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(CLASA MUNCITOARE A

forță promotoare a progresului multilateral, 
militantă activă pentru destindere și pace i

Misiunea de pace, 
solidaritate și colaborare 

întreprinsă de președintele 
NICOLAE CEAUȘESCU 
pe pămîntul Africii 

s-a încheiat

0

înapoierea în Capitală

Strîns legată de cele mai avansate mijloace de producție și ocupînd locul . principal în sfera creației materiale, muncitoare din țara noastră s-a Tfidicat, cu o vigoare crescîndă, încă din primele momente ale intrării sale pe a- reha istoriei, afirmîndu-se în lupta împotriva exploatării și asupririi, pentru dreptate, pentru o viață mai bună și mai demnă. Izbînzile repurtate într-un îndelungat proces revoluționar de această forță umană, purtătoare a unor'calități unice, născute din propria ei condiție socială, succesele obținute în perioada construcției pașnice, • .-prospectivele luminoase pentru care luptă necontenit, în . vederea ridicării patriei pe noi culmi de ' civilizație— sînt tot ătîtea temeiuri ale rolului determinant ce-1 deține în evo- ' luția societății.Importantele victorii revoluționare din trecut, încununate prin eliberarea patriei și preluarea puterii. politice de către clasa muncitoare, marile realizări din ă- nii socialismului-sînt indisolubil legate di» activitatea laborioasă, teoretică și practică, desfășurată de partidul comunist, exponentul cel mai fidel al idealurilor și aspirațiilor de tate ale tuturor celor conducerea partidului, pace Și prosperi- ce muncesc. Sub procesul edifîeă-

rii societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră înregistrează ritmuri accentuate și dimensiuni care au reținut atenția opiniei publice mondiale, poporul nostru consolidînd tot mai mult cuceririle sale revoluționare, înscriind în cronica de aur a acestor ani victorii de răsunet. Avînd un conținut nou, bogat și specific, revoluția tehnico-științifică declanșată în societatea noastră se desfășoară integral, în toată complexitatea ei, punînd din nou în lumină virtuțile și calitățile clasei muncitoare —■ capacitatea sa organizatorică și de conducere, potențialul său creator, conștiința sa înaintată, *de făuritoare liberă a unei orinduiri superioare.Pe planul vieții interne, etapa inaugurată de Congresul al IX-lea, continuată și amplificată prin obiectivele stabilite de Congresele al X-lea și al XI-lea, a deschis un nou cadru, cel mai fructuos, în dezvoltarea forțelor de producție și adîncirea procesului de democratizare a întregii vieți sociale. Pe plan extern, aceeași etapă a adds eorifirmări sprijinul , ideilor care este a- noastră muncitoare.deplîne în progresiste de nimată Clasa
b în întîmpinarea

zilei de 1 Mai
MINERII LUFENIULUI AU EXTRAS 

PLAN, DE LA ÎNCEPUTUL ANULUI

33000 tone de cărbuneLa încheierea a 100 de deplinirea și depășirea rit- zile lucrătoare trecute din mică a sarcinilor planifi-ț acest an, minerii Lupeniu- cate, lui raportau cu mîndrie îri-
& • 33 000 tone de cărbune au fost extra

se suplimentar în acest an — succes înre
gistrat cu 5 zile înainte de marea sărbătoa
re a muncii.

• La nivelul sectoarelor, cele mai mari rea
lizări de la începutul anului le au sectorul IV — 
plus 18 381 tone și sectorul VI - plus 12 682 de 
tone.

• In această lună, la zi, mina Lupeni are 
cea mai mare producție suplimentară din 
bazin — peste 4000 de tone cărbune și cea 
mai mare depășire a productivității muncii 
planificate.în cărbune — plus 658 kg/post.

Cu angajamentul 

îndeplinit
La sporirea confortului 

din locuințele cetățenilor 
municipiului nostru o con
tribuție deosebită o are și 
colectivul secției de mobi
li Livezeni. De aici au fost 
livrate, în timpul scurs din 
anul în curs, 220 canapele 
cu bibliotecă „Nora II", 
peste 300 canapele „Di- 
ham', dulapuri, diferite 
sortimente de măsuțe, dor
meze duble și simple, pă
turi pentru copii. Colectivul 
de aici s-a angajat ca in 
cinstea zilei de 1 Mai să 
livreze in plus 50 canapele 
„Nora ii", 40 canapele „Di
bacii' și 2009 mc de uși și 
ferestjre. 1

La blocul 69 din Petro
șani se ridică un nou ni
vel la cel de doilea
tronson.

Au fost de față ambasadorul Republicii Arabe Egipt, Abdel Aal Nayei, însărcinați! cu afaceri ad- interim ai Jâmahiriei A- rabe Libiene Populare Socialiste, Said S. Tarmissi, Republicii Gaboneze, Simon Ngambiga, Republicii Burundi, Mpimbariko- meye Leopold, și Republicii' Democratice Sudan, Salih Abdic Mashamoun.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, rășa s-au seara, în Capitală din vizitele oficiale de prietenie întreprinse în Ja- mahiria Arabă Libiana Populară Socialistă, Republica Gaboneză, Republica Populară Angola, Republica Zambia, Republica
A 

încheierea vizitei în 
Republica Democratică Sudan

împreună cu tova- Elena Ceaușescu, înapoiat, miercuri
Populară Mozambic, Republica Burundi, Republica Democratică Sudan și din vizita de prietenie în Republica Arabă ' 'Tovarășul Ceaușescu și Elena Ceaușescu salutați la sosire răși din conducerea partid și de stat, cători de instituții trale și organizații ștești, personalități vieții științifice și turale, generali.

Egipt.Nicolae tovarășa au de fost tova- de condu- cen- ob- ale cul-
(Continuare în pag. a 4-a)

Plecarea din KhartumPenultima etapă a misiunii de pace, solidaritate și colaborare întreprinse de președintele Republicii Socialiste România, tovarășul N i c o 1 a e Ceaușescu, și tovarășa Elena Ceaușescu în Africa — vizita oficială în Republica Democratică Sudan, efectuată la invita-' tia președintelui Gaafar Mohammed El Nimeiri — a luat sfîrșit miercuri, 25 aprilie.

Vizita în Sudan, ca și în . celelalte state cuprinse în- itinerariul călătoriei, a confirmat trăinicia relațiilor de prietenie și colaborare în diverse domenii de activitate dintre România și aceste state, de conlu- ■ crare activă' pe plan internațional în vederea în-

făptuirii obiectivelor de dreptate și echitate în raporturile dintre state, de sprijinire a mișcărilor . de eliberare națională, pro- . movare a cauzei păcii și progresului în lume.Pe întreg parcursul că-
(Continuare in oag a 4-a»

VĂ INFORMAMîntreruptă pentru o nouă reglare a cablului în vederea sezonului de vară, circulația cu tele-r scaunul va fi reluată sîmbătâ după-amiază. După cum am aflat, înce— pînd de astăzi pînă sîm- bătă se lucrează intens, astfel încît transportul turiștilor la sfîrșit de săp- tămînă să decurgă normal. (I.M.)
In. cadrul „Serilor tineretului petroșăneah", azi

are loc la Casa de cultură -expunerea' „Carierismul — mod de comportare specific moralei burgheze", urmată de discuții și dezbateri. Expunerea face parte din ciclul răs-„Tinerețe, educație, ponderi". (Al. Cor.)
♦--------------La faza județeană „Crosului pionierilor" — au participat, pe categorii de vîrstă, 12 pionieri din Valea Jiului. Printre cîștigători se află Rodlca Udrescu (Școala generală nr. 6 Petroșani) — locul II ; Marius Vilceanu (Școala generală nr. 5 Pe-

a

troșani) — locul II ; Ma- rinela Bit (Școala generală nr. 5 Petroșani) — locul III. (T.S.)
■' ♦ -------------- -----Constructorii din Petroșani aii început lucrările 

la un nou bloc de locuințe. Este vorba de blocul 
15, de pe strada Vasile Boaită, cu 110 apartamente, din care 00 vor fi predate locatarilor în acest an. (C.I.) ■

VA INFORMĂM

I

Relatări despre vizita de prietenie efectuata 
de președintele Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, îm preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu în Republica Ara bă Egipt — în pag. a 4-a.

NVESȚIȚIILE • INVESTIȚIILE •INVESTIȚIILE

Fabrica de mobilă Petriia 
va fi terminată ia timp 
ne asigură constructorii

Printre întreprinderile industriale ce se constru
iesc în Valea Jiului, ' se numără și 
fabrica de mobilă din orașul Petriia, 
care urmează să producă pînă la finele anului circa 
6500 garnituri de mobilă. Sarcina de a construi acest 
obiectiv a revenit Trustului de construcții industriale 
Timișoara, de unde a fost deplasat la Petriia un Iot 
de construcții și unul de instalații. Lucrările începute 
încă din anul trecut se află în prezent într-un stadiu 
avansat. Dar pînă la termenul scadent — iunie 1979 
— nu au mai rămas 
șantierul din PetriiaIn apropierea halei prefabricate, unul din biectivele principale ; fabricii, îl întîlnim pe tehnicianul Grigore Boeru, șeful lotului de instalații, venit pentru cîteva zile de la Timișoara să rezolve unele problemă operative, în șantier. „Am început deja montarea Utilajelor pe flux — arăta interlocutorul — și se ivesc foarte multe necazuri. Ori nu sint asigurate mașinile în ordinea montării, ori nu putem întotdeauna menține ritmul impus de constructori. De aceea .am venit cu încă o echipă de lai Timișoara. Intenționăm să terminăm unele lucrări pînă la sfîrșitul lunii". Aflăm, de asemenea, că la hala de prefabricate structura de rezistență ca Și partea de arhitectură .șînt aproape terminate. S-a creat, deci, front de lucru pentru montare. De asemenea, magazia de produse finite este terminată 

in «întregime, se lucrează

; decît două luni. Jată-ne deci pe 
printre constructorii bănățeni.deo-ale. la instalațiile de iluminat și de stins incendii. . „A- ceastă lucrare va' fi pusă la dispoziția instalatorilor p’.nă la 30 aprilie — arăla 

I'etru Bordea, șeful lotului de construcții. Intr-o situație asemănătoare se a- flă. unul din rezervoarele de la gospodăria de apă, care tbt pîiiă la sfîrșitul lunii va_.fi terminat, con- tinuîpd apoi cu .cel de al doilea rezervor. In rîndul lucrărilor avansate putem include și șopronul unde se vor depozita materialele ce urmează a fi refolo- 
sile". ' f. ..Parcurgem împreună cit cei doi șefi de lot întregul traseu cu graficele și pro-: iectele fluxului tehnologic în față. Ni se prezintă astfel pe fiecare lucrare în parte situația realizărilor cît și a sarcinilor viitoare. Argumentele interlocutorilor ne conving că pînă
Constantin IOVANESCU

(LeuOouarr ia
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Pe agenda de lucru a 
organizațiilor de partid

O obligație mereu actuala

„Tribuna muncii de partid"l’este 700 de exemplare din noul număr al publicației „TRIBUNA MUN
CII DE PARTID' au fost difuzate în organizațiile de bază din întregul municipiu, încă din ziua apariției.Noul număr cuprinde un sumar bogat fiind de un real sprijin în activitatea de popularizare și în organizarea. înfăptuirii hotărârilor organelor superioare de partid. Din cuprinsul publicației relevăm documentele Plenarei C.C. ăl P.C.R. din 29 martiei ăicț, cuvîntarea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolas Ceausescu, rostită eu acest prilej, Ho- tărîrea Consfătuirii pe țară eu cadrele de conducere din industrie, construc- ții, transporturi și agricultură din 5—6 martie a.c., angajamentul organizației județene de partid Hunedoara ■listă în întrecerea soeia- între comitetele ju-

Calitatea asistenței stomatologiceanaliză temeinică a făcuta recent, în or-Petroșani, asistenței asigurată specializate
o fost gamzația de partid de la policlinica din asupra calității stomatologice prin cabinețele uin localitate. A reieșit, cu acest prilej, că datorită condițiilor mereu îmbunătățite precum și pregătirii corespunzătoare a cadrelor medicale, a răspunderiiprofesionale, man if estateîn această importantă activitate socială, asistența acordată oamenilor muncii a înregistrat noi parametri cantitativi și calitativi. Medicul Constantin Blen- <iea, șeful secției, a reliefat importanța muncii politice desfășurate în organizația de bază în vederea .creșterii exigenței comuniștilor pe linia perfecționării pregătirii profesiona- le pentru destășurarea u- nof activități terapeutice, .profilactice și curative complexe, școțînd in evidență preocupările constante manifestate 'în acest sens de șefii cabinetelor și Vasile COCHECI, 

activist de partid

Uzina electrică ParoșeniMăiestrie și pricepere
ÎNCADREAZĂ de urgență

De

Emil DEMIAN

cu în-

Aspecl din laboratorul 
Petroșani.

preparate
Foto : Gh. OLTEANU

De mai mulți ani, laboratorul de preparatte, reci din. Petroșani se situează printre unitățile fruntașe ale sectorului de alimentație publică.,aici, din unitatea nr. 341, sînt aprovizionate produse de calitate, tr-un sortiment bogat, în mod operativ, unitățile beneficiare din Petroșani, Aninoasa, Petrila și Lo- nea.Zilnic, personalul unității, condus cu răspundere de loan Ilieș, dă dovadă de-preocupare și măiestrie în pregătirea celor peste 35 de sortimente de preparate.

dețene de partid pe acest an, măsurile adoptate de plenara comitetului județean privind realizarea prevederilor de plan și a programului suplimentar pe 1979, în lumina sarcinilor reieșite din lucrările Consfătuirii pe țară. . Publicația mai cuprinde alte hotărîri ale organului județean de partid. Grupaje adecvate se referă la metoda conducerii - de către partid a economiei, la metodica muncii organizatorice și de propagandă, precum și la o inițiativă muncitorească înaintată aplicată cu succeș în Valea Jiului.„Tribuna muncii de partid" — editată de secția de propagandă a Comitetului județean de partid — 
se dovedește, și prin acest număr, deosebit de folositoare în orientarea muncii politice desfășurate în ganizațiile de bază. or-

SilviaNagy Aure- Lind-
ceilalți , lucrători din cabinete și laboratorul de tehnică. dentară : dr. Banacu, Ana Cinoa, Iosif, Lavinia Matei, lia Tat, Alexandru ner, Paula Crușoveanu, Olga Bochiș și alții.Numărul mare de tratamente realizate numai în trimestrul I (peste 24 600 la adulți, și 2100 la copii) precum și de consultații (3445, respectiv, 548 la copii) ilustrează dimensiunile activității desfășurate de colectivul secției. La a- ceasta adăugăm calitatea lucrărilor, realizate după metode și practici moderne, care au adus întregului colectiv’ aprecieri partea pacienților.O preocupare sporită te acordată, în acest intensificării acțiunilor i filactice și de depistare a deficiențelor dentaro-ma- xilare în rîndul elevilor, îndeosebi din ciclul I.

dini es-an, pro-

Tntre preocupările constant manifestate de colectivul laboratorului, la loc de frunte se situează efortul consacrat realizării unor noi produse solicitate ‘ de beneficiari. Astfel, pe lîngă specialități la grătar — miei, cîr- năciori, pui — aici sînt pregătite cele din pește, ouă, făinoase, legume ■ și alte sortimente, apreciate de consumatori.Privită prin prisma cifrelor .strădania acestui colectiv se materializează în realizarea lună de lună. a sarcinilor de plan.

Apărarea vieții oamenilor și a bunurilor 
materiale împotriva incendiilorApărarea vieții oamenilor și a bunurilor materiale împotriva incendiilor constituie o problemă de interes general la rezolvarea căreia trebuie să participe organele de stat, conducerile organizațiilor socialiste, precum și toți cetățenii.In scopul verificării modului în care sînt. cunoscute și se respectă norme

le de prevenire și stingere a incendiilor, precum și măsurile de evacuare a personalului, cumpărători-- lor și a bunurilor materia
le din unitățile comerciale, în perioada 12—17 aprilie a.c., un grup de specialiști împreună cu reprezentanți ai organelor locale de partid a efectuat un control în localitățile Văii Jiului. S-a constatat cu acest prilej că majoritatea conducătorilor unităților vizitate sînt preocupați de luarea tuturor măsurilor pentru a- sigurarea securității oamenilor și bunuriloy materiale împotriva incendiilor.Cu ocazia controlului au fost însă depistate și rinele încălcări ale normelor de prevenire și stingere ,a incendiilor de . către unii conducători, membri ai comisiilor tehnice P.S.L și personal muncitor. 
La întreprinderile comerciale din Lupeni și Vul- 
••••••••••••••••«•••»••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Clasa muncitoare
(Urmare din pag. I)la sfîrșitul lunii iunie constructorii timișoreni iși vor încheia misiunea la a- cest obiectiv. De fapt angajamentul lor este chiar de a devansa cu cîteva zile predarea la beneficiar în vederea probelor tehnologice. Bineînțeles, un rol deosebit îl va avea și beneficiarul în urgentarea a- provizlonării ritmice cu utilajele necesare, conform graficelor de montare pe flux. Montajul utilajelor

— sudori — strungari
— lăcătuși și lăcătuși reparații vagoane 

electricieni 
șefi echipă cale
ingineri electromecanici și termiști

— magazioner

Condițiile de pregătire și vechime con
form prevederilor Legii nr. 12/1971.

Retribuirea conform prevederilor Legii nr. 
57/1974 și Decretului nr. 188/1977

Informații zilnice la biroul personal.

can și Spitalul Lupeni nu au fost încă date decizii pentru numirea comisiilor tehnice P.S.L și nu există planuri cu măsurile de a- - Petroșani parare împotriva incendiilor. Nu se asigură peste tot instruirea lunară personalului muncitor trimestrială a șefilor de u- nități. Au fost întîlniți șefi, de unități care au declarat că nu li s-ă făcut nici Un instructaj, pe linia prevenirii și stingerii incendiilor. Astfel de fost semnalate Mixtă Lupeni xul alimentar gestionarbu, I.C.S. Mixtă Vulcan — unitatea nr. 277, gestionară Cătălina Moanță, unitatea nr. 50, gestionară Felicia Nedelcu, depozitul l.C.R.A. Petroșani, gestionar Alexei Cadar.O situație mai deosebită' s-a constatat la orașul Urieani, patru persoane nici una nu a cum trebuie să în caz de incendiu. .Deși unitatea dispune de plan de evacuare a creșei în . caz de incendiu, acesta nu era cunoscut de personalul unității.La unele unități nu se acordă atenția cuvenită dotării cu mijloace inițiale de stingere — stingătoare,

ași
situatii au la ' I.C.S.—. comple- Uricani —, Gheorghe Bar-

ereșa din unde din verificate,, cuno^-ut acționeze

șantierulrealizările primei părți . Fără a uza de ci- spune că lotul și-a pianul la toți in- ceea ce a permis unei bune și, im- înșerierea în . grafi- execuție. Nu pu- e, in aceste cond:- pe cei care și;adus din contribuția la aceste deosebite. Reți- Ipele conduse de Grigoraș, MihaiVenjaniin Gre-

se află în toi. Constructorii definitivează în prezent unele lucrări anexe, cum sînt clădirea funcțiunilor comasate, care ’ deja se află la structural de rezistență, precum și anexele halei de fabricație. Oricum, chiar claeg aceste obiective nu șînt într-un stadiu destul de avansat, nu vor1 constitui o piedică în calea finalizării în termen a lucrărilor. înainte de a părăsi șantierul ne interesăm de a anului f're vom realizat dieatorii, devansarea părți din lucrări plicit, cele cie tom omit ții. 1 plin rezultate ncm ceh Dumitru Cojocarii, cea, Vasile Otves, Ludovic Cri.șan și alții care au făcut tot ce le-a stat in putință pentru ca acest obiectiv», spre care iși îndreaptă atenția locuitorii Petri- lei, să fie pus în funcțiune la termenul stabilit.

de 
de

lopeți, lăzi cu nisip —, și întreținerea acestora. Astfel de situații s-au constatat la depozitele l.C.R.M. " ’ , i — gestionariVictoria Soceanu și Elena Bottyan, depozitul l.C.R.A. — gestionar Alexei Cadar, iar in alte unități mijloacele de stingere inițialei nici nu au fost găsite — cazul policlinicii Lupeni.Multe din instalațiile e- lwtrice sini executate și exploatate necorespunzător. S-au întîlnit tablouri 
siguranță fără cutie 
protecție și cu siguranțe 
supradimensionate (restaurantul „Jiul" — Lupeni, motelul „Gambrinus", complexul comercial Urieani, complexul comercial Pe
trila, cabana Peștera Bolii, spitalul și policlinica . din Lupeni, complexul comercial Vulcan — alimentara 277) ; prize defecte, consu
matori racordați direct la 
doze (la laboratorul de cofetărie Petrila, spitalul și policlinica Lupeni, depozitul l.C.R.A. Petroșani); 
aparate electrice și corpuri 
de iluminat amplasate în 
apropierea materialelor 
combustibile (la depozitul l.C.R.A. Petroșani, halele Petroșani, spitalul Lupeni).In mod greșit, în casele scărilor se depozitează diferite mărfuri, ambalaje, materiale (spitalul Lupeni,

(Urmare din pag. 1)Aeționînd permanent pentru întărirea unității țărilor socialiste în care, au triumfat ideile revoluționare ale proletariatului, pentru adîncirea solidarității cu mișcarea muncitorească internațională, partidul și statul nostru au contribuit și contribuie permanent la creșterea rolului clasei muncitoare și tortelor’ democratice de pretutindeni, in mișcarea amplă pentru destindere și pace. Inițiativele statornice, soluțiile propuse de partidul și statul nostru în rezolvarea marilor probleme ale contemporaneității, relațiile de prietenie și colaborare dezvoltate cu toate forțele progresiste iubitoare de pace, cu toate popoarele lumii, dovedesc esența unei politici care nu s-a abătut și nu se va abate nicicînd de la idealurile clasei ce o reprezintă — clasa muncitoare, producătoare de bunuri, proprietara acestor
Instrumente practice, sigure 

și avantajoase de economisire 
asigurate de C.E.C.

CONSEMNAȚIUMCASA DE ECONOMII ȘI CONSEMNAȚIUM pune la dispoziția populației variate instrumente de economisire prin care se pot efectua depuneri in modalități diferite prin toate unitățile sale operative.Venind în sprijinul oamenilor muncii care doresc să devină depunători consecvenți la CEC, există modalitatea simplă și avantajoasă ele economisire ; 
depunerile cu regularitate prin virament pe bază de 
consimțămint scrisDepunerile se fac pe baza liberului consimțămint al cetățenilor, ele avind un caracter strict voluntar.Sumele cc se depun pe baza consiințămîntului, completat la dorința solicitantului și reprezimtînd retribuția integrală sau parțială a acestuia, sînt înscrise în libretul de economii sau în contul personal emis pe numele său.Depunerii? cu regularitate (lunar) sînt deosebit de avantajoase, deoarece în felul acesta se pot economisi treptat sume însemnate, evitîndu-se totodată deplasările la uniățile CEC pentru efectuarea depunerilor, în acest caz ele fiind operate în librete chiar în cadrul unității, de către lucrătorii mandatari CEC.Depunătorul poate cere oricînd restituirea parțială sau integrală a sumelor economisite prin con- siințămînt scris, precum și majorarea sau micșorarea sumelor consimțite a fi d.'iri<m. ori revocarea consim țămîntului. 

depozitele I.C.Il.T.I. șl l.C.R.A. Petroșani, unitatea de marochinărie din Urieani a cooperativei „Deservirea" Lupeni) ; ușile de evacuare în caz de incendiu sînt, de regulă, încuiate (complexul alimentar Vulcan, întreprinderea de tricotaje Petroșani, complexul alimentar nr. 10 Petroșani, depozitull.C.R.A. Lupeni ); nu există semnate stabilite pentru evacuare în caz de incendiu și nici mijloace de a- larmare, și nu se execută trimestrial exerciții de a- larmare conform ordinului M.C.l. nr. 50/1976.In perioada controlului au fost date soluții pentru înlăturarea unor nervul! și s-au stabilit măstlri' concrete cu termene de exe-1 cutare pentru altele, iar) în unele cazuri celor vino- vați li s-au aplicat sancțiuni.Reamintim că în conformitate cu prevederile decretului 232/1974 răspunderea pentru luarea tuturor măsurilor de pre venire și stingere a incendiilor re„ vine conducătorilor întreprinderilor, organizațiilor economice și instituțiilor la toate nivelele.-
Cpt. Valentin NICHITA 
comandantul CompanUt 

de pompieri petroșani

bunuri, clasă conducătoare într-o societate aflată în plin avînt economie.In preajma zilei solidarității internaționale a tuturor celor ce muncesc,' conținutul politicii generale a parti dulcii și statului nostru este îmbogățit cu. o nouă contribuție, adusă din inițiativa secretarului general al partidului, tovarășul N I C O L A E
CEAUSESCU, la întărirea solidarității, a prieteniei și colaborării cu țări situate la mari distanțe geografice, dar apropiate prin preocuparea de a găsi noi căi pentru progresul omenirii, In contextul eforturilor generale pentru destindere, pentru apropiere între popoare, inițiativele României socialiste își ■ afirnr eficeința prin contribuția .. valoroasă adusă în statornicirea relațiilor dintre state, pe baze noi, corespunzător aspirațiilor celei mai înaintate forțe umane — clasa muncitoare — idealurilor sale de pace, progres multilateral și prosperitate.
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Existența - minerului Gheorghe Poenar nu poate- fi înțeleasă în afara minei.
nimic din viața

-a avea răbdarea pul să-i asculți 
însoțindu-1 pe minei. Căci greutățile, după cum susține el, . nu pot fi văzute la suprafață, prin birouri, ei acolo în adînc unde oamenii înfruntă stratul de cărbune.Abatajul cameră nr. 708 din"stratul 5 este cel mai îndepărtat loc demuncă de la mina Lonea. Măsurînd această distan-

Nu poți descifra 
lui fără 
și tim- 

vorbele, 
galeriile

Voința de a biruiță pe la suprafață, abatajul se alia undeva pe sub Valea Arsului, la cîțiva kilometri buni de incintă minei. Poate că și asta-i una din greutățile cu care se confruntă cei 16 oameni din brigada pe care o conduce comunistul Gheorghe Poenar. Măcar de ar fi numai asta... >„Cîteva săptămînine-am luptat cu „săriturile" din coperișul stratului. A trebuie să executăm lucrări suplimentare de armare, aeraj, . spune șeful de brigadă. Gheorghe Poenar. Apoi ne-am dat seama că nu mai a- vem cărbune. Am prăbușit abatajul și am deschis o altă cameră. Dar am dat peste alte necazuri..."Ne povestește cum, în- tr-o noapte, în schimbul patru, cînd în abataj totul mergea strună, s-a defectat banda transportoare. Cum să acționezi Ia miezul nopții ? A luat le-

gătura cu dispecerul, ofițerul de serviciu a cut și alte demersuri banda a rămas neclintită. Se iviseră zorii cînd comunistul Gheorghe Poenar s-a. urcat în colivie și s-a oprit direct' în biroul șefului de sector. I-a spus despre ce-i vor
ba. Fire dîrză cum este, s-a așezat pe scaun, hotărît să nu plece pînă nu* i se rezolvă problema. După cîteva minute, împreună cu el, au coborît în subteran și oamenii de intervenție. In scurt timp 
banda a fost repusă în funcțiune, iar din abatajul nr. 708 a început să 
iasă cărbunele strălucitor.Așa-i cunoscut nistul Gheorghela mina Lonea. In cei 16 ani de cînd lucrează aici, 
el n-a dat niciodată înapoi, iar brigada pe care 
o conduce se află mereu în eșalonul fruntașilor.

negru,
comu-

Poenar

Vaier iu C OANDRAȘ
II

Eram într-o mare uzină din municipiul nostru, ln- 
o con- pen- Jiu-

tr-un atelier cu peste sută de oameni care cep utilaje de bază tru minele din Valea lui. Stăteam de vorbă eu comuniști, tineri și vîrst- nici, despre realizările lor. Intîmplarea a făcut să a- sisț la o scenă care mi-a atras atenția. La unul din strunguri, un ■ tînăr executa bucșe necesare unui transportor. Lîngă el s-a oprit „meșterul", tot un - strungar, cu vechi state de muncă, de la care au învățat meserie mulți tineri din uziriă. S-a uitat la desen, a privit piesa aflată în mandrină și nu s-a putut abține să nu-i spună tînărului :— Sandule, conicițatea bună. Privește dese-nu-inul...LaȘi-a punzîndu-i iritat :— Mai lasă-mă mata cu dădăceala...In timp ce asistam la această discuție (la care,
oare tînărul strungar ridicat privirea, răs-

Exemple de responsabilitate muncitoreascăO echipă formată din Ioan Mălăescu, Ioan An-' dreica și Eftimie Marina, în timp de trei luni, a scos la ziuă," muncind o zi pe săptămînă în afara orelor de serviciu, diferite utilaje și piese care zăceau inutilizabile pe galerii... Lăcătușii Florin Stancu, Petru Șarga, Constantin ■ Maiorescu și electrolâcătu- șul Gheorghe Munteanu de la-sectorul III pot fi văzuți muncind din proprie inițiativă și după orele normale de serviciu, în diferite puncte de. lucru din subteran... Pentru a da mai devreme în funcțiune abatajul cameră nr. 6, o lucrare de care depindea în mod hotărîtor realizarea producției planificate de cărbune, minerii din brigada condusă de Ștefan Adanî se străduiesc din răsputeri să crească viteza de avansare a lucrărilor, își depășesc în fiecare lună planul lucrărilor de pregătiri...Dincolo de astfel de fapte cotidiene, întîlnite la I.M. Dîlja, se întrezărește climatul de responsabilitate comunistă, de dăruire, ordine și disciplină, care

caracterizează un colectiv hotărît să facă totul pentru a da patriei mai mult cărbune, în condiții de e- ficiență economică sporiță. Fiindcă la baza rezultatelor bune obținute de minerii fruntași în întrecerea socialistă, cum sînt cei din

care lucrează, oamenii din brigăzi ca, bunăoară, cea condusă de Ștefan Adam nu absentează nemotivat, își fac datoria cu conștiinciozitate, iar răsplata este pe măsura eforturilor. In brigada lui Adam, clș.tigul se ridică la 4500 lei lunar.
Bărbat! care onorează titlul de miner

'.'.W.W.'.'.V.VAW.W.'.'.'.V.W.WAWAWAWAȘbrigăzile conduse de Va< Ier Maxim, Pavel Șchiopu, Ștefan Mihai, Gheorghe Ghicioiu, Iuliu Ungvary și Constantin Tomescu, sta și contribuția, în aparență anonimă, a celor care asigură mersul ireproșabil al tuturor utilajelor din fluxul de transport, pușearea frontului de* cărbune la termenul prevăzut, terminarea unor ‘lucrări de pregătire mai devreme...Liantul care ii unește pe oameni în acest efort colectiv îl constituie înalta responsabilitate muncitorească față de sarcinile pe care le au de îndeplinit. Indiferent de schimbul în

Cei doi artificieri, cîți sînt pe fiecare schimb Ia sectorul III au o misiune grea, deservind 6 abataje cameră. Printre ei se află și artificierul Petre Stancu, care după ani îndelungați de muncă în subteran, se a-i propie de vîrșta pensionării, dar "se mîndrește cu fiul său Florin, electrolă- cătuș tot la sectorul III. Nu demult, clectrolăcătu- ' șui Florin Stancu și-a instalat telefon la domiciliu, pe strada Independeneței din Petroșani. Maistrul Va- sile Rîbu îl mai „deranjează" din cînd în cînd, so- licitîndu-i să intervină împreună cu echipa pentru

înlăturarea unor defecțiuni în funcționarea utilajelor. Și niciodată, chiar dacă a- bia „și-a făcut șutul", Florin n-a refuzat să intervină. In schimb s-a înscris la cursurile de calificare pentru a dobîndi și meseria de miner. Despre setea lui de perfecționare, profesională spune ceva și hotărî- rea de a urma negreșit, în- cepînd din toamna acestui an, cursurile școlii de maiștri electromecanici.„Deocamdată •— după cum aflăm de la inginerul Petre Tudor, șeful sectorului III —’în ne vom extinde tinuu de benzi abatajele".Incepînd din mătate a lunii cadrul sectorului III, fi. introdusă o nouă log le. Susținerea va cută cu stilpi draulici S. V. J. tuburi . metalice de diametru, prin care desfășura transportul. Prin aplicarea acestei tehnologii se estimează reduceri substanțiale la consumul de lemn de mină.
Viorel ȘTRAUȚ

g o g 1 eîn mod firesc, cei din jur au intervenit punîndu-1 la punct pe tînăr, mi-am a- dus aminte de o altă scenă, de asta data petrecută într-o ședință. Cîțiva tineri se plingeau că „meșterul" (se înțelege maistrul, ori' muncitorul cu înaltă calificare) îi dădăcește continuu. Pînă la urmă cel care conducea ședința i-a întrebat pe rînd ce înțeleg ei prin „dădăceală". Tinerii în cauză s-au uitat mirați spre cel care a pus întrebarea și au ridicat involuntar .din umeri. Răspunsul a venit mai tîrziu. Dar nu de la ei, ci tot de la „meșter", a cărui „dădăceală" se explica prin faptul că te cerea să lucreze corect, disciplinat, să economisească materiale, nu strice sculele, să lase mașina să funcționeze în gol etc. etc.Am reflectat, în ambele cazuri, la această atitudine. Mai reflectez și acum, întrebîndu-mă ce gîndese acești tineri care n-au învățat încă tot abecedarul meseriei, dar se cred atotștiutori ?! a stăpîni bine meseria, a executa lucrări de bună calitate, presupune a asculta sfaturile pline de înțelepciunea celor carea muncii petrecute în uzină, acolo unde se făuresc bunurile materiale nece- ' sare societății.
C. VALERIU

Trei oameni 
la datorie

Pe drumul necinstei...Pavel Lingurar, din Pe- trbșani, strada Aradului, nr. 17/1, este un astfel de. individ, care a disprețuit întotdeauna munca. La 51 de ani, cînd a ajuns în arestul preventiv al miliției din Petroșani, întrebat asupra ocupației sale de bază, a răspuns candid că e... căsătorit. Deci, intrat doua jumătate de Pavel Lingurar *om zat", cu casa lui, nu cepe să obțină bunurile materiale și... spirituale necesare traiului prin muncă, „concepție" însușită și de mai tînăra lui soție, Ilina. Atunci din ce trăiau ? Poate din expedienlt;, poate din...Intr-o zi de primăvară, le-a surîs norocul. In ziua de 17 martie, cînd Ilina, în vizită la vecinul lor, Dumitru C., a zărit l'oșni- ■ toarele „albăstrele" puse în mina acestuia de poștări- ță. Banii de pensie, carăsplată a deceniilor demuncă. Femeii i-a încolțit în minte un gînd. A cerut

întina veac, așc- s con-

împrumut 30 de lei „pentru mîneare". Bătrinul, poate cătrănit de hramul vecinii^ i-a dat în silă suma cerută, dar a invitat-o să nu mai revină după-a- nuază intrucît se duce la... film. Atit a așteptat și I- lina și Pavel Lingurar. Femeia a asigurat pînda, iubitul ei soț a forțat ușa, în vreme ce Dumitru C. s-a ales cu o* pagubă da 788 lei și un aparat de fotografiat. dispărut. Banii, care puteau fi depuși la CEC de păgubaș le-au asigurat o viață ușoară celor doi soți, pentru aparatol de fotografiat s-a găsit un chilipirgiu, în persoana lui Vasile Cîmpean, care le-a promis 1000 de lei. si încadrarea lui Pavel lâ secția apă și canal a E.G.C.L.Intr-un tîrziu, după cîteva chefuri de pomină, 1- lina și Paveî Lingurar au vrtlț să se apuce în sfîrșit, de o treabă. Au contrariat „un ghișett", să zugrăvească locuința Măriei B. Nu prea-i minase dorul de

să 
nu

au experiența muncii,

Era seară. La centrul de comandă al termocentralei Paroșeni, liniște!'deplină. Deodată s-a anunțat o defecțiune la cazanul nr. 4. Pompa de alimentare nu mai funcționa. Trebuia intervenit de urgență, mai ales pentru eă la a- cea oră numărul consumatorilor de energic e- ra sporit față de restul zilei. Procesul de producție nu poate fi întrerupt.Lăcătușii Nicolae Rări ucu și Traian Stănișel, au acționat imediat. Au demontat 
pompa de alimentare a cazanului nr. 4 și au observat că izolația de pe motorul electric era slăbită. Se putea produce o avarie dacă nu șe intervenea la timp. Sub îndrumarea maistrului Francisc Kdvari, în cîteva ore pompa a fost reparată.Astfel, la „vîrful de seară", cînd consumul de energie crește considerabil, toate cele trei generatoare ale uzinei funcționau din plin, datorită hărniciei, abnegației, responsabilității muncitorești și priceperii de care au dat dovadă cei trei comuniști.

G. VAL.

mare se va
Chiar de la constituire, în colectivul noii fabrici 

de confecții din Vulcan sînt dominante atributele 
vredniciei și întrajutorării între membrii săi, fiice și 
soții ale minerilor. In foto : maistrul Eugenia Leonte 
dă explicații uneia din elevele sale, Florica Pletea.

viitor fluxul con- către toatea doua ju- aprilie, în va tehno-

Cu cit mai grave sînt abaterile sociale, 
cu atît mai jos decad cei care le comit

Ca societate a oamenilor muncii, socialismul ri
dică munca la rangul de virtute supremă, de criteriu 
esențial de apreciere a personalității umane. Joncțiu
nea imperativă dintre valorile educative ale muncii 
cinstite, pline de pasiune, cu necesitatea respectării 
codului etic al societății noastre este ignorată însă de 
unii indivizi, în conștiința cărora tronează moravuri 
și mentalități învechite. Cînd aceste tare fac casă 
bună cu ignoranța, cu lipsa de instruire, dar mai a- 
les cu tendința de parazitism social, drumul întorto
cheat, presărat cu numeroase necazuri, a celor care-și 
asumă hotărîrea de a-1 parcurge, ajunge, mai devre
me sau mai tîrziu, în fața completului de judecată.muncă spre Maria B. A- flaseră că își ține banii în sîn, 'împreună cu ceasul de mînă și alte bunuri... S-au apucat să pregăteascăMaria B. peleze la E.G.C.L., bmt: să-it beneficia și de alte coci at altfel, a tras ctnțele modulul său de a

vopșeaua, în bucătărie, să a- cle la tre- CEC,
ar. fi putut meseriașii banii ar fi păstreze la doar de dobînzi avantaje. A pro- conse-

se chivernisi prin servicii' gen „chilipir", își scuipase adesea în sîn a noroc, dar tot cu pagubă s-a. ales... S-a trezit , cu un borcan cu motorină în față. Apoi a simțit pumnii celor doi a- greson. Seninele le-a purtat multă vreme, pentru îngrijirile medicale a primit un concediu de 12 zile. Ilina și Pavel Lingurar

au vîndut ceasul. Iar s-a găsit un chilipirgiu, Ilie Taifas din Petrila. Ei, bine, llie Taifas, fără prea multă vorbă că le dă tribuție.Paveî a viață de cat s-o ducă mult în chefuri, cheltuiseră doar 634,50 lei, cînd au fost invitați la miliție.Morala e, foarte simplă, de pe urmă ei au de învățat și alții care încearcă să pășească pe urmele soților Lingurar — neîncadrare într-un loc de muncă, parazitism, tîlhărie și furt calificat în dauna, avutului personal. Adică, un crescendo aI gravității faptelor lor antisociale. N-au vrut să muncească, au sperat totuși într-o viață ușoară, cu belșug de băutură. Pentru acestea le-au. . trebuit

, le-a promis 300 de lei la re- Pentru ilina și început iarăși o belșug. N-au apu-

bani albi. I-au procurat prin tîlhărie și furt. Au ajuns la zile foarte negre. Așa pățesc toți cei ce vor să se încadreze la întreprinderea... „dor de muncă". „întreprindere" care în anii noștri a. dat faliment. Fiindcă esența și rostul vieții se, explică prin și implică munca cinstită, din ale cărei virtuți izvorăsc toate bucuriile vieții, belșugul și împlinirile spirituale. Altfel, după cum am mai dovedit-o, conflictul cu legea devine un lung prilej de amare necazuri și reflecții nu tocmai 'măgulitoare la adresa celor care tulbură climatul social senin al societății noastre prin abateri antisociale.
cu

Ion VULPE, 
sprijinul maiorului de 

miliție 
Ștefan COJOCARU
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încheierea vizitei tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

în Republica Democratică Sudan

Vizita de prietenie
*-

a președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Plecarea din Khartum
(Urmare din pag. 1)

în R.A Egipt

La Palatul Poporului din Republicii Khartum a avut -miercuri, 25 aprilie, monia semnării de președinții Nicolae Ceaușescu și Gaafar Mohammed El Nimeiri a Tratatului 'de prietenie și cooperare intre Republica Socialistă România și Republica Democratică. Sudan.Cei prezenți la solemnitate întîmpină cu vii aplauze ..sosirea, președinților Nicolae Ceaușescu și , Gaafar Mohammed El Nimeiri, a tovarășei Elena Ceaușescu și a doamnei Buseina Nimeiri.Ora 8,30. Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicofae; Ceaușescu, și președintele

loc, Sudan, Gaa f ar cere- către
DemocraticeMoham- semnea- prietenie celemed El Nimeiri, ză Tratatul de și cooperare dintre două state.După semnare, președinții Nicolae Ceaușescu și Gaafar Mohammed El Nimeiri s-au felicitat cu căldură, s-au îmbrățișat cu prietenie.Cei doi șefi de stat și-au . exprimat, satisfacția pentru momentul istorie pe care îl reprezintă încheierea Tratatului de tenie și cooperare, țiunile rostite cu prilej fiind deosebit interes ș: liniate cu aplauze de parti- cipanții la solemnitate.

prie-alocu-acesturmărite cusub-

pînă la aeroport, ca și aici la aeroport, președintele Nicolae Ceausescu și tovarășă Elena Ceaușescu sînt salutați cu căldură meroși locuitori . ai talei sudaneze.Pe aeroport sînt
lățoriei, solii poporului român s-au bucurat de o primire deosebit de caldă materializată în ample ma-de prețuire _ ____ .român si rate drapelele de stat ale co 1 a e tovarășa pentru
nifestări cu caracter masă, de aleasă față de poporul președintele N i Ceaușescu, de Elena Ceaușescu, contribuția inestimabilă a- dusă la lupta‘ pentru triumful ideilor libertății, independenței naționale, progresului social, democrației, păcii și înțelegerii internaționale.După ceremonia rii documentelor oaspeții români de președintele și de soția sa, de alte persoane oficiale . sudaneze, părăsesc Palatul Poporului, reședința ce le-a fost rezervată pe durata vizitei. Pe drumul parcurs,

semnă- oficiale, însoțiți Sudanului

arbo-Sudanului, portrete- NicolaeMo-
României și care încadrează le președinților Ceaușescu și Gaafar hanimed Ei Nimeiri.La scara avionului tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu își iau rămas bun cu deosebită cordialitate de la președintele Gaafar Mohammed El Nimeiri și de la doamna Buseina meiri. Cei doi șefi stat se îmbrățișează prietenie.La ora 9,10, avionul zidențial decolează eu thiația București.

Ni- de cupre- des-
Semnarea unor importante documente oficialeîn cadrul vizitei oficiale de prietenie în Sudan a președintelui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu, miercuri dimineață, la Khartum, a avut loc semnarea unor importante documente ro- mâno-sudaneze.

Tovarășul Virgil Tro- fin, viceprim-ministru al guvernului, și Nasr El Din Mustafa, nificării semn privind operării .
ministrul pla- naționale, au a t Programul dezvoltarea co- economice și

industriale și a schimburilor comerciale între Republica Socialistă nia și Republica cratică Sudan.Ministrul afacerilor externe al țării noastre, tovarășul Ștefan Andrei, și
Româ-Demo- Sa-Osman Hashim Abdel lam, ministrul finanțelor și economiei naționale, au semnat Convenția guvernele român și danez privind dublei impuneri și venirea

întresu- evitarea pre- evaziunii fiscale.
(Urinare din pag. 1)Ceremonia sosirii s-a desfășurat pe aeroportul Otopeni, împodobit cu drapelele partidului și statului. care încadrau por- . tretul tovarășului Nicolae Ceaușescu.Mii de cetățeni ai Capitalei, oameni ăi mun- , cii din întreprinderi și. instituții, prezenți aici, au salutat cu multă căldură și însuflețire pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și pe tovarășa Elena Ceaușescu la sosirea din . această nouă ■ și impor-

dc pro- a- în-
tantă solie de pace și prietenie. în aclamațiile entuziaste ale:. mulțimii și-au găsit o vibrantă expresie sentimentele fierbinte dragoste, de fundă stimă și înaltă preciere nutrite detreaga noastră națiune: față de conducătorul; iubit al partidului și statului, ' tovarășul N i c o l a eCeaușescu, pentru activitatea neobosită consacrată înfloririi continue’ a patriei, creșterii prestigiului și contribuției României socialiste pe arena mon-

în Capitalăau fost vigoare aprobarea rezultatele deosebit de rodnice ale vizitelor întreprinse de tovarășul Ni c o 1 a e Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu în cele opt țări de pe continentul african pe care le apreciază ca b remarcabilă contribuție la dezvoltarea relațiilor de prietenie, 'solidaritate și colaborare ale Românieii cu aceste state, cu., popoarele Africii, la triumful idea-

dială. Totodată, manifestate cii satisfacția și deplină față : de larilor bertate, lit
șiCO- con-a

robi le de independență progres, de pace și laborare ale lumii temporane.Un grup de pionieri, tinere și tineri au oferit tovarășului Nicolae Ceaușescu și Elena Ceaușescu te de flori.To varășul Ceaușescu șu. Elena Ceaușescu puns cu prietenie
tovarășei< buche-Nicolae tovarășa au răs- căldu- roaseî și entuziastei manifestații de bun venit făcute de’ cetățenii Capitalei.

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Ele na Ceaușescu, au efectuat, în cursul zilei de miercuri, 25 aprilie 1979, o vizită de prietenie în Egipt, la invitația președintelui ’ Republicii Arabe Egipt, Anwar El Sadat și a soției sale, Jihan El Sadat.
După ceremonia sosirii, președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Anwar El Sadat, tovarășa Elena Ceaușescu și doamna ’ Jihan El Sadat, persoanele oficiale române și egiptene care îi însoțesc, s-au deplasat spre Ișmailia ferelor.De la și pînă zervâtă: români, mailia manifestare de simpatie, a aclamat pentru prietenia româno-egipteană.Lă amiază,. președintele Anwar El Sadat și doamna Jihan El. Sadat au o- fertf, la reședința lor din Ișmailia — palatul Nakhell — un dejun onoarea Nicolae. Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu.Dejunul, care a reunit persoanele oficiale române. care îl însoțesc pe șeful statului nostru, pe . primul ministru și alte înalte oficialități egiptene, s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie.Cei doi șefi de stat s-au întreținut cordial.Dialogul la nivel înalt a continuat apoi în cadrul întîlnirii dintre președinții Nicolae Ceaușescu și Anwar El Sadat.In acest, timp, Ețena Ceaușescu o întrevedere cu Jihan El Sadat. * în cadrul vizitei deprietenie a șefului statului român au avut loc,totodată, o serie dc în-tîlniri de lucru.Tovarășul Virgil Țrofin, viceprim-ministru al gu-

la bordul elieop-aeroportul Galaa la reședința re- înalților oaspeți populația din Is- a făcut o caldă

EI în președintelui

tovarășa a avut doamna

18,35
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Fotbal, divizia A: Dinamo-Jiuî 5-1 (4-0) 

Infrîngere categorică, 
replici palide ale oaspeților

pen -„Po-

vernuîui, a purtat discuții eu Fikri Mukram viceprim-ministru, abordate probleme economice de interes comun, îiț; prezența tovarășilor Constantin Niță, ministru secretar de stat, și Ion M. Nicolae, prim-adjunct al ministrului la Ministerul Comerțului Exterior. și Cooperării Economice Internaționale; ,Tovarășul Virgil Cazâ- cu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.cM, a avut o întrevedere Fikri Makram Ebeid, secretar general al Partidului Național Democrat, consacrată unor aspecte a- le conlucrării dintre a- ceste partide.La rîndul său, tovarășul Ștefan Andrei", ministrul afacerilor externe, a avut un schimb de opinii în probleme internaționale de interes comun cu Boutros Ghali, ministru de stat pentru afacerile externe.După încheierea convorbirilor românp-egipte- ne la nivel înalt. președinții Nicolae Ceaușescu și : Anwar El Sadat, tovarășa Elena Ceaușescu și doamna Jihan El Sadat, persoanele oficiale mâne și egiptene răsit Ișmailia la elicopterelor.Ceremonia plecării o- ficiale a înalților oăspeți români s-a desfășurat pe aeroportul militar Abbu Soweir.Președintele Ceaușescu și.

Ebeid, fiind

ro- au pă- I lordul
Nicolae tovarășa Elena feâuȘescu și-au luat un cordial rămas bun de la președintele Anwar El Sadat și doamna Ji- Sadat. Președinții Ceaușescu și An- Sadat s-au îm- cu prietenie, ex- CoriVingerea din în

han EINicolae war El brăți.șat primîndu-și. că se vor reîntîlni nou, de data aceasta România.La ora 17.15 prezidențială îndreptîndu-se rești.
aeronava a decolat, spre Bucu-

ConvorbiriRepublicii i, tova- Ceaușescu, Republi- Anwar întîlnit 1979. convorbirii acest fost abordate dez

diferite
co-

mnia și Egipt domenii de interesmun.De asemenea, a avut lo. un larg schimb de feri cu privire la probleme ale vieții ternaționale actuale : deosebi, în legătură tuația din Orientul lociu. \Convorbirea s-a șurat într-o atmpSferă_ de caldă • prietenie, stima și respect reciproc.

PreședinteleSocialiste România, rășul Nicolae și președintele cii Arabe Egipt, El Sadat, s-au miercuri, 25 aprilie în cadrul .care a avut loc cu prilej au probleme privind voltarea în continuare a relațiilor de colaborare și cooperare dintre . Româ-

Film serial tru ■ copii :: vestiri din pădurea verde11. — Episodul 7.. .Telejurnal.Ora tineretului. MeloRii populare. Teatru scurt : „Noaptea cu plină11 de dru Dan cu.21,15 Podiumul laureați-

păunele inși, în- cu si-Mij-PETROȘANI — 7 Noiembrie : Intre oglinzi paralele; Republica : Tentacule ; Unirea : Compania a 7-a sub clar de lună.PETRILA: ’ Detectivparticular. ■>LONEA Conspirația tăcerii.AN1NOASA : Lanțulamintirilor, seriile I-II.VULCAN : Hop... și a- pare maimuța,LUPENI — Cultural : Nea Măfin miliardar;URICANI : Poliția învinsă.

lunăAlexan- Gomoes- desfă-decisă a dinamoviștilor. Ba chiar, gazdele au iriai înscris un gbl (52), prin jucătorul cu cel mai puternic șut din divizie Custov,
Dinamoviștii bucureș- teni, în urmărirea primei clasate, au pornitSăt-pri- Va- de :' partidei fiind decisă, de u-

urmărirea clasate, cursa de detașare, măreanu 11 înscriind mul gol. Echipa din le, acuzînd absențe marcă, dar și o criză formă, s-a debusolat șor, a cedat 'surprinzător de repede_ mijlocul terenului, i-a facilitat lui Du- du Georgescu o postură de... pasăre phoenix. Fosta gheată de aur a Europei (bilaureătă) a înscris pînă la pauză, trei luri (min. 20, 40, 44), gazdele au irosit multe ocazii de gol.Abia la reluare, nemaiavînd ce pierde, încearcă să pătrundă, spre buturile lui Ștefan, incursiunile solitare ale a- tacanților din Petroșani au fost stopate de apărarea

cătorii lui Oaidă și ca au încercat să scrie măcar golul de noure, pe care l-au nut, în min. 88, prin cu, aflat la a doua

lor.21,45 Telejurnal. ■
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Întîlnire

s-adin-

go- dar încă
ca vîrf atac. înfrângerea la scor sever, întrecută proporții doar de parti- din tur de la Oradea, readuce sub zodia ne- a periferiei cta- acumu- Se■ PU-

prima Soarta ju- Ton- în- o- obți- Ian- reu-șită consecutivă de cînd a fost titularizat de un în da nefastă samentului, care lează mereu puncte, știe, duminică, prea ține șanse ne întîmpină la . Pitești.
Andrei APOSTOL
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Miercuri după amiază, la reședința din Ișmailia — palatul El Nakell - desfășurat întîlnirea tre tovarășa ElenaCeaușescu și doamna Jihan El Sadat, care, într-o atmosferă de caldă prietenie și cordialitate, s-au întreținut asupra unor probleme de interes comun ale celor două popoare, ale organizațiilor de masă și obștești, în a- vantajul cunoașterii apropierii poi, la invitația Jihan El Sadat, Elena Ceaușescu la bordul unui cial, o plimbare Canalului Suez.
ȘiA-reciproce, doamnei tovarășa a făcut, iaht spe- pe apele

Exprimîndu-și deosebita satisfacție față de această nouă întîlnire eu tovarășa Elena Ceaușescu, doamna Jihan El Sadat a' adresat distinsei oaspete cele mai calde urări de sănătate și succes în activitatea de răspundere pe care o desfășoară pentru propășirea României socialiste, pentru dezvoltarea științei Și culturii din patria noastră.Mulțumind pentru caldele și elogioasele cieri, tovarășaCeaușescu a adresat doamnei Jihan El Sadat urări de sănătate și fericire, de progres și pace pentru poporul egiptean prieten.
apre- Elena
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