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Vizita de prietenie în fara 
noastră a

MARTI, 3 FEBRUARIE 1981ANUL XXXVII, NR. 8836

Combinatul minier Valea Jiuluir

Țvietin Miatovici
Prezidiului R.S.F. Iugoslavia

La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, duminică dimineața a 
sosit într-o vizită de priete
nie în țara noastră tovară
șul Țvietin Miatovici, pre-

c o

ședințele Prezidiului Repu- 
. blicii Socialiste Federative 

Iugoslavia, împreună cu 
tovarășii Stane Dolanț, 
membru al Prezidiului Co
mitetului Central al Uniunii 
Comuniștilor din Iuglosla- 
via, și Iosip Vrhoveț, secre
tar pentru afacerile externe.

N V O R B I

In gara municipiului Ți-; 
mișoara, la coborîrea din 
trenul oficial, tovarășul 
Țvietin Miatovici a fost în- 
tîmpinat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Cei doi

(Continuare în pag. a 4-a)
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PLANUL PRODUCȚIEI DE HUILA
NETĂ A FOST DEPĂȘIT CU PESTE

4000 TONE
♦ Peste 4 000 tone de huilă netă reprezintă depășirea înregistrată 

de unitățile miniere ale Combinatului minier Valea Jiului pe luna ia
nuarie.

♦ 25 000 tone de cărbune au extras, împreună, peste prevederile 
lunii ianuarie, întreprinderile miniere Lupeni, Bărbăteni, Uricani, Dîlja, 
Vulcan, Paroșeni și cariera Cîmpu lui Neag.

♦ Cu 119,9 la sută, procent de îndeplinire a sarcinilor planificate 
pentru luna ianuarie, minerii Bărbăteniului au ocupat, pe perioada a- 
mintită, primul loc în întrecerea socialistă.

♦ 13 246 tone extrase peste plan, cea mai mare cantitate de căr
bune livrată suplimentar, raportau la sfîrșitul lunii ianuarie minerii 
de la I.M. Lupeni.
Hotărîrea fermă a co

lectivelor din întreprin
derile miniere ale Văii 
Jiului, dorința lor de a 
începe un nou cincinal 
cu realizări care să ducă 
faima hărniciei și destoi-

niciei minerești s-au ma
terializat în luna ianuarie 
prin rezultatele obținute, 
care Ia majoritatea mi
nelor sînt superioare sar
cinilor planificate.

Succesele obținute de 
minerii a șapte unități 
ale Combinatului minier 
Valea Jiului confirmă, cu

.< . ,-\v -V- Va
a

... .. ..

Din gospodăriile anexe-mai multă 
carne pentru cantinele miniere

Discuție cu tovarășul 
directorul

— Ce preocupări orien
tative are conducerea 
l.A.C.C.V.J. pe linia ulti
melor indicații privind a- 
provizionarea cu carne a 
cantinelor miniere ?

— încă de la înființarea 
întreprinderii pentru ad
ministrarea cantinelor și 
cazare Valea Jiului, în anul 
1978, problema bunei a- 
provizîonări cu produse 
agroalimentare pentru pre
gătirea celor aproape 20 
mii mese pe zi, a stat în 
centrul preocupărilor orga
nului colectiv de conduce
re și ale compartimentelor 
funcționale ale unității. 
Consfătuirea de lucru ți
nută Ia G.G. al ~ 
zilele de 25—26 .....___
1980 ne_a mobilizat la or
ganizarea în așa fel a ac
tivității de aprovizionare 
îneît să folosim mai judi
cios și mai eficient gos-

unității.

P.C.R. în 
februarie

(Continuare in pag. a 2-a)
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Brigada condusă de 
maistru) electromecanic 
Teodor Boncalo (în ima
gine) de la sectorul IV 
al I.M. Lupeni, a extras 
peste sarcinile de plan 
2250 tone cărbune.

I.M. URICANI

lîn-
în

VILHELM KLEIBEL, 
l.A.C.C.V.J.

podăriile anexe de pe 
gă cantinele noastre
sensul diminuării consu
mului de la fondul centra
lizat al statului.

— Care este, la ora ac-*  
tuală, baza materială a 
l.A.C.C.V.J. prin care se 
asigură completarea nece
sarului de carne penîru 
consumul zilnic al canti
nelor miniere ?

— Funcționează 7 gos
podării anexe (crescătorii 
de porcine) pe lingă can
tinele noastre. însumînd un 
efectiv total de 471 ca
pete, din care 120 exem
plare. destinate reproduce
rii. în cursul anului 1980 
am obținut din gospodă-

Discuție consemnată de 
Tiberiu KARPATIAN

(Continuare in pag. a 2-a)

Luni, 2 februarie, au avut 
loc, la Timișoara, convorbiri 
între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România, și 
tovarășul Țvietin Miatovici, 
președintele Prezidiului Re
publicii Socialiste Federati
ve Iugoslavia.

La convorbiri au partici
pat persoane oficiale 
mâne și iugoslave.

Noul dialog dintre con

ro-

ducătorii de partid și de stat 
ai României și Iugoslaviei 
se înscrie în tradiția rapor
turilor de bună vecinătate, 
ale căror baze trainice au 
fost puse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și de 
președintele Iosip Broz Tito.

In cadrul convorbirilor, 
care s-au desfășurat într-o 
atmosferă de caldă priete
nie, de încredere și înțele
gere mutuală, cele două 
părți au constatat cu sa
tisfacție că relațiile dintre

Partidul Comunist Român 
și Uniunea Comuniștilor 
din Iugoslavia, dintre 
România și Iugoslavia sa 
dezvoltă cu succes în toate 
domeniile, în spiritul De
clarației comune și al ce
lorlalte documente 
țelegeri adoptate 
nă la Belgrad, în

Președintele
Ceaușescu și președintele

și în- 
împreu- 
1980.
Nicolae

(Continuare în pag. a 4-a)

întreprinderea de confecții Vulcan
A

In fata unor «

Rezultatele obținute de 
colectivul întreprinderii de 
confecții Vulcan, în anul 
1980 — depășirea planului 
la producția marfă cu 
1 827 000 lei, la producția 
netă cu 969 000 lei — sînt 
o dovadă a hărniciei mun
citorești, a mobilizării de 
către organizația de partid 
a tuturor resurselor umane 
și materiale pentru crește
rea eficienței economice. 
Saltul în creșterea produc- Constantin și Elena Bădu_ 
țfei, de Ia 20 000 000 Iei, 
în 1979, Ia 82 000 000 lei 
în 1980, nu ar fi fost po
sibil fără acești oameni 
minunați 1 Liliana Feszner, 
Maria Bordei, Adela Ma
tei, Doina Filip, Maria Fră- 
țilă, Ileana lane, Carolina 
Banhazl, Mariana Bogdan

și multe altele care s_au 
integrat în disciplina de fa
brică, în eforturile de re
ducere a consumurilor de 
materii prime, materiale au
xiliare și a energiei electri
ce. S_a extins inițiativa „să 
lucrăm o zi pe lună cu 
materiale auxiliare econo
misite”, în cadrul căreia 
un aport însemnat și-l a_ 
duc, alături de muncitori, 
cadrele tehnice — inginerii

lescu, Carmen Lavric, tehni
cianul Ion Niță, maiștrii 
Andrei Orban, Traian Chiș_ 
pal și alții. Pregăti
rea și creșterea com
petenței profesionale a mun
citoarelor noastre au de
terminat o îmbunătățire ca
litativă a produselor livra-

te beneficiarilor, îndeosebi 
a celor destinate exportu
lui.

Sarcinile anului 1981 pen
tru colectivul întreprinderii 
de confecții sînt deosebit 
de mobilizatoare. Crește 
producția marfă cu 53 la 
sută, 
62 la 
sută 
export 
ducției.

Pentru 
gătirea 
1981 a

producția netă cu 
sută, și cu 30 la 
producția pentru 

din totalul pro-

colectiv 
producției 

început cu dez-
Margareta ZEIDES,

directorul întreprinderii de 
confecții Vulcan

pre- 
pa

(Continuare în pag. a 2-a)

In centrul dezbaterilor-realizarea integrală 
a planului la cărbune cocsificabil

DIN ANGAJAMENTUL 
COLECTIVULUI PE ANUL 

1981 )
• La producția fizică de 

cărbune — 1
• Producția 
— plus 1 785
• Lucrări de 
plus 
crări 
plus 50 ml ; • 
cheltuielilor de 
cu 400 000 lei.

Prin prisma
cuprinse în bilanțul econo
mic, adunarea generală a 
reprezentanților oamenilor 
muncii de la I.M. Uricani a 
dezbătut, in lumina indica
țiilor date de secretarul ge_

neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceausescu, 
modul cum a fost îndepli
niți planul pe anul 1980 pre-

Consfătuire .

plus 5 000 ;
i globală 

mii lei ; 
pregătiri 

■ 150 ml ; • Lu
de investiții — 

Reducerea 
producție

Adunări generale 
v ale 
reprezentanților 
oamenilor muncii

realizărilor
cum și sarcinile ce revin 
colectivului pe anul 1981, 
primul an ai cincinalului 
calității și eficienței. O pri
mă concluzie desprinsă 
darea de seamă cit și 
numeroasele participări 
cuvînt este următoarea :

din 
din

Ia 
re_

zultatele obținute în anul 
precedent nu au fost pe 
măsura resurselor umane și 
materiale de care a dis
pus întreprinderea. Au fosț 
deci, firești spiritul critic și 
autocritic, responsabilitatea 
comunistă ce au demonstrat 
hotărîrea comună a mineri
lor de a începe anul 1981 cu 
însemnate succese în mun
că, de a face din primul an 
al cincinalului, un an de 
referință în afirmarea în. 
tregului colectiv în cadrul

Constantin GRAURE

(Continuare în pag. a 2-a)

Orașul Uricani găzdu
iește azi, consfătuirea pe 
tema „Creația tehnico-, 
științifică de masă", ma
nifestare integrată în 
Festivalul național „Cin_ 
tarea României". Dezba
terile consfătuirii se 
desfășoară la punctul de 
documentare politico-i- 
deologică de la mina 
Uricani, unde are loc a- 
naliza activității de cre
ație tehnico-științifică 
de masă pe anul 1980 și 
a muncii comisiilor in
ginerilor și tehnicienilor 
din aceeași perioadă.

Consfătuirea este mar
cată de vizionarea unei 
expoziții din domeniul 
creației tehnico-științifi- 
ce de masă.

l

Pe- 
binecunos- 

din 
ales 
ca- 
a-

releuri de viteză.
— Desigur, am căutat 

să oferim, în primul rînd, 
produse .aflate în produc
ția curentă a secției — 
ne spunea inginerul Ion

la noi, în Vale. Odată cu 
cincinalul trecut s_au în- 

. cheiat și ultimele probe
la „Instalația de coman
dă, control și avertizare". 
De la începutul acestui

activitate 
perseve- 
și ■ res- 

anul 1980

Un nume pe cale 
de a deveni renume

Colectivul I.U.M. 
troșanj este 
cut oamenilor muncii 
Valea Jiului și mai 
una din secțiile din 
drul întreprinderii și
nume, secția de mașini de 
abataj și prototipuri.

înființată doar de pa
tru ani, colectivul secției 
a obținut rezultate ce pun 
in evidență o 
desfășurată cu 
rență, dăruire 
ponsabilitate. In
I.U.M.P., prin secția ma
șini de abataj și prototi
puri, ■ livrat unităților 
miniere din Vale și altor 
solicitanți din țară 
bine CA-1 și CA-2, 
tii de ramificație 
matizate C.R.S.A.-36. 
curi de comandă 
tru transportoare' BCCETA,

com_ 
cu- 

auto_ 
blo_ 
pen-

Dobre, șeful secției. Par 
pentru că secția noastră 
este de prototipuri, ne 
străduim ca, pe baza co
laborării cu alte între
prinderi din țară, să con
cretizăm noi produse care 
să-și găsească aplicabili
tate, în primul rînd aici,

an am trecut la producția 
în serie a instalațiilor de 
convorbire și semnalizare 
și a dispozitivelor de 
protecție ia răsturnarea 
motoarelor, iar în 
de experiment se
ultima realizare a colecti
vului nostru, instalația de

automatizare și transport 
1AT-6 R — pe bază do 
tranzistori.

Un accent deosebit se 
pune pe reducerea consu
mului de materiale din 
import. Secția despre ca
re vorbim a reușit să-și 
asigure mare parte din 
necesarul de materiale pe 
plan local. Inginerul 
Gheorghe Marcu, șeful a- 
telierului electric, a ți
nut să ne precizeze două 
căi prin care importurile 
se vor reduce cu aproape 
90 la sută față de situa
ția existentă în prezent. 
Este vorba în primul rînd 
de instalațiile electrice de

faza 
află loan Alexandru TĂTAR

(Continuare in pag. a 2-a)



Steagul roșu

(Urinare din pag. I)(Urmare din pag. I)

riile anexe proprii 23 940 
kg carne de porc, cantitate 
care a completat reparti
țiile de la fondul centrali
zat. Această cantitate re
prezintă însă doar 6,2 la 
sută din totalul consumu
lui în perioada menționa
tă. Carnea rezultată din 
gospodării se contabilizează 
la unitatea noastră la va
loarea de 11 Ici kg. Men
ționez că hrana animalelor 
la noi, o constituie numai 
reziduurile alimentare re
zultate în urma servirii 
meselor în cantine, de aici 
rezultînd prețul scăzut al 
cărnii obținute în gospo
dării.

— Cum se va dezvolta 
sectorul gospodăriilor ane
xe al I.A.C.C.V.J. în cursul 
anului 1981 și în continu
are?'.'

— Documentele dc partid 
și de stat recent elaborate 
și în mod special cuvîn- 
tarea secretarului general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, rostită 
la ședința de lucru. pe 
probleme de agricultură, 
ce a avut loc la Brașov 
în 9 ianuarie a c; cristali
zează, în mod științific, ac
tivitatea viitoare în direc
ția aprovizionării popu
lației cu produse agroali- 
mentare, în ceea ce ne. 
privește, colectivul de oa

UN MUME PE CALE 
DE A DEVENI RENUME

(Urmate din pag. I)

la combine, care s-au asi
milat și urmează să . fie 
omologate. O economie 
importantă de valută se 
va realiza prin elimina
rea importului de izola
tor „Demilan" și înlocui
rea acestuia cu un izola
tor de producție româ
nească, Melanita tip »C“, 
produs la Făgăraș,

O altă latură a activi
tății secției este aceea de 
producere a pieselor de 
schimb pentru utilajele 
miniere, precum și repa
rațiile capitale la combi
nele aflate în exploatare. 
In componența colectivu
lui sșcției se află și o e- 
chipă „service", care asi
gură punerea în funcțiu
ne a utilajelor livrate.

Colectivul își dedică în
treaga energie și pricepe
re promovării tehnicii 
înaintate în minerit. Pen

Magazinul nr. .38 din Petrila (șef unitate Maria 
Duminică) se situează printre unitățile comerciale 
fruntașe ale orașului. Foto; Ștefan NEMECSEK

meni ai muncii de la în
treprinderea noastră, în 
viitorul foarte apropiat, se 
vă confrunta cu trecerea 
la o etapă calitativ superi
oară a activității, prin in
trarea în funcțiune a celor 
trei unități noi de cantine 
din Vulcan, Lupeni și Pe
trila. Fluxul tehnologic 
modernizat și mecanizat în 
totalitate în cadrul acestor

Gospodăriile
anexe

unități impune și o activi
tate de aprovizionare si
milară. în lumina preocu
părilor accentuate în șe
dința de lucru de la Bra
șov, conform cărora noul 
sistem de aprovizionare cu 
produse agroalimentare se 
Va baza pe autoconducere, 
pe autoaprovizionare și 
autogestiunea fiecărui ju
deț, fiecărui oraș, fiecărei 
localități, mi-aș permite 
să concretizez prin a a- 
răta că, pentru anul 1981, 
au fost aprobate studiile 
tehnico-economice pentru 
două noi și moderne cres
cătorii (ferme) de porcine 
la Petrila și Vulcan, inves
tiții în valoare totală de 

tru renumele de care se 
bucură acest tînăr' și har
nic colectiv se cuvine să-i 
amintim pe cîțivă dintre 
ei, cu convingerea că toți 
cei pe câre nu îi mențio
năm se vor recunoaște a- 
lături de loan Fănic, șef 
de brigadă montaj com
bine CA-l, Victor Socaci, 
șef de brigadă montaj 
combine CA-2, Aurel Lă- 
ban, șef de brigadă cons
tructori combine CA-2, 
ing, Viorel Livădaru, șe
ful atelierului de montaj, 
lăcătușii Aurel Tripon, Vi
orel Briză, Vasile Lupu_ 
lescu, maistrul Iosif Stei
ner, electricianul Bela 
Garbai.

Dorința de a vrea și a 
avea mai mult e firească. 
Ea este rezultatul mun
cii și înscrisă legic în pro
gramul de ridicare a ca
lității vieții, elaborat de 
partid, de secretarul său 
general.

5 000 000 lei. Spre deose
bire de crescătoriile actu
ale, activitatea în aceste 
noi unități va fi centrali
zată și se va desfășura du
pă metode științifice actu
ale, generalizate la unită
țile mari de acest fel din 
țară. Cele două crescătorii 
vor adăposti în jur de 3000 
capete și vor dispune, de 
spații pentru selecționarea 
raselor, pentru maternita
te, alimentare semimecani- 
zată și camere de sacrifi
care, dotate cu utilaje mo
derne care să permită un 
flux accelerat al activității.

La cele arătate mai sus 
aș mai adăuga că pînă la 
intrarea în exploatare a 
acestor noi crescătorii, ac
tivitatea în gospodăriile e- 
xisțente nu- Va stagna de
loc. Recent au fost termi
nate lucrări de moderniza
re Ia gospodăria anexă de 
pe lîngă cantina minieră 
Lupeni și au fost achizi
ționate 50 de scrofițe de 
prăsită de la unități spe
cializate din județul nos
tru, pentru ameliorarea ra
selor existente în gospodă
rii. Pe baza acestor măsuri 
luate și în urma acordării 
unor asistențe mai califi
cate de către personalul 
nostru de specialitate, pre
liminăm ca pînă la finele 
semestrului întîi al anului 
în curs să sporim efecti
vul de porcine la 700 ca
pete.

Tablotarii Dumitru Drăgoi și Aurel Maier urmă
resc funcționarea turbinei de 150 MW, de la Uzina 
electrică Paroșeni. Foto : Cristian ȘTEFAN

(Urmare din pag. i)

Combinatului minier Valea 
Jiului.

„De modul cum vom ști 
să ne organizăm munca în 
abataj vor depinde reduce
rea pierderilor de materia
le și, bineînțeles, îndepli
nirea exemplară a sarcinilor 
dș plan. Ne angajăm pen
tru anul 1981 să extragem 
suplimentar 1 000 tone căr
bune", a spus printre altele 
Gheorghe Scorpie, șef de 
brigadă. „Am în brigadă or
taci de nădejde, mulți din
tre ei sînt tineri, dornici 
de afirmare. Noi toți am 
hotărît să ne angajăm în 
fața adunării generale de 
a realiza lună de lună 100 
ml lucrări de pregătiri" (Au. 
rel Șoșoi, șef de brigadă). 
„Nu ne putem mîndri cu 
realizările obținute în anul 
trecut. Măsurile luate de 
organizația de partid, de 
conducerea sectorului, pro
punerile făcute în adunarea 
generală sînt o garanție că

calitativ
(Urmare din pag. li

baterea cifrelor de plan în 
toatnna anului trecut, apoi 
cu încheierea contractelor, 
atîț în ce privește aprovi
zionarea cu materii' prime, 
materiale auxiliare, cit și în 
realizarea contractelor cu 
beneficiarii pentru desface
rea produselor, condiție ho- 
tărîtoare pentru ritmicita
tea producției fabricii.

In acest an un accent 
deosebit vom pune Pe îm
bunătățirea calității pro
duselor, avînd în . vedere 
creșterea gradului de com
plexitate a acestora, mai 
ales că piața- externă ne va 
absorbi 30 la sută din to
talul producției. In această 
direcție forța de muncă se 
completează cu încă 50 de 
muncitoare calificate la lo
cul de muncă — cursul 
fiind deja spre finalizare. 
In preocuparea organului 
de conducere colectivă a 
intrat și diversificarea pro
ducției, care să ne asigure 
un grad înalt de prelucra
re a materialelor și de e- 
conomicitate. Acționăm încă 

oamenii muncii din cadrul 
sectorului III își vor face 
exemplar datoria" (Spiridon 
Angheloiu, maistru electro
mecanic). „Comuniștii, toți 
oamenii muncii din cadrul 
sectorului II și-au îndreptat 
în această perioadă aten_ 

Realizarea integrală 
a planului la cărbune 
cocsificabil
ția spre introducerea unui 
complex mecanizat în stra
tul 17—18 și realizarea rit
mică a sarcinilor de plan. 
Condiții avem și sîntem 
hotărîți ca în acest an să 
fim unul dintre sectoarele 
de frunte ale Văii Jiului" 
(ing. Iacob Stoica, șeful 
sectorului II). „Prin aplica
rea măsurilor și propune
rilor făcute de comuniști în

de pe acum pentru ca la 
contractarea produselor pen
tru semestrul II a.c. să ne 
putem prezenta cu cîteva 
modele noi, purtînd marca 
de creație a fabricii noas
tre.. în acest scop vom în
tări compartimentul tehnic, 
unde urmează să înființăm 
un colectiv de creație. De
ja s_au prevăzut în planul 
de școlarizare al centralei 
noastre de textile, doi 
constructori de tipare pen. 
tru I.C. Vulcan, care vor» 
contribui la crearea de 
modele. In pregătirea con
dițiilor necesare, pentru a 
prelua creșterea de produc
ție din anul acesta, noi am 
făcut totul ce a depins de 
noi. Dar avem greutăți în 
relațiile cu parteneri, ca 
întreprinderea textilă Sla
tina și întreprinderea de 
textile Lugoj. Insumînd res
tanțele care le au față de 
noi în livrarea comenzilor 
cele două întreprinderi, a- 
cestea echivalează cu lu
crul pe o lună a 180 de 
muncitori. O situație simi
lară o întîmpinăm și cu 
fabricile ce ne furnizează 
materialele auxiliare ca 
nasturi, ață, fermoare etc.
Cele prezentate în legătu
ră cu aprovizionarea scot 
în evidență faptul că mai 
sînt și unele greutăți în 
desfășurarea normală a pro
cesului de producție, Chiar 
în luna aceasta a trebuit 
să refuzăm un lot de 7 000 
m stofă, provenit de la în
treprinderea de stofe „Ar- 
geșana" din Pitești, pen
tru neîncadrarea în indici- 
le de calitate. S_au făcut 
note de atenționare a în
treprinderilor respective 
prin care cerem respectarea 
clauzelor contractuale. A- 
vem forța necesară să de
pășim actualele greutăți, 
rezultatele înregistrate sînt 
o mărturie a hotărîrii co
lectivului de muncitori, in
gineri și tehnicieni de a fa
ce totul pentru realizarea 
integrală a sarcinilor de 
plan pe acest an.

adunările generale, unele 
din ele chiar „aplicate, a_ 
vem posibilitatea să asigu
răm transportul la ziuă a 
întregii cantități de cărbune" 
(Constantin Răgan, adjunct 
șef sector transport)- „Să a- 
cordăm mai multă atenție 

asistenței tehnice și apro
vizionării cu piese de 
schimb. Exprim hotărîrea or
tacilor de a realiza supli
mentar în trimestrul I, 1000 
tone cărbune" (Laurențiu 
Kelemen, șef de brigadă). 
„Efortul propriu trebuie 
sporit în direcția recondi- 
ționării pieselor și suban. 
samblelor, a înfăptuirii nou
lui mecanism economlco-fi_ 

argumentul de netăgăduit 
al faptelor, temeinicia a- 
nalizelor făcute confir
mă optimismul cadrelor 
din conducerea întreprin
derilor miniere care s-au 
angajat în această lună 
la depășirea sarcinilor 
planificate pentru luna 
ianuarie.

Directorul minei Petri
la, ing. Aurel Brînduș, 
susținea că : „Sînt create 
condițiile teh,nico-organi_ 
zatorice menite să ne 
conducă la realizarea Pla-

Planul a fost 
depășit 

cu peste 4000 
tone

• CONSTRUCTORII pE 
LOCUINȚE au pregătit 
pentru recepție în cartierul 
Aeroport — Petroșani, al 
doilea tronson al unui nou 
bloc de garsoniere. Este 
vorba despre blocul 55 ca
re va fi terminat în a- 
ceșt trimestru și va cu
prinde în total 72 de gar
soniere.

• PIESA „VRAJITOA-

I
I

I
■
I cest trimestru și

RELE", a lui Dimitrie Ste- 
laru este viitoarea premieră 
a Teatrului de stat din Pe
troșani. Acest spectacol 
pentru copii, aflat într-o 
etapă de pregătire, va fi 
prezentat, în curînd, pe 
scenele Văii Jiului și ale 
județului. .
• NUMEROȘI CUMPA. 

RATORI care frecventea
ză cu regularitate piața 
agroalimentară din Petro
șani propun acordarea u- 
nui premiu gospodarilor a- 
cestei unități, drept răspla

tă jsntru „patinoarul" din 
preajma magazinului ali
mentar. Noi propunem 
chiar două premii — cel 
de-al doilea urmînd să răs
plătească rezistența admi
nistrației la criticile pe a- 
ceeași temă.
• LA MINA PAROȘENI, 

„vitrina calității" dovedeș
te o neadmisă rămînere în 
urmă a celor care - răspund • ÎN INCINTA A.U.T.L. 
de conținutul și tematica 
acestei utile forme a pro
pagandei vizuale. De mai 
mulți ani „vitrina" adăpos.

teșțe doar 2—3 bulgări de care comerțul vine în în- 
cărbune. intre timp, „mai t»»„pu,aivu „..u, 
ales în 1980, mina a be- multă vreme exprimate, 
nefieiat de însemnate bo-« £‘
ni ficații pentru calitatea TARI ai* * căminului 
cărbunelui, dar „vitrina" 
nu ne informează asupra 
fruntașilor în această di
recție. nu contribuie la 
popularizarea experienței 
și preocupărilor existente.

nului încă din prima lună 
a anului', dar restanța 
acumulată de 11739 tone 
pe luna ianuarie demons
trează că aceste condiții 
create nu au fost sufici
ent valorificate.

Cu restanțe au încheiat 
luna ianuarie și întreprin
derile miniere Aninoasa, 
Lonea și Livezeni, dintre 
care minus 14 688 tone la 
Aninoasa și minus 10 224 
tone la Lonea. Această 
situație impune din par
tea colectivelor amintite 
o mai bună mobilizare, o 
ma; intensă valorificare 
a tuturor rezervelor de 
care încă mai dispun pen
tru depășirea acestor mo
mente dificile.

Aceste excepții nedori
te nu pot umbri rezulta
tele de prestigiu înregis
trate de majoritatea co
lectivelor miniere ale 
Combinatului Valea Jiu
lui, rezultate care confir
mă, repetăm, hotărîrea și 
ambiția minerilor de a da 
țării, economiei naționa
le, toț mai mult cărbune.

nancîar. Nu putem să con
sumăm mai mult decît pro
ducem" (Gheorghe Nlstor, 
șef de brigadă).

Alți vorbitori între care 
Ștefpn Ilie și Petru Costi- 
naș au menționat în cu- 
vîntul lor că minerii de la 
Uricani au suficiente resurse 
materiale și umane, au re, 
zerve însemnate care supe
rior valorificate vor condu
ce la îndeplinirea planului 
de extracție, la rentabiliza-

• rea întregii activități. In 
încheierea dezbaterilor s-a 
subliniat că organizația de 
partid, consiliul oamenilor 
muncii trebuie să mobilize
ze mai bine oamenii muncii 
la realizarea sarcinilor de 
plan. Conducerea și organi
zarea activității, buna gos
podărire a materialelor, ca
litatea lucrărilor, perfecțio
narea forței de muncă sînt 
căi care asigură înfăptuirea 
exemplară a planului de 
cărbune cocsificabil, a o- 
biectivelor prevăzute în do
cumentele Congresului al 
•Xll-lca al I’.C.R.

Petroșani a fost dat în fo
losință Un punct alimentar. 
Colectivul autobazei apre
ciază această măsură prin

și, ori ou se pricep, ori nu 1 
tîmpinarea unor cerințe de au poftă de lucru cîrid sînt 

trimiși să repare calorifere.
• OAMENI Al MUNCII I 

din mai multe unități de i 
iibrărie-papetărie au făcut | 
sîmbătă și duminică o re- | 
creativă excursie la Va
lea de Pești și în împre_ I 
jurimi.

Rubrică realizată de 
Ion MUSTAȚA

• MAI MULȚI LOCA-
din
nr.

Pe- 
să 

de-

I
I1

strada T. Vladimirescu
1, aparținînd de I.M. 
triia, ne-au solicitat 
notăm îngrijorarea lor 
terminată de nivelul scă
zut de pregătire profesio
nală a unor meseriași tri
miși să remedieze cîteva 
defecțiuni ăle instalației de 
încălzire, , Meseriașii .cu 
pricina Sînt ai I.A.C.C.V.J
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am jucat cu cele mai pu
ternice formații provinci
ale. Turneul s-a încheiat 
cu meciul susținut în fa
ța campioanei Angliei, 
Leinster, pe care am în- 
vins-o cu 38-15. In acest 
turneu âm prins o formă 
foarte bună, am jucat cu

■
Divizionara A de fotbal 

din Valea Jiului a părăsit, 
ieri, Capitala, îndreptîn. 
du-se spre Republica De
mocrată Germană, unde 
urmează să susțină trei 
partide amicale, în com
pania formațiilor de primă 
ligă: Sthal Riesa, Lokomo
tiv Leipzig șl Chemie Hal
le. Pînă la reîntoarcerea 
din turneu (12 februarie),

NUMĂRĂTOARE INVERSĂ LA „MINERUL" LUPENI

Punctele „albe“ se obțin 
și în deplasare

Interlocutor avizat, in
ginerul Gheorghe Varho- 
nic, președinte al secției 
de fotbal „Minerul" Lupeni, 
ne informează asupra sta
diului de pregătiri ale di
vizionarei B de fotbal din 
(Valea Jiului, pornind de 
la exigențele returului, pe
rioadă oficială de între
ceri foarte dificilă pentru 
echipa antrenată de prof. 
Titu Nicolicescu și Cons
tantin Cotroază.

— După vizita medicală, 
urmată de cîteva antrena
mente pe terenul propriu, 
echipa a urcat la Valea 
de Pești, pentru etapa a- 
ctimulărUor fizice, desfășu
rată, între 19—31 ianuarie. 
La sfîrșitul acestei perioa
de, primul meci în deplasa, 
re se va desfășura la „U“ 
Cluj-Napoca.

— Lotul a suferit rema
nieri ?

— S-a renunțat la Lixan. 
dru, care va juca la Le
nea, Lăsconî a fost solici
tat de clubul său, Jiul. 
Singura noastră achiziție 
pentru acest sezon este 
mijlocașul ofensiv Ciorîia, 
de la Minerul Gura Hu
morului.

— în precedentele ediții 
ați avut probleme cu ju
niorii...

— îl avem pe foarte ta
lentatul Burghel, vîrf stin
gă, pe care deja au pus 
ochii antrenorii de la „Lu
ceafărul". De acum ne-am 
asigurat pepiniera proprie 
— două echipe de juniori 
și 80 de copii. Vom continua 
selecțiile la nivelul liceelor 
și școlilor generale din Lu
peni, încercînd totodată o 
mai fructuoasă colaborare 
cu Jiul Petroșani.

— Lupă cite știm, nu 
s-a făcut încă analiza tu
rului (! ?). O privire re
trospectivă ar prefața a- 
ceastă necesară dezbatere.

— Ne-au afectat prea 
multele schimbări în for

Turneu! „Jiului" în R.D. G.
jucătorii rămași acasă, Bo_ 
gheanu și Sturza Rusu 
(care s-a hotărît să revi
nă la echipă), vor efectua 
pregătirile cu coechipierii 
de la tineret-speranțe. In
certă rămîne situația lui 
Lăsconî, care, neprezentîn- 
du-se Ia lotul naționalei de 

mație și accidentări. Pînă 
la urmă ambiția afirmării 
tinerilor a făcut să avem 
două cupluri defensive â- 
propiate valoric: Burdan- 
giu — Truică și Pocșan — 
Popa. Sebestyeh n-a evo
luat decît în ultimele do
uă etape. Acasă am pier
dut un singur punct, dar 
în deplasare n-am obținut 
vreunul. Semnificativ este 
și raportul golurilor înscri
se: 20 pe teren propriu, dar 
numai 3 în deplasare. A- 
părarea noastră s-a dove
dit imbatabilă în fața 
propriilor suporteri, „afa
ră" a încasat 25 de goluri. 
Teoretic, returul ne favo
rizează. Avem mai multe 
partide pe gazon propriu, 
dar ne vizitează toate can
didatele la promovare : O_ 
limpia Satu Mare, F.C, 
Bihor, U.T.A., F.C.M. Re
șița. Repliindu-ne rînduri- 
le, putem să încheiem a- 
ceastă ediție pe unul din 
locurile 8—10. Pentru a- 
ceasta trebuie, totuși, să 
contăm pe „împărțirea" 
punctelor și în deplasare.

— Cu ce alte noutăți în- 
tîmpinați noul sezon ?

— Cu sprijinul conduce
rii minei (director ting.. 
Gheorghe Machiș), care în
drăgește sportul cu balo
nul rotund, vom continua 
să ne îmbunătățim baza 
materială. Sub tribună sînt 
pe cale de amenajare 6 
cabine, alte trei încăperi 
vor fi rezervate forma
țiilor de juniori și copii.

— Cu cine ați contrac
tat partidele de verificare?

— Ne vom întrece în 
cîte două manșe cu Explor- 
min Deva, Jiul și Aurul 
Brad, alte partide se vor 
desfășura în compania di
vizionarelor C Electroputere 
și C.F.R. Craiova. Returul 
va fi precedat de partida 
restanță cu Minerul Anina, 
pe terenul nostru.

Andrei APOSTOL

juniori, riscă o sancțiune 
drastică----suspendarea
din activitatea competi- 
țională pe timp de un an.

• La sfîrșitul săptămî. 
nii trecute, la Hunedoara, 
s_a desfășurat o competi
ție amicală rezervată for
mațiilor de tineret-spe

„Mai bine mai tîrziu decît niciodată4’ —- zicala 
care se potrivește Patinoarului din Lupeni. Imaginea 
surprinsă de noi declanșează copiilor din celelalte o- 
rașe din Vale fireasca întrebare : „Pe cînd și la noi?“.

(Foto : Al. TĂTAR)

Baschet, divizia B (tineret) etapa a Xl-a

Jiul Știința 
Știința Mediaș 

în sala de sport a Liceu
lui industrial minier din 
Petroșani a avut ]oc me
ciul de baschet dintre; e- 
chipele Jiul-Știința din lo
calitate și Știința Mediaș, 
contîn'd pentru etapa a 
Xl-âi a campionatului di- ’ 
viziei B (tineret).

Echipa antrenorului Teo
dor Szilagy, deși lipsită de 
aportul lui Gheorghe Ghi_ 
ță, a reușit să realizeze un 
joc bun la sfîrșitul căruia 
s-au putut trece mai multe 
puncte în dreptul lor decît 
în cel al colegilor lor din 
Mediaș.

Meciul începe în nota de 
dominare a gazdelor care 
reușesc, în minutul 3, să 
conducă cu 13—2. In con
tinuare scorul evoluează 
mai lent, cu puncte adău
gate cînd într-o parte, cînd 
în cealaltă. Prima repriză 
se încheie cu scorul de 
47—24.

Repriza secundă menține 
echipa noastră în avantaj, 
dar contraatacurile oaspeți.' 

ranțe și juniori, la care au 
fost invitați și „cadeții" 
Jiului. Formația noastră a 
întrecut C.S.S. Hunedoara 
(1—0), a terminat la ega
litate cu juniorii Jiului 
(1—1), dar a suferit o în_ 
frîngere categorică în fața 
echipei de tineret-spe
ranțe a gazdelor (0—4), 
clasîndu-se pe locul se
cund.

Petroșani —
89-63 (47-24)
lor sînt bine finalizate de 
Tocilă și G-așpar. în cele din 
urmă Jiul-Știința Petroșani 
învinge cu 89—63, într.un 
meci în care a fost folo
sită întreaga echipă: Alexe 
— Nunu Giță, Octavian, 
Cărăbuș, Nicolae Mihuți, 
Francisc Deak, Alexandru 
Siparu, Virgil Ovidiu Gi- 
ma, Constantin Duna, Radu 
Bucerzan, Ladislau Boldiszar 
și Dan Bregan. Partida a 
fost cursivă și în limitele 
deplinei sportivități, cu pu
ține faulturi, ușor de con
dus pentru arbitrul Ilie 
Ciungu din Tg. Jiu (celă
lalt arbitru nu s-a prezentat 
la joci?)

Cu acest rezultat echipa 
noastră își menține locul 2 
în grupă, cu 20 de puncte 
(din 22 posibile), după 
Politehnica C.S.Ș. 2 Bucu
rești. Derbiul etapei viitoa
rea va pune față în față 
primele două clasate.

Pildner JOSZEF

Etapa județeană a „Cupei U.T.C/ fa schi

Sportivii din municipiul 
Petroșani au dominat categoric

Pe pîrtiile din masivul . matematică și fizică Pe
Paring s-a desfășurat du
minică, sub egida popu
larei competiții „Daciada", 
etapa pe județ a con
cursului de schi dotat cu 
„Cupa U.T.C." Au parti
cipat primii trei clasați 
în cadrul concursurilor 
Pe municipii, orașe și co
mune, la probele de schi 
alpin și fond. Desfășura
rea concursului a fost în
greunată de cîteva de
fecțiuni de transport și 
de timpul nefavorabil 
(vînt și ceață). Proba de 
schi alpin s-a desfășurat 
pe pîrtia din fața caba
nei I.E.F.S., iar cea de 
fond pe platoul din ju
rul cabanei care găzdu
iește stația meteorologi
că. Ambele probe au fost 
dominate categoric de 
schiorii din municipiul 
Petroșani, care ău ocu
pat primele locuri la ma
joritatea probelor.

Iată rezultatele înregis
trate : PROBE ALPINE: 
Fete, locul I, cu 71,1 sec. 
Daniela Ciortan, Liceul 
industrial Petroșani; II, 
cu 71,2 sec., Carolina 
Hompaț, Liceul „Decebal" 
Deva; III, cu 77,9 sec., 
Anca Ritișan, Liceul In
dustria] Hunedoara. BĂ
IEȚI ; locul I, 53,6 see., 
Marian Nicoară, Liceul

CRONICA MUNTELUI
încă de la primele ore 

ale dimineții de duminică, 
masivul Paring a fost asal
tat de zeci și sute de tineri 
și vîrstnici dornici de a-și 
petrece timpul liber la 
munte. Un autobuz care a 
transportat concurenți so
siți din toate orașele și 
municipiile județului Hune
doara pentru concursul 
„Cupa U.T.C." a ajuns la 
telescaun la ora 7. Alte 
două autobuze arhipline au 
sosit după ora 8. In ciuda 
unor promisiuni făcute or
ganizatorilor de către con
ducerea întreprinderii care 
asigură exploatarea, tele- 
scaunul n_a pornit la ora 7, 
ci abia la 8,36, Personalul 
care deservește instalația 
telescaunului a fost la da
torie, neavînd nici o clipă 
de răgaz mai bine de 8 ore. 
Din cauza yîntului puternic 
și vizibilității reduse, te_ 

troșani ; II, cu 57,1 sec., 
Mircea Oros, Liceul „De- 
cebal" Deva; III, 61,2 
sec., Tiberiu Covaci, 
Grupul școlar minier Pe
troșani. PROBA PE 
FOND (desfășurată pe 3 
km pentru fete și 5 km 
pentru băieți). FETE, lo
cul I, cu 6,54 min. Vio
leta Mihăiasă, Liceu] in
dustrial Vulcan ; II, cu 
7,02 min., Melania Czim- 
balrnos, Liceul pedagogic 
Deva; III, cu 7,08 min., 
Simina Oprean, Liceul in
dustrial Brad. BĂIEȚI, 
locul I, cu 11,39 min., Pro
firei Todeilă, Liceul in
dustrial Vulcan, II, cu 
12,4 min.Jancu Popescu, 
Liceul industrial Vulcan, 
III, cu 13,18 min., Gheor
ghe Coșoveanu, Liceul in
dustrial Vulcan.

Este de remarcat com
portarea schiorilor fon- 
diști din orașul Vulcan, 
antrenați de prof. Al
fred tailing. Ei au învins 
la distanță reprezentanți 
ai orașelor Deva, Brad, 
Orăștie, care aspirau la 
primele locuri. De men
ționat și sprijinul com
petent acordat acestui 
concurs de către comisia 
județeană de schj și 
grupul de arbitri din Pe
troșani. (S. VIOREL) 

lescaunul a fost oprit în 
jurul orei 15.

Mulți turiști au procedat 
bine că au renunțat la aș, 
teptarea de la telescaun, 
preferind zona însorită și 
pîrtia de Sfihi și săniuțe din 
apropierea cabanei Rusu. 
Fiindcă sus, la 1 600 — 
1 800 m. altitudine au „do
minat vîntul și ceața, Lire 
au îngreunat considerabil 
practicarea schiului. Au a- 
vut mult de cîștigat, un 
peisaj însorit, după-amiază 
și pîrtie lină de schi și sanie, 
cei care au renunțat lă cobd- 
rîre cu autobuzul. Pe că
rarea de creastă, bine bătă
torită de țăranii localnici 
care circulă zilnic, s_ă pu
tut coborî cu ușurință, in
tr-un timp tnult mai scurt 
decît pe Valea Maleia, pînă 
în Petroșani.

Viorel STRAIȚ

— Tovarășe Ioan Bu
tan, nu demult ați pri
mit titlul de prim spor
tiv al Văii Jiului pe a- 
nui 1980, sînteți și între 
primii zece sportivi ai 
județului Hunedoara. Ce 
înseamnă pentru dv. a_ 
ceste titluri ?

— Acestea mî-au pro
dus o mare bucurie. Dar 
ele mă obligă să mun
cesc și mai mult pentru 
prestigiul echipei mele de 
club, Știința Petroșani, 
cit și pentru naționala 
de rugby.

— De cit timp jucați Ia 
Știința?

— Din anul 1978, anul 
în care am devenit stu
dent al Facultății de mi
ne. Acum sînt în anul 
II, deoarece în < perioada 
’78-'79 mi-am satisfăcut 
stagiul militar. Dar la e_ 
chipa națională am fost 
convocat prima oară în 
anul 1975, ca primul meci 
să-l joc în 1977, la Bar
celona, contra Spaniei, pe 
care am învins-o cu 18-12. 
Păstrez frumoasa aminti
re a unui eseu marcat 
din pasa colegului meu 

de echipă, Mircea Ortele- 
can, pe care îl stimez 
foarte mult. Joc pe post 
de pilier în linia întîi, un 
post care nu se prea ve
de, dar care duce greul 
echipei, pregătind baloa
nele pentru linia de trei- 
sferturi. In același an am 
avut deosebita safisfacție 
a primirii titlului de cam
pioni europeni, după cam
pionatul F.I.R.A., chiar 
dacă anul 1976 m_a ținut 
pe tușă, după o fractură 
în meciul cu Cehoslova
cia, cîșitigat de noi cu 
45-0.

Pot afirma că am mun
cit enorm în perioada de 
recuperare, am intrat în 
formă tîrziu, dar [a timp 
pentru a fi util în turne
ele din Anglia, Țara Gali
lor și Irlanda.

— Aceste turnee au a- 
vut un ecou deosebit atît 
la noi în țară cit și pes
te hotare. Ce ne puteți 
spune despre ele ?

— Turneele au însemnat 
o recunoaștere deplină a 
rugbiului românesc, sta- 

tutarea sa la cel mai 
înalt nivel competitiv din 
lume. Amatorii de rugby 
cunosc multe despre „Tur
neul celor cinci Națiuni", 
așa că nu e nevoie să

explic prea multe. Să le 
luăm ,.e rind. In Anglia 
(1978), din șapte meciuri 
susținute în perioada 1-28 
octombrie, am pierdut u- 
nul singur, la Bath, cu 
6-18. Un an mai tîrziu, în 
1979, a urmat turneul din 
Țara Galilor, unde nu am 

pierdut decît meciul-test, 
cu reprezentativa țării gaz
dă (12-13).

A urmat turneul cel 
mai greu, în octombrie 
1980, din Irlanda, unde

Un titlu 
care

multă pasiune, antrenorul 
emerit V. Irimescu mi-a 
spus că am avut o com
portare excelentă. Acest 
ultim turneu a consemnat 
intrarea României în eli
ta rugbiului mondial, ă 
dus la perfectarea întîlni- 
rilor viitoare, din țara 
noastră, cu reprezentati
vele Noii Zeelande, Țării 
Galilor, a viitorului tur
neu din Scoția (1981) și 
meciul cu Anglia pentru 
1983 pe cei mai mare sta
dion din Marea Britan ie.

— Ați „trecut", prin 
prezentarea celor trei 
turnee, o perioadă de 
trei ani 1978, 1979, 1980.

— Aveți dreptate, tre
buia să vorbesc și de 
comportarea reprezentati
vei noastre in campionatul 
european. Pe scurt, alte 
două titluri de vicecam- 
pioni europeni și șanse 
foarte mari de a reveni, 
în acest an, din nou pe 
primul loc. Cred că știți 
Ia ce mă refer...

— Meciul cu Franța ?
— Da. Am cîștigat cu 

15_0, cea mai mare victo

rie a rugbiului româ
nesc în fața celui francez, 

■ la București, în data de 23 
noiembrie 1980.

— Ce ne mai poate spu
ne Ioan Buccal despre el?

— Că am 25 de ani, 
sînt căsătorit cu ingineră 
Btlcan Felicia, care lu
crează la întreprinderea 
de tricotaje din Petroșani, 
am fost în sesiune...

— Sport, familie, stu
denție ?!...

— Rugbiul m_a atras ca 
un magnet, pasiunea creș
te de la un antrenament 
la altul, iar bogatul pal
mares mă obligă din ce 
in ce. mai mult la o via
ță rațională, seriozitate, 
abținere de la anumite 
plăceri ale vieții. Stu
diez cu plăcere în canto
namente și sînt prezent 
întotdeauna la cursuri, cînd 
rămîn în Petroșani. Echi
pa națională înseamnă o 
mare familie formată nu
mai din prieteni.

Interviu realizat de 
Ioan Dan BĂLAN
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Vizita de prietenie în țara noastră a
tovarășului Tvietin Miatovici

FILME
(Urmare din pag. I)

președinți și-au strîns mîi- 
nile cu prietenie, s_au îm
brățișat cu căldură. Tovară
șul Nicolae Ceaușescu a 
salutat, de asemenea, cu 
cordialitate pe ceilalți oas
peți iugoslavi.

Numeroși timișoreni a- 
flați în piața gării au aplau
dat cu însuflețire pe tovară
șii Nicolae Ceaușescu și 
Țvietin Miatovici.

Intîlnirea dintre cei doi 
șefi de stat se înscrie ca 
un nou și important moment, 
al dialogului româno-iugo_ 
slav la nivel înalt, care are 
un rol hotărîtor în dezvol
tarea și întărirea continuă 
a relațiilor de strînsă prie
tenie și rodnică colaborare 
dintre țările, partidele și

popoarele noastre, în folo
sul reciproc, al cauzei so_ 
cialismului, păcii, securi lă_ 
ții, înțelegerii și cooperării 
în Europa și în întreaga 
lume.

: A & <

La punctul de frontieră 
Stamora Moravița oaspeții 
iugoslavi au fost salutați de 
reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat 
și ai Ministerului Afacerilor 
Externe.

:■
Răspunzînd invitației to

varășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășul ȚvieL 
tin Miatovici, împreună cu 
tovarășii Stane Dolanț și 
Iosip Vrhoveț au participat 
duminică la o partidă de 
vînătoare în pădurea Che_ 
vereș, din județul Timiș.

(Urmare din pag. I)

încheierea vizitei
După vizita de prietenie 

efectuată în țara noastră, 
la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tat general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Țvietin 
Miatovici, președintele Pre
zidiului Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, 
împreună cu tovarășii Sta
ne Dolanț, membru al Pre
zidiului Comitetului Cen
tral al Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia, și Iosip 
Vrhoveț, secretar federal 
pentru afacerile externe, 
au părăsit, luni după-amia- 
ză, Timișoara,

în gara municipiului, un
de s-a desfășurat ceremo
nia plecării, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Țvie- 
tîn Miatovici și-au luat 
un călduros rămas bun, 
strîngîndu-și îndelung mîi- 
nile, îmbrățișîndu-se cu 

prietenie. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și_a luat, de a- 
semenea, un cordial rămas

bun de la ceilalți oaspeți 
iugoslavi.

Numeroși locuitori ai Ti
mișoarei, aflațî în piața 
gării, au salutat cu deose
bită căldură pe tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Țvie
tin Miatovici.

Continuînd dialogul tra
dițional și rodnic româno- 
iugoslav la nivel înalt, no
ua întâlnire dintre cei doi 
șefi de stat s-a înscris, 
prin rezultatele ei fructu
oase, prin înțelegerile con
venite cu acest prilej, ca o 
contribuție importantă la 
extinderea și aprofunda
rea în continuare a con

lucrării multilaterale dintre 
Partidul Comunist Român 
și Uniunea Comuniștilor 
din Iugoslavia, dintre 
România și Iugoslavia, la 
întărirea prieteniei și soli
darității dintre popoarele 
noastre, In folosul și spre 
binele lor, în interesul 
cauzei socialismului, păcii, 
securității, înțelegerii și 
cooperării în Europa și în 
întreaga lume.

Țvietin Miatovici au anali
zat îndeaproape problemele 
privind dezvoltarea colabo
rării economice și cooperă
rii tehnico-științifice, mo
dul în care se înfăptuiesc 
înțelegerile convenite îm
preună. S_a dat. o apreciere 
pozitivă activității desfășu
rate de guvernele, organele 
și organizațiile economice 
ale celor două țări care au 
stabilit măsurile practice 
pentru realizarea și depăși
rea volumului de schimburi 
comerciale avute în vedere 

pentru cincinalul 1981—1985.
In timpul convorbirilor, 

au fost stabilite noi măsuri 
menite să impulsioneze dez
voltarea în continuare a 
relațiilor și schimburilor e- 
conomice dintre România și 
Iugoslavia, să ducă Ia în
făptuirea mai rapidă a o_ 
bîectivelor stabilite împreu
nă.

Abordînd probleme esen
țiale ale actualității politice 
internaționale, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Țvie
tin Miatovici au relevat — 
și de această dată — dorin
ța României și Iugoslaviei 
de a întări conlucrarea pe 
plan extern. A fost reafir
mată hotărîrea celor două 
țări de a acționa și în vi
itor pentru depășirea ten
siunii din viața internaționa
lă, pentru însănătoșirea 
climatului politic mondial, 
pentru reluarea și continua
rea cursului destinderii, 
pentru soluționarea exclusiv 
pe cale pașnică, prin trata
tive, a tuturor stărilor de 
încordare și conflict exis
tente în diferite regiuni ale 
globului. S_a arătat, toto
dată, că cele două țări vor 
milita în continuare pentru 
transformarea Balcanilor în
tr-o zonă a cooperării mul
tilaterale, înțelegerii și bu
nei vecinătăți.

România și Iugoslavia se 
pronunță pentru încetarea 
cursei înarmărilor, pentru 
oprirea amplasării și dez-

CONVORBIRI
voltării de noi rachete nu
cleare și, în general de noi 
arme în Europa și în lume, 
pentru trecerea la măsuri 
practice, eficiente, de dez
armare și, în primul rînd 
de dezarmare nucleară, 
pentru reducerea bugete
lor militare, a forțelor 
armate și armamentelor.

în cadrul schimbului de 
păreri, a fost reliefată im
portanța deosebită a parti
cipării active a țărilor 
mici și mijlocii la viața 
internațională, România și 
Iugoslavia acordă o mare 
însemnătate rolului mișcă
rii de nealiniere în lupta 
împotriva politicii de for
ță, a tuturor formelor de 
dominație și asuprire, pen_

tru apărarea independenței 
și suveranității, a dreptu
lui fiecărui popor de a-și 
hotărî singur soarta.
Tovarășii Nicolae 

Ceaușescu și Țvietin Mia
tovici și-au exprimat satis
facția față de caracterul 
fructuos al convorbirilor 
purtate, afirmîndu_și con
vingerea că, pe baza înțe
legerilor stabilite, se va re
aliza o dezvoltare și mai 
largă a colaborării dintre 
țările și partidele noastre, 
se vor întări și mai mult 
prietenia și solidaritatea 
dintre poporul român și 
popoarele iugoslave, în in
teresul lor, al cauzei so
cialismului, progresului și 
păcii în lume. I 

!

Dejun
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste România, 
a oferit, luni, la Timișoara, 
un dejun în onoarea tova
rășului Țvietin Miatovici,

președintele Prezidiului Re
publicii Socialiste Federati
ve Iugoslavia.

în timpul dejunului, des
fășurat într-o atmosferă 
caldă, prietenească, tovară
șii Nicolae Ceaușescu și 
Tvietin Miatovici au rostit 
toasturi.

Sosirea In Capitală a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Tovarășul Nicolae 
Ceapșescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România, s-a 
înapoiat, luni seara. în Ca
pitală, venind de la Timi
șoara, unde s_a întîlnit cu 
tovarășul Țvietin Miatovici, 
președintele Prezidiului Re
publicii Socialiste Federati
ve Iugoslavia, care a efec
tuat, împreună cu tovarășii 
Stane Dolanț, membru al 
Prezidiului Comitetului Cen
tral al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, și Iosip 
Vrhoveț, secretar federal 
pentru afacerile externe al 
R.S.F. Iugoslavia, o vizită 
de prietenie în Republica 
Socialistă România, în zile

le de 1 șî 2 februarie 1981. 
La sosirea în București, 

pe aeroportul Otopeni, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
a fost întîmpinat de tova
rășul Ilie Verdeț, de alți 
tovarăși din conducerea de 
partid și de stat.

★
La plecarea din Timișoa

ra, pe aeroport, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost 
salutat de primul secretar 
al Comitetului județean Ti
miș al P.C.R., de alți re
prezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat.

Sute și sute de timișoreni 
au scandat cu înflăcărare 
numele partidului și al se
cretarului său general.»•••••••••••••••••••••••••••••»•••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••

^CTU^Ll-DflTl
I RECORD FEMININI1
J Englezul Mike Dickson, 

a petrecut două 
luni într-o cușcă de sticlă, 
avînd colocatari 25 ele 
șerpi veninoși. Am aîlat 
însă că acest record a 
tost doborît de o tînără, 
pe nume Leigh Van Der 
Berg. Ea a rămas timp de 
64 de zile, tot într-o cuș
că de sticlă, dar in com
pania a 35 de șerpi veni
noși. Militantă ieministă 

; ea a vrut „să arate băr- 
; bolilor cum se face acest 
j lucru". Nu știm dacă Mike 
! Dickson va încerca să re- 
I cucerească „titlul", însă i. ■
! astfel de dispute ne duc 
; cu gîndul la refrenul „dar 
; cu șerpii ce-ai avut"...

! „NEW LOOK“ IN 
MATERIE DE

DEC'ORAȚIUNE
; Japonia cunoaște un a- 

devărat „boom" al chi
rurgiei estetice. Numeroa
se tinere, mai ales absol
vente cu diplome universi
tare, se prezintă la insti
tutele de înfrumusețare 
pentru a li se corija tor- 
ma nasului sau a ochilor. 
Scopul unor atari suplicii 
(ce e drept... liber con
simțite] : nu dorința de a 
participa la diverse con
cursuri de frumusețe, ci

FAPTUL DIVERS

aceea de... a-și găsi un 
ioc de muncă.

Numeroase societăți e_ 
conomice se interesează 
mai mult de fizicul, decît 
de competența profesiona
lă a tinerelor ce solicită 
un loc de muncă. Pentru 
că — spun „specialiștii" 
— tinerele absolvente tre
buie înainte de orice să 
servească de „decor" în 
birouri. S-ar părea că a - 
sistăm la un „new look" 
în materie de decorațiuni 
interioare la marile socie
tăți occidentale.

NOROCUL EI...

Pe toate cele 192 de pa
gini ale ultimei sale cărți, 
scriitoarea americană Ga
brielle Brown își expune 
argumentele în favoarea 
celibatului sau, în cel 
mai rău caz, a unui trai 
în comun „spiritualizat". 
Această colecție de „idei" 
a găsit un oarecare răsu
net, mai ales în rîndurile 
criticilor. Astfel, cel de 
la „International Herald 
Tribune" (despre care nu

știm dacă este celibatar, 
dar putem constata 'că este 
spiritual) îi adresează un 
scurt, dar cuprinzător co
mentariu. Pornind de la 
faptul că autoarea își de
dică ultima carte părinți
lor săd, criticul conchide: 
„Din fericire pentru ea, 
bălrînii n-au fost adepții 
celibatului".

PROBLEMA 
PORUMBEILOR

Porumbeii,- una dintre î 
tradițiile Veneției, creează • 
edililor orașului o veri- ; 
tabilă problemă. Una în ; 
plus, ca să fim mai pre- ! 
ciși. Proliferînd în ritm j 
rapid, grațioasele zbură- ! 
toare devin un tagel pen- ; 
tru prețioasele monumente ! 
arhitecturale din Cetatea ; 
lagunelor. Municipalitatea ! 
a hotărît să „expulzeze" ; 
trei pătrimi din porumbeii l 
venețieni. Se are în ve- ; 
dere chiar o trimitere a 
acestora în afara granițe- ! 
lor. In ceea ce-i privește • 
pe cei 50 000 de „pensio- ■ 
nari" ai Pieței San Mar- ; 
co, acestora li se vot cons. ; 
trui columberii conforta. ; 
bile în împrejurimile ora- ; 
șului, pentru a se safvgar. ;I 
da centrul istoric al Ve. !

» 
neției.

PE SCURT O PE SCURT

SUPRAVIEȚUITORI. Alți 109 supraviețui
tori de pe feribotul indonezian de pasageri 
„Thămpomas 11“ au fost găsiți duminică pe o 
insulă din Marea Java, la o săptămînă după 
catastrofa de pe nava scufundată în urma unui 
incendiu, s-a anunțat la Jakarta. Ca urmare, 
guvernul indonezian a hotărît să reia operațiu
nile de salvare suspendate sîmbătă noaptea. 
Trei copii de pe nava eșuată, dintre care cel 
mai în vîrstă are 11 ani, au fost salvați grație 
delfinilor care i-au împins spre o barcă de 
salvare după ce tatăl lor, dispărut în naufragiu, 
i-a aruncat în apă pentru a-i proteja de flăcări, 
relatează un ziar local indonezian.

MAJORĂRI DE PREȚURI. în săptămînă care 
a început, în Israel se aplică noi majorări de 
prețuri — relatează agenția France Presse. De 
ordinul a 12 ia sută, în medie, ele privesc toate 
produsele lactate. Totodată, la unele cereale 
prețurile vor crește cu 25 ia sută.

Noile majorări au loc în contextul economic 
caracterizat printr_o rată a inflației ce a de
pășit pe ansamblul anului trecut nivelul de 
130- la sută, mareînd un record mondial în a_ 
ceasta privință.

CRIMINALITATE. Intensificarea criminalită
ții constituie o sursă de serioasă îngrijorare în 
rîndul locuitorilor orașului american Los An
geles — cel mai mare de pe litoralul vestic al 
S.U.A. După cum arată rezultatele unuj sondaj 
efectuat de ziarul „Los Angeles Times", jumă
tate din persoanele chestionate sînt „cuprinse 
de teamă că ar putea deveni victima unui jaf 
sau atac".

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Nu_mi furați 
copilul; Republica: Clo
pote da toamnă ; Uni
rea : Roiul.

LONEA: Interviuri
despre probleme perso
nale.

ANINOASA : Ultimul 
sentiment.

VULCAN — Luceafă
rul : Tinăra soție.

LUPENI — Culturali 
Libera, dragostea 
Muncitoresc : 
pentru un cîntec.

mea; 
Totul

TV

9,00 Teleșcoală.
11,15 Uni-

12,15

12,“50
16,00
16,05

16,25
17,10

limbă

mi-

Călătorie în 
vers. Serial științi
fic. Reluarea epi
sodului 4.
Dosarele istoriei. 
Drepturile funda
mentale ale omu
lui : Dreptul la 
muncă.
Telex.
Telex, 
Curs’ de 
engleză. 
Viața școlii. 
Destinul unor

turi (II). « Afir
marea raționalis
mului — docu
mentar. ‘

17.40 Clubul tineretului.
18.20 îndrumări pentru 

lucrătorii din agri
cultură.

18,50 1001 de seri. 
19,00 Telejurnal.
19.20 Actualitatea 

nomică.
19.40 Ancheta TV : Cre

dulitatea — aliată 
a necinstei.

20.25 Teatru TV î „Un 
post rentabil" de 
A.N. Ostrovski 
Premieră pe țară

22.25 Telejurnal.

eco
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SCHIMB APARTAMENT 

2 camere, Vulcan, cu si
milar Lupeni. Informații: 
Vulcan, strada5 Aleea Vii
torului nr. 23, bloc 9 sc. 2 
ap. 15, după. ora 15. (116)

SOȚUL, copiii și nepo
ții felicită călduros pe 
scumpa lor

NICOARÂ : ROZALIA 
cu ocazia împlinirii' vîrs- 
tei de 5o ani și-i urează 
multă fericire, șănătate și 
„La mulți ani !“.

SCHIMB APARTAMENT 
2 camere decomandate, 
Craiova, contra 3 camere 
Petroșani. Informații • că
minul studențesc nr. 3 
cam. 508, Ciocșan Aurelian. 
(112).

SCHIMB APARTAMENT 
2 camere încălzire centra
lă Petrila, 7 Noiembrie cu 
similar Petroșani, Hermes 
sau Piață. Adresați Petrila. 
telefon 282. (109)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Solo- 
gon Constantin, eliberată 
de I.U.M. Petroșani. Se 
declară nulă. (115)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Moraru 
Izabela, eliberată de Fa
brica de confecții Vulcan. 
Se declară nulă. (111)

PIERDUT contract închi
riere pe numele Brîndău 
Ion, eliberat de E.G.C.b. 
Petroșani. Se declară nul 
(113)

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA! Petroșani, sir. Republicii nr. 90, telefoane 4 1662 (secretariat), 4 2464 (secții). TIPARUL: Tipografia Petroșani, str. Republicii nr. 67.


