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Angajare muncitorească, responsabilă 

în întrecerea pentru realizarea 
sarcinilor economice din noul an

din preocupările organizațiilor do— In multe _
partid de la mina Dilja își găsesc loc sugestiile și pro
punerile făcute de membrii organizațiilor proprii ale 
Frontului Unității Socialiste, ne spunea tovarășul Eme
tic Naghi, secretarul comitetului de partid al între
prinderii.

Cadrul larg democratic creat prin constituirea or
ganizațiilor proprii ale F.U.S. oferă posibilitate tutu
ror oamenilor muncii de a-și aduce o contribuție spo
rită la realizarea sarcinilor ce revin minei Dîlja, între
prindere care a pășit în acest an Pe calea redresării 
activității economice. Am notat cîteva preocupări, ac
tivități la care participă cei peste 380 membri ai F.U.S., 
constituiți în 9 organizații proprii.

al 
încă 
nou-

Energeticienii — 
la înalta tensiune 

a datoriei
„Focul nestins" 

muncii desfășurate 
din primele orc ale
lui an de către colecti
vul energeticienilor de 
la U.E. Paroșeni se con
cretizează, după prime
le opt zile din 1980. cu 
rezultate remarcabile. 
De aici, unde se lucrea
ză schimb de schimb .și 
zi de zi la „înalta ten
siune" a responsabilită
ții și vredniciei munci
torești, au fost „pulsați" 
în liniile de forță ale 
sistemului național. de 
Ia începutul anului, 
peste 29 milioane kWh 

. energie electrică. Pentru 
încălzirea localităților 
Văii Jiului s-au produs 
peste 8 000 GcâI de e- 
nergie termică. S-au 
distins prin contribuția 
adusă la desfășurarea 
neîntreruptă a procesu
lui productiv turele 
conduse de maiștrii 
Gheorghe Munteanu, 
Viorel Munteanu și loan 
lloncea. formațiile de 
lucru coordonate de in
ginerul Ștefan Țintă,' 
care s-au aflat la dato
rie în noaptea Anului 
Nou.

Pentru înfăptuirea
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Șeful de schimb Petru Mîndruț și ortacul Mihai 
Bud din brigada condusă de Iosif Clanibă de la secto
rul IV aj minei Lonea, împreună cu maistrul minier 
Dumitru Drulea și Șeful sectorului inginerul Grigore 
Grăjdan au ieșit din mină. Au motive de satisfacție, 
au mai adăugat plusului de 350 tone peste plan 
la începutul anului încă 50 tone de cărbune.

de

gw»

m

imperativ

Foto : Io» LIl'IU

exemplară a planului pe 1980

Forță de muncă înalt calificată
Opiniile exprimate azi în cadrul dezbaterii sarcinilor economice sporite ce 

revin colectivelor din Valea Jiului în 1980 au fost exprimate de doi muncitori 
fruntași, șefi de formații, care și-au cîștigat un binemeritat prestigiu în rîndul 

colectivelor de muncă din care fac parte, și în întreaga Vale. Deși își desfășoară 
activitatea în două domenii diferite — mineritul și construcția de locuințe — 
opiniile lor cuprind idei comune privind căile de acțiune menite să asigure reali
zarea prevederilor de plan pe acest an.

Brigada de producție și educație
Ioan COJOCAR1U, șef de 

brigadă, sectorul III al 
I.M. Lonea :

„Anul 1980 constituie și 
pentru minerii de la Lo
nea anul unei intense mo
bilizări a forțelor dc cre
ație și de muncă în vede
rea înfăptuirii cu succes 
a sarcinilor ce le revin în 
creșterea imediată, dar 
mai ales în perspectivă, a 
producției de cărbune. Am 
ascultat Mesajul de Anul 
nou rostiț de tovarășul 
Nicolae Ceausescu și tră-

noul an, 
din 

noastră,

iese sentimentul că înce- 
pîncl cu acel moment, 
eînd am pășit în 
toți oamenii muncii 
întreprinderea
ca de altfel din întreaga

■ țară, acționează 
pentru realizarea 
nilor proprii 
în dezvoltarea 
din acest
stau chezășie acestei afir
mații : minerii abataje
lor mecanizate ale see-

energic 
sarci- 

ce le revin 
economică

an. Faptele

Tineri formați in meseria de constructori
Tudor SANDU, zidar, 

șef de echipă, șantierul 
Lupenj al T.C.H. :

„Sarcinile constructori
lor de locuințe din Lu
peni sînt marcate în anul 
1980 de creșterea deosebi
tă a numărului de apar
tamente — 568, 
250 mai multe 
a nu- ■ .it. Se
ta, în ul.i;- în

cu peste 
decît în

vor execu- 
aceeăși pe-

rioadă, și alte obiective 
social-culturale, între ca
re un magazin universal, 
cinematografe ]a Lupeni 
și Uricani, rezervoare de 
alimentare cu apă, școli 
etc. S-au întreprins, de- . 
sigur, în acest scop, mă
suri tehnico-organizatorice 
corespunzătoare. Cea 'mai 
înseninată problemă și,

(Continuare in pag. a 2-a)

(Continuare în pag. a 2-a)

• La sectorul I, membrii 
F.U.S. din abatajul cameră 
nr. 2/3, își aduc o contribu
ție prețioasă la bunul mers 
al producției. Toma Tudor, 
Marton Kulcsar, Gheorghe 
Vîrlan, Petru Blaj, Vasile 
Mu.șat și alți mineri din 
brigăzile conduse de Vasile 
Zaharia și Emil Aionesei 
își realizează zilnic sarci
nile de plan. Pentru aceas
ta ei sînt preocupați de a- 
provizionarea la timp a 
brigăzilor cu materialele 
necesare, întărirea ordinii 
și disciplinei, organizarea 
corespunzătoare a' locului 
de muncă. în așa fel ca fie
care schimb să intre din 
plin în activitate.

• Asemenea acțiuni con
crete, in vederea realizării 
indicatorilor de plan, la ca
re participă membrii orga
nizațiilor F.U.S.. sînt iniția
te șl la sectorul V investi
ții (președinte al comitetu
lui, maistrul minier Gyula 
Rafay). Minerii Dumitru 
Miron și Vasile Avasiloaie 
s-au remarcat în această 
perioadă în acțiunea de re
cuperare a unor materiale

metalice care vor fi recon
diționate în atelierul elec
tromecanic, în vederea re- 
folosirii lor in subteran. . 
Prin această acțiune au 
fost realizate, totodată, im
portante economii la chel
tuielile., de producție ale 
întreprinderii, j

Brigăzile conduse de A- 
lexandru Loboy, Constan
tin Preda Și Alexandru Ke- 
reszteș au Obținut rezultate 
bune, grăbind punerea în 
exploatare a noi zăcăminte 
de cărbune în cadrul sec
torului'. : ■

• Sub îndrumarea orga- . 
nizației de partid, membrii. 
F.U.S. de la depozitul mi
nei, la propunerea tehnicia
nului Ion Danciu, președin
tele organizației F.U.S., au 
acționat cu promptitudine 
pentru descărcarea vagoa
nelor cu material lemnos 
și bolțari, necesare activită
ții din subteran, evidenți
ind mse în mod deosebit E- 
caterina Demeni și Aurel

Valeriu COANDRAȘ

(Continuare in pag. a 2-a)

al trimestrului al Il-lea
7

Anul școlar 1979—1980 a 
început sub semnul mari
lor evenimente care au 
marcat viața politică și so- 
cial-economîcă — vizita ‘to
varășului N i c o 1 a e 
Ceau.șescu, secretarul ge
neral al partidului, în Va
lea Jiului, a 35-a aniver
sare a revoluției de elibe
rare socială și națională, 
Congresul al XII-lea al 

. partidului — care au va
loarea unui stimulent deo
sebit pentru învățămîntul 
din municipiu. In aceste 
zile, cînd școlile se pregă
tesc pentru o nouă etapă 
de activitate, atenția se. 
concentrează asupra situa
ției cu care s-a încheiat 
primul trimestru în care 
rezultatele sensibil diferite 
de la o unitate la al
ta, ret'lecță înseși preocu
pările cadrelor didactice 
de. a imprima procesului 
instructiv și educativ un 
caracter activ și modern. 
Școlile, toate unitățile de 
învățămînt din Valea Jiu
lui au o bază materială de 
bună calitate — efect al 
necontenitei griji a partidu
lui și statului pentru for
marea tinerei generații — 
și cadre didactice bine pre
gătite, dar care trebuie să 
lupte cu mai multă fermi
tate împotriva fenomenu
lui de mediocritate, des
prins din analiza trimes
trului.

Calitatea - rezultatelor 
reprezintă calitatea muncii 
pedagogice, a relației sta
bilite între profesor și e- 
lev pe baza unei cunoașteri 
profunde și multilaterale 
mai ales a mediului fami
lial. Numărul mare de ab
sențe (chiar și în învăță- 
mîntul preșcolar care cu
prinde peste 82 la sută din 
copii; la grădinițele cu. o- 
rar normal nr. 2 Petroșani, 
2 Uricani, 5 Lupeni, la Ba
nița frecvența trebuia nu 
numai să dea de gîndit, ci 
să ' se acționeze concret

printr-o legătură strînsă cu 
familia), au determinat di
rect situația școlară. In 
astfel de, școli se află 
un prea mare număr de co- 
rigenți •— nr. 1 Petroșani, 
Cîmpu lui Neag, Liceul in
dustrial Petroșani, Casa de 
copii Uricani, -Liceul eco
nomic Petroșani. Faptul că 
sînt Și unități în care pro- 
movabilitatea este bună și 
foarte bună (școlile nr. 4, 
5, G, 3 Petrila, Aninoasă, 
6 și 7 Petroșani) trebuie 
pus în relație cu o măi a- 
tentă diversificare a mun
cii la clasă a cadrelor di
dactice și printr-o continuă

și

preocupare de : cunoaștere 
a elevilor, de -îndrumare 
prin consultații acordate 
de cîte ori-: este necesar.

Un efect stimulator, de 
mare valoare formativă 
moral-politică îl are pro
paganda vizuală în școli 
care trebuie să fie mai 
mobilă și subordonată sar
cinilor educative pe care 
partidul le pune în fața 
învățămîntului. In timpul 
activității școlare și extra- 
școlare educația patriotică 
și materialist-științifică a 
elevilor, modelarea unor

(Continuare în pag. a 2-a>

i Nedeile românești, apă- 
; rute cu mult înaintea 
; creștinismului, au consti- 
i tuit prilejuri de întîlnire 
; a țăranilor și meșteșuga- 
i rilor, în zilele de sărbă- 
: toare, mai ales în munți, 
: aici se efectuau schimbu- 
■ rile comerciale. se înte- 
: meiau viitoarele cămine 
i ale tinerilor, dar totoda- 
: tă aceste sărbători au 
: contribuit la cimentarea 
i conștiinței de neam, a 
: unității limbii și obiceiu- 
; rilor. Ele s-au păstrat 
j peste veacuri, angajînd 
: toți locuitorii comunită- 
; ților, indiferent de națio» 
; nalitate, cu timpul vălul 
; religios al sărbătorilor s-a 
; destrămat, căpătînd, în 

anii socialismului, o im- 
i portantă deosebită nevoia 

de comunicare, de cunoaș- 
: tere reciprocă. De această 

evoluție m-am • convins 
duminică, participînd la 
prima din cele 33 de ne- 
dei ale anului, prăznuite 

i în Tara Hațegului și Va-

Nevoia 
de comunicare
lea Jiului. Astfel, în jurul 
mesei întinse în casa nouă 
a cojocarului cooperator 
Velu Ștefănescu din Oha
ba de sub Piatră și-au 
dat întîlnire rude, colegi 
de breaslă, prieteni. Oa
meni de diverse profesii 
și vîrste, din partea locu
lui, din Călan șau Valea 
Jiului. Astfel, pensionarul 
croitor Ioska Csulay în
china paharul cu cumnații 
gazdei din Călan, Pista 
Erszeny se întrecea în 
glume cu Vasile Ungur, 
în nedeie s-au întîlnit cu 
un prieten din copilărie 
Zolfi, ai cărui strămoși, 
poate pietrari sau cordo- 
vani, s-au născut pe me
leagurile însoritei Italii. 
împreună muncesc, îm
preună se distrează, . îm
preună își trăiesc bucu
riile. cumpănesc asupra 
vieții, pentru că. se simt 
integrați în viața țării, au 
in singe nevoia de cu
noaștere, de comunicare,

Ion VULPE
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Aspect din cadrul complexului alimentar nr. 58 din Vulcan, de curtnd redes- 
cjis extins și reamenajat, oferind cumpărătorilor un volum sporit de mărfuri.

Foto: Ștefan NEMECSEK

Brigada da producție șl educație

Largă participare a oamenilor muncii
(Urmare din pagina I)

Ardei, muncitori, membri 
ai organizației F.U.S. De a- 
semenea, pentru a realiza 
o propunere făcută în adu
narea comuniștilor, oamenii 
muncii de la depozitul mi
nei au trecut la stivuirea pe 
categorii a materialului 
lemnos, în condiții pe cit 
posibil ferite de acțiunea 
intemperiilor.

Acestea sînt cîteva din 
acțiunile la care participă 
membrii F.U.S. de la mina

Calitatea procesului instructiv-educativ
(Urmare din pagina I) 

tineri în spiritul dragostei 
față de partid, față de Va
lorile morale și materiale 
ale poporului, trebuie să 
se manifeste pe tot par
cursul, integrate nu numai 
la orele de dirigenție, ci 
lâ toate materiile. Dar a- 
cest fapt presupune o per
manentă și exigentă auto- 
perfeețîonare politică și de 
specialitate clin partea, ca
drelor didactice care trebu
ie să fie un exemplu pen
tru elevi in toate privințele. 

Dîlja. După cum ne infor
ma Victor Negru, președin
tele comitetului sindicatu
lui pe întreprindere, în zi
lele care urmează, premer
gătoare Congresului al II-lea 
al Frontului Unității Socia
liste, vor fi inițiate noi ac
tivități îii sprijinul produc
ției, pentru îndeplinirea ne
abătută a 'obiectivelor sta
bilite ■ de Congresul al 
XU-lea al partidului, rea
lizarea sarcinilor ce revin 
colectivului la extracția de 
cărbune.

Colaborarea sistematică a 
tuturor factorilor educativi 
(cadre didactice, familie, 
organizații de tineret, 
chiar și întreprinderi, par 
tronatoare) este un moment 
important al procesului 
instructiv-educativ, căru
ia este necesar să i se a- 
corde multă atenție deoa
rece are implicații comple
xe asupra calității educa
ției elevilor.

' Activitatea practică a în
registrat un progres subs
tanțial față de anii trecuți, 
reflectînd capacitatea crea

(Urmare din pagina I)

torului III de l a minaLo- 
nea au depășit zi de zi, 
în medie cu 1 tonă pe 
post, productivitatea mun
cit medie planificată. Sta
rea de pregătire a abata
jelor și a celor trei utila
je complexe de care dis
pune sectorul — cu aju
torul cărora peste SO la 
sută din producția de 
cărbune se extrage me
canizat, ne dă convinge
rea că vom realiza pla
nul. _ încă din această lu
nă, ca și pe întregul an. 
Ca vicepreședinte al c.o.m. 
am constatat, în analize-
le pe care le efectuăm că 
aceleași condiții sigure, de 
realizare a planului sînt 
create la. sectoarele de
producție IV, V și II, ca 
și la sectorul de investiții* *-  
de a cărui activitate este 
legată nemijlocit creș-

------------- --------- -
VEȘTI

DIN COMERȚ
• In curînd, magazi

nele de articole pentru 
copii „Țăndărică* și 
„Motanul încălțat** din 
Petroșani se vor redes
chide în noi localuri, a- 
flate la parterul blocu
lui nr. 69, din cadrul 

1 complexul ui comercial 
„Herines* (în continua
rea cofetăriei — patise
rie). In vechiul local al 
magazinului „Țăndări
că" va funcționa unita
tea de materiale sportivă.

© Constructorii Gru
pului de-șantiere Valea 
Jiului al T.C.II. vor a- 
taca, în curînd, un nou 
obiectiv proiectat de 
IPROCOM București, o 
can tin ă-resta u rant cu o 
capacitate de servire a 
600 porții în trei serii. 
Modernul obieciv, care 
va dispune de linie de 
autoservire, spații de 
pregătire a mesei și 
depozitare a alimentelor, 
o unitate de patiserie 
ele., va fi amplasat lin
gă fosta . maternitate.

• Sâmbătă seara, res
taurantele „Minerul** din

\ Petroșani. „Perla* din
Vulcan și „Cina" din
Lupenî vor găzdui reve- 
1 ioanele lucrătorilor 'Co
merciali. Ion VULPE

Tineri formați
de constructori

(Urinare din pagina I)

totodată, acțiune a co
lectivului nostru este asi
gurarea forței de muncă.

toare a elevilor. Toate li
ceele industriale și-au rea
lizat planul de 
stabilit pentru anul
(cu excepția Liceului in
dustrial nr. 1 Lupem), par
ticiparea elevilor la prae- 
tica efectuată în întreprin- 
,deri miniere, la I.R.I.U.M.
sau „Vîscoză*  dîrid rezulta
te bune.

Procesul de învățămînt 
din trimestrul 1 al anului 
școlar va fi analizat în con
siliile profesorale, stabi- 
lindu-se și măsurile con
crete pentru impri

terea producției de cărbu
ne în viitortl cincinal.

Fac parte dintr-o „bri
gadă de producție și e- 
ducație"', din colectivul 
care a lansat această ini
țiativă muncitorească. 
Tot ceea ce întreprindem 
pentru depășirea lunară a 
sarcinilor se desfășoară în 
contextul unei înaintate 
discipline muncitorești. 
Una din grijile noastre 
principale însă este for
marea tinerilor muncitori 
în spiritul muncii avînta- 
te și responsabile. Fără 
nici o excepție, tinerii 
din brigadă își ridică ni
velul pregătirii profesio- 
naie prin participarea la 
cursurile de calificare 
pentru mineri și ajutori 
mineri. Șefii de schimb 
sînt policalificați. Un nou 
curs de policalificare va fi 
organizat pe mină încă din. 
primul trimestru din 1980“.

în meseria

to măsură ca, la nivelul 
ridicat al productivității 
muncii preconizat, să a- 
sigurăm la timp și de ca
litate execuția întregului 

marea calității instruc
tive. Intrarea îh cel de 
al doilea trimestru al a- 
cestui an școlar trebuie să 
mobilizeze toată capacita
tea cadrelor didactice și e- producție

1979 levilor pentru o pregătire
temeinică, superioară și o 
participare constantă și di
namică la viața cullural-e- 
ducativă a municipiului. 
Calitatea muncii educative 
școlare este fundamentală 
pentru formarea omului 
nou în spiritul celor mai 
noi cuceriri ale gindirii și 
muncii, această idee trebu
ie să orienteze munca șco
lară în trimestrul al II-lea.

volum de investiții.
S-au stabilit sarcini pre

cise to acest sens, .ele 
constînd atît £n concentra
rea către alte șantiere ale 
T.C.H. a execuției unor 
blocuri, dar ți întărirea 
formațiilor de lucru ale 
șantierului nr. 4 Lupeni. 
In acest sens, ca membru 
al biroului organizației de 
bază din șantier, m-arn 
angajat șă formez în e- 
chipa pe care o conduc 
trei tineri meseriași, să 
mă-,îngrijesc de calificarea 
lor ca zidari. Socotesc a- 
cbasta o sarcină de mare 
importanță pe care mi-o 
voi îndeplini cu toată 
răspunderea, alături. de 
ceilalți membri ai forma
ției ’ pe care o conduc. 
Concomitent, desfășurăm 
în toate formațiile de lu
cru ale șantierului o am
plă acțiune des policalifi
care. Scopul acesteia es
te de a pregăti echipele, 
inclusiv pe cele de zidârK'- 
pentru execuția și a altor 
operații — în cazul nos
tru pentru montarea pre
fabricatelor —, astfel În- 
cît să ne putem concentra 
activitatea, cu ușurință, 
spre cele mai urgente o- 
perații de care depinde in
tensificarea ritmului de 
execuție și valorificarea 
deplină a potențialului de 
muncă al formațiilor de 
constructori’1.

Anchetă realizată de 
Anton HOFFMAN
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f Marele maestru interi
î Florin Gheorghiu, în Va
i /
• Reamintim iubitorilor șahului d
• tru că marele maestru internaționa 
î susține astăzi un simultan de șah
i din Deva, urmind ca, de mline, să 
î Jiului. Programul celui de-al patru! 
; in mijlocul minerilor, preparatoi 
; cuprinde simultane, ia Clubul sindi 
ț (joi, ora 15), Casa de cultură- din : 
ț ora 15) și I.M.P. (duminică, ora 10).
: lei de duminică, fostul campion m< 
j va face cîteva „mutări" pe pîrtiile 
■ tind, în deschidere, noua variantă ,
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Documentele Congresu
lui al XU-lea înarmează 
partidul și poporul nostru 
cu o 'linie strategică și 
tactică pe termen lung, 
asigurind conducerea uni
tară a tuturor sectoarelor 
vieții economi-co-sociale, 
unirea efortului clasei 
muncitoare, țărănimii, in
telectualității, ale întregii 
națiuni pentru înfăptui
rea în cele- mai bune, con
diții a Programului P.C.R. 
de făurire a societății so
cialiste multilateral dez
voltate și înaintarea Ro
mâniei spre comunism.

Viața a demonstrat cu 
justețea politicii 

partidului nostru comu
nist, bazată pe aplicarea 
creatoare a socialismului 
științific, a adevărurilor 
general valabile aplicate 
creat-t la condițiile țării 
noastre. In Raportul pre- 
zen tat 
XU-lea,
NICOLAE 
sublinia : .. 
firmă tot mai puternic ca 
centru vital al întregii na
țiuni, de la care emană 
XÎndirea cutezătoare me. 
nită să asigure transfor
marea revoluționară a so
cietății, forța ce însufle
țește toate energiile cre
atoare și pune în valoare 
geniul întregului popor 
român , deschizind pa
triei minunate perspec
tive de progres și civili
zație".

Ca centru vital al na
țiunii noastre socialiste, 
partidul va asigura : e-

putere

Congresului al 
tovarășul 
CEAUȘESCU 

,Partidul se a-

ști im im. a
ClCȘV Oitdi‘0
Cil Șl

a 
a 

eoridu- 
poiui- 

îit ve- 
aces- 

tei politici ; creșterea 
continuă a rînduriior 
partidului eu cei mai îna
intați oameni ai muncii; 
înarmarea poiitico-ideo- 
logică tot mai temeini
că a cadrelor, a comu
niștilor, a întregului po
por. Alcătuit pe baza 
principiului centralis
mului 
dul 
normele 
terne de 
conducerii -colective,.. .. 
sig urînd participarea ac
tivă a comuniștilor 
dezbaterea, adoptarea și 
controlul îndeplinirii ho- 
tărîrilor; veghează ne
contenit la întărirea u- 
iiității sale politice și 
organizatorice, lâ îmbi
narea conducerii centra
le cu experiența organe
lor și organizațiilor 
partid ; întărirea ' 
plinei de partid, 
tor de prim ordin 
creșterea capacității de 
luptă și‘ acțiune. In 
condițiile perfecționării 
continue -;i relațiilor de 
producție, a organizării 
conducerii, și planificării 
științifice a activității 
sociale, partidul se in
tegrează organic în via
ța economico-socială, 
membrii săi, pudrele de 
conducere participînd ne
mijlocit în colectivul în

al întregii națiuni
iu oor.area 
căilor ae 
itoniamei
cerca activității 
eo-organitatou-e 
durea înfăptuirii 

politici;
a

care lucrează la soiutio- 
concretă a pru- 

construcției 
Conducerea 

partid se exer- 
Uin afara, ci 

orgams me
de stat și- e-

i'apt ce cons
ta concepția

narca 
blemelor 
socialiste, 
de către 
cită ;iiu
dinăuntrul

' lor sociale, 
conomice, 
tituie
P.C.R. o expresie a pro- 

al 
ro- 

a

democratic parti- 
promovează larg 

democrației in- 
partid, ale 

a-

a la

de 
disci- 

fac- - 
în

wi mai Strîiisă a activi- 
ta.it ue purtiu, de stat și 
obștești,' crearea unor 
organisme cu atribuții 
ac păruți și de stat, cu- 
mUiul ue lu&țli și ro
tirea cadveior, m sen
sul ca acestea să lu
creze periodic și ni ac
tivitatea de partid și în 
cea de stat. ..

imapiuirea programu
lui partidului, a liolafî- 
riior Congresului al 
XU-lea, impun ridicarea 
la un nivel iot mai înalt 
a activității politice . și 
organizatorice a partidu
lui, a tuturor organelor 
și organizațiilor sale.

rea sociuiismuiui, ca 
transformările reyolu p- 
onare, legile dialecticii 
materialiste, .contradicți
ile dintre vechi și nou, 
trecerea de ia; caiililate 
ia o noua caiitale conti
nuă să constituie facto
rii activi, dinamizatori 
ai progresului niuitiia- 
t<-: ui ai țării, ai edifi
căm orinduirn comu
niste.

v Grăind de creșterea' 
rolului conducător al 
partidului in societate, 
trebuie să pornim de la 

a
a

. cesuiui firesc, legic 
creșterii continue a 
lului său Conducător, 
Întăririi unității întregu
lui popor în jurul parti- 

' dulăi. Integrarea tot 
mai organică a partidu
lui în societate se rea
lizează prin împletirea

Creșterea rolului partidului in conducerea 
operei de transformare revoluționara 

o societății românești
'teoria Și practica re- 

VoitițiO..uru a coilșiruc- 
taei socialiste 
ca înfăptuirea 
rii de către partidul' co
munist a iio-i orinduiri 
reprezintă o necesitate 
Obiectivă a edificării și 
dezvoltării .sale. Aceasta 
decurge din caracterul
conștient al procesului
de transformare revolu
ționară a societății, din 

“ ” . legilor
acționea- 
socialis'-

confirma
coiidliee-

particularitățile 
obiective care 
ză in condițiile 
mului.

Calitatea de forță con
ducătoare în societate a 
partidului nostru s-a a- 
firmat cu tot mai multă 
putere, pe măsura 
voltăriț în amploare 
adîncime a operei

dez-
Și 

de ;

construire a noii orîn- 
dtiiri. Acest rol condu
cător al partidului, re
cunoscut de întregul pb->- 

po- 
iden- 

cu 
ale 

al că

por, este rezultatul 
litieii sale juste, al 
tificării lui depline 
interesele, vitale 
maselor populare, 
parității sale de a con
duce cu fermitate 
porul pe calea

• ..l-l-ii; ■ ,y*. . -ț — **

făuririi societății socia
liste, ridicării bunăstării 
materiale și Spirituale a 
poporului.

Realitatea, viața arată 
că procesul de transfor
mare revoluționară a so
cietății niț SȘ încheie b- 
dată cu instaurarea pu
terii politice a clasei 

muncitoare, cu înfăpțui-

po-
__ ; c__ a eliberă

rii sociale și naționale, a

ăcțivițateg practică 
îiecărei organizații, 
ijepârui comunist, in a- 
cesl scop organele șt 
organ izățita de pârtia,

' treouie să acționeze . pu 
’ hotărire pentru : perfec

ționarea stilului și meto
delor oe muncă, spori
rea capacității lor de a 
soluționa proplemele riot 
ale dezvoltării țârii, a- 
firmarea largă și gene- 

.. rahzarea experienței gin
dirii și practică înaintate. 
Congresul al Xll-iea ce
re, de asemenea, orga
nelor și organizațiilor de 
partid, întărirea conti
nuă a rînduriior partidu
lui, aplicarea fermă în 
viață a principiului cen
tralismului
— care presupune 
binarea armonioasă 
participării largi a 
ganizațiilor și comuniș
tilor la dezbaterea și e- 
laborarea hotăririlor, la 
înfăptuirea deciziilor a- 
doprate. Organizațiilor 
de partid li se Cere să 
militeze pentru dezvolta-.

rea ■aeiiiocratiei ititorne 
oe partid, întărit ea spi
ritului critic și,', autocri
tic — co.imțte noiăn- 
toare pentru lichidarea 
lipsurilor și perieețtona- 
rea activității —, a aisci- 
plmet de partid, a le- 
gatuni partidului cu 
masele, să sporească ro
luri și eontriouția cadre
lor de partid și de stat 
la realizările obținute, la 
dezvoltarea economico- 
șocială: a patriei ;' pregă
tirea și promovarea ca
drelor, a femeilor; uni
rea eforturilor „oamenilor 
muncii pentru transpu
nerea m viața a Progra
mului partidului, a do
cumentelor adoptate de 
Congresul al XU-lea in 
desfășurarea activității 
de’ educație socialistă și- 

a maselor și 
probteme-

democratic
îm-

a ■

or-

za partid^ 
lndepli: 

rilor Pro 
dului și 
tate de c 
Congres, 
creșterea 

. per;or al 
ăi4 partid 
cerea știi 
ror doini 
vitate, a 
tăți. Cine 
conduceri 
de rolul 
partid,'jiu 
num^ sî 
principiu 

,1a activit 
politică, i 
educativă 
creșterii 
activității 
nizații ds 
conducătf 
se exprir 
care fiec 
partid, o 

f 
acționeaz 
plinirea 
de produ 
tea econ

RECOI 
cadrul d 
luna ian 
cursurile 
cuprinse 
sultație i

comunistă 
soluționarea 
lor de muncă și viață 
ale oamenilor, revine or- bază, 
ganizațiilor de masă, 

. sindicate, femei, tine
ret Și organizațiilor pro
prii ale F.U.S.

Congresul al XU-lea 
al partidului subliniază 
necesitatea ca odată cu 
preocuparea pentru creș
terea rînduriior i 
dului să se acorde 
tenție deosebită 
ții membrilor de partid. 
Fiecare comunist trebu
ie să fie un exemplu de 
devotament și dăruife în 
munca și lupta pentru 
construcția socialismului, 
pentru îndeplinirea pro
priilor sarcini, punînd 
pe primul plan interesul 
general al societății, cau-

parti- 
•. a- 
calită- cate cu 

te din ; 
nizațiiloi 
comunișl 
prindwrij 
munîripi 
creșterea 
ducător
Consulta

Te
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! din, Ani- 
iă în fața u- 

pretențios î 
î naționale 
iste motivul 
și-au inten- 
tirile • Un 
bmode „Dia- 
;e de secția 
petroșani, au 
ite în Fran- 
lAlte trei 
Uului nr. 55 
iau fost date.
— 43 de 10- 
mutat în a- 
,noi • Com- 
entar nr. 43 
a fost reno- 
cu mobilier 

pajul Salva- 
etroșani se 
itens în ma- 

pentru a 
: 3a’!»’ “âV 
la »t-Xsov, 
16—20' ia-

i acest 
ercială 
lesface 
ire de
, cu 20 mi- 
ci uit dețît
• Formați- 
de amatori 
din Aninoa- 

d în această 
in turneu în 
îlui.
ealizată de 
iANDRAȘ

nai 
îului i

an
din 

măr-
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•3 „FESTIVALUL PIONIRBESC" (cefeț. 
8—10 ani și 11—13 ani). Etapa municipală 
8 iunie, etapa finală 18—24 iunie (Timi
șoara).

„CUPA U.T.C." (14—19 ani). Etapa pe 
asociație pînă la 21 mai. etapa pe muni
cipiu 15 iunie (Petroșani), etapa pe județ 
29 iunie (Deva), etapa finală 16—18 iulie 
(Satu Mare).

CICLISM:

„CIRCUITUL CICLOTURISTIC PEN
TRU TINERET". Etapa pe oraș 18 mai, 
etapa pe.municipiu 25 mai (Petroșani —• 
Lupeni), etapa pe județ, 1 iunie (Deva — 
Hațeg — Deva), etapa finală 15 iunie 
(Constanța).

F O T B A L :

școlar (8—10 și 11—12 
asociație : pînă la 15 mai,

Campionatul 
ani). Etapa pe 
etapa pe orașe, retur aprilie, etapa muni
cipală, mai. Categoria 13—14 ani. Etapa pe 
oraș, mai, etapa municipală, mai, etapa pe 
județ 8 iunie (Deva), etapa pe zonă 10—21 
iunie (Timișoara), etapa finală 17—22 iulie 
(Bacău). Categoria 15—16 ani. Etapa pe 
asociație pînă la 22 iunie,, etapa munici
pală, aprilie — mai, etapa pe județ 7—8

îfef 22 funie (Petrila), șl etapa finală 
25—26 iulie (Alba lulia).

CARTING»
„CUPA U.T.C." (categ. 14—20 ani). E- 

tapa pe cerc pînă la 12 iulie, etapa mu
nicipală 29 iulie(Petroșaai), etapa pe ju
deț 16 iulie (Deva), etapa finală 26—27 
august (Cîmpina). ei-

M O D E L I S M :
„CUPA U.T.C." (categ. 14—19 și peste

19 ani). Etapa pe cerc pînă la 26 mai, eta
pa municipală 28 iunie (Petroșani), etapa 
pe județ 13 iulie (Petroșani), etapa finală 
22—30 august (Reșița).
ORIE N/T A R E T U R I S T I C A:

?; „CUJPA PIONIERUL" (11—14 ani). Eta- . 
pa pe asociație pînă lâ 20 aPrilie, etapa 
municipală 27 aprilie (Paring), etapa ju
dețeană 4 mai (Hunedoara), etapa finală 
22 iunie (Arad).

„CUPA U.T.C." (14—20 ani)«. Etapa pe 
asociație pînă'*la  30 iunie, etapa pe muni
cipiu 6 iulie (Petroșani), etapa pe județ
20 iulie (Deva), etapa finală 6—7 august 
(Sibiu). Concurs republican universitar. 
Etapa pe I.MP. 6 aprilie (Paring), etapa 
finală 26—27 aprilie (Baia Mare), „Voin-

inicipiul nos_ 
n Gheorghiu 
a sporturilor 
/itatul Văii 
irneu" al său 
i studenților 
r din Lupeni 
ani «sîmbătă, 
pă-amiaza zi- 
al juniorilor 

îgului, adop- 
aun". (LV,)

j

5

£

?E

a patriei.
■ prevede- 
iui parti
ble adop- 
al Xil-lea 
iresupune 
nivel su-, 

ii ponMe 
“ con’du- 

a tutu- 
de aeii- 

ii socie- 
'im de 
științifică, 
câtor al 

trebuie 
îăim acest 
ă trecem 
ractică — 
:atoiucă și 
i vederea

rei orga- 
d. Rolul

felul în
imitet de 
îție de
comunist 

:ru înde- 
la locul 

n activita- 
și socială. 
ARE. In 
rilor din 
în toate 
roblemele 
eastă con- 
exemplifi- 
; concre- 
tea orga- 
irtid, a 
iin între- 
inștifuțiile 

“privind 
lui con- 
•tidului.
ilizată de
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I. Bopa de iarnă o „Dadadei*;  B ? s ca ®361 
ediția a lll-a

H O C H K I-p A T I N A J»

FESTIVALUL PIONIERESC PE GHEA
TA — februarie — București; „Cupa 
U.T.C." patinaj viteză (categ. 14—19 ani). 
Etapa pe oraș 20 .ianuarie, etapa pe mu
nicipiu 27 ianuarie (Lupeni), etapa pe' ju
deț — 3 februarie (Deva). Finala pe țară
9— 10 februarie — Miercurea Ciuc.

SANIE: „Cupa pionierul" (categoria
10— 14 ani). Etape pe oraș pînă la 13 
ianuarie, etapa municipală — 20 ianuarie 
(Paring), etapa pe județ 27 ianuarie (Pa
ring). Finala pe țară — 17 februarie (Va
tra Bornei). „Săniuța de argint" (categ. 
14—19 ani). Etapa pe asociație pînă la 20 
ianuarie, etapa pe oraș — 27 ianuarie, 
etapa municipală — 3 februarie (Vulcan), 
etapa pe județ — 10 februarie (Paring), 
etapa finală 20—21 februarie (Harghita).

SCHI FOND, „Cupa U.T.C." (categ.
14—19 ani), etapa pe asociație pînă la 13 

. ianuarie, etapa pe municipiu — 20 ianu
arie (Vulcan), etapa pe județ — 27 ianu
arie (Paring), etapa finală — 13—14 fe
bruarie (Caras Severin).

SCHI ALPIN, „Cu^a U.T.C." (categ.
14—19 ani și peste 19 ani). Etapa pe aso
ciație pînă Ia 20 ianuarie, etapa pe oraș
— 3 februarie, etapa municipală 10 fe-/ 
bruarie (Paring), etapa județeană 17 fe
bruarie (Paring), etapa finală 4—5 martie 
(Păltiniș). „Cupa schiorului vulcănean": 
2 martie (Vulcan). „Cupa Energia": 10 
martie (Vulcan). „Serbările Parîngului" : 
23 martie (Paring). ..Cupa Steagul roșu" : 
24.februarie (Paring). ,,C«pa Minerul*Lu 
peni" : 31)—31 martie (Straja Lupeni). 
„Cupa veteranilor" : 6—7 aprilie (Paring).

SCHI BIATLON. „Cupa U.T.C.", (ca
teg. 14—19 ani): Etapa pe asociație pînă 
la 31 ianuarie, etapa pe municipiu — 27 
ianuarie (Vulcan), etapa pe județ 3 fe
bruarie (Paring), etapa finală 23—24 fe
bruarie (Borșa). -

CAMPIONATUL UNIVERSITAR, eta
pa Pe I.M.P. 8—9 martie (Paring), etapa 
finaiă 21—23 martie (Paring).

„CUPA U.G.S.R.", etapa pe județ 20 ia
nuarie (Paring), etapa finală 10 februarie 
(Vatra Dornei).

ȘAH : „Cupa pionierului" (10—14 am). 
Etapa pe județ 20 ianuarie (Deva), etapa 
finală 9—10 ’ februarie (Sfîntu Gheorghe).

CAMPIONATUL UNIVERSITAR, eta- 
Pa finală 6—17 februarie (Poiana Brasov).

TENIS DE; MASA, „Cupa pionierului", 
Etapa pe județ 20 ianuarie (Deva), etapa 
finală 9—10 februarie (Sf. Gheorghe). 
„Cupa U.T.C.". Etapa pe asociație pînă 
la 28 ianuarie, etapa municipală .9 mar
tie (Petroșani), etapa Pe județ 23 martie. 
(Deva), etapa finală’ 17—18 aprilie (Cra
iova). Campionatul universitar, etapa pe 
I.M.P. 9—10 februarie, etapa finală 14— 

i martie (Craiova).

II. Etapa de vară 
a ,,Daciadei“*fediț!a  a Hl-a

ATLETISM:

1 kîai

22 iunie (Orăștie), etapa Pe zonă 6 iulie, 
etapa finală atletism, handbal, volei și 
.popice 19—20 iulie (Iași). „Cupa construc
torilor". Etapa pe asociație pînă la 6 apri
lie, etapa pe oraș 4 mai, etapa munici
pală 11 mai (Lupeni), etapa pe județ 
18 mai (Hunedoara), etapa pe zonă 1—.29 
iunie, și etapa finală 12—13 iulie (Bucu
rești). „Cupa Ministerului cconom'rfi fo
restiere și materialelor de construcții". 
Etapa pe asociație 3 februarie — 8 iunie, 
etapa municipală 6 iulie (Petrila), etapa 
pe județ 20 iulie (Deva), etapa finală 26— 
27 iulie atletism — (București) și popice 
29—31 august (Mediaș). „Cupa minerului'^ 
Etapa pe asociații 3 februarie — 25 mai, 
etapa, pe orașe 22 iunie, etapa municipală 
29 iunie (Fetroșani), etapa pe județ 6 iu
lie (Petroșani), .etapa de. zoriâ (Volei, hand
bal) 19—20. iulie, etapa finală atletism, 
handbal 9-10 august (Motru).

„CEEPENIADA". Etapa pe asociații 3 
februarie’ — 6 iulie, etapa municipală 6 
iulie (Petroșani), ețapa județeană 13 iulie 
(Simeria), etapa de zonă. 17—24 august, și 
etapa finală la atletism, volei, popice, 
tenis, de masă și șah 6—7 septembrie 
(Cluj-Napoca). „Marșul poștașilor". Etapa 

pe asociație 6 aprilie — 4 mai, etapa 
municipală 8 iunie (Petroșani), etapa ju
dețeană 15 iunie (Deva), etapa finală 
28—29 iunie (Deva). „Cupa chimistului". 
Etapa pe asociație 3 februarie — 29 iu
nie, etapa municipală 20 iulie (Lupeni), 
etapa pe județ 27 iulie (Orăștie), etapa 
pe zonă— volei și handbal — 3—31 iulie 
și etapa finală 13—14 septembrie (Buzău) 
— atletism, handbal, popice și volei. „Cu
pa metalurgistului". Etapa pe asociație 3 
februarie — 29 iunie, etapa municipală 
13 iulie (Petroșani), etapa pe județ 20 iu
lie (Hunedoara), etapa de zonă 3—31 
gust, etapa finală — atletism, volei, 
pice, lupte, box — 13—ll^septernbrie 
șița). „Cupa tipografilor". Etapa pe 
siație 6, iulie — 28 septembrie, qtapa
n iernaiă 6 iulie — 28 septembrîe (Petro
șani, etapa pe județ 28 septembrie (De
va), etapa finală — volei, tenis, șah — 
18—19 octombrie (București). „Cupa ener- 
geticianului". Etapa pe asociații 3 fe
bruarie _— 29 iunie, etapa Pe municipiu 
22 iunie (Petroșani), etapa pe. județ 3 iu- 

j lie (Deva),"etapa de zonă 10 august — 7 
ii’ septembrie, etapa finală — handbal, vo

lei, șah, tenis, 18—19 octombrie (Drobeta 
i Turnu Severin). „Cupa comerțului". Eta

pa pe asociație 6 iunie •— 31 august, eta
pa pe orașe, 17 iulie, etapa pe municipiu 
31 august (Vulcan), etapa pe județ 2 sep
tembrie (Deva), etapa finală 15—16 sep
tembrie (Sf. Gheorghe). „Cupa campioni- 

. lor" municipali ai cupelor pe ramuri de 
producție". Etapa municipală 11—12 oe-. ■■ 
tonibrie.

au- 
po- 

(Re- 
aso- 
mu-

y 4
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iulie (Hunedoara), etapa pe zonă 2—3 au
gust (Reșița), etapa finală 17—19 august 
(Brașov). Categoria 17—19 ani. Etapa pe 
asociație pînă la 22 iunie, etapa pe muni- 

■iCipiu, retur — aprilie—mai, etapa pe ju
deț 7—8 iulie (Hunedoara).

GIMNASTICA:

țiada", etapa pe județ mai, etapa pe zonă
2 iulie (Bihor), etapa finală 22—23 sep- 

Eta-

A. TRIATLON (6—10 ani). B. TETRA- 
TL0N (11—14 ani). C. PENTATLON (17 

. — J8 ani). Etapa pe oraș : pînă la 20 apri
lie, etapa Pe municipiu 27 aprilie (Tetra
tlonul — Petroșani), 21 aprilie (Pentatlo
nul — Petroșani), etapa pe județ — 10—11 
mai (Tetratlonul — Deva), 4—5 iunie 
(Pentatlonul — Deva). Etapa de zonă 
24—25 mai (tetratlonul), etapa finală 17 
—18 iunie Alba Iulia (Tetratlonul), 16—17 
august — Iași (Pentatlonul).

• „CROSUL CLASELOR", ediția 1930. 
Etapa pe școală, pînă la 1 iunie, etapa pe 
oraș 3 iunie,etapa pe municipiu 10 iunie 
(Vulcan).

„CROSUL PIONIERULUI" (categoria
.12—12 și 13—“14 ani). Etapa Pe asociație pală— retur 

pînă . la 20 martie, etapa pe oraș 2X mar-
• tie, etapa pe municipiu 30 martie (Vul

can), etapa județeană 20 aprilie (Vulcan), 
etapa finală 2 mal (București).

Co>u.uwtL i»E ș 1AL ELE
VILOR (14—19 am;. Etapa pe asociație 
pîna la 14 mai, etapa pe municipiu 21 
filme (Petroșani), etapa pe județ 4—a mar
tie (Deva), etapa finală 16—17. iulie (lași).

„CROSUL TINERETULUI" (15—16, 17 
—19 și peste 19 am). Etapa pe asociație 
pînă la 5 aprilie, etapa pe oraș 6 aprilie, 
etapa pe municipiu 13 aprilie (V ulcan), 
etapa pe județ 20 aprilie (Vulcan), etapa 
finală 2 mai (București).

„CROSUL ’ll N ARCUIT MUNCITOR" 
(16—30 ■ ani). Etapa pe asociație pînă la 
29 iunie, etapa pe oraș — 27 iulie, etapa 
pe municipiu 3 august (Vulcan), etapa „pe 
județ 10 august (Hunedoara), etapa finală 
7 septembrie (Oradea).

„VOINȚIADA FETELOR". Etapa pe 
asociație pînă la 20 aprilie, etapa pe mu
nicipiu 27 aprilie (Petroșani), etapa pe 
județ 4 mai 
(București).

„CROSUL
municipală 2

CAMPIONATUL ȘCOLILOR GENERA
LE, 7—14 ani: Etapa pe oraș — 9 mar
tie, etapa pe municipiu 16 martie (Petro
șani), etapa pe județ 22—23 martie (De
va), etapa de zonă 12—13 aprilie (Timi
șoara), etapa linală 17—18 iunie (Piatra 
Neamț).

FESTIVALUL ANSAMBLURILOR ȘCO
LARE DE GIMNASTICA RITMICA: 14 
—19 ani: Etapa pe asociație pînă la 26 
februarie, etapa pe municipiu 16 martie 
(Petroșani), etapa pe județ 29—30 martie 
(Petroșani), etapa finală 5—6 aprilie (Tg. 
Mureș).

CONCURS REPUBLICAN UNIVERSI
TAR DE GIMNASTICA MODERNA: Eta
pa pe I.M.P. 13 aprilie, etapa finală 10—11 
mai (Bacău).

CONCURS „1 Iunie" (preșcolari) etapa 
pe grădinițe pînă la 11 mai, etapa pe- 
oraș 18 mai, etapa pe municipiu 25 
mai (Petroșani), etapa pe județ 
(Deva).

II A N D B A L

1 iunie

(Deva), etapa finală 11 mai

MĂRȚIȘORULUI". Etapa 
martie (Petroșani).

tembrie. „De treci codrii de aramă" 
pa municipală 5 octombrie.

POPICE:
„Voințiada". Etapa pe 

(Deva), etapa finală 29—31 
rești).

TENIS DE C î M
„CUPA SClNTisIA TINERETULUI". E- 

tapa pe asociație pînă la 5 iulie, etapa pe 
Oraș — 6 iulie, etapa pe municipiu, 13. 
iulie( Petroșani), etapa pe județ 9-10 au
gust (Deva), etapa finală 30 august — 1 
septembrie (Cluj-Napoca).

județ 13 iulie 
august (Bucu-

P:

TIR: —

„CUPA PIONIERULUI" (11—14 ani). 
Etapa pe asociație pînă la 2 b aprilie, eta
pa pe oraș 27 aprilie, etapa pe municipiu 
4 mai (Petrila), etapa pe județ 11 mai 
(Deva), etapa finală 22 iunie (Arad).

„CUPA U.T.C.", etapa municipală 8 
iunie (Petroșani), etapa județeană 30 iu
nie (Hunedoara). Concurs de selecție (14 
—20 ani). Etapa pe centru pînă la 15 
iunie, etapa municipală 8 iulie (Petro
șani), etapa județeană 15 iulie (Hunedoa
ra), etapa, finală 19—20 iulie (București).

III. „Cupe polisportive" 
municipale — festive

„Cupa Unirii", Etapa 
arie, etapa municipală 
troșani). „Cupa 16 
nis de masă). Etapa 
nă la 1 februarie, 
3 februarie, etapa- 
februarie (Lupeni). „i 
Pa pe asociații pînă la 1 martie, etapa pe 
oraș 2 martie, etapa pe municipiu 8 mar
tie (Lupeni) la cros, volei, popice, șah și 
tenis de masă. „Cupa 1 Mai", la cros, 
handbal, fotbal și volei. Etapa munici
pală 27 aprilie (Petroșani). „Cupa 1 Iu
nie", cros, minifotbal. Etape pe grădi
nițe pînă la 20 mai, etapa pe oraș pînă 
la 25 mai, etapa municipală 1 iunie la 
Vulcan. „Cupa 23 August". Etapa pe aso
ciații pînă la 10 august, etapa pe orașe 
pînă la 17 august, etapa municipală la 
cros, fotbal, handbal și- tenis 18—25 au
gust — Petroșani „Cupa 30 Decembrie" 
etapa pe asociații pînă la 14 decembrie, 
etapa pe orașe 21 decembrie, etapa mu
nicipală la șah, tenis de masă, popice și 
volei — 22 decembrie.

ALTE ACȚIUNI :
Acțiuni de selecție : Grădinițe : spor

turi de iarnă (februarie), sporturi de vară 
(iunie), școli și licee (mai, iunie), l.M.P. 
anul 1. (octombrie), întreprinderi și insti
tuții (mai și noiembrie). COMPLEXUL 
APLICATIV PENTRU APARAREA PA
TRIEI. a) pionieri: etapă pe detașament 
pînă la 1 mai, etapa pe oraș pînă la 15 ' 
mai, etapa municipală 18 mai (Vulcan), 
etapa județeană 25 mai (Vulcan), b) U.T.C. 
Etapa de masă pînă la 1 aprilie, etapa 
municipală pînă la 6 aprilie (Vulcan), 
etapa pe județ 11 aprilie (Deva), etapa fi
nală 21 aprilie — 2 mai (București).

Concursuri „Cine știe, cîștigă”, „t ine știe
Petroșani. 
Petroșani.

pe oraș 21 ianu-
24 ianuarie (Pe-,
Februarie" (țe- 
pe asociații pî- 

etapa
pe munpipiu ' 11

.Cupa 8 Martie". Eta-

pe oraș

TURISM:
Etapa pe
m unici-

(14—19 ani, f.) 
12 mai, etapa 
aprilie—mai, etapd pe 

județ 22 iunie (Hunedoara), etapa pe zo
nă 14—15 iulie (Hunedoara), etapa finală 
21—22 iulie (Drobeta Turnu-Severin),

Campionatul municipal (10—14 și j.5 19
ani fete și băieți). Etapa orășenească — 
retur — aprilie, etapa municipală 7—15 
mai.

„DIAMANTUL NEGRU" (categoria 10 
—14 ahi) 6—8 aprilie (Petroșani).

ÎNOT:

„CUPA PIONIERULUI" (7—8 ani), Eta
pa pe asociație pînă la 15 iunie, etapa 

municipală 22 iunie (Lupeni), categoriile 
9, 10, 11 și 12 ani. Etapa pe asociație pînă 
la 15 mai, etapa pe municipiu 9 iunie 
(Lupeni), etapa pe județ 16 iunie (Hune
doara), etapa finală 29 iunie (Sibiu).

„CUPA U.T.C.". Etapa pe asociație pînă 
la 30 iunie, etapa pe municipiu 6 iulie 
(Lupeni). etapa pe județ 12 iulie (Hune
doara), și, etapa finală 27—29 septembrie 
(Oradea).

„CUPA U.T.C." 
asociație pînă la

JUDO

„CUPA U.T.C." (categ. 14—19 ani). E- 
tapa pe cerc pînă Ia 16 mai, etapa pe 
municipiu 8 iunie (Petrila), etapa pe ju-

„EXPEDIȚIILE CUTEZĂTORII", pen
tru pionieri acțiunea patriotică; „Asaltul 
Carpaților" 1 iulie — 1 septembrie. Cupe 
pe. ramuri de producție: „Cupa sănătă
ții". Etapa pe asociație 3 februarie — 27 
aprilie,, etapa pe municipiu 25 mai fVui- 
căn), etapa pe județ 22 iunie (Hunedoa
ra), etapa pe zonă 6 iulie, și etapa finală 
2—3 august — volei (Arad), 6—7 septem
brie— tenis și 'șah (Satu Mare). „Cupa 
învățămintului și culturii". Etapa pe as°- 
ciație pînă la 1 martie,,< etapa pe oraș 23 
martie, etapa municipală 30 martie (Pe
troșani), etapa pe județ 13 aprjlie (Deva), 
etapa pe zonă 5—30 mai, finala pe uni
une la tenis de masă, șah, tenis de cînip, 
volei (Galați) 4—6 septembrie. „Cupa con
structorilor de mașini". Etapa pe asocia
ție 3 februarie-— 4 mai, etapa munici
pală 27 aprilie (Petroșani), etapa pe județ 
14—18 mai, etapa pe zonă pînă la 15 iu
nie, finala pe uniune la (atletism, volei, 
handbal) 12—13 iulie (Brăila). „Cupa pro
gresul din I.A.S. și consiliile populare". 
Etapa pe asociație pînă la 30 martie, eta
pa municipală, 13 aprilie (Petroșani), eta
pa județeană 20 aprilie (Deva), etapa de 
zonă 4—15 iunie, etapa finală la 
șah, volei 28—29 iunie (Focșani), 
lucrătorilor din industria ușoară", 
pe asociație pîfiă la 4 mai, etapa

tenis, 
„Cupa 
Etapa 
muni

cipală 15 iunie (Lupeni), etapa pe județ

fotbal, cîștigă", 9 ianuarie
Sport și sănătate, 8 aprilie 
închiderea anului sportiv și de pregătirea 
pentru apărarea patriei 1979/1980 — iunie
— toate orașele. Deschiderea anului șco
lar și de pregătire pentru apărarea patriei
— 24 septembrie.
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P.C. Francezși delegația
Presa braziliană 

despre realizările 
României 
socîa.iste

BRASILIA 8 (Ager- 
1 preș). Revista lunară 
: „O Espelho11, care apare 
; în capitala Braziliei, pu- 
: blică un amplu articol 
; consacrat României so- 
i eialiste, realizărilor ță- 
; rij noastre. Articolul, 
i care este însoțit de o 
i fotografie a tovarășului 
; Nicolae Ceailșescu, șu- 
i blihiază că bilanțul ge- 
j neral al rezultatelor ob-
■ ținute în ultimii ani de 
: România Socialistă evi- 
: dențiază justețea poli-
■ tieii soeial-ecpnomice 
i trasată de președintele 
: Nicolâe Ceaușesew.
î Două dintre caracte- 
i risticile politicii externe 
î românești constau ‘ în 
i cooperarea cu toate ță- 
; rile lumii și faptul că 
: România militează pen- 
ș tru egalitate între feța- 
; te pe arena internaționa-

Negocîeri de ultima ora, în încercarea 
de a se ajunge la încetarea grevei 

generale a sîderurglștilor britanici
LONDRA 8 (Agerpres). 

Negocieri considerate „de 
ultimă șansă11 au avut loc . 
luni între reprezentanți ai , 
companiei siderurgice bri
tanice „British Steel Corpo
ration11 și cei ai sindicate
lor, într-o încercare de a 
se ajunge la încetarea gre
vei generale din sectorul 
siderurgic britanic, declan
șată la 2 ianuarie de mun
citori în sprijinul revendi
cărilor lor privind amelio
rarea ' condițiilor de muncă 
și de viață.

Negocierile angajate au 
eșuat însă, iar Lionel Mur
ray, secretar general al 
Congresului Sindicatelor

(TUC), a declarat că „nu 
sînt prevăzute negocieri 
ulterioare și greva conti
nuă11. Pe de altă parte, în
tr-o declarație făcută înain
te de începerea ultimei 
runde de tratative între sin
dicate și conducerea com
paniei, Bill Sirs, liderul 
celui mai important dintre- 
sindicatele siderurgiștilor, 
anunțase Că a avansat o 
serie de propuneri privind 
soluționarea conflictului de 
muncă, avertizînd, totodată, 
că în cazul în care condu
cerea va respinge aceste 
propuneri, greva ar putea 
fi „îndelungată11. : •

MOSCOVA 8 (Agerpres); 
început 

dintre 
frunte 
socre

ai 
P. C.

La Moscova au 
'marți convorbirile 
"delegația PCUS în 
cil Leonid. Brejnev, 
tar general al C.C. 
PCUS, și delegația

Francez în frunte cu Geor
ges Marchais, secretar ge
neral al PCF,. sosită luni 
în capitala sovietică, la in
vitația C.C. al PCUS, in- 

i formează agenția TÂSS.

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Cobra; Repu
blica: Rodeo; Unirea: 
39 de trepte;

PETRILA : Hoțul 
Bagdad.

LONEA : Cum se

din

In legătură cu încetarea 
focului în Rhodesia

I
I

j.jWinv.zi. : vum S1 
zeste o prințesă
ANINOASÂ ; ’ Mihail, 

I cîine de circ.
VULCAN : Șoimul.

ILUPENI — Cultural : 
Zburați în înaltul ceru
lui ; Muncitoresc : In o- 

chii tăi c întreaga lume. 
URICANI : Abatere

zero.

tre-

I 
I
I
I
I
I

I

MAPUTO 8 (Agerpres). 
Intr-o scrisoare adresată 
primului ministru al Ma
rii Britanii, Margaret That
cher, Robert Mugabe, unul

din cei doi copreședinți ai 
Frontului Patriotic Zimba
bwe, ' aduce critici modului 
în care se aplică prevede
rile acordului de încetare a 
focului în Rhodesia.

s

I TV

1^00
16,05

MINISTRUL AFACE
RILOR EXTERNE al Ci
prului, Nikos Rolandis, 
a avut marți la Nicosia 
o întrevedere cu Galindo 
Pohl, reprezentant special 
al secretarului general al 
O.N.U. în Cipru. Convor
birile au fost consacrate 
reluării negocierilor in- 
tercomunitare, așa cum 
prevede' acordul Kypri- 
anou-Denktaș, intervenit 
în 1979. La sfîrșittll. în
trevederii, reprezentantul 
special al O.N.U. în Cipru 
a exprimat speranța 

' tr-un -rezultat pozitiv 
acestor consultări cu 
prezentanții celor
comunități etnice din insu
lă.

PENTRU PRIMA DATA 
de la constituirea sa, 
circa trei 
Academia 
științe a 
luni, o ir-, 
memb’rii săi.
despre matematiciană

in- 
al 

re
el oua

i, cu 
secole în urmă, 
franceză 

primit 
femeie printre 

. Este

de 
oficial.

vorba

A apărut

5
Î
s

A apărut ediția 1980 a 
broșurii „Examenul de 
bacalaureat11. Elaborată 
de Ministerul . Educației 
și jnvățămîntului, bro
șura oferă celor intere
sați amănunte privind 
organizarea și desfășu
rarea examenului de 
bacalaureat în acest an.

La examen, care se va 
organiza în două sesiuni 
21—30 iunie și 13—20 au
gust ,—, se pot prezen
ta promovați! clasei a 
XH-a, învățămînt de zi 
și ai clasei a XIII-a, în
vățămînt seral, promo
ția 1980,. precum și cei 
oare au promovat ulti
ma clasă de liceu în 
anul 1978 sau 1979.

Examenul de 
urcat constă din 
probe : o lucrare 
tică și două lucrări scri
se la disciplinele de în
vățămînt menționate în 
cuprinsul broșurii. La

în

bacala-
trei

prac-

Producția de cărbune, totuși în scădere...
nul, au fost închise mai 
multe mine în diferite ba
zine de exploatare, deși, 
paradoxal, importurile din 
țări terțe, mai ales din 
S.U.A., au crescut conside
rabil.

PARIS 8 (Agerpres). De
și cărbunele ca resursă în
semnată de energie revine 
din ce în ce mai mult în 
atenție, producția a scăzut 
în Franța în 1979 față de 
anul 1978, scrie ziarul 
„LTlumanite". In această 
jTeri'oadă, notează cotidia- 

' ■ --------
Yvonne Chouquet-Bruhat, 
aleasă la 14 mai anul tre
cut în calitatea de mem
bru al Academiei, îm
preună cu alți 19 oameni 
de știință" francezi.

PREȚUL AURULUI a 
continuat marți să înre
gistreze mari fluctuații la 
bursele din Londra și 
Zurich, tranzacțiile avînd, 
după cum scrie agenția 
U.P.I. un caracter „haotic11. 
La bursa din Londra, un
cia de metal galben valora 
marți, la deschiderea ope
rațiunilor, 627,5 dolari.

LA TOKIO AU FOST 
DATE PUBLICITĂȚII re
zultatele unui sondaj de 
opinie privind ■ situația fe
meilor, organizat de -can
celaria primului «ministru. 
Dintre persoanele - Chestio
nate, 60 la sută ‘și-au ex
primat opinia că femeile 
în Japonia nu se bucură 
de drepturi egale cu băr
bații, nici în producție și 
nici în viața de' familie. 
Aproape 25 la sută din 
celibatarele chestionate 
au arătat că se abțin sa
se mărite tocmai datorită 
situației de inegalitate în 
care se află femeia.

SWAPO va continua lupta armată 
pentru cucerirea independenței Namibiei

LUSAKA 8 (Agerpres). 
Organizația Poporului din. 
Africa de Sud-Vest 
(SWAPO) este hotărîtă" să 
continue lupta armată pen-

Reuniunea liderilor partidelor politice 
reprezentate în parlamentul Islandei

REYKJAVTK 8 (Ager- nuj nou guvern. Potrivit
preș). — Liderii celor declarațiilor unor perso-
patru partide politice re- nalități politice din parti-

prezentate în parlamentul dul premierului desem-
.. , reluate de agenția
France Presse, Hallgrims-

■ son intenționează să cons
tituie un guvern de uniu
ne națională, care să gru
peze toate partidele — de 
la Alianța Populară la 
Partidul Independenței.

Islandei s-au reunit marți, nat, 
la Reykjavik, la invitația 
președintelui . Partidului 
Independenței, Geir 
lgrimsson, care a 
însărcinat la 28 i 
brie anul tr 
ședințele tării, Kristjan 
Eldjarn, cu formarea u-

■ 1-lal- 
fost 

decern 
ut de pre-

tru cucerirea independenței 
Namibiei — a - declarat 
președintele acestei organi
zații, Sam Nujoma, într?un 
interviu acordat, .revistei 
...New African". El a rele
vat, totodată, că SWAPO 
nu exclude posibilitatea li
nei reglementări pe cale 
pașnică, în cazul cinci au
toritățile de la
vor da dovadă de bună
voință în acest

SWAPO. a relevat
Nujorna, aprobă concepția 
privind crearea unei zone 
demilitarizate,“ dar sc b- 
pune cu hotărîre ideii de 
a se oferi rasiștilor posibi
litatea să creeze baze 
să amplaseze trupele 
într-o asemenea zonă 
militarizată.

Pretoria

sens.
Sam

it

liceele și. clasele cu pre
dare în limbi ale națio
nalităților conlocuitoa
re, candidații susțin, 
lingă proba scrisă 
limba și literatura 
mână, 
la limba și 
maternă.

Candidații 
naționalităților 
itoare au dreptul să sus
țină probele de examen 
în limba naționalității 
lor la disciplinele 
care le-au studiat în 
ceastă limbă.

Lucrarea practică 
xecutată 
are ca scop 
modul în care aceștia 
și-au însușit cunoștințe
le de specialitate și 
format deprinderile 
lucru în 
seriei în 
gătit în 
rizării.

Pe 
de 
ro

și o probă scrisă 
literatura

aparținînd 
conlocu-

pe 
a-

e-
de absolvenți 

să verifice

și-au i 
de j 

me- J 
pre- : 

c

domeniul
care s-au 
perioada școla-

(Agerpres)

16,55

17,20

17,40

18,00

18,20

de

tele-

viață

animate 
marina-

turiști- ,

Telex.
Colocviile 
școală.
Cîntece 
nouă. . 
Desene 
Siridbad 
rul.
Itinerare
ce.
Arii și duete din 
opere.
Atenție la... nea
tenție — emisiune 

de protecție a 
muncii.
Tragerea prono- 
expres.
Revista soeial-po- 
litică TV
1001 di*  seri.18,50 ... ___

19,00 Telejurnal.
19,25 In întîmpinarea a- 

legorilor. Opinia, 
publică are cu- 
vîntul.

19,45 Dosarul energiei.
20.05 Telecinemateca :

Fiul lui Napoleon.
Premieră pe țară 
Producție a stu
diourilor franceze.

21,40 Telejurnal.

întreprinderea 
minieră Livezeni

ORGANIZEAZĂ CONCURS pentru o- 
cuparea următoarelor posturi :

- șef birou programare, pregătire și urmă
rirea producției

maistru electromecanic expert e.g.r.

Concursul va avea loc în ziua de 19 
ianuarie 1980, ora 9, la sediul unității. Con
dițiile de participare la concurs și retribui
re, conform Legii nr. 12/1971 și Decretu
lui 280/1979.

INTREPRINDEREA MAI ÎNCADREAZĂ :

— muncitori necalificațî la depozitul de 
lemne

Informații la I.M. Livezeni între orele
7-T5,telefon 43462.

Spitalul municipal Petrușani
ÎNCADREAZĂ PRIN TRANSFER în inte

resul serviciului sau direct:

■ tehnicieni instructori
• fochiști pentru cazane de înaltă 

presiune.
lăcătuși mecanici

- instalatori sanitari

încadrarea se face în conformitate cu 
prevederile Legii 12z1971 și Legii 57'1974.

de tricotaje Petroșani
ORGANIZEAZĂ CONCURS pentru o- 

cuparea următoarelor posturi :
— șef birou financiar contabilitate
— șef birou aprovizionare-desfacere
— conducător auto
Condițiile de participare la concurs 

conform Legii 12/1971. încadrarea se va 
face în baza Legii 57'1974, Legii 4/1978 si 
Decretului 280'1979.

Informații suplimentare se primesc la 
biroul personal, învățămînt, retribuire al în
treprinderii de tricotaje Petroșani, telefon 
43812.

de consum
prin achizitorii acestora, inclusiv cei 
din zonele Hunedoarei și Văii Jiului 

CUMPĂRĂ :
• CAI REFORMĂ
• IEPURI DE CASĂ
• PENE DE GlSCĂ Șl RAȚĂ folosite și ne

folosite
• MIERE DE ALBINE SI CEARĂ
• SEMINȚE DE DOVLEAC
• FIN, in cantități nelimitate

Recepția de cai, în luna ianuarie 1980, 
va avea loc la următoarele date :
— 21 ianuarie, zonele Ilia și Brad ; : ; • -
— 22 ianuarie, zonele Hunedoara, Simeria,

Orăștie, Deva ;
— 23 ianuarie, zonele Hațeg, Valea Jiului

și Căîan.
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