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Ceremonia sosirii

Două moduri de a privi
lucrurile și un imperativ

Vineri, 6 aprilie, a sosit la București, la invitația tovarășului N i c o l a e Ceaușescu, secretar general al Partidului . Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Jose Eduardo dos Santos, președintele M.P.L.A. — Partidul Muncii, președintele Repu- . blicii Populare Angola, ca-

re, în fruntea unei delegații de partid și de staty face o vizită oficială de prietenie în țara noastră. - ■ Noul dialog Ia nivel înalt româno-angolez, continuare a celui desfășurat, la Luanda cu ocazia vizitei o- ficiale de prietenie efectuate în Angola, în primăvara anului 1979, de tovarășul Nicolae Ceaușescu,

împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, constituie o expresie elocventă a evoluției continuu ascendente a raporturilor de prietenie și colaborare dintre țările, partidele și. popoarele noastre, a dorinței României și Angolei de a . da noi dimensiuni raporturi-
(Continuare in pag. a 4-a)

Redresarea situației, 
nu promisiuni deșarte!

Acțiunea noastră de presă „Reporter în post fix — Cocs ’84", parcurge o nouă etapă. Conducerile celor trei întreprinderi miniere vizate — Uricani, Băr- băteni și Lupei ii — trebuie să înțeleagă că acțiunea este subordonată unui imperativ de maximă importanță — cocs mai mult, mai ieftin, mai bun. Constatăm, cu surprindere, că, din 14 martie, data începerii acțiunii, NICI , UNA dintre conducerile întreprinderilor, nici un comitet de partid de Ia cele trei unități nu a răspuns semnalelor noastre critice, 
p e n t r u a informa masa de cititori despre măsurile întreprinse pentru sporirea producției de cărbune cocsificabii. De aceea, considerăm necesar să ne ocupăm de cîteva aspecte care nu suferă amînare. Le reamintim.

I.M. URICANI
I.M. LUPENI

La această întreprindere am întîlnit mai puține aspecte negative. La zi, întreprinderea înregistrează o producție suplimentară de 2400 tone de cărbune
O cifră este semnificativă — minus 4000 tone, în doar 5 zile din luna aprilie. Din anchetele noastre, s-au desprins cîteva măsuri care trebuiau întreprinse. 1) Planificarea productivității

începereaLa Palatul Consiliuluide Stat au început, vineri, Partidul Muncii,. 6 aprilie, convorbirile bfi- tele Republicii ciale între tovarășul . Angola.Nicolae Ceaușescu, secretar ' La convorbiri general al Partidului Co- persoane oficiale munist Român, președinte- și angoleze, le Republicii Socialiste România, și tovarășul Jose Eduardo dos Santos,

convorbirilor oficialepreședintele M.P.L.A. — rile la care se ya ajunge- - - - - președin- vor asigura promovarea, înPopulare continuare, a legăturilor• de strînsă prietenie, solidaritate "și colaborare dintre Partidul Comunist Român și M.P.L.A. — Parii, dul Muncii, dintre Româ-participă româneIn timpul convorbirilors-a exprimat convingerea - ._..... —----- -------că actuala vizită, înțelege- (Continuare în pag. a 4-a)

Reporter în post fix
pentru cocs. Rămîne însă să fie în pas cu nivelul tehnic al dotării 2) La una ... .„. , dintre brigăzi (luînd doarstalației de alegere a steri- un exemplu), cea condusă de Gheorghe Bej an, de la sectorul VI erau necesare mai multe măsuri pentru redresare: a) evacuarea mai bună a cărbunelui din a-

Mircea BUJQRESCU

în... „sușpence" problema intrării în funcțiune a in-lului (troiifmel-concasor), A- supra stadiilor de execuție a lucrărilor, nici beneficiarul (I.M. Uricani). nici e- xecutantul (I.C.M.M.) nu ne-au informat. Aflăm că. lucrările se execută „intens" și că, față de termenul de 31 martie, s-a mai stabilit unul — 30 aprilie.

Sectorul XI investi
ții al I.M. Petrila, sec
tor fruntaș în cadrul 
C.M.V.J., și-a depășit 

sarcinile aferente pri
mului trimestru cu 272 
ml. La realizarea a - 
cestui frumos succes, o 
contribuție deosebită a 
avut-o și brigada condu
să de minerul Ioan Pop.

In imagine, briga
dierul împreună cu șe
ful de schimb Alexan
dru Chiș și minerul .Ni
colae Păduraru. (Gh.S.)
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If < și POPPi’ se pregătește •. se- - iboăfe: nn

ZIUA SÂNÂTÂTII 
Realizări și perspective 

în asistenta medicală 
a populației Văii Jiuluilucrătorii dinsanitar, Ziua nizației municipalePentrudomeniul _______ , __ _ ________________________sănătății are în acest an partid, personalul semnificații deosebite, a- „vînd loc în condițiile în care întregul nostru partid

Sub conducerea orga-de din Văii (este 1

Plus 2400 
tone 

de cărbune 
cocsificabiiCu cele 278 tone cărbune cocsificabii extras suplimentar în data de 5 aprilie 1984, colectivul oamenilor muncii de la I.M. Uricani raportează realizarea, de La începutul acestei luni, a unui plus față de sarcinile de plan, de aproape 2400 tone cărbune cocsificabii. Un aport deosebit, la acest frumos succes, l-au avut colectivele sectoarelor I (plus 390 de tone), II A (plus 415 tone), III (plus 110 tone). (Gh. S.) '

rețeaua sanitară a Jiului face tot ce posibil pentru a-și aduce p f i n o s u 1 la realizarea marilor sarcini ce îi revin față de mi- . . neri și Ceilalți oameni aibîlitate comunistă — să muncii, în sensul d5 a fi întîmpine aniversarea a alături de ei, cu sufletul 40 de ani de la revoluția și cu întreaga capacitate de eliberare socială și na- de â-i ajuta să-și păstre- țională, antifascistă și an- z.e vigoarea, prospețimea tiimperialistă și Congre- și deplina putere de sul al Xlll-lea al partidului. Spre marea noastră satisfacție și cinste, sărbătorim acest eveniment la scurt timp după Plenara Consiliului Sa- .......... . .......... . .nitar Superior, îh cadrul si să nți. apreciem realist baza materială bogată, iîntregul potențial de care .

.• cu tot ce se poate numi ț dăruire, pasiune, demni- ( tate și spirit de responsa-întîmpine
. - V
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Foto: Șt. NEMECSEK
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căreia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu,’ secretar general al partidului, în ampla cuvîntare rostită ne-a dat indicații de ’valoare inestimabilă pe linia asigurării sănătății oamenilor, a contribuției pe care :sîntem datori să ne-o adlicem la îmbunătățirea situației demografice și asigurării, unui spor natural al populației tării; .vi

Inițiativele muncitorești
cerințe: producția și educațiamariInserăm o constatare care a mai fost făcută! la baza multor succese ale minerilor se află, ca o importantă pîrghie în valorificarea potențialului formațiilor de lucru, răspunderea cu care se acționează pentru aplicarea inițiativelor înaintate. Teodor Boncalo, Paul Gra- su, Aurel Manda și Constantin Popa din sectorul 1V al minei Lupeni obțin în mod frecvent depășiri ale productivității muncii cu 8-10 la sută, fiind preocupați și de îndeplinirea celorlalte criterii ale inițiativei „Brigada înaltei răspunderi muncitorești". Astfel, în cadrul sectorului, pe parcursul ultimelor 12 luni au fost stabilizați 30 de noi muncitori, din care două

treimi sînt cuprinși în cursuri de calificare. Se mai cuvine să arătăm că în a- ceeași perioadă a fost mult îmbunătățit coeficientul de utilizare a fondului de timp disponibil. Sectorul are pe trimestrul I o producție suplimentară de 14 000 tone de cărbune și un avans important la lucrările de pregătire. Acești indicatori — producția fizică, productivi-: tătea muncii, stabilizarea și calificarea cadrelor, disciplina —• constituie tot atî- tea criterii de întrecere ale inițiativei, care cheamă formațiile de lucru să acționeze cu înaltă răspundere 
muncitorească pentru afirmarea brigăzii, într-un larg context de sarcini economice și educative. Exemple,

asemănătoare întîlnim și la mina Vulcan, unde brigada condusă de Traian Borșa s-a afirmat în 1983 nu numai prin depășirea producției fizice cu 20 mii tone de cărbune, și a productivității muncii cu 2,4 tone pe post, ci și printr-un 
climat de disciplină exem
plar. La mina Petrila, Ștefan Alba, care a obținut cea mai mare depășire pe anul trecut—de 41 181 tone de cărbune — a stabilizat în brigadă 15 tineri muncitori, iar chezășia stabili- . zării lor a constituit-o tocmai climatul de disciplină menținut cu pricepere de destoinicul brigadier. Alte exemple pot fi date din multe brigăzi ale. Văii Jiului, cum sînt cele conduse

de Iosif Bucur, Ludovic Repaș, Iosif Clamba (de la ■ mina Lonea), Pavel Dediu și Florea Ionescu (Aninoa- să), Mihai Bucevschi (Live- zeni), Francisc Fazakaș (Pa- roșeni) ca și de la minele Uricani sau Dîlja. Specific acestor brigăzi este intere- ■ sul neslăbit pentru îmbinarea preocupărilor consacra-; ■’ te creșterii producției cu cele din domeniul educației, pentru formarea minerului de tip nou. Producția și educația s-au aflat întotdeauna într-o relație directă, de influențare reciprocă, relație care, însă, nu conduce de la sine la re-
Ion MUSTAȚĂ
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muncă.Și dacă vorbim de obligații, competențe și răspunderi politice și profesionale, nu putem să nu luăm în considerare —
vință. In cele cinci orașe și două comune ale municipiului funcționează,

Doctor în medicină, 
medic primar 

Mihai BĂNACU, 
directorul Spitalului 
municipal Petroșani

Astăzi și mîine, două zile de la sfîr.șit de 
săptăhiînă in care vor avea Ioc ample acțiuni 
de curățenie, ordine și înfrumusețare în Pe
troșani și în toată Valea Jiului.

Continuă plantările de arbori și arbuști 
ornamentali, greblarea zonelor verzi, aranja
rea rondurilor pentru flori, amenajarea do 
locuri de joacă pentru copii, strîng.erea si e- 
vacuarea reziduurilor, DESFIINȚAREA GAR
DURILOR INESTETICE de peste tot tinde a- 
semenea improvizații au fost construite. ’ r

Compartimentele de gospodărie comunală 
și loeativă ale consiliilor populare și E.G.C.L.- 
urilor din orașele Văii Jiului Wu programate 

I noi acțiuni de curățenie, care trebuie sprijini- 
I te și de locuitori.
• CETĂȚENI ! Participați în număr cît mai 
I mare și eficient la acțiunile de înfrumusețare 
| a localităților noastre !
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Vacanța de primăvară
Astăzi, după ultima oră de curs, elevii din în

vățământul gimnazial și liceal din Valea Jiului, din 
întreaga țară, încep vacanța de primăvară. Despre 
coordonatele acestei viitoare etape am solicitat de
talii de ■ la prof. Vasile
județean.

— Ce criterii coordo
nează programul vacan
ței care va incheia al . 
doilea 'trimestru școlar? — Pentru marea majoritate a elevilor este o perioadă de odihnă activă și 

de recreere, legătura lor 
cu școala continuînd in forme atractive și cu un pronunțat caracter educativ. Dintre cele mai semnificative acțiuni mă opresc doar la eîteva: întîlnirile activelor pionierești cu reprezentanți ai comitetelor municipal și orășenești de partid, intrate în tradiția vacanțelor, vor prilejui un moment de analiză, cu 
funcția educativă, integrat 
In manifestările prin care 
elevii se pregătesc să în- tîmpine marile evenimen
te politice din viața națiunii — aniversarea a 40 
de ani de la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și an- ttimperialistă și Congresul al XlII-lea al P.C.R. Va continua și acțiunea de orientare școlară și profesională, fiind- organizate la cluburile vacanței sub genericul „U- cenicul de azi, muncitorul de inline11 sau „Ne pregătim să preluăm ștafeta muncii'* 1 — întîlniri ale elevilor cu specialiștii din

De la începutul lunii, minus 680 tone. Ce s-a desprins din anchetele noastre? Necesitatea urgentării străpungerii galeriei de coastă la orizontul 650, în vederea aprovizionării mai ritmice cu materiale, precum și a punerii în funcțiune a silozului colector pentru stratele 8-9 și 5. Aceste lucrări, după promisiunile conducerii minei trebuiau finalizate la începutul a- cestei luni. Luna a început, a trecut deja o săptămînă, dar după câte aflăm de la tovarășul Ion Mondoca, secretarul comitetului de partid, străpungerea ar fi gata tocmai In luna lui florar iar silozul colector va fi finalizat cam pe la sfîrșitul lui' aprilie.Termene peste termene, amînărî peste amînări și, zilnic, minusuri la producția de cărbune pentru cocs. Concluzia este clară. Dc o parte mina Uricani, de cealaltă parte Lupeni și Bărbă- teni, iată două moduri diferite de a privi lucrurile. Și un imperativ — se cere cărbune pentru cocs și redresarea situației, nu promisiuni, de care economia națonală nu are nevoie!cialislă" pe combinat a scos în evidență încă un fapt pozitiv: în sectoarele unde „Brigada înaltei răspunderi muncitorești" și „Contul colector de economii" sînt a- plicate cu bune rezultate, adică tocmai pe terenul unde aceste preocupări nu lip

sesc ci sînt prezente zi de zi, s-au născut și alte inițiative de bun augur pentru producție și educație. De la mina Vulcan aflăm despre „Brigada fără absențe nemotivate", iar de la Petrila despre „Cel mai bine gospodărit loc de muncă", ambele contribuind la precizarea mai concretă a unor obiective asupra cărora minerii doresc să-și îndrepte atenția. Ele nu sînt, așa cum s-ar putea aprecia, nici

Expoziție de mobilă cu vînzareTînăra secție de mobilă Petrila a întreprinderii de prelucrare a lemnului Deva, î.și etalează produsele. Luni, 9 aprilie, această secție va deschide, în holul Clubului sindicatelor din orașul Petrila, o expoziție cu vînzare. După cum ne informează șeful secției, tovarășul Traian Pau vor fi expuse camere combinate „Belvedere" (eu furnir de mahon și nuc) „Corvinul11 (mahon și nuc), piese separate din aceste garnituri precum și biblioteca „Belvedere". (M.B.)

Bicoi, inspector școlar producție. In Vulcan, dar și în celelalte școli din municipiu, se va desfășura, in perioada 16—22 a- prilie, o „Săptămînă a educației materialist-știin- țifiee", organizată de consiliul orășenesc al organizației pionierilor, cu- prinzind vizionări de fil-
La ordinea zileime documentare, dezbateri, simpozioane, activități practice etc. Multe activități se vor desfășura în aer liber, în atmosfera plăcută a acestei primăveri, fiind destinate sportului. Vor avea Ioc competiții de fotbal, cu faze orășenești și municipală (în zilele de 17 și 18 aprilie), handbal (9 și 10 aprilie), fiind organizate tabere autofinan- țate și excursii. In prima săptămînă a vacanței se va desfășura și etapa republicană a concursului pe obiecte de învățămint.

— Cum este reprezen
tată Valea Jiului la a- 
cest moment cu semnifi
cații dense pentru cali
tatea învățământului ?— Vor participa 24 de elevi, din clasele VII— XII, reprezentînd învăță-

a elevilormîntul din Valea Jiului la diferite obiecte. Etapa republicană va avea loc între 8—10 aprilie, astăzi elevii pregătindu-se să plece spre centrele de desfășurare. Avem reprezentanți la limba română (clasa a VII-a — Școala generală 5 Vulcan; clasa a VlII-a — școlile generale 3 Lupeni și 5 Petroșani, clasa a Xll-a — Liceul de matematică-fizică Petroșani), matematică (clasele VII—VIII — școlile generale 1 Petroșani, 2 și 3 Lupeni, 6 Vulcan; clasa a X-a — Liceul industrial Petroșani; clasa a XI-a — Liceul de matematică-fizică); fizică (clasa a VIII-a — Școala generală 1 Petroșani; chimie (clasa a VIII-a —• Școala generală 1 Petroșani; clasa a XII-a — Liceul de matematică-fizică), geografie (clasa a XII-a— liceele de matematică- fizică și industrial Vulcan), biologie (clasa a XII-a — Liceul industrial nr. 2 Lupeni), istorie (clasa a X-a — Liceul de matematică-fizică), economie politică (clasa a XII-a— Liceul economic și de drept administrativ Petroșani), filozofie (clasa a XII-a — Liceul de matematică-fizică), limba rusă (clasa a X-a — Liceul industrial Petroșani), limba maghiară (clasa a VIII-a — Școala generală 1 Lupeni).Cu tot.ii le dorim succes!
T. SPĂTARU

Centrul de calcul e- 
Jectronic Petroșani. Ing. 
Florian Bușe, șeful a- 
telierului proiectare, 
matematicianul Marius 
Bîrsan și operatorul Ga
briela Hîrlău.

Foto: N. ȘTEFAN

(Urmare din pagina 1)zultate bune, ci numai dacă sînt avute în atenție toate coordonatele ei.Sînt încă numeroase brigăzi ale căror realizări nu se ridică la nivelul planului. Nu întîmplător, tot a- ceste brigăzi sînt amintite și cînd se discută despre cele care nu aplică criteriile unor inițiative muncitorești. Cu eforturi unilaterale, îndreptate exclusiv spre producție, negiijînd sarcinile din domeniul educației, se ajunge mai devreme sau mai tîrziu în- tr-un impas. înrăutățirea stării disciplinare, creșterea numărului de absențe, ne- îndeplinirea întocmai a normelor zilei de muncă determină scăderea nivelului realizărilor, situație care ar fi fost evitată dacă erau luate în seamă, și aplicate cu rigurozitate, criteriile inițiativelor de întrecere.Recentul schimb de experiență prilejuit de „Ziua fruntașilor în întrecerea so-

REDRESAREA
(Urmare din pag. I) bataje; b) îmbunătățirea plasării; c) îmbunătățirea a- provizionării brigăzii și rezolvarea evacuării apelor;

d) punerea în funcțiune a unui plan înclinat colector;e) aprovizionarea brigăzii cu stîlpi hidraulici; f) pentru îmbunătățirea calității cărbunelui sînt necesare măsuri severe pentru începerea claubajului la punctele din sectorul IV (orizontul 440) și puțul Est. Din moment ce, doar în 5 zile, minusul este de 4000 tone, rezultă clar că aceste măsuri au fost, de fapt, vorbe goale.
I.M. BĂRBĂTENI.

1 ZIUA SĂNĂTĂȚII j
.(Urmare din pag. I)
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fără întrerupere, patru spitale, cu o capacitate de aproape 1900 paturi, tot atîtea dispensare — policlinici și 30 de dispensare teritoriale și de întreprindere, care pot asigura a- sistența și intervenția necesară în aproape toate specialitățile medicale. Numai pentdu îngrijirea nou-născuților și a copiilor, dispunem de 350 de paturi, deservite de un personal mediu și de specialitate corespunzător. Practic, în Valea Jiului, problema ocrotirii sănătății, cu tot ceea ce aparține. acesteia, se află în avans față de nivelul mediu al județului Hunedoara sau al țării. Iar dacă sîntem confruntați cu situații care ne depășesc, avem posibilități de a apela — în cadrul colaborării, a răspunderii profesionale și umane — la toate centrele și u- nitățile sanitare românești, care ne-au ajutat și ne ajută pentru a salva și asigura sănătatea oamenilor. Aceasta pentru că, dintotdeauna între personalul medical și pacient s-a statornicit o relație intimă și o încredere reciprocă.Cătăuzindu-se tot timpul după Programul partidului, a indicațiilor deosebit de prețioase ale tovarășului N i c o 1 a e CeavșescU privind grija față de om, personalul medico-sanitar din municipiul Petroșani este preocupat permanent de îmbunătățirea calității actului medical, de perfecționarea pregătirii profesionale și de creșterea răspunderii de care trebuie să dea dovadă în activitatea cotidiană perspectivă. și dc
în contratimp cu „Brigada înaltei răspunderi muncitorești" și „Contul colector de economii al sectorului" și nici suprapuse acestora. Fiind izvorîte din căutările și preocupările zilnice ale minerilor, ele trebuie înțelese ca o nouă dovadă de 

interes față de valorificarea tuturor căilor prin care se poate acționa pentru întărirea climatului de disciplină și accentuarea formelor de educație economică, prin stimularea spiritului de bună gospodărire la toate locurile de muncă.Acolo unde inițiativele au fost înconjurate de interes, izvorăsc noi expresii, noi dovezi ale preocupărilor pentru creșterea producției și perfecționarea educației.

de altă natură, 
înseamnă că per- 

medico-sanitar 
să se regăsească 
activitate per-

Dezvoltarea economi-' co-socială a municipiu- ț lui, diversificarea acti- t vităților profesonale, în- » tregul mers ascendent al ț societății noas- 1 tre atrage după ? sine noi și tot mai mari | obligații pentru cadrele i medicale. Din toate aces- ? tea se detașează pregnant 1 cerința supremă de a fi i lîngă bolnavi, de a-i în- t țelege și a-i trata cu o- ’ menie, competență și res- ț ponsabilitate profesiona- k lă. Dar, pînă la îmbol-1 năvire se află activita- 1 tea de prevenirea îmbol-; năvirilor, fie profesionale, fie Aceasta sonalul trebuie într-o manentă de depistare și de estompare a cauzelor care conduc la îmbolnăviri, într-o activitate e- ducativă și de conștientizare a oamenilor asupra faptului că ei înșiși pot avea un mare rol în asigurarea propriei sănătăți dacă-și fac o preocupare din aceasta. Este și unul din sensurile majore ale recomandării făcute de Organizația Mon- I dială a Sănătății, ca activitatea sanitară în. rîn- dul adolescenților și tineretului să se desfășoa- ț re sub genericul „Sănă- î tatua copiilor, bogăția vi- ? itorului", o temă și ol problemă de cea mai ma- l re importanță și actuali-1 tate pentru omenire și » pentru societate. Insu-1 , șindu-și pe deplin aceas- i tă concepție, cadrele ? medicale din unitățile sa- ț nitare ale Văii Jiului sînt i hotărîte să-și sporească ? eforturile, într-o atmos- » feră dc cinste și compe- ț tență profesională, pentru ț a veghea la sănătatea « oamenilor. ț

a

Generalizarea lor ar folosi activității de ansamblu a colectivelor miniere întrucît, după cum se știe, printre cauzele rămînerii în urmă a unor brigăzi se află, tocmai numărul mare de „nemotivate" și greutățile din ' domeniul aprovizionării, datorate accesului greoi la u- nele locuri de muncă.Confirmate de o practică mai îndelungată, „Brigada înaltei răspunderi muncitorești" și „Contul colecțor de economii al sectorului" trebuie să se afle cît mai mult în atenția colectivelor din abataje, de la celelalte lucrări miniere. Pentru că răspund în mod concret u- nor cerințe actuale, și celelalte două inițiative „Brigada fără nemotivate" și „Cel mai bine gospodărit loc de muncă" se cer luate în seamă, pentru valorificarea optimă a căilor prin care se asigură creșterea producției și perfecționarea continuă a procesului educativ, de formare a minerului de tip nou.
mina Paroșeni și propaganda vizuală (gazetele „Minerul" și „Ghimpele") există o mare neconcordanță. Producția extrasă spulimentar

„ASTA SEARA, CLUBUL este mult peste sarcini, dar 
VA APARȚINE". Sub acest propaganda vizuală este în- generic astăzi, cu începere de la ora 18, ,1a clubul tineretului dui’ Vulcan vor avea loc aiSpuni cultural-educative și distractive organizate cu sprijinul comitetului U.T.C. de la minaVulcan. (M.B.)

NECONCORDANȚA. Intre realizările colectivului de oameni ai muncii de la

că... la începutul anului. Un articol ilizibil datorită ploii și timpului și o caricatură executată școlărește, „zac" de mult într-o gazetă murdară. Aviz I (M.B.)
EXCURSIE DOCUMEN

TARA. Cercul de creațe al artiștilor plastici amatori din cadrul Clubului sindicatelor Lupeni, organizează în

zilele de 7 și 8 aprilie a.c., scărilor din corpul admi- o excursie de documentare nistrativ al I.M. Vulcan, în la Sibiu. In program figu- partea dreaptă se află panoul cu brigăzile și sectoarele fruntașe în întrecerea socialistă. Un lucru frumos, dacă ne gîndim că fiecare om al muncii ce-și desfășoară activitatea aici, știe ce - brigadă șau sector a muncit mai bine. Da, dar cînd, pe ce perioadă? In data de 5 din luna cUrentă, nu am găsit nicăieri scris, pe ce lună sînt declarați fruntașii în producție înscriși pe' acest panou. Poate pe luna ianuarie, februarie,

rează vizitarea muzeului Brukenthal și a unor expoziții de pictură și grafică. (Ă.T.)
MUZICA UȘOARA. Astăzi, cu începere dc la ora 18, Palatul muncitoresc Lupeni găzduiește spectacolul de muzică ușoară susținut de formația vocal-instru- mentală „Gențiana". Spectacolul este dedicat fruntașilor în producție. (A.T.)
FRUNTAȘII LUNII SAU 

TRIMESTRULUI? In casa

martie, trimestrul I din a- cest an și, de ce nu pe anul trecut. Chestie de... corectură. Ca la gazetă.
BUNI GOSPODARI. Locatarii din apartamentele noilor blocuri de pe bulevardul Păcii din Lupeni se dovedesc buni gospodari. Ei au plantat sute de trandafiri și arbuști ornamentali pe spațiile verzi dintre trotuare și blocuri, au în- sămînțat cu iarbă noi suprafețe de teren și au pregătit mii de flori pentru răsaduri. Eforturile lor vor fi răsplătite în curînd, oda

tă cu primăvara în cel mai tînăr cartier al orașului. (V.S.)
MILIȚIA municipiului Petroșani informează că în urma articolului apărut înziarul de joi, 5 aprilie, per- ■ soana decedată, în noaptea ! de 31 martie — 1 aprilie | în spatele gării din Petroșani a fost identificată.Rubrică realizată de Gh. SPINU
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Ilustrare fericită a îndemnului secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, „de a face din Valea Jiului nu numai un centru minier, ci și un centru muncitoresc în care condițiile de viață și de muncă să fie exemplare, în care să se asigure condiții pentru o mai bună activitate culturală proprie, pentru participarea mai activă a tineretului, a oamenilor muncii din Valea Jiului ia Festivalul național „Cînta- rea României" și la organizarea unei vieți cultural-po- litice tot mai intense", Festivalul-cdncurs de muzică ușoară, poezie și artă fotografică „CSntecul adia
tului", organizat de Consiliile județean și municipal al sindicatelor, la Pe-i troșani, în ediții anuale, a cîștigat un prestigiu care a depășit de mult granițele județului. Ediția din a- cest an va deține afișul Casei de cultură a sindicatelor, între 13—15 aprilie, amănunte despre desfășurarea sa ne oferă Ana Popescu, președinta comisiei 
pentru activitate politică șl cultural-educativă de 
masă, din cadrul Consiliului municipal ai sindicate
lor,'

— Integrat în etapa de masă a celei de a V-a e- dițij a Festivalului națio

nal „Cîntarea României", tradiționalul nostru festival- cpncurs are ea obiectiv dezvoltarea mișcării artistice de amatori, impulsionarea activității de creație artistică inspirata din munca specifică minerilor și oamenilor muncii din industria extractivă, sporirea contribuției ei la formarea omului nou, cu o conștiin

re întreprindere, instituție sau club muncitoresc are dreptul să participe în concurs cu doi concurenți, care vor prezenta două melodii de muzică ușoară românească, dintre care una compoziție proprie ori a u- nul compozitor amator sau profesionist, dedicată profesiei concurentului. Acom-paniamentul va fi asigurat
Intre 13—15 aprilie la Casa de cultură 

a sindicatelor din Petroșani 

Festivalol-concurs de muzică ușoară, 
poezie și artă fotografică 

„CÎNTECUL AO'mi '84"

ță înaintată și înalte trăsături morale.
— Ce condiții trebuie șd 

îndeplinească soliștii de 
muzică ușoară, care -rivnesc 
la trofeul „Lampa mineru
lui"?Sînt admiși în concurs soliști amatori care muncesc în întreprinderi, instituții și activează în cluburi muncitorești din ramura amintită, fără să fi participat la concursul TV „Steaua fără nume". Fieca

de formația de muzică u- șoară a așezămîntului cultural gazdă, pe adresa căreia se vor expedia înscrierile pentru coneurs.
— Desigur, alte amănun

te sînt specificate în regu
lamentul festivalului sau se 
pot afla la cluburile mun
citorești Și cosa de cultură. 
Pentru concursul de poezie, 
am aflat, candidează mem
brii ai cenaclurilor și cercu
rilor literare ale sindicate
lor și din cluburile munci

torești, fiecare condeier a- 
vînd obligativitatea să pre
zinte două creații proprii, 
realizate în ultimii doi 
ani. Care sînt trofeele atri
buite?— „Lampa de aur", „Lampa de argint", „Lampa de bronz", apoi pentru muzică ușoară: premiul special pentru cel mai bun cîntec inspirat: din munca și succesele ramurii profesionale amintite, premiile pentru cel mai tînăr interpret, pentru cel mai bun text cu tematică politică, revoluționară, și muncitorească; concursul de poezie va mai beneficia de două mențiuni și premii speciale. Concursul de artă fotografică, organizat de Consiliul municipal de educație politică și cultură socialistă și I.G.C.L. Petroșani, va fi urmat de o expoziție eu două secții — una cu caracter documentar, cealaltă cu profil artistic, ambele surprinzînd tematica „Vechi și nou în urbanistica și gospodărirea orașelor din Valea Jiului".Pregătirile pentru ediția ’84 a Festivalului concurs „Cîntecul edtacului", care are ca vatră spirituală Valea Jiului, au demarai deja. Așadar, între 13—35 aprilie, concurenți și spectatori vom trăi emoțiile și satisfacțiile sale.

Xon VULPE :

crestomație lirica
CENACLUL „PANAIT ISTRAT1*1 - PETROȘANI

X. In Scrisoarea a șasea „privind educația estetică a omului", Schiller, com- parînd prezentul cu epoca greacă, surprindea înstrăinarea omului, pierderea integrității și armoniei umane. „Unde este modernul care să iese afară din. rînd și să se bată cu atenianul de la egal la egal, pentru umanitate?". Sau niai departe: „De ce grecul a- vea calitatea să-și reprezinte timpul și de ce individul epocii moderne nu poate avea această pretenție?" — se întreba el în 1795. Evoluția ulterioară a civilizației nu a făcut alt-j ceva decît să accentueze a- cest raport defavorabil.: O- mul modern’, format. tot maj mult ca „fragment", cu armonia ființei fisurată, privește spre clasica epocă greacă cu melancoii, ca spre un modei de trebuie' asumat ș; dezvoltat.' Acea „epocă a lui Peficle" nu este de mirare ca'ea să reprezinte și o imagine for-

Bun venit deci, acestei zilecu fața-mbujorată de lunga-i călătorie, bun venit zorilor din subteranele spații, cuvintelor ,aer proaspăt în grădina străbună.La geamul memoriei bate-un copil, bun venit zic, din spații stelare, cu bucuriile tale, stage revoltat, dînd buzna în lumea rafalelor crude și-acestui poem scris la ora șase cind în lume se fac schimburi de șarje.Bun venit ta casa țăriiomului simplu cu fruntea senină, c ; t cu palmele mirosind a lumină;bun venit grijilor, marilor, măruntelor,
ion Posted WAD

CENACLUL „ORFEU" - VULCAN

Nbf doi sîntemcontemporani, aceleeași secunde;tu urci spre cer lumini eu le cobor;noi doi — cărbune șid ; euv'.nt, aprindem rug pentru iubire, vie sămtață sîngertad;
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NOI, DOI
noi doi, cristal de cremene - 

și stea , 
zvîcnetul sevelor iubim; 
măiestre păsări,' 
zbor rotind, - f. ș 
vis de-nfloriri, 
sub munți de nea 1
noi doi, pacea planetei ■ 

privegiind.,

George HOLOBICA
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Premieră teatrală

„Un bărbat 
și mai multe 

femei"Actuala stagiune a Teatrului de stat „Valea Jiului", bogată în evenimente, anunță, pentru săptămîna viitoare, premiera piesei „Un bărbat și mai multe femei", un cunoscut succes al dramaturgului sovietic Leonid Zorin. Punerea în scenă prilejuiește debutul la teatrul minerilor al tinerilor absolvenți ai IA.T.C. Magda Catone și Claudiu Bleonț, care vor întruchipa personajele piesei, dar vor semna totodată regia și scenografia. Un text cu u- mor spumos, „regalul" Măriei Catone, în postura mai multor eroine, replica plină de vervă a partenerului ei, experimentul regizoral, care incită la meditație, iată argumentele care vor trezi desigur interesul iubitorilor Thaliei. (I.V.) .
Repere la sfîrșit de saptă mină,O vastă și atractivă suită de acțiuni politico-ideo- logice, cultural-artiștice și diștraetiv-edueațive figurează, astăzi și mîine pe agenda așezămintelor culturale din municipiul nostru.Pentru astăzi, rețin atenția manifestările de la clubul muncitoresc din Ani- noasa, dedicate, în exclusivitate, colectivului sectorului I (ora 15). La Petrila (18), ținerii sînt invitați să participe la o dezbatere asupra necesității cunoașterii și respectării legislației socialiste, în vre

Fluierașii de la Jieț, prezență remarcabilă in 
cadrul Festivalului național „Cîntarea României".

SPECTACOLE• In cadrul etapei de masă a Festivalului național „Cintarea României" în perioada recent “încheiată, pe scenele așezămintelor culturale din Petrila, Petroșani, Vulcan și Lupeni, au avut loc spectacole-tre- cere. în revistă a formațiilor artistice pionierești din școlile municipiului nostru, jurizarea inițiată de Consiliul municipal al organizației pionierilor avînd darul de a urmări stadiul de pregătire și nivelul lor calitativ-artistic. '• Circa 70. de elevi ai Școlii generale nr. 1, din 
me ce clubul din Lonea (17) invită la un dialog care are ca subiect calitatea muncii în subteran.

Dimineața zilei de mîine aparține celor mai mici.dornici să-și aibă doldora tolba cu povești (biblioteca din Aninoasa, ora 10) ori creatorilor amatori (U- ricani, cenaclul „Flori de mină", ora 11). în cadrul manifestărilor desfășurate sub genericul „Dialogului hunedorean", mîine după- amiază, scenele unor lăca- șe culturale vor fi locul de desfășurare a spectaco

B RECITALURIreședința noastră de municipiu, și-au etalat recent, în sala de festivități a școlii, cunoștințele și talentul muzical, de-a lungul a patru spectacole-test, la care au participat multi părinți. O plăcută impresie au lăsat pianiștii Amalia Hus- zerl (clasa a VIII-a), Mike Csaba (VI), violoniștii Gabriela Apetroaie (II), Ci- prian Pană (VI), Alina Be- jenaru (IV), clarinetistul Ion Brinzeu (VI), Georgeta Todea (VII) la flaut, Andrei Isac (VI) la violoncel și Emanuela Arghira la violă.
lelor formațiilor lor artistice, In acest Sens remarcăm spectacolele programate la clubul din Lonea (orele, 11, pentru formațiile șoimilor patriei și pionierilor și 17 — trecerea în revistă a formațiilor clubului), la Casa de cultură din Petroșani (17).Astăzi și miine seară, cîntecul și dansul vor a- trage desigur mulți tineri în cadrul manifestărilor de discotecă ce cuprind inie, resante concursuri tematice de dans, recitaluri de poezie etc.

„Luna cărții în 
întreprinderi 
și instituții*Aprilie, tradiționala lună a acțiunilor cu cartea în rîndul oamenilor muncii, cuprinde o largă paletă de manifestări în întreprinderi și instituții, așezăminte culturale, librării și bibliotecile publice din municipiul nostru. Prima decadă a lunii programează numeroase recenzii, prezentări și expoziții de carte so- cial-politică; următoarea decadă este rezervată cărții tehnico-științîfice, pentru ca, între 21—-30 aprilie, manifestările de acest gen să se adreseze iubitorilor beletristicii.

i

CENACLUL „MESAGERUL" - PETROȘANI

RămînemRămînem legați de cîte-o dimineață parfumată de rouăeu conturul aburind a devenirerămînem legați de fiecare bob de grțȘrț;'1:: sfărîmat între bătăturile palmeispre o eternă și mirifică pîine rămînem legați cu tot seninul din noi de această înălțare a cetății pînă dincolo de prezent.
Bena DUMITRU

CENACLUL „VENUS* - PETRILA

M ese1e

i
 Mesele noastre, 

Cuvinte de pHne,

Sfat de bătrîni
| Lumilor uitatel Șt a celor ce vin;
| Sînt așternute 
mată retrospectiv din dorințele noastre. Oricum am privi strălucirea ei, un fapt este de necontestat: refor
mele politice au constituit cadrul propice al afirmării 

»« «« >•>>•« amștiinței, artei și moralei. „Nicicînd n-a fost arta mai sirius legată de viața națiunii — scrie Tatarkiewicz. Tragediile și comediile Serveau politica, lăudind sau înfierînd programele economice și politice". Fiecare atenian era un „întreg", o personalitate. Se spune

In orice privire} 
Călătorului, 
Păsării, 
Timpului.
...Fericită ziua sculptării 
In vremi de legendă...

Constantin CÎMPEANU a
să filosoful Anaxagoras, întrebat fiind de ce preferă să fie, ar fi răspuns: „Ca să contemplu cerul și armonia universului"; de la Iso- crate s-a păstrat: „fiecare zi era o sărbătoare"; iar lui Pericle i s-au consemnat cuvintele: „Ne place frumusețea în cumpătare, ne place înțelepciunea fără să cădem în slăbiciune". Numai pornindu-se de Ia valoarea politică se explică înflorirea celorlalte valori, care toate au putut deveni, în scurt timp, o cultură universală pentru întreaga lume. O cultură ce s-a numit clasică. Adică în sensul de supremă per
fecțiune și de culminație a armoniei valorilor. Mai tîr- ziu, gînditorii îi vor surprinde și contradicția dialectică, acea lăuntrică ruptură care a pus-o în mișcare. Dar, deocamdată, păs- trîndu-ne considerațiile la nivelul descrierii, să acordăm atenție acestei • complexe și sublime perioade.

Dumitru VELEA



4 Steagul roșu SIMBATĂ, 7 APRILIE 1984

Vizita oficia!ă de prietenie ' 
in țara noastră a președintelui 

Republicii Populare Angola, 
tovarășul Jose Eduardo dos Santos

Ceremonia sosirii
iUrmare din pag. I)lor bilaterale în cele mai diverse domenii de activi- j tate, precum și colaboră- . rii lor active pe arena , mondială. Este, în același timp, încă o dovadă a bunelor raporturi de prietenie și conlucrare pe care , România socialistă le întreține cu țările africane, eu toate statele care și-au luat destinele în propriile mîini și au pășit pe calea dezvoltării lor libere și independente.Ceremonia sosirii înaltului oaspete a avut loc

începerea convorbirilor oficiale
(Urmare din pag. Dnia și Angola, spre binele , celor două popoare, al cauzei păcii și cooperării in- 

. ternațîonale. tPrima rundă de convor- ; biri a prilejuit o informa
re reciprocă privind preo- ; cupările celor două partide 
' fi țări.Tovarășul Nicolae . Ceaușescu a prezentat ac- , Aivitatea pe care o desfășoară poporul nostru pen* 
. iru înfăptuirea prevede* rilor actualului plan' cin- , cinai, pentru a întîmpiria r-cu noi realizări cea de-a i 40-a aniversare a eliberă- 
.cii patriei și cel de-al .,XIII-lea Congres al Parti - . dului Comunist Român, ca- jjre va-trasa programul dezvoltării într-o etapă nouă, superioară a societății socialiste românești.La rîndul său, tovarășul dose Eduardo dos Santos a înfățișat activitatea pe ca
re o desfășoară .poporul angolez pentru lichidarea grelei moșteniri lăsate de dominația colonială, pentru dezvoltarea țării pe ■ cale socialistă, pentru încetarea agresiunii și a in- ■Aervenției militare a Africii de Sud.Cei doi conducători de partid și de stat au indicat ca membrii celor două delegații să examineze, în timpul vizitei, căile și modalitățile concrete de înfăptuire a înțelegerilor convenite la nivel înalt cu privire la extinderea și a- dîncirea în viitor a colaborării și cooperării româno- angoleze.Tovarășii Nico 1 a e Ceaușescu și Jose Eduardo 

pe aeroportul Otopeni, împodobit sărbătorește.La ora 11,00, aeronava prezidențială cu care călătorește înaltul oaspete angolez a aterizat.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat, la scara avionului, un călduros bun venit în țara noastră tovarășului Jose Eduardo dos Santos, celorlalți oaspeți angolezi. Cei doi conducători de partid și de stat și-au strîns mîinile îndelung, s-au îmbrățișat cu prietenie.Oaspetele a prezentat to
dos Santos au avut, de a- semenea, un larg schimb de păreri cu privire Ia u- nele probleme ale vieții internaționale,A fost exprimată profunda îngrijorare față de încordarea existentă în lume, ca rezultat al politicii imperialiste de forță și a- menințare cu forța, de menținere și extindere a sferelor de influență, de escaladare a cursei înarmărilor, îndeosebi a celor nucleare.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat că problema fundamentală a epocii noastre o constituie asigurarea păcii, oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, în primul rînd la dezarmare nucleară.In timpul convorbirilor a fost examinată îndeaproape evoluția situației din zonele geografice în care se află situate România și Angola.In această ordine de i- dei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a , subliniat situația deosebit de gravă creată în Europa ca urmare a amplasării rachetelor americane cu rază medie de acțiune în unele state vest-europene, ceea ce a determinat Uniunea Sovietică să adopte contramă- suri nucleare de răspâns. S-a arătat că se impune să se facă totul pentru oprirea amplasării rachetelor americane pe continentul european, precum și a contramăsurilor U.R.S.S., pentru reluarea negocierilor sovieto-americane în vederea ajungerii la un acord corespunzător, care 

varășului Nicolae Ceaușescu persoanele oficiale angoleze care-1 însoțesc în vizita sa în România.O gardă militară aliniată pe .aeroport a prezentat onorul.Au fost intonate imnurile de stat ale Republicii Populare Angola și Republicii Socialiste România. In Semn de salut, au fost trase 21 de salve de artilerie; .împreună cu conducătorul partidului și statului nostru, oaspetele a salutat 
să ducă la eliminarea tuturor rachetelor cu rază medie de acțiune din Europa și, în general, a oricăror arme nucleare.Analizînd situația din A-- frica, cei doi președinți au subliniat importanța întăririi unității și solidarității popoarelor africane, a intensificării activității Organizației Unității Africane, pentru consolidarea independenței economice a acestor popoare, pentru dezvoltarea conlucrării dintre ele.Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Jose Eduardo dos Santos s-au pronunțat pentru soluționarea tuturor conflictelor dintre țările africane, pe cale pașnică, prin negocieri, în spiritul rezoluțiilor O.U.A., care să ducă la adîncirea unității statelor de pe a- cest continent, la crearea celor mai bune ' condiții pentru propășirea lor eco- nomico-socială.In legătură cu situația din Africa australă, s-a a- preciat că trebuie făcut totul pentru ca Africa de Sud să respecte angajamentele asumate, să-și retragă complet toate trupele din sudul Angolei, să pună capăt cu deșăvîrșire oricăror acte agresive și - oricărui amestec în treburile interne ale Angolei; In același timp, a fost reliefată necesitatea ■ abolirii politicii rasiale și de apartheid din Africa de Sud, realizării unui stat democratic, care să asigure deplina egalitate a tuturor locuitorilor, indiferent de culoare,. partici

drapelul de stat al României, după care a fost trecută în revistă garda, de onoare. ’Tovarășului Jose Eduardo dos Santos i-au fost prezentați apoi tovarășii din conducerea partidului și statului nostru veniți în întîmpinare. .Un grup de pionieri au oferit tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășului Jose Eduardo dos Santos frumoase buchete de flori.Ceremonia sosirii înaltului oaspete angolez s-a încheiat cu defilarea gărzii de onoare.
parea lor la viața politică- și socială a țării.Au fost apreciate ca un fapt pozitiv înțelegerile intervenite în ultimul timp între unele state din Africa australă și Africa jde Sud și s-a subliniat necesitatea ca ele să fie respectate pentru ca să poată contribui la dezvoltarea e- conomico-socială a popoarelor din această zonă, la consolidarea cuceririlor lor pe calea edificării vieții lor noi.A fost exprimat sprijinul activ cu lupta poporului namibian, sub conducerea SWAPO, pentru independență, pentru dreptul de a-și alege de sine stătător calea dezvoltării economico-sociale.De asemenea, cei doi președinți, și-au exprimat sprijinul deplin 'pentru u- nificarea pașnică și democratică a Coreii.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că adîncirea decalajelor dintre țările bogate și cele sărace, accentuarea crizei economice au înrăutățit și mai mult situația țărilor în curs de dezvoltare. S-a apreciat că se impune ea țările în curs de dezvolta: e să-și întărească colaborarea, să acționeze mai unite în vederea ' stabilirii unei strategii comune în tratativele cu țările a- vansate, precum și în lupta pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale.Convorbirile se desfășoară într-o atmosferă cordială, prietenească, de înțelegere și stimă reciprocă.

RADARUL... VĂ INFORMEAZĂIn această săptămînă a- paratul radar a fost și mai este prezent pe șoselele municipiului. Ce ni s-a transmis? Că zilnic au avut loc abateri de la regimul legal de viteză ale căror autori au fost îndeosebi șoferi de autoturisme; că nu se respectă semnificația indicatoarelor (destul de murdare și. stropite) de restricție de viteză în zona cartierului Aeroport și orașului Vulcan. Iată și cîteva exemple : Tăslăoanu Mihai — 2-HD-7276, Bălălău Maria — lsHp-8737, Păuna Constantin — 21-HD-3513și Luț Dumitru — 1-HD-7790. Cit despre consecințe, se cunosc, nu mai trebuie amintite.
O „INTENȚIE" 
PERICULOASĂManiera de conducere preventivă nu este o vorbă goală, o confirmă faptele. Sînt însă destui „curajoși", care abdicînd de la această manieră devin adevărate pericole pe șoselele municipiului. Pentru cele mai frecvente abateri generate de conducerea agresivă se numără „intenția" periculoasă a depășirii neregulamentare, depășirea în care șoferul mizează pe „pricepere", pedală de accelera
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Institutul de mine Petroșani
încadrează direct sau prin transfer

— doi tîmplari, categ. III—IV
— doi electricieni, categ. III—IV

ol

Condițiile de încadrare și retribuire sînt 
conforme Legii nr. 12/1071 și Legii 57/1974 
— republicate.

Cererile se pot depune zilnic la biroul 
plan-retribuire-personal unde se pot obține ?i 

relații suplimentare, telefon 42580, interior 151.

Cooperativa „Unirea" 
Petroșani

cu sediul în Petroșani, strada 30 Decembrie 
nr. 1 A, încadrează de urgență, direct sau prin 
transfer, bărbați pentru posturile de pază.

Condițiile de încadrare și retribuire sînt 
cele prevăzute de Legea nr. 12/1971 și Legea 
nr. 57/1974. *

Doritorii se pot adresa, zilnic, la biroul 
personal-învătămînt al cooperativei si la te
lefon 42763.

ție și mai ales pe hazard. De cele mai multe ori însă aceste „intenții" sînt foarte scump plătite. Alteori „nărăvașii" sînt opriți la timp. In ultimele 5 zile, de exemplu, au fost depistate 4 asemenea abateri grave, printre care Jugănaru Ema- ‘ noil — 2-HD-9627, Ursescu Petru — 31-HD-8012. De această dată n-au fost angajați în accidente, dar practica depășirii nepermi- se tot acolo duce. Cît despre celelalte consecințe, și în acest domeniu credem că nu mai trebuie insistat,
VA RECOMANDĂMAstăzi, după ultima oră de curs, elevii intră în vacanță. Primăvara și vacanța vor scoate — după o iarnă care s-a cam lungit — copiii afară la joacă. In apropierea grupurilor de copii conduceți cu deosebită atenție, reduceți viteza pînă la limita evitării oricărui pericol; la intersecții fiți atenți la... biciclete, în dreptul, spațiilor de joacă, la minge (cînd apare mingea trebuie să fugă copilul). Nu uitați că, în general, copiii se comportă neatent.Duminică, 8 aprilie ac, este permisă circulația autoturismelor proprietate personală înmatriculate sub număr CU SOȚ. ... .

Rubrică realizată cu sprijinul 
biroului circulație al

Miliției municipiului Petroșani

Vizită protocolară D i ne u Mica publicitate
Tovarășul Jose Eduardo dos Santos, . președintele M.P.L.A. — Partidul Muncii, președintele Republicii Populare Angola, a făcut, vineri după-amiază, o vizită protocolară tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului’' Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, la Pa

latul Consiliului de Stat.Întrevederea dintre cei doi conducători de partid și de stat, premergătoare convorbirilor oficiale, s-a desfășurat într-un spirit de cordialitate și prietenie, de stimă și înțelegere reciprocă, ce caracterizează relațiile dintre partidele, țările și popoarele noastre.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a oferit, vineri, la Palatul Consiliului de Stat, un dineu oficial în onoarea tovarășului Jose Eduardo dos Santos, președintele M.P.L.A. — Partidul Muncii, președintele Republicii Populare Angola.Au luat parte persoane oficiale române și angoleze.

In timpul dineului, desfășurat într-o atmosferă prietenească, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Jose Eduardo dos Santos au rostit toasturi.Urmărite cu deosebit interes și subliniate cu a- plauze, toasturile au fost marcate, în mod solemn, la terminarea lor, de intonarea imnurilor de stat ale Republicii Populare Angola și Republicii Socialiste România.

VIND pian viehez, coadă scurtă, Bdsendorfer, după ora 18, Telefon 44040. (485)VIND apartament, două camere, cărămidă, gaze, Deva, strada Minerului, Bloc 26, ap 18, Telefon 22753. (483)PIERDUT legitimație de serviciu, pe numele Nune Constantin, eliberată de I.U.M. Petroșani. O declar nulă. (478)PIERDLTT legitimație specială de călătorie cu autobuzul, pe ruta Petroșani —* 

Vulcan, nr. 420, eliberată, de I.G.C.L. Petroșani. O declar nulă. (480)PIERDUT legitimație de bibliotecă (periodice) nr. 3944, eliberată de Institutul de mine Petroșani. O declar nulă. (481)PIERDUT legitimație de serviciu, pe numele Lefter Onorel, eliberată de Pre- parația Coroești. O declar nulă. (482)PIERDUT legitimație de serviciu, pe numele Cioabă Vasile, eliberată de I.M, Lupeni. O declar nulă. (484)
I LOLtGIUL^Dt khDAcîlto. |u»il BALAN, luau UUBl.tv, Duru* Un< (A, lo< J ți aaiuiuisUațta . Peunșatu, SU. Ai. tfâluaaKH, or. 2. fel emane i tiluui •
| MUSTAȚA. Simioa POP — redactor $ct teodor IWSU — redactor șef adj secretariat, 41663, 42464 tecțil
J Tom» ȚA(ARCA _ __ __ __ __ _____ _ I i r'P»rul_ nrv>er«»fi= Pștros*' * «țr N Bălcoseu._nr 2. telefon 41361 |


