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La Palatul Consiliului de 
Stat s_au încheiat, sîmbătă 
dimineața, convorbirile ofi
ciale între secretarul gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și . secretarul general al

Partidului Baas Arab So
cialist, președintele Republic 
cii Arabe Siriene, tovarășul 
Hafez Al-Assad,

In cadrul ultimei runde 
de convorbiri, cei doi pre
ședinți și_au manifestat sa
tisfacția față de caracterul 
fructuos al discuțiilor purta.

oficiale
te, față de înțelegerile lat 
care au ajuns, exprimîndu-și 
convingerea că, pe baza 
lor, se va dezvolta o cola,, 
borare și mai largă între 
partidele,, țările și popoarele

(Continuare în pag. a 4-a)
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SĂ RĂSPUNDĂ

1. Care sînt principalele obiective de 
investiții aflate în execuția șantierelor 
I.C.M.M. ?

2. Cum acționați pentru respectarea 
termenelor planificate de punere în func
țiune ?

3. Cu ce rezultate economice veți înche
ia trimestrul I și anul 1981?

tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i-au trimis mesaje 

cu prilejul aniversării 
de naștere
sănătate și viață îndelungată, de noi și 
tot măi mari succese în activitatea de 
înaltă răspundere pe care o desfășoară, cu 
neobosită energie revoluționară, în fruntea 
partidului și statului, pentru progresul și 
propășirea patriei, pentru bunăstarea și 
fericirea celor ce muncesc, pentru înain
tarea neabătută a României pe calea so
cialismului și comunismului.

Tuturor celor ce i-au trimis felicitări și- 
urări cu acest prilej sărbătoresc, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le_a adresat următoa
rea scrisoare de mulțumire :

adresată celor care
de felicitare și urări 

zilei sale
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul 

general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste Româ-' 
nia, a primit, cu prilejul aniversării zilei 
sale de naștere, un mare număr de mesa
je, scrisori și telegrame prin care comu
niștii, oamenii muncii din întreaga țară 
— muncitori, țărani, intelectuali, tineri 
și vîrstnici, bărbați și femei, români, ma
ghiari, germani și de alte naționalități — 
dînd glas sentimentelor de profundă sti
mă și prețuire ale întregului nostru popor, 
i-au- adresat calde felicitări și urări de

Azi, răspunde mg IOAN LĂSAT, directorul I.C.M.M. Petroșani

For fi puse in funcțiune la termen 
toate obiectivele de dezvoltare a minelor

1. obiectivele ceIntre
se detașează în a- 
cest an prindmpor- 

tanța ce Ie_o acordăm, se 
află, în primul rînd, cele 
care asigură creșterea ca
pacităților de cărbune. In 
centrul atenției noastre, 
la această oră, se găseș
te preparația Coroești, in
vestiție cu termen de pu
nere în funcțiune la 30 
martie a.c., Preparația 
Petrila — 30 septembrie 
și turnul puțului principal 
cu schip, cu teimologie 
specială de glisare, un

de, avînd în vedere necesi
tatea creșterii capacită
ții de extracție pe verti
cală a mine; Lupeni tre
buie să se lucreze în 
ritm foarte intens pentru 
respectarea termenului 
final de predare — anul 
1982, Tot la obiectivele 

miniere trebuie menționa
te stațiile de compresoa- 
re. Trei din ele, la Lu_

peni, Livezeni și Petrila, 
trebuiau predate deja, 
dar au apărut amînări 
determinate de întreru
peri în asigurarea asisten
ței tehnice de către par
teneri străini. Execuția lor 
se află în stadii finale, 
alte trei turbocompre- 
soare urmînd să fie mon
tate la Carolina-Lupeni, 
Bărbăteni și Livezeni-Est. 
Avem permanent în ve
dere execuția în grafice 
a lucrărilor ce condițio
nează aerajul minelor, în
deosebi a stațiilor de 
ventilatoarP de la puțul 
II Livezeni și Jieț, care, 
prin programele speciale 
care se aplică? le vom 
termina în trimestrul II 
al anului.

A doua grupă de o_ 
biective deosebit de im
portante pe care le exe
cutăm pentru minele din 

LValea Jiului sînt cele cu 
caracter social. Am ter_

minat 
interiorul cantinei 
plexului social de la Pa_ 
roșenj — Vulcan. In or
dinea urgenței urmează 
să executăm în acest an 
cantinele minelor Lu- 
peni, Vulcan și Petrila. 
Obiective de cazare vom 
construi la Aninoasa, 
Vulcan, Lupeni și Lonea. 
Pentru primele două, be
neficiarii ne_au asigurat 
amplasamentul și am în
ceput lucrările. In schimb, 
la Lupeni amplasamen
tul viitoarelor garsoniere 
nu este eliberat, iar la 
Lonea, deși necesitatea de 
locuințe e mare, benefi
ciarul nu s_a hotărît încă 
asupra locului de ampla
sare a blocului dă garso
niere.

Antcn HOFFMAN

patru cămine și
com-

„Doresc să mulțumesc călduros, pe a- 
ceastă cale, comuniștilor, activiștilor de 
partid și de stat, organizațiilor de partid, 
de masă și obștești, Organizațiilor Fron
tului Democrației și Unității Socialiste, 
ministerelor, celorlalte instituții de stat 
centrale și locale, unităților militare, oa
menilor muncii de la orașe și sate, tutu
ror cetățenilor patriei noastre, fără deose
bire de naționalitate, care mi.au 
adresat felicitări și urări cu prile
jul aniversării zilei de naștere. Apreciez 
aceste manifestări ca o expresie a prețui, 
rii și încrederii întregului popor în glo
riosul nostru partid comunist — care m.a 
crescut și m-a format ca militant revo
luționar și ale cărui nobile țeluri ie voi 
sluji cu credință întreaga mea viață —, 
ca o puternică ilustrare a Voinței și ho. 
tărîrii de neclintit a comuniștilor, a tu. 
iuror cetățenilor patriei de a acționa și

în viitor, în cea mai strînsă unitate în ju
rul partidului, al Comitetului său Central, 
pentru realizarea mărețelor obiective sta
bilite de Congresul al XlI-lea în vederea 
înfăptuirii istoricului Program de făurire 
a societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre co
munism, pentru transpunerea neabătută 
în viață a politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru, de colaborare, 
de independență și pace.

îmi este deosebit de plăcut să folosesc 
acest prilej pentru a ura, din toată inima, 
tuturor celor ce mi_au adresat scrisori și 
mesaje de felicitări, întregului nostru po
por, noi și tot mai mari succese în cinci
nalul în care am intrat, multe bucurii și 
satisfacții în muncă și în viață, multă 
sănătate și fericire !“

NICOLAE CEAUȘESCU

j Drumul spre lumină pornește 
| din hărnicia colectivului 
' Ne aflăm la preparația tul pentru cocs, ne

ritabila școală a muncii. 
Tot aici, în această cita
delă a preparării cărbu
nelui, am întilnit oa
meni care nu numai că 
nu și'.au schimbat nicio
dată locul de muncă, îi 
au ținut neapărat ca și 
fiii lor să fie preparatori. 
Andrei Droczinger, lăcă
tuș, lucrează la prepara- 
ție de la vîrsta de 18 ani. 
Fiul său Tiberiu, este tot 
lăcătuș. Și în același timp 
student la Institutul de 
mine, secția serală. Am 
aflat multe lucruri fru
moase despre echipa de 
lăcătuși condusă de nea 
Andrei, despre modul 
cum întrețin utilajele, 
despre raționalizările și 
inovațiile aduse. In alfa
betul preparării cărbune
lui ne spunea Oliviu Flo_ 
rea, președintele comite
tului de sindicat, echipa 
lui nea Andrei ocupă Un 
loc binemeritat, un loc 
fruntaș cîști’gat prin

Cornel BUZESCU
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tul pentru cocs, ne măr
turisea interlocutorul, «_ 
mul care și-a identificat 
existența cu aceea a pre
parării cărbunelui, în
seamnă pentru noi mai 
multă lumină patriei, in
dependență. El se tace 
prin muncă și iar prin 
muncă. Pentru a face

Lupeni, într-un sector 
care implică în- 
demînare, curaj și, de 
ce nu, o întrecere perma
nentă cu timpul. Poate că 
de aceea maistrul Gheor
ghe Pană, secretarul co
mitetului de partid are 
numai cuvinte de laudă 
față de preparatori, iar 
atunci cînd este vorba de 
unii nu face economie de 
superlative.

Vasile Răcășan, specia
list în prepararea cărbu
nelui pentru cocs, om cu 
peste un sfert de veac in 
meserie, este o dovadă a 
statorniciei confirmată 
prin înalte calități pro
fesionale, ambiție și răs
pundere comunistă. Ală
turi de el Ion Vlaicu, Ni
colae Mărilă, Ecaterina 
Bontea, Ioana Coropiță, 
confirmă ceea ce aici se 
cheamă alirmare. Sor.

ÎNSEMNĂRI
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t. spAtabu

| Olimpiada școlară
’ In al doilea trimestru al anului de învățămînt au 

loc olimpiadele școlare, manifestări de mare va
loare pentru calitatea procesului instructiv, sti- 
mulînd elevii la concursuri pe materii în care își 
dovedesc atît înclinațiile, cît și volumul și pro
funzimea cunoștințelor. Dacă în urmă cu două săp- 
tămîni a avut loc faza pe școală la matematică, chi
mie, istorie, geografie și alte materii, astăzi, sute 
de elevi din Valea Jiului vor participa la olimpia
da de fizică, biologie și? limba română, urmînd ca 
cei măi bine pregătiți sa treacă în etapa județeană. 

Olimpiadele școlare sînt, an de an, urmărite cu 
mult interes în viața școlilor. Ele sintetizează în
săși preocuparea cadrelor didactice pentru a dez
volta, printr-o muncă diferențiată — în timpul lec
țiilor și la cercurile pe materii —, cele mai proe
minente aptitudini ale elevilor pentru obiectele de 
învățămînt. Prin cunoaștere psihopedagogică 
a elevilor, însoțită de o paletă mai bogată de mij
loace didactice și educative (cercuri consultații in
dividuale sau pe grupuri,, dirijarea studiului indi
vidual etc.), se contribuie în mod efectiv la mo
delarea inteligenței și creativității lor. Numărul 
mare de elevi care participă la această fază pe 
școală, mulți dintre ei fiind apoi selecționați pen
tru etapele superioare, constituie un argument al 
calității procesului de instruire din școlile Văii 
Jiului, al importanței concursului pe obiecte 
învățămînt care contribuie, implicit, la acțiunea 
preorientare sau de orientare școlară a elevilor.

Intrate în tradiția învățămîntului românesc, 
limpiadele școlare au semnificația complexă a unei 
acțiuni menită să determine elevii să-și valorifice 
cunoștințele acumulate.

I

I 
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I 
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Discuții, păreri, pro
puneri, la terminarea 
șutului, intre șefii de 
brigadă: Gheorghe Nis_ 
tor, sectorul IV investi
ții, Radu Antonie, sec
torul I producție și 
Victor Mezambrovschi, 
sectorul II de ia I.M. U_ 
ricani, în vederea reali
zării planului și în luna 
februarie. ,

Foto : loan BĂLOI

sortul pentru cocs tre
buie să gînde ști mereu. 
Nu este deloc simplu să 
recepționezi peste 11 000 
teme cărbune pe zi din 
care să faci numai pen
tru cocs peste 4 000 de 
tone. Intr-adevăr meseria 
noastră este dificilă, dar 
frumusețea ei nu o des
coperi dintr-o dată ci 
după ani și ani de efor- ____ __________
luri, de formare la ve- Continuare In pag. a 2-a,

Analiza activității 
de protecția muncii

Vineri, a avut Ioc la 
Petroșani ședința de a- 
naliză a activității de pro
tecția muncii pe anul 1980.

Au fost prezente ca
dre de conducere din Mi
nisterul Muncii și Minis
terul Minelor, Petrolului Și 
Geologiei, lucrători ai Ins
pectoratului de stat terito
rial de protecție a muncii 
Hunedoara — Petroșani, 
cercetători ai C.C-S.M. Au 
luat parte, de asemenea, 
activiști de partid și ai 
organizațiilor de sindicat, 
inspectori obștești.

(
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Un renume care trebuie consolidat
Adunarea .generală a re_ 

prezen tan ți 1 or oamenilor 
muncii de la întreprinde
rea tricotaje din Petro
șani a analizat în spirit 
critic și autocritic, într-o 
atmosferă de exigență 
muncitorească, activitatea 
de producție desfășurată în 
anul 1980. Au fost subli
niate cu mîndrie rezulta
tele bune obținute de acest 
colectiv tînăr care lună de 
lună devine mai matur, 
mai omogen, învjngind di
ficultățile cu care se con
fruntă. Faptul că princi
palul indicator economico- 
financiar — producția ne
tă — n_a fost realizat in 
anul 1980 a constituit o- 
biectivul principal al dez
baterilor. Printre neajun
surile care au condus la 
nerealizări se numără con
sumurile de materie primă 

.mai marj decît cele plani
ficate, slaba preocupare la 
nivelul secțiilor pentru or
ganizarea și urmărirea pro
ducției, lipsa de control ri
guros, pe toate schimburi-, 
le, nerespectarea discipli
nei tehnologice. U_ 

na din problemele majore 
eu care se confruntă co
lectivul o constituie și fluc
tuația forței de muncă, 
lipsa electivului calificat 
necesar secțiilor de bază 
Intr_un singur an 278 
muncitori s_au încadrat în 
muncă, iar 235 au plecat

(166 cu contractul de mun
că desfăcut ca urmare a 
unor repetate absențe ne
motivate). Pe bună drepta
te, sublinia tovarășa Maria 
Mărunțelu, șefa unei for
mații de lucru că „organi
zația U.T.C. trebuie să ac
ționeze mai energic, cu mai 
multă fermitate pentru 
stabilizarea forței de muti
că și pentru întărirea dis-

Adunâri generale 
ale 

oamenilor muncii

ciplinei, întrucît mai bine 
de 75 la sută din efectivul 
întreprinderii îi constituie 
tinerii".

Tovarășii Vasile Șvabu, 
Rodica Koolesi, Ibolya Stai- 
cu, Marinela Buteanu, Ion 
Bălălae, Nicolae An
drei, Elena An
tal au formulat numeroase 
propuneri vizînd perfecțio
narea producției și a mun
cii, întărirea disciplinei. 
„Am cîștigat prin produ
sele noastre, prin munca 
noastră, un renume cu 
care ne putem mîndri nu 
numai în țară, ci și peste 
hotare, evidenția tovarășa 
Doina Marinaș, șefa atelie
rului de creație, acum ne 
revine îndatorirea să ne 
consolidăm realizările. să 
sporim nu numai renume. 

le, ci și eficiența activi
tății economice a între
prinderii". „Stă în puterea 
noastră să realizăm cu 
succes, sarcinile de produc
ție ale întreprinderii în 
anul 1981" — afirma tova
rășă Margareta lonescu.
Stă în puterea acestui colec

tiv tînăr, harnic și din ce în 
ce mai priceput să-și ^»iă- 
rească eforturile in lupta 

pentru învingerea dificultă
ților, pentru consolidarea și 
continuarea rezultatelor 
obținute, pentru sporirea 
eficienței producției. A_ 
dunarea generală a repre
zentanților oamenilor mun
cii a elaborat și aprobat 
un program de măsuri teh_ 
nico_organizatorîce al că
rui obiectiv principal îl 
constituie realizarea inte
grală a principalilor indi
catori economico-financiari 
în anul 1981. Consiliului 
oamenilor muncii îi .revine 
îndatorirea de a urmări în
deaproape înfăptuirea a- 
cestei hotăriri, de a mobi
liza efortul colectiv spre 
rezolvarea cu prioritate a 
celor mai arzătoare proble
me aIP producției, astfel 
îneît anul 1981 să consti
tuie un an de cotitură ca
litativă pe drumul ascen
dent al sporirii eficienței 
producției întreprinderii.

Viorel STRAUȚ

MANOLESC GHEOR- 
GIIE, Cîmpu lui Neag : 
După cum reiese din scri
soarea pe care o adresați 
redacției, dv. aveți drep
tul, potrivit Legii 5 nr. 
5/1977, la pensie pentru 
limită de vîrstă. Pensiile 
și drepturile de asigurări 
sociale se acordă la cere
rea persoanelor interesate. 
Deci, dv. adresați-vă co
misiei de pensii și asi
gurări sociale ale țara- 

Cabinet juridic
nilor cu gospodărie in
dividuală din zonele ne- 
cooperativizate.

BOOR IOAN, Lupei I : 
La scrisoarea adresată re
dacției vă comunicăm ur
mătoarele : potrivit art. 
81 din Codul Familiei „în
fiatul, părinții firești ai 
acestuia, instituțiile de o- 
crotiri, autoritatea tute
lară și orice organe ale 
administrației de staț vor 
putea cere instanței de 
judecată desfacerea în
fierii, dacă aceasta este 
în interesul înfiatului". In 
consecință, dacă dv, aveți 
motive temeinice puteți 
să vă adresați instanței;

C. GRAURE, 
jurist

Vor fi puse in funcțiune la termen toate 
obiectivele de dezvoltare a minelor

r
! Drumul spre lumină
!
*

'Urinare din pag.. h

lucrări 
de peste 

menționăm 
un

muncă. Să înticții 11 ele- 
vat&aie, peste 100 de 
benzi șl alte utilaje mo
derne î|i trebuie oameni 
temeinic pregătiți. I.uat 

i fiecare în parte, cei de 
l la preparația Lupeni . au 
> știut și știu să se afirme. 
ț Fie și în treacăt, chiar 
î dacă Secretarul comitetu- 
f lui U.T.C. Parau loan, 
1 n-a. ținut neapărat să 
ț spună că cei 164 de ute. 
t ciști, în fara orelor de 
1 program, execută în spri- 
ț jinul producției 
l în valoare 
I 70 000 lei,
1 doar că acesta este 
| exemplu, o dovadă a hăr- 
iniciei, priceperii și dărui

rii de care dau dovadă 
toți tinerii printre care 

l îi amintim pe Ion Goia, 
J Maria Pintec.an, Ien Lu- 
i pea, Gizela Kovacs, Fă-
ț nică Coreman, Eva Feier.
I In perioada care a tre-
| cui din acest an, primul 
J an al cincinalului calită- 
ț ții și eficienței, o altă for

f

mație, cea condusă de 
maistrul Iosif Nagy a 
obținut realizări de pres
tigiu în procesul de pro
ducție. „încerc o mare 
satisfacție — ne mărturi
sea interlocutorul — cind 
știu că în realizările ob
ținute este organic incor
porată și munca echipei 
pe care » conduc. Munca 
oamenilor a fost factorul 
care a dat dimensiunea 
faptelor. Oameni ca Fran- 
cisc Ballnt, Vasile Ungu
rean, Alexandru Cuc, Ion ț 
Dreghici, Teodor Pavel, < 
alcătuiesc un colectiv de J 
muncă cu care ușor re- ț 
cepționez peste 4000 tone i 
cărbune pe schimb". 1 

...Se pot spune multe J 
cuvinte de laudă despre • 
preparatorii din Lupeni,, 
despre acest colectiv care 
acționează în orice îm
prejurare cu răspundere 
cemunistă și care a avut 
și are darul să stimuleze 
inițiativa, spirițul de ac
țiune și întrajutorare, dar 
faptele lor sînt mai pre
sus de vorbe.

*

„Cheia succeselor"
Unitatea de alimentație 

publică' cu linie de auto
servire nr. llo „Jiul'* * din 
Lupeni se remarcă prin- 
tr-o suită de realizări deo
sebite, Depășirea planului 
pe 1980 cu 425 000 lei, pre
cum și a celui pe luna ia
nuarie cu peste 100 000 lej 
crează premise pentru ca 
și în acest an unitatea să 
obțină succese însemnate. 
„Cheia succeselor" . ei o 
eostituie o gamă foarte 
largă de preparate : ciorbe 
de fasole, je roșii, de pa
săre. de văcuță, de peri- 
șoare, cotlet de porc cu 
usturoi, chifteluțe marina
te, friptură de porc la ta
vă, tocăniță de porc și de 
vită, prăjituri, răcoritoare 
și bere. Pîinea se pregă
tește în unitate. Nelipsite 
sînt zilnic sărmăluțele ar- 
deleneș \ .— specialitatea 
case; —, și antricot de 

2 Pentru respectarea 
termenelor de pu_

* nere în funcțiune, 
s-au întocmit grafice pen
tru toate lucrările, care 
prevăd cantitățile lunare 
de executat, precum și a- 
nexe cu necesarul de for
ță de muncă, utilaje și 
materiale. Consiliul oa
menilor muncii al între
prinderii a aprobat planul 
de indicatori sintetici, cu_ 
prinzînd atît termenul de 
punere în funcțiune cît și 
stadiile fizice intermediare, 
fiind stabilite răspunsurile 
directe ce revin coordona
torilor de șantiere, loturi, 
puncte de lucru, pînă la 
nivel de maiștri. Au fost 
create pe șantiere comisii 
de urmărire și recepție 

Tunară a lucrărilor execu
tate, în funcție de care se 
acordă nivelul retribuției 
șefilor de formații — mun
citori, maiștrii și ingineri. 
Pentru atingerea Ia ter
men a stadiilor fizice cu

1. Realizările cincinalului 
1976—1980 — premisă pen
tru îndeplinirea exempla
ră a sarcinilor în anul 
1981.

e Producția netă a cres
cut îptr_uh ritm mediu’a- 
riual de 10,6 la sută; pro
ducția globală într-un ritm 
de 10 la sută; productivi
tatea muncii în ritm de 7,2 
la sută, jar producția a- 
gricolă în ritm mediu a_ 
nual de 5 la sută, fiind cu 
27 ia sută mai mare ca în 
1975 • Fondurile fixe au 
depășit 1 800 miliarde lei: 
s-a realizat un volum de 
investiții cu 67 la sută mai 
mare decît în cincinalul 
anterior; au fost date în 
producție 2437 unități in
dustriale și agricole; aii 
fost create peste 1 100 000 
noi locuri de muncă din 
care 500 000 în industrie; 
s_au construit din fondu
rile statului 800 000 de a_ 
partamente, peste 250 000 
locuri în cămine, peste 
240 000 locuri în creșe, 
grădinițe, internate, și că
mine pentru studenți • 
Venitul național a crescut

văcuță cu ceapă — specia
litatea bucătarului,

„In alimentația publică 
se cere multă muncă și a- 
lergătură pentru a asigura 
nu numai buna aprovizio
nare și un meniu diversifi
cat, ei și o servire cit mai 
apropiată de exigențele 
consumatorilor" — ne spu
nea responsabilul Vasile 
Șerbu.

Bucătarul șef Ioachim 
Albescu a intervenit: 
„Ceea ce vedeți reprezintă 
numai o mică parte din 
cele 20—25 de feluri de 
mîncare pe care le prepa
răm, pentru ea oamenii să 
vadă și să aleagă ce pof
tesc. La aceste realizări o 
contribuție substanțială au 
adus bucătăresele Ibolya 
Pop și Ileana loader, vân
zătoarele Viorica Curucu, 
Angela Cita și .Șusana Or_ 
șan“.
loan Alexandru TĂTAR

In curînd un nou lot de 
transportoare curbe (TR— 
CURB) fabricate la I.U.M.P. 
vor fi expediate întreprin. 
derilor m'niere. In imagi. 
ne lăcătușul Romeo Găi
nă lucrează la finisarea re- 
ductoarelor de viteză ale 
transportului. (I. BĂLOI)

(Urmare din pag. I) prinse în grafice, șefilor 
de șantiere, secții și com
partimente funcționale le 
sînt stabilite sarcini pro
prii, prin planuri de ac
tivitate, care sînt analiza- 
tP lunar, de biroul execu
tiv al c.o.m.

Pentru creșterea pro
ductivității muncii, biroul 
executiv al c.0.m. a stabilit 
ca deservenții de utilaje 
care nu dispun de condi
ții optime de lu.ru pe 
timp de iarnă să fie re- 
distribuiti în activități di
rect productive — la repa
rații în cadrul S.U.T. sau 
în echipele de montaj ale 
șantierelor. Punctele de lu
cru au fost întărite astfel 
cu cca 80 de muncitori. In 
condițiile reducerii numă
rului mijloacelor de trans
port, șoferii au fost, de 
asemenea, integrați forma
țiilor de lucru productive. 
Consiliul de control mun
citoresc al întreprinderii 
desfășoară n amplă acțiu
ne în. scopul trecerii în ac
tivități direct productive 

a unor categorii de oameni 
ai muncij ocupați pînă a_ 
cum în activități indirect 
productive. Extindem în 
acest an experiența privind 
constituirea de brigăzi 
complexe — puternice, o- 
rnogene și echilibrate, luc 
crin,; în acord global — 
formații capabile să in
tervină operativ și com
petent în rezolvarea pro
blemelor de pe șantiere.

In luna ianuarie
ne.am realizat sar- 

* einile de investiții
planificate. Prin programe
le de lucru stabilite îm
preună cu șefii șantiere
lor din Valea Jiului sînt 
create condițiile de înde
plinire a planului în pri
mul trimestru al anului. 
Prevederile anuale, pentru 
șantierele din Valea Jiului 
ale întreprinderii, vor fi, 
de asemenea, integrau rea
lizate, urmînd să fie puse 
în funcțiune toate obiec
tivele planificate pentru 
dezvoltarea întreprinderilor 
miniere. »

r i J

Planul Național Unic de dezvoltare economico-socialâ a României 
în anul 1981—etapă importantă pe drumul înfăptuirii hotărîrilor 

Congresului al Xll-lea al P.C.R.
Sarcinile ce revin organelor și organizațiilor de partid în îndeplinirea planului pe 1981

îhtr-Un ritm mediu anual 
de peste 7 la sută, fiind 
eu 41 la sută, mai mare 
decit în 1975. Pentru dez
voltare s-au alocat 943 mi
liarde lei ! retribuția rea
la a crescut cu aproape 29 
Ja sută față de 18—20 la 
sută cî. se prevăzuse, la 
Congresul ai Xl-lea ; des
facerea de mărfuri a cres
cut în ritm mediu anual 
cu 8 la sută, fiind în 1980 
cu aproape 47 la sută mai 
mare decît in 1975; a cres
cut consumul fizic la une
le produse alimentare și 
industriale pe locuitor, 
România numărîndu_se 
printre primele 10 țări din 
lume în ceea ce privește 
caloriile consumate, avînd 
un consum mediu de pes
te 3 000 calorii.

2. Planul Pe anul 1981 
— program mobilizator de 
acțiune. Se prevede o dez
voltare armonioasă a tutu, 
ror ramurilor economiei 
naționale, a tuturor zone
lor țării. • Industria se 
va dezvolta într-un ritm 
mediu de 8,1 la sută Ja 
producția netă și de 7 la 

sută la producția globală.
l’e prim plan se va afla 
creșterea producției de ma
terii prime, petrol și căr
bune, alte surse energeti
ce. • agricultura — va 
trebuj să obținem 23 mi
lioane tone de cereale, în- 
săinințind mai mult de 
6 milioanp de hectare ; 
s-au stabilit prețuri unice 

Consultație pentru cei care studiază 
la învățămintul ideologic

la aceleași produse și de 
aceeași camaie; prețurile 
sînt stimujauve; este .nece
sar ca fiecare județ să-șr 
asigure din producție pro
prie produsele alimentare., 
cu excepția celor cu carac
ter industrial. • investiți
ile — fondurile destinate 
investițiilor s’nt egale cu 
ceie din 1980, pentru a 
asigura intrarea în pro
ducție a obiectivelor în 
curs de realizare; să nu se 
mai Înceapă nici o investiție 
fără o justificare reală a 

necesității acesteia. Se se 
termine obiectivele înce
pute • venitul național va 
crește cu 7 la sută, din 
care 31 la sută se alocă 
pentru dezvoltare, acor- 
dîndu_se mai mult pentru 
consum. Vor f; construite 
185 000 d j ; apartamente. 
Retribuția reală va crește 
cu 3,4. la sută. Pentru chel

tuieli social-culturale1 se 
alocă 75 683 400 000 lei dift 
care cel mai mult pentru 
asigurări sociale, Învăță- 
mint și sănătate. Comerțul 
exterior este prevăzut să 
crească cu 10 la sută; pon
dere importantă se va a~ 
corda exportului care va. a_ 
junge la 21 ia sută. Se im
portă încă foarte mult: 
12,5 milioane tone petrol, 

2 800 000 tone cocs etc. Tre
buie să reducem importul 
și să mărim exportul pen
tru- a echilibra balanța co

mercială de plăți, a lichida 
in acest timp da.oria ex
ternă.

3. Sarcinile ce revin or
ganelor Și organizațiilor de 
partid. Toată atenția trebu
ie îndreptată spre realiza
rea producției fizice. Da
că realizăm producția fizi
ca se creează condiții și 
pentru realizarea produc
ției nete. Nu trebuie ad
misă depășirea producției 
decît acolo unde avem 
comenzi suplimentare Ia 
export. Nu trebuip să con
sumăm în plus materii 
prime și materiale.

• Respectarea neabătu
tă a normelor de consum 
la energie, combustibil, 
materii prime, materiale. 
Nivelele normelor actuale 
de consum sînt maxime. 
• aPlicarea fermă a noului 
mecanism economic, a au- 
toconducerii muncitorești 
și autogestiunii, realizarea 
beneficiilor planificate. 
Creșterea răspunderii fie
cărui colectiv pentru buna 
gospodărire a mijloacelor 
materiale. • dispunem de 
multe rezerve în ceea ce 

privește creșterea calită
ții produselor. Am intrat 
într-un cincinal al calității 
și eficienței; organiza
țiile de partid trebuie să 
facă totul pentru a spori 
competitivitatea produselor 
pe piața internă și interna
țională; este necesară mai 
buna organizare a întregii 
activități; folosirea cores
punzătoare a capacităților 
de producție; reducerea în. 
continuare a personalului 
neproductiv și trecerea lui 
în producție- • organele 
de partid, comuniștii să 
acționeze pentru întărirea 
spiritului de răspundere, a 
ordini) și disciplinei. Ac
tivul de partid, comuniștii, 
toți oamenii munci) tre
buie să acționeze cu fer
mitate pentru a asigura 
creșterea continuă a ro
lului conducător al parti
dului și realizării obiecti
velor economico-sociale 
stabilite pentru primul an 
al cincinalului calității s! 
eficientei.

Valeriu COANDRĂȘ. 
directorul cabinetului 
municipal de partid

lu.ru
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Elemente ale artei 
noastre populare

moștenite din preistorie
Ne pare interesant să 

prezentăm cititorilor noștri 
cîteva considerațiuni în le
gătură cu elemente și mo
tive ale artei populare, ca
re s-au perpetuat pe 
toriile străbune, din 
Jitie pînă azi. Odată 
plus va fi mărturisită 
tinuitatea noastră în 
țiu și timp. Etnografii ro
mâni au adus serioase con
tribuții la elucidarea le
găturii între manifestările 
artistice apărute Oe teri
toriul nostru din cele mai 
vechi timpuri — pictura 
ceramicii Cucuteni și arta 
populară actuală. De la 
bun început ele reprezentau 
o abstractizare a unor fe
nomene cu un conținut 
real ori expresii artistice 
legate de zei, credință etc. 
înțelesul lor primar s_a 
disipat odată cu trecerea 
secolelor și schimbarea 
mentalității umane. Din 
multitudinea motivelor 
geometrice moștenite în 
arta populară am ales două 
grupuri cu valențe deose
bite.

Iată curiosul mănunchi 
al semnelor denumite „so
lare": cercul tăiat în 
patru, șase ori chiar opt, 
spirala simplă orj dublă, 
X-ul cercul dublu ș.a. Toate 
acestea au fost interpreta
te ca simboluri solare și 
implicit s-a acceptat exis
tența unor credințe lega
te de astrul zilei. După 
cum afirmă specialiștii, 
cultul solar a fost o apa
riție relativ tîrzie în ideo
logia culturală a omenirii. 
Acesta a înlocuit în min
tea și manifestările exte
rioare ale oamenilor un 
altul, mai vechi dedicat u_ 
nei zeități pămîntene care 
semnifica devenirea, fecun
ditatea, Pe plan spiritual, 
cultul solar reprezenta o 
„scuturare", o debarasare 
de vechile credințe privind 
taina perpetuării vieții ve
getale în care subpă min
ted, întunericul aii rolul 

”lor important. Cultul so
lar semnifica lumină, or
dine, claritate și, rapor-

teri- 
neo- 

în. 
con- 
spa-

tat la timpul respectiv, re
prezenta un progres pe 
planul ideilor. Cercul a de
venit prin urmare un sim
bol al soarelui. După ce 
oamenii i-au pus spițe, 
cercul devine roată. Totul 
curge spre ideea mișcării 
Și de aici zgomotul pe ca
re îl face imaginarul car 
al zeității alergînd peste 
acoperișul'norilor. Mai târ
ziu roata cu patru sau mai 
multe spițe reprezenta nu 
numai zeitatea solară, ci 
și carul său, Fenomenul de 
simplificare a mers mai 
departe. Cum, oamenii au 
fost impresionați întotdea
una mai mUlt de fenomene
le violente, zgomotoase, 
neciclice, ei au transferat 
cu timpul asupra roții cru_ 
cifere doar înțelesul 
semn al tunetului-

Alt grup de elemente a- 
le ornamenticii populare 
îl constituie ,,S"_ul drept 
sau răsturnat, meandrele și 
„dinții de fierăstrău". Toa
te acestea sînt reminiscen
țe ale vechii credințe în- 
tr_o zeitate a pămîntului 
și subpămîntului. In imagi
nația oamenilor aceasta îm
bracă înfățișarea șarpe
lui și în „stăpînirea" lui 
se găsea apa, vegetația a- 
poi, cum am amintit, sub- 
pămîntul- Cultul șarpelui 
este întîlnit în religia și 
folclorul Egiptului antic. 
Astfel Renen-utet zeița fe
cundității avea, în imagi
nația egipteană, chipul șar
pelui. Chiar pentru stră
moșii noștri daci, contem
porani cu Decebal simbo
lul șarpelui era vechi: 
steagul lor înfățișa un 
trup de balaur avînd ca
pul de lup... Cu timpul, 
grație unor cauze interne 
societatea omenească a e_ 
voluat spre alte orizonturi. 
Totuși, noi, aici, în spa

țiul carpato-ponto-danubian 
am păstrat elemente ale 
unei vechi simbolistici a 
cărei studiere constituie un 
act de cunoaștere și respect 
pentru îndepărtații noș
tri strămoși.
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'Acum, cînd iarna este 
în plinătatea puterilor, 
muntele își deapănă mai 
puternic parcă nevăzutele 
chemări, care te îndeam
nă la drum lung, către 
înălțimile înzăpezite. Du
pă pregătiri temeinice, e. 
chipa noastră, sugestiv in- 
titulată „Pajura" — echi
pă care deja a dobîndit o 
anumită experiență în as
censiunile de iarna —• 
avîndu-i în componență 
Pe Ioan Barabasz, Viorel 
Bușu, Luis Chicet și Do
rn Obrejan — a porniț-o 
din nou pe drumurile 
muntelui, în sălbăticia în
ghețată a Parîngului, cu 
speranța petrecerii unor 
zile senine pe creastă,

Dar încă din prima zl 
de cînd am ajuns pe 
creastă, rafalele vîntului 
iscate din senin și norii 
negri, amenințători, îh- 
vălătucindu_se peste vîr- 
furi, prevesteau viscolul. 
Aproape de seară vîntul 
s_a intensificat brusc și 
a început să fulguiască 
mărunt. Noroc că nu 
ne-am instalat în Șaua 
Caprelor, cum inițial ne 
gîndisem, ci mult mai 
jos. Toată noaptea a 
colit puternic.

Dimineața, cînd 
pornit să hoinărim 
creastă, fără rucsacuri, 
doar cu colțarii, pioleții 
și-un colac de frînghie, 
parcă ne.am trezit în al
tă lume. Totul era alb, 
alb și înghețat. Zăpadă 
mare și afinată. Rache
tele, sau „virzobii", cum

Cronică nerimată

V. MORARU

Madam Georgescu și-a 
luat aspirator. De a- 
tunci nu mai are nici 
un fel de aspirații.

In ultimul timp cerul 
e tot mai plin de obsta
cole. Stimați poeți — 
potcoviți-vă Pegașii.

Chiar și perfecțiunea 
iși mai dă din cînd în 
cînd ciorapii la remaiat.

B. VALERIU

ALERGIE LA BORCANE

Anotimpul 
frumuseților de basm (I)
le spun vînătorii, deveni
seră de neprețuit la des
chisul pîrtiei, însă sub 
stratul proaspăt de ză
padă exista o pojghiță 
perfidă de gheață. Am 
privit uimiți refugiul în
gropat sub zăpadă din 
Șaua Caprelor și-am re
nunțat la rachete, punîn- 
du-ne colțarii, după care 
ne-am asigurat în coar
dă. O ceață densă ne îm
piedica să mai zărim îm
prejurimile cunoscute, 
dar pioleții au început 
să lucreze cu strășnicie. 
Pe porțiuni lungi am fă
cut trepte, pe altele doar 

V serpentine strînse, des- 
chizînd astfel prima pîr_

tie pe abruptul vîrfului.
Și jată-ne ajunși! Cita 

satisfacție, cînd vezi cum 
dințr-o dată corul se des
chide brusc, pentru cîte_ 
va minute, ca în fața o- 
chilor să-ți apară o lu
me ireală, fascinantă. A_ 
ceasta este măreția ier
nii; cînd contrastul stîn- 
cHor întunecate cu albul 
zăpezii îți relevă cu a- 
devărat dimensiunile și 
formele, adincimea depăr
tării, prăpăstiile sau as
cuțimea plină de măre
ție a vîrfurilor. Zăpezile 
sclipeau orbitor, pe toa
tă întinderea crestei, de 
care spînzu'rau cornișe 
lungi, vălurile de vînt...

Din văi, urcau valuri de 
ceață către vîrfuri zări
te în depărtare. Undeva 
în stingă, d intr-o mare 
de nori, s_a detașat 
brusc coasta prăpăstioasă 
a vîrfului Ghereșul, stră
lucind în lumina înălți
milor. Peste cîteva mi
nute, cețurile au năpădit 
iarăși culmile și orice 
priveliște ni s_a închis. ■

Am înșfăcat pioleții 
și-am coborît rapid pe 
vechile urme, întoreîn- 
dune în Șaua Caprelor, 
deloc deciși să riscăm ca 
viscolul să ne surprindă 
pe creastă. Abia spre sea
ră, în asfințit, cum frec
vent se întâmplă' la 
munte, cețurile au împie
trit în văi și ni s_a ară
tat „marea de nori", o 
imensitate stranie de for
me cenușii albicioase, i- 
rizînd pe alocuri în por
tocaliu, albastru, violet 
sau cenușiu, dincolo de 
care, soarele săgeta o lu
mină arămie-sîngerie 
peste creasta fisurată a 
Retezatului...

Ce noate fi mai frumos, 
ca această priveliște rară, 
nu oricui accesibilă ?! 
Doar cînd s(-> cernea pul
berea fină a înserării, 
cînn ultima geană de lu
mină se destrăma în ae
rul rece, ne.am desprins 
cu greu din contemplație, 
îuțindu.ne pașii către 
locui de înoptat...

(Va urma)
Doru CHICET
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Sînt anumite cazuri ca
re determină alergiile. 
Eu, de pildă, nu pot să 
suport borcanele. Cînd 
văd un borcan gol mi 
se face părul măciucă și 
mă apucă transpirația. 
Și cînd mă gîndesc cit 
le-am purtat în plasă! 
De la Aeroport în cen
tru, din centru la Pe- 
trila și iar la Aeroport, 
la Aninoasa și iar în 
centru. Am făcut kilo
metri întregi!

Intr-una din zile mi-a 
venit inima la loc. Intr-o 
alimentara n-are impor
tanță, numărul, la loc 
vizibil, am cițit pe un 
afiș, scris cu litere de-o 
șchioapă, următorul a- 
nunț: „Primim sticle și 
borcane". Să-mi pierd 
cunoștința nu altceva! 
Ani și dat buzna la ra
ionul cu pricina:

— Am și eu zece bor
cane, am zis, introducînd 
mina în plasă pentru a-l 
scoate pe primul.

— Unde să le punem? 
Nu vedeți că n-avem spa
țiu pentru ele?

— Bine, bine, dar afi
șul.,.

— Ah, afișul! Nu știți 
dv, cum se fac afișele...

Am continuat cursa. Cu 
perseverență dusă pînă la 
îndîrjire. Intr-un alt car
tier, în alte magazine, 
stînd de vorbă cu alți 
oameni, la fel de „bine
voitori" în a-mi rezolva 
problema.

— Nici dv. nu primiți 
borcane?

— Cine v.a spus că nu?! 
Se poate, tovarâșu’!... a. 
veni sarcină precisă...

Am radiat de bucurie. 
Intr-o secundă am 
die at 
gata 
cînd 
Uitat OVU.T», tU „ItUV,
apoi la vînzătoarea care 
îmi oferise o șansă, du
pă care ne-a spus, așa, ca 
pentru amîndoi:

ri- 
plasa pe tejghea, 
să scot borcanele, 
a venit „șefa". S-a 
scurt, întii la mine,

FOILETON

— Primim borcane cum 
să nu, dar acum n-avem 
spațiu pentru depozitare.,.

Din nou decepție! Cu 
plasa în mină am ieșit 
pe ușă val-vîrtej. Bor
canele „cîntau" în plasă 
ca la circ. In stradă pes
te cine dau? Vasilică, 
prietenul meu cel mai 
bun.

— Știu cu un loc unde 
se primesc ambalajele din 
sticlă, încearcă să mă îm
pace el. . .

Am plecat glonț intr- 
acolo. încă de. la intra
rea în magazin a trebuit 
să escaladez „munții" de 
ambalaje. Cu greu am a- 
juns în biroul șefului de 
unitate care, deja, intuind 
despre ce-i vorba, — a și

— Cum să nu, indica
ția este clară pentru toți, 
primim ambalaje din 
sticlă. Revalorificăm to
tul... , —

Cînd a văzut 
scot borcanele a 
la fugă strigînd, 
ra mare:

— N-am unde 
pun! Magazia este 
nă, în biroul meu 
poți arunca un ac... 
geți în altă parte...

crezut că înnebu-
N-am stat pe gîn- 

duri. Am plecat direct a. 
casă. Supărat foc. De a- 
tunci să nu mai văd bor
cane goale în fața ochi
lor. Nopți de-a rîndul am 
visat borcane. Mă ur
mărește un adevărat coș
mar de care nu pot scă
pa. De s-ar molipsi de 
boala asta și cei care 
nu-și fac datoria, care nu 
sînt în stare să .soluțio
neze această problemă. 
Acută, super-acută — 
cum vreți să-i ziceți.

P.S. Azi dimineață' la 
ușa unui mare „șef" în 
ale cărui atribuțluni in
tră rezolvarea acestei 
probleme „spinoase", a 
răsărit un munte de stic
le și borcane goale, ast
fel îneît nu se mai pu
tea răzbi afară. A făcut 
imediat alergie. („Șeful"!) 
Poate că așa se rezolvă 
problema!

Țara are nevoie.„
1 _ __i însă că

luat-o 
în gu-

să le 
pli- 
nu

Mer_

Am 
nesc.

TURISM, DRUMEȚII, EXCURSII

Pentru
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I
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...zăpada proaspăt căzută 
absoarbe sunetele și zgo
motele ? De ce ? 
că acestea cedează o par
te din energia lor sonoră 
aerului aflat in numeroa
sele spații dintre cristalele 
de gheață.

...săpunul a fost desco
perit în urmă cu aproxi
mativ 2000 de ani ? In tre
cut, oamenii își ungeau 
corpul cu ulei de măsline 
și sucuri sau cenușe din 
plante, pentru a ȘÎ-1 cu
răța. Plinius, scriitor latin 
care a trăit în sec. I e.n., 
amintește despre două fe
luri de săpun: moale și 
tare. Plinius spunea că să
punul este „invenție care 
dă luciu părului" și-i laudă 
pe gali pentru că I_au des
coperit.

„.persoanele care vor
besc mult trăiesc mult? A- 
ceasta este părerea unui 
cercetător de la Institutul 
de psihologie din Ohio — 
S.U.A., care pretinde că 
oamenii care vorbesc pu

țin suferă de anumite stre_
suri și ei nu „eliberează" 
energia acumulată, deci 
îmbătrînesc mai repede și 
trăiesc în consecință mai 
puțin. \ .

...anual se expediază în 
medie, în lumea întreagă 
40 de miliarde de scrisori? 
Cele maj multe în Anglia, 
cele măi puține în Iran. 
Pe zi, oficiile poștale din 
toată lumea transportă a_ 
proximativ 110 000 000 de 
scrisori, adică nici mai 
mult nici maj puțin decît 
76 000 pe minut. 
Culese de ing. I. BREBEN

ORIZONTAL: 1) înghe
țat; 2) Sursă de lumină •— 
în... dreapta „bourului!" ; 
3) Unitate de măsură pen
tru suprafață în Japonia — 
Han..., sadovenian; 4) Fri
gidere; 5) înghețați la... su
flet (fig) ; 6) Nel... încurca
tul ! — Trei... așchii! — 
Unu și unu la... romani; 
7) Proveniență himerică

Val. CODREANU
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Drept în... vie ; 8) între
prinderea de reparații și 
transporturi auto -y R !; 
9) Doi la... țintă ! — înghe
țați la... suflet (fig) — Se 
duce... ’iarna!; 10) Tare în... 
compresie — Februarie.

VERTICAL : 1) îngheța- 
tă ; 2) Pătură a la... Mărin 
— înghețate (fig); 3) în
ghețat; 4) Din... iarnă — 
Hoț prins de... mîini ! — 
Individ (reg) ; 5) Scos la... 
plimbare (fig) — Pe... a_ 
fară; 6) înghețat la... cap 
(fig) — Discordie; 7) Tare 
pe... cap; — Strigăt la... 
un... pahar; 8) Izvoare de 
steluțe albe (poetic) — R!; 
9) Dezghețați (fig) — Are 
un... făurar; 10) Tare — 
Din... iarnă, în... iarnă !

Teodor ȘTEFĂNUCĂ, 
Gh. FERAR și Mircea 

NEDESAN

Grafica și ilustrația 
Petru CRIȘANI
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Ieri, s-a încheiat vizita în țara noastră
a președintelui Republicii Arabe Siriene

încheierea convorbirilor oficiale Ceremonia plecării
(Urmare din pag. I)

noastre, în interesul reci
proc, al păcii, înțelegerii și 
cooperării internaționale.

Președinții N i c o 1 4 e 
Ceaușescu și Hafez Al-As- 
sad au convenit să continue 
dialogul româno-sirian la 
nivel înalt, care are un rol

Secretarul general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și secretarul ge
neral al Partidului Baas 
Arab Socialist, președintele 
Republicii Arabe Siriene, 
Hafez Al-Assad, au semnat, 
sîmbătă, 7 februarie, în ca

Propuneri 
la reuniunea

MADRID — Trimisul A- 
gerpres, Nicolae Chilie, 
transmite: extinderea și di
versificarea cooperării e- 
conomice, științifice și teh
nice, asigurarea accesului 
larg al tuturor statelor la 
cuceririle științei moderne 
și transferul rezultatelor a- 
cesteia în folosul progre
sului tuturor națiunilor re
prezintă temele majore care 
rețin, în aceste zile, atenția 
participanților la reuniunea 
de Ia Madrid, cu prilejul 
examinării — în organul 
de lucru numărul 2 al reu
niunii — a propunerilor con. 
crete avansate de diferite 
țări. Dezbaterile au evi
dențiat, între altele, conți
nutul și obiectivele cons
tructive ale celor două ini
tiative în acest domeniu 
prezentate de România.

Rcferindu_se concret la
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Pregătiri febrile la Minerul Ur'cani
Returul campionatului de 

fotbal se apropie eu pași 
repezi. Și chiar dacă e_ 
cliipele diu campionatul 
județean voi- începe ultime
le returul, .ele se numără 
printre primele care în
cep pregătirile. Așa cum 
fac cei de la Minerul U_ 
ricani. Iată amănuntele pe 
care le.am primit de la 
jucătorul-antrenor al a- 
cestei formații, Alexandru 
Kelemen: „Deși s_ai- pă
rea că distanța de 6 punc
te care ne desparte de li
der (Minerul Aninoasa — 
n.n.), ar putea fi hotărî- 
toare, noi nu ne împăcăm 
cu această jdee. Ca atare, 
am demarat pregătirile în
că din 14 ianuarie, odată 
cu efectuarea vizitei me
dicale. Urmează în con
tinuare o perioadă de pre
gătiri fizice. Jocuri
le de verificare vor în
cepe în prima jumătate a 
lunij februarie. Vom încer
ca să contractăm forma
ții valoroase în compania 
cărora să ne putem da 
seama de adevăratul po

determinant în extinderea 
și întărirea continuă a bu
nelor raporturi de strînsă 
prietenie și colaborare din
tre România și Siria, cons
tituind, totodată, o contri
buție de seamă la cauza 
luptei popoarelor pentru 
pace, progres, libertate și 
independență.

Semnarea Declarației comune
drul unei ceremonii Decla
rația comună.

După semnarea declarației, 
cei doi președinți și-au 
strîns mîinile cu căldură, 
s-au îmbrățișat cu prietenie.

La solemnitate au parti
cipat tovarășul Ilie Ver_ 
deț, alte persoane oficiale 
române șl siriene.

românești 
de ia Madrid 
conținutul- propunerilor ro
mânești, reprezentantul ță
rii noastre a subliniat că 
prima dintre ele răspunde 
preocupărilor actuale pri
vind creșterea calității pro
ducției agricole. Cealaltă 
propunere — a arătat el — 
izvorăște din necesitatea 
organizării optime și perma
nentizării colaborării bila
terale și multilaterale în 
acest important domeniu, 
din imperativul identificării 
unor măsuri concrete și e_ 
ficiente, care să ducă la 
așezarea acestei cooperări 
pe baze trainice, perma
nente, care să asigure ac
cesul larg, neîngrădit al 
Juturor statelor, în primul 
rînd al celor mai puțin dez
voltate, la cuceririle ști
inței și tehnicii contempo
rane, inclusiv la tehnicile 
de vîrf.

tențial dl echipei noastre". 
Iată și lotul cu care va 
juca in acest an Minerul 
Uricani : portarj — Găti și 
Sandu Iulian (junior), fun
dași — Bejan și. Corcheș 
(juniori), Kelemen Ale
xandru, Kelemen Paul. Po
pa și Birsan, mijlocași — 
Munteanu, Donciu, Costea, 
atacanți — Bălan, Andras- 
sy. Pușcaș, Vâsian, Diniș, 
Cîmpeanu și Băltaru.

Daniel T. ALEXANDRU

Concurs de săniuțe
Consiliul municipal pen

tru educație fizică și sport 
in colaborare cu consiliul 
municipal al organizației 
pionierilor, organizează in 
Paring, astăzi, ora 9,30, 
etapa județeană a Cupei 
pionierului 1> săniuțe. La 
această competiție 
participă pionie
rii clasați la nivel de co
mune, orașe și municipii. 
Valea Jiului este reprezen
tată de 20 concurenți (10

Sîmbătă, s_a încheiat vi
zita oficială de prietenie e- 
fectuată în țara noastră, la 
invitația secretarului gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de către secretarul general 
al Partidului 'Baas Arab So
cialist, . președintele Repu
blicii Arabe Siriene, Hafez 
Al-Assad.

In încheierea ceremo
niei, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Hafez Al-As
sad au închinat o cupă de 
șampanie pentru dezvoltarea 
colaborării multilaterale 
dintre țările, partidele și 
popoarele noastre, în inte
resul reciproc, al cauzei pă_ 
cii și colaborării în lume.

PRELUNGIREA STĂRII 
DE ASEDIU. Junta de gu_ 
vernămint din Salvador a 
hotărit prelungirea cu tacă 
30 de zile a stării de ase
diu, decretată, la 6 martie 
1980, datorită violenței po
litice din țară. După cum 
se știe, în Salvador auto
ritățile încearcă, pe calea 
confruntării armate, să 
stăvilească o puternică 
mișcare insurecțională. 
Starea de asediu a fost 
prelungită în fiecare lună, 
după decretarea ei, anul 
trecut.

COMUNICAT. Agenția 
de presă a Emiratelor A- 
rabe Unite — -WAM — a 
difuzat un comunicat al 
miniștrilor afacerilor exter
ne ai țărilor din zona Gol
fului, în care se grată că, 
în cursul reuniunii de la 
Riad, a fost adoptată ho_ 
tărîrea privind crearea 
Consiliului de cooperare a 
statelor din zona Golfului. 
Țările membre ale Consi

Etapa de zonă a campionatelor republicane școlare
Semenicul a găzduit re

cent etapa de zonă a cam
pionatelor republicane șco
lare pentru probele de 
schi fond și alpin, etapă 
la care au participat re
prezentanții județelor Al
ba, Hunedoara, Vîlcea. 
Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt 
și Caraș-Severin. Condițiile 
excelente de întrecere au 
permis reprezentanților 
municipiului nostru, care 
au alcătuit reprezentativa 

fete și 10 băieți). Printre 
favoriții concursului se nu
mără : Simona Almășan, 
Șc. gen. nr. 1 Petrila, Eu
genia Teodorovici, Șc. gen. 
nr. 6 Petrila, Lucian Boța, 
Șc. gen. nr. 4 Petroșani. 
Concursul se desfășoară în 
două manșe. In afara titlu
lui de campionj județeni 
se va stabili și echipa ju
dețeană care va participa 
la finala pe țară din 14—15 
februrie,. la Vatra Dornei.

Solemnitatea plecării înal
tului oaspete a avut loc pe 
aeroportul Otopeni.

Președinții Nicolae 
Ceaușescu și. Hafez Al-As
sad au sosit împreună la 
aeroport.

Numeroși locuitori ai Ca
pitalei. precum și tineri si
rieni care studiază în țara 
noastră au salutat cu căl
dură și simpatie pe pre
ședinții Nicolae Ceaușescu 
și Hafez Al-Assad,

O gardă militară aliniată 
pe aeroport a prezentat o- 
norul. Au fost intonate im
nurile de stat ale Republicii 
Arabe Siriene și Republicii 
Socialiste România. In a- 
cest timp, în semn de sa
lut, au fost trase 21 de sal
ve de artilerie.

Președintele N I c o 1 a e 
Ceaușescu și președintele 
Hafez Al_Assad, au trecut 
în revistă garda de onoare.

In continuarea ceremo
niei, președintele Hafez 

liului vor situa pe prim 
plan promovarea unor re
lații de colaborare în di
verse sfere de activitate, 
vor acționa în direcția dez
voltării colaborării cu alte 
țări în domeniile politic, 
economic, comercial șl își 

vor aduce contribuția la. 
soluționarea pe cale paș
nică a problemelor liti
gioase din zonă.

CHEMARE. Președintele 
P.C. din Austria, Franz 
Muhri, a adresat tuturor 
forțelor progresiste din 
țară chemarea de a pro
testa împotriva intențiilor 
de amplasare a armei cu 
neutroni în Europa occi
dentală. înfăptuirea unor 
asemenea planuri —> a de
clarat el — sporește peri

județeană, să aibă o com
portare foarte bună, reu
șind să se califice pentru 
etapa finală atit prin cei 
6 alpiniști cit și cei 7 fon- 
diști. Dar iată și rezulta. 
te.e înregistrate de concu- 
renții noștri în probele 
desfășurate ; SCHI FOND; 
băieți, 10 km: 1. Ioan Cri- 
șu — 40’27”05 ; 4. Adrian 
Fiaidăr — 43’50”08; 14. Er
nest Czimbalnioș — 
46'47” 06, — toți de la Li
ceul Vulcan; fete, 5 km:
1, Lucia Scurtu (Liceul 
chimic Lupeni) — 22’49”2;
2. Paulina Frîncu (Liceul 
Vulcan) — 22’58”7 ; 5. Ga
briela Pop (Liceul Vulcan)
— 24’50”00; 7. Voica Aniza
(Șc. gen. 4 Vulcan) — 
24’38”00 ; ștafeta 3x10 km, 
băieți: locul 1 — 127’27”
(Fiaidăr, Czimbalnioș, Cri- 
șu); ștafeta 3x5 km, fete: 
Locul I — 72’30” (Frîncu, 
Pop, Scurtă) ; SCHI AL
PIN ; slalom fete — 2. Ni- 
coleea Arman (Liceul ma- 
tematieă-fizică Petroșani)
— 109”2; 5. Tiberica Rad

Al-Assad, persoanele
oficiale siriene și-au luat 
rămas bun de la tovarășul 
Ilie Verdeț, de la celelal
te persoane oficiale române 
prezente pe aeroport. :

La scara avionului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
și_a luat rămas bun de la 
Abdel Halim Khaddam, vi
cepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministrul aface
rilor externe, de la celelal
te persoane oficiale care 
l_au însoțit pe președintele 
Republicii Arabe Siriene în 
vizita efectuată în țara 
noastră. __

In aplauzele celor pre- 
zenți pe aeroport, președin
tele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Hafez Al-Assad 
și_au luat un călduros ră
mas bun, și-au strîns cu 
cordialitate mîinlie, s.au 
îmbrățișat.

La ora 12,30, avionul cu 
care călătorește președin
tele Hafez Al-Assad a de
colat.

colul unui război nuclear, 
care ar putea avea cele 
maț nefaste urmări pentru 
țările europene.

AVERTISMENT. Can
celarul federal al Austriei, 
Bruno Kreisky, s-a pro
nunțat pentru continuarea 
politicii de destindere —- 
transmite agenția France 
Presse. Șeful guvernului 
austriac a avertizat că si
tuarea Statelor Unite pe-o 
nouă poziție de forță ar 
putea afecta serios clima
tul internațional.

ASASINAT. Elemente 
teroriste aparținînd ra
murii militare a organiza
ției separatiste basce ETA 
l-au asasinat, vineri, pe 
inginerul șef al societății 
spaniole „Iberduero", pe 
care îl răpiseră cu o săp_ 
tămtaă în urmă. După 
cum relevă agenția France 
Presse, numeroase perso
nalități politice spaniole 
au incriminat acest nou 
asasinat.

(Șc. gen. 3 Vulcan) — 
1Z2”3; băieți; 2. Edmund 
loja (Șc. gen.. 6 Lupeni) — 
102’2; 4. Tiberiu Suciu 
(Lie. ind. Petroșani) — 
10ă”0; 5. Dumitru. Lazăr
(Lie. ind. Petroșani) — 
114’0; slalom uriaș, fe
te: 3. Nicoleea Arman — 
127”6, 8. Tiberica Rad — 
148”7. Băieți: 1. Dumitru 
Lazăr — 109”8, 4. Nicolae 
Pătrașcu —■ 123”3, 5. Ti
beriu Suciu — 124’’9.

La etapa finală vor mai 
participat din municipiul 
nostru și elevii: Iudith

’ Kacso, Ileana Vladislav, Si
mona Costinaș, Florian Fi
lip, Horațiu Țipțer, Sil- 
vian Gabriel și Iudith Kor- 
do, prezenți, în această pe
rioadă, la competițiile K- 
publicane și lotul național. 
Competiția finală de schi 
alpin se va desfășura Ja 
Sinaia în perioada 12—14 
februarie, ijr la schi fond, 

-la Păltiniș, în perioada 31 
martie — 1 aprilie.

Prof. Alfred IMLING

FILME
8 februarie

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Titanic Vals; 
Republica : Țara cailor 
sălbatici; Unirea: Roiul.

PETRILA : Șaua de 
argint.

LONEA: Rocky II.

ANINOASA : Singur 
printre prieteni.

VULCAN — Luceafă
rul : Cuscrii; Muncito
resc: N.u-mi furați co- | 
pilul. j

LUPENI — Cultural: I 
Rețeaua „S“ ; Muncita- I 
resc : Drapelul rupt. ;I

URICANI: Micuța Mo, > 
I-1I. ;

9 februarie

PETROȘANI — 7 No
iembrie : O să fiu cu
minte, bunicule; Repu
blica : .Bilet de întoar
cere ; Unirea: Cuscrii.

PETRILA : Șaua de î 
argint.

LONEA: Prietenii mei 
indienii.

VULCAN — Luceafă
rul : Proba focului și 
apei; Muncitoresc: 
Nu-mi furați copilul.

LUPENI — Cultural : 
Fetița și calul; Munci
toresc: Drapelul rupt.

URICANI: Micuța Mo, 
I-II.

TV

8 februarie
8,30 Tot înainte !
9,15 Film serial pentru 

copii : Contele de 
Monte Cristo. E_ 
pișodul 9.

9,40 Omul și sănătatea. 
10,00 Viața satului.
11.45 Bucuriile mfizicii. 
12,30 De strajă patriei. 
13,00 Telex.
13,05 Album duminical. 
16,00 Telesport.
17.45 Ecranizări — Ca_ 

ragiale „înainte de 
tăcere7' ultima 
parte.

18,35 Micul ecran pen
tru cei mici.

19,00 Telejurnal.'
19,20 Călătorie prin ța

ra mea.
19.45 Varietăți în post- 

rcstarrt.
20.45 Film artistic : O- 

rnul cu mască de 
fier.

22.25 Telejurnal,

, 9 februarie

16.00 Emisiune în limba 
maghiară.

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

nomică.
19,40 Orizont tehnico- 

științific.
20.25 Roman foileton 1 

Trecea un călăreț. 
Episodul 9.

21.20 Cadran mondial.
21.45 Sanie cu zurgălăi 

— program muzi
cal folcloric.

22,05 Telejurnal.


