LOR EXTERNE AL DA
NEMARCEI, Kjeld Olesen, 
a sosit luni la Helsinki 
pentru convorbiri <u omo
logul său finlandez., Paavo 
Vayrynen.

întrunirea 
guvernatorilor 

băncilor occidentale
■ BASEL. 7 (Agerpres). — 

Guvernatorii băncilor cen
trale din grupul principa
lelor 10 țări occidentale 
industrializate și din -El
veția s-au întrunit luni 
la Basel în cadrul primei 
lor reuniuni lunare din a- 
cest an. întrunirea, 
va dura două zile, 
consacrată. în cea 
mare parte, analizării 
vo 1 u ții lor 11 %o t i ce 
bursele de devize occiden
tale, un accent special fi
ind pus pe tendința con
stantă de creștere a cursu- '' 
lui aurului.

Din presa străină

Agendă energetică

pe-

PRIORITATE
RESURSELOR INTERNE

Una din preocupările 
actuale ale guvernului 
grec este asigurarea ne
cesarului de energie al 
țării, pentru a satisfa
ce cererea ereseîndă, de 
la 14 milioane tone e- 
chivalent petrol în anul 
1978, pînă la volumul, 
estimativ, de 23 milioa
ne tone echivalent 
trol în 1985.

Prioritatea este acor
dată utilizării resurselor 
interne pentru reduce
rea importurilor de pe
trol, care asigură în pre
zent 75 la sută din ne
cesarul de energie al 
Greciei. In acest sens 
se are în vedere valorifi
carea zăcămintelor de 
lignit, utilizarea în mai 
mare măsură a potenția
lului 
precum 
nergiei 
eoliene.

hidroenergetic, 
și folosirea e- 

solare, și a celei

care va căpăta o ponde
re tot.mai mare mai ales 
că în zona Golfului con
dițiile climatice oferă 
condiții l'oarte . favora
bile.

Instalațiile vor putea 
furniza, într-o primă e- 
tapă, electricitate pen
tru desalinizarea 
de măre, pentru 
ționarea mai 
pompe de irigații, 
cum și ca sursă de ali
mentare im o rețea de 
comunicații telefonice.

CREȘTEREA 
PRODUCȚIEI 

DE CĂRBUNE
In prezent specialiștii 

suedezi în problemele 
energetice estimează că 
pentru reducerea im
porturilor de petrol cu 
20 lâ sută în următorii 
ani în raport cu nivelul 
actual și deci pentru di
minuarea cu aproximativ 
20 miliarde coroane a 
„notei de plată petroli
eră" este necesară o 
creștere a consumului de 
cărbune ca resursă ener
getică primară. Un stu
diu recent al institutului 
„Svenska Varv“ relevă 
că pentru realizarea a*

de

caro, 
este 
mai 

e-
de la

Perspective ase economiei 
nipone in 1980

sînt cele 
aprovizionarea 

în condițiile de 
actualei. piețe 
Se așteaptă ca 

să

apei 
func- 

multor
Pre-

cestui scop este necesa
ră utilizarea a peste 9,2 
milioane tone cărbune în 
1985 și 13,5 milioane to
ne în 1990, la ora actu
ală consumul fiind
numai 2,6 milioane tone.

Potrivit opiniilor 
cialiștilor institutului. 

. ceste măsuri 
completate prin 
irea unui număr de 
centrale nucleare.

STUDII
PE lISMA. ENERGIEI
Deși bugetul pe anul 

1980 al Austriei este mai 
degrabă unul al auste
rității și ai reducerii 
cheltuielilor publice, eu 
toate acestea sînt pre
văzute o serie de sporiri 
de fonduri pentru rezol
varea problemelor ce 
privesc energia. Ast
fel, ministerul cercetării 
științifice va avea la dis
poziție fonduri mai mari 
cu peste șase la sută fa
ță de precedentul exer- 

financiar, cu aiu- 
cărora vor fi ex- 
sțudiile în domenii 
ar fi biomasa sau 

miniere

spe- 
i, a- 

trebuie 
constru

ia

2- 
î

cițiu
torul
tinse 
cum 
prospecțiunile
Pe întreg teritoriul țării.

♦

£ 
S 
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Atît surse guvernamen
tale cit și cele ale utior 
companii particulare ja
poneze indică o scădere a 
ritmului general de creș
tere a economiei nipone 
în anul fiscal 1980 (1. a- 
prilie 1980 — 30 martie 
1981), în contextul, unei 
deteriorări economice ge
nerale în țările industri
alizate.

Potrivit prevederilor A- 
genției de planificare e- 
eonomică, care a alcătuit 
un raport aprobat de gu
vern _ în 1980 rata gene
rală de creștere a econo
miei arhipelagului nipon 
va fi de 4,8 la sută, față 
de 6 la sutn în actualul 
an fiscal. Industriile mi
nieră și manufacturieră 
vor înregistra anul viitor 
un ritm de dezvoltare de _ . .
4.8 la sută, față de 8 la Va fj creșterea 

sectorului public, 
cea a guvernului.

Aceste dificultăți 
fi sporite de situația 
liCată a exporturilor 
pone, ce trebuie să 
seama de dorința partene
rilor lor americani și vest- 
europeni, care insistă spre 
o echilibrare a lor în sen
sul diminuării importuri
lor de bunuri de pe piața 
niponă.

Ziarul japonez menți
onat relevă, în acest sens, 
că o sporire a exporturilor 
japoneze este necesară, 
dar că aceasta va duce 
Ia noi conflicte cil parte
nerii Japoniei, țară care-și 
realizează circa o treime 
jiin ritmul general de 
creștere din exporturi.

(Agerpres)

ba-

creș-
con-

sulă în anul fiscal cment.
O imagine și mai pesi

mistă este schițată de a- 
gențiile particulare. Ast
fel, ' Institutul pentru cer
cetări economice al fir
mei .„Mitsubishi" prevede 
o rată de creștere econo
mică pentru anul fiseal vi
itor de 3,5 la sută, iar alte 
instituții chiar situează a- 
cest indice în jur de 3 
la sută.

La rîndul său. 
„Nihon Keizai 
anticipează ' o rapida 
tere â prețurilor de 
sum și o sporire a 
citului balanței de 
curente, ea urmare a scă
derii ritmului general de 
creștere. Printre iîifîcul- 
tățile majore — anunțate 
atît oficial, cît și de mari-

(„FINANCIAL TIMES")
le companii 
legate de 
cu petrol 
preț ale 
mon d ia le,
anul viitor Japonia 
importe petrol pentru mai 
mult de 50 miliarde do
lari, ceea ce va provoca o 
creștere a deficitului 
lanței de plăți.

Pe de altă parte, 
terea prețurilor de
sum și accelerarea spiralei 
inflaționiste sînt conside
rate drept alte dificultăți 
economice majore în anul 
fiscal viitor. Oficial se 
consideră că rata creșterii 
prețurilor de consum va fi 
de 6.4 la suta, față de 
4,7 la sută în prezent, în 
timp ce institute particu
lare indică circa 8 la sută, 

dificilă 
datoriei 
inclosiv

O altă problemă

vor 
de- 
ni- 

țină

ziarul 
Shimbun" 

creș- 
con- 
defi- 
plăți

16,45 soeialis-

17,15

17,45

19,45

20.00

12,40
16,00
16,05

pentru 
din a-

19,00
19,25

16,25

10,00 Album de persona
je.
Film serial: Dallas 
— Compania 
trolieră Ewing. 
Telex.
Telex, 
învăță mint 
dueație.
Almanah
re se.
Din țările 
te.
Îndrumări 
lucrătorii 
.gri cultură.
Handbal mascu
lin : Steaua Bucu
rești —■ Minaur 
Baia Marc. Trans
miși unb directă de 
la Craiova, In pau
ză: (in jurul orei
18,15) 1001 de seri, 
Telejurnal.
In intim pin area 
Congresului Fron
tului Unității So
cialiste.
La ordinea 
în economie.
Seară de teatru : 
Bolnavul închi
puit de Moliere. 

21,40 Telejurnal.

MICA PUBLICITATE
PIERDUT carnet de stu

dent pe numele .Turburau 
Cristian, eliberat de Insti
tutul de mine Petroșani: Se 
declară nul. (15)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Seridon 
Gheorghe eliberat de Insti
tutul de mine Petroșani. Se 
declară nul. (16)

ANUNȚURI DE FAMILIE

SOȚUL Marian, copiii 
Gabriela și Alexandru 
mulțumesc colegilor de 
la E.T. Petroșani și 
C.L.F. Petroșani, rude
lor și țuturor celor care 
au luat parte prin pre
zență și flori la încer
carea grea pricinuită de 
pierderea scumpei lor 
soții și mame

marian ana ' '
Amintirea ei va rumîne 
veșnic vie în inimile 
noastre. (19)

ADIN’C îndurerata fa
milie, Gela soție, Geta 
și Nicu fii, precum și 

mudele apropiate, anun
ță încetarea -din viață 
a scumpului lor soț și 
tată .
PAICV GIIEORGIIE

după o lungă și grea 
suferință, Funerariile 
vbr Svăâ loc miercuri, 
9 ianuarie 1980 în Pe
troșani, strada T) Mai 
blocul 2. (17)

9

I STAȚIE
ț EXPERIMENTALA
| In Emiratele Arabe
I Unite va fi realizată o,

(stație experimentală pen
tru utilizarea energiei

solare, sursă energetică
s ■
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