
Tn deschiderea lucrărilor 
plenarei tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar genera] al Parti
dului Comunist Român a 
rostit o amplă cuvîntare.Cuvântarea secretarului general al partidului a fost urmărită cu deosebită ■ a- tenție și viu interes, cu

Sub președinția tovarășului' Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, au început, luni 23 iunie, lucrările Plenarei C.C. al P.C.R.La propunerea Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., plenara a adoptat, în unanimitate, deplină Satisfacție' și una- următoarea ordine de zi :1. Programul privind înfăptuirea obiectivelor bilite de 'Congresul ■XlII-lea al Partidului Co- muriist Român pentru dezvoltarea intensivă a economiei naționale în perioada 1986—1990 ;2. Programul . cu privire la perfecționarea sistemului de finanțare și creditare a activităților economice și a normativelor eco- nomico-financlare ;3. Proiectul Planului național unic de dezvoltare — - ----- .economico-socială a Repu- perspectivă, blicii Socialiste în cincinalul I. _. _4. Proiectul Planului de dezvoltare a agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și gospodăririi apelor în perioada 1986— 
1990 ;5. Raportul cu privire la aplicarea prevederilor Legii sistematizării teritoriului și localităților urbane și rurale ;

6. Probleme organizatorice.La lucrările plenarei participă, ca invitați, cadre ' eu munci de conducere în aparatul de partid și de stat care nu sînt membri 
ai C.C. al P.C.R.

sta
ul

. -Pai ticipanții la dezbaterile în plen și în comisii au subliniat cu satisfacție și mîndrie patriotică excepționala importanță a cuvîntării rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu, care reprezintă pentru toți oamenii muncii, pentru întregul popor un însufleți- tor și mobilizator program de acțiune, stimulînd e- nergiile' și forțele creatoare ale națiunii noastre în vederea realizării, în cele mai bune condiții, a hotă- rîrilor Congresului al XIII- lea al Partidului Comunist Român.In mod unanim, a fost ' relevată contribuția determinantă â tovarășului Nicolae Ceaușescu la ela-
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nimă aprobare, fiind subliniată, în repetate rînduri, cu puternice aplauze. Participanții .la plenară au dat ., expresie înaltei aprecieri față de acest document programatic, care, pe baza unei analize cuprinzătoare și aprofundate, stabilește, cu clarviziune și cutezanță revoluționară, căile și direcțiile de acțiune pen- _ __________ ___tru realizarea în cele mai borătea si înfăptuirea po- bune condiții a marilor o- biecțive de dezvoltare economico-socială a României în actualul cincinal; și înRomânia S-a trecut, apoi, la dez- 1986-—1990; baterea în plen a problemelor înscrise pe ordinea de zi. Au luat cuvîntul tovarășii Marin Enache, Pavel Aron, Mihai Marina. Vasile Bărbulescu, Ion Pavel, Alexandru Necula, Ștefan Rab.In cursul după-amiezii, plenara și-a desfășurat lucrările în cadrul Comisiei pentru probleme de industrie, agricultură, investi- ții-construcții, transporturi, export și circulația mărfurilor, Comisiei pentru problemele muncii organizatorice și de cadre, Comisiei pentru problemele muncii politico-educative și ale relațiilor internaționale.

liticii interne și externe a partidului și statului, la fundamentarea pe baze profund științifico a strategiei dezvoltării intensive a economiei naționale, la ridicarea continuă a calită-țij vieții și muncii întregului popor. ..Participanții au exprimat totala adeziune față de planurile și programele de însemnătate națională supuse dezbaterii plenarei, documente elaborate sub directa îndrumare și cu sprijinul nemijlocit al secretarului general al partidului, care, prin prevederile lor, asigură creșterea intensivă, în ritm susținut, a industriei și agriculturii, 
a întregii economii naționale, dezvoltarea puternică a științei, învățămîntu- lui și culturii, sporirea

J.

Ceremonia sosiriiLa invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu, luni, 23 iunie, a sosit la București Maria general al Capul pre-

găsit expresie

Noi

(Continuare în pag. a 4-a)

tovarășul Aristides Pereira, secretar al Partidului African Independentei din Verde (P.Ă.I.C.V.), ședințele Republicii Capu- 
începereaLa Palatul Consiliului de Stat au început, luni, dUDă-amiază, convorbirile oficiale dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Aristides Maria Pereira, secretar general al Partidului African al Independenței din Capul Verde, președintele Republicii Capului Verde.In timpul convorbirilor, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Aristides Ma-

lui Verde, care, împreună cu tovarășa Carlina Fortes Pereira, efectuează o vizi- ral acordat de tă oficială de prietenie în țara noastră.Vizita conducătorului partidului și statului din Republica Capului Verde se înscrie ca un moment important îri cronica relațiilor de prietenie, colaborare și. solidaritate militantă dintre partidele, statele și popoarele noastre,

ce și-a sprijinul larg și multilate-România .socialistă luptei anticolonialiste, de eliberare națională a poporului din a- ceastă țară. Tootodață, vizita este o ilustrare a dorinței comune de a întări în continuare prietenia și cooperarea dintre cele două țări și popoare, în in-

iii

(Continuare tn pag» a 4-a)

convorbirilor oficialeria Pereira au procedat la o informare reciprocă pri- vinâ stadiul actual al dezvoltării economice și sociale din cele două țări, o- * rientările și programele de dezvoltare în perspectivă.Cei doi conducători de partid șl de stat au examinat, totodată, aspecte ale dezvoltării relațiilor. economice, schimburilor comerciale bilaterale; precum și posibilitățile de exținde- re a cooperării în diverse domenii de, activitate.,In scopul identificării unor noi căi și mijloace

pentru adîncirea și diversificarea raporturilor dintre România și Republica Capul Verde tovarășii Nicolae Ceaușescu și Aristides Pereira au însărcinat pe membrii celor două delegații să examineze, în timpul vizitei. modalitățile. concrete privind lărgirea conlucrării bilatera- co* le în diverse sfere de activitate de interes cofhun.A avut loc, de asemenea, un scliimb de păreri în
(Continuare în pag. a 4-a)

lucrări miniere
Valea de Brazi

Cu planul 
semestrial la 

export îndeplinit
U.F.E.T. PETROȘANIEforturile depuse de începutul acestui an către forestierii de UFET Petroșani, au la; de la ______ _ ... ___ -- fost concretizate în realizarea înainte de termen a sarcinilor de plan semestriale la export. S-a livrat partenerilor externi masă lemnoasă' în valoare de aproa- pe/300 000 lei maî mult' decât planul semestrial. Sortimental depășiți au fost înregiștrate la celuloză de fag și lemn construcții rurale. In aceste zile se pregătește un nou lot de 240 mc celuloză de fag, 50 mc lemn construcții rurale și 15 tone mangal, care va fi livrat pînă la sfîrșitul lunii iunie, întregind realizările primului semestru.La aceste succese au contribuit în mod deosebit colectivele depozitelor de la Iscroni și Uricani, conduse de maiștrii Ion Lazăr și . Dumitru Bâdicu.

Sectorul II, I.M. Lupem. După pontaj, ultimele 
detalii privind activitatea din subteran sînt discutate 
cu ortacii, înainte de a coborî în mină, de șeful 
de schimb Constantin Cioboată, — brigada Simion 
Rush — și maistrul MirCea Lățeam

Primul ministru al Turciei va efectua 
o vizită oficială in țara noastră
La invitația ti/varășului Constantin Dăscălescu, 

prirri-ministru al Guvernului Republicii Socialiste 
România, primul ministru al Republicii Turcia, Tur- 
gut Ozal, va efectua o vizită oficială tn țara noastră, 
în ultima decadă a lunii iunie 1986.

mija unei lucrări . Este
întreprinderea Valea de Brazi construcția noi și importante/ miniere de investiții. _. vorba de două noi puțuri: puțul nr. 2 incintă și puțul nr. 9, auxiliar.; Pînă în prezent, minerii din formația complexă condusă de loan Tamaș —■ profilată pe lucrări miniere speciale — au ataeaț și cută gulerele celor puțuri.Amplasate în zona tică a minei cele două puțuri vor asigura aerajul și transportul sterilului și Vor crea condiții pentru extinderea lucrărilor de pregătire a unui nou perimetru al zăcămîntului de cărbune. (V.S.):

nieră început

cxc- douăves-
Colectivul minei Vulcan 

pășește ferm pe calea 
redresării

j „Vrem să arătăm ce sintem in stare 
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trei zile, a- 651 a fost .Totuși, brigada Constantin Dumitrașcu de la Petrila are de la. începutul lunii un plus „la zi" de pește 300 tone de cărbune. Din prima zi a „atacării" noii felii, 1 din „camerele" a- . batajului au ieșit 30 tone peste prevederi. Și â- ceasta nu e o noutate. Este media ' depășirilor obișnuite ale . brigăzii. Dumitrașcu, așa cum plusul de o tonă pe post este depășirea Constantă a productivității prevăzută. -Ce înseamnă o tonă de 1 cărbune în plus ?! Desigur, în condițiile unui abataj mecanizat, de mare capacitate, ...o aseme-

imp de batajul în prăbușire. nea depășire a productivității nu prezintă o semnificație aparte. Dar în condițiile unui abataj. clasic, la o cameră
susținere, în toate operațiile tehnologice clasice, membrii- brigăzii se dovedesc adevărați. maeștri, , , — - ———— o--- 1-1____ - Cine; două aripi, o tonă în plus sînt ei î Ne-a explicat,i..ng. Gheorghe Demețer,A .= -

însemnări
de reporter

cu 'greu ele întrecut.

înseamnă ' ceva, înseamnă mult înseamnă că în confruntarea nemijlocită, .corp la Corp, cu de cărbune, în ret frontului, în cerea" brațelorpentru. evacuarea cărbunelui rezultat după puș- cătură, în „sorolirea" și fixarea lemnului pentru

stratul perfora-„între-vînjoase

șeful sectorului VI al minei Petrila.
a

)n urma cu un am sectorul VI, înființat tot cu un an în urmă,.s-a încropit o» formație de tineri pen- ; tru exploatarea, stratelpr subțiri. Brigada s-a . for- 1 mat în jurul unui tînăr I miner, abia, trecut de 30 . de ani, venit din alt sector — Constantin Dumi- I traseu. A. adunat în ju- (Ioan DUBEK |

(Continuare în pag. a 2-a)

La I.M. Vulcan, vitatea muncii, în două decade, a fost cu proximativ 2(10 kg pe post . mai mică decît cea planificată, fapt ce explică în- tr-o mare măsură și minusul de peste 6000 tone ele . cărbune înregistrat în a- ceastă perioadă. Intr-o recentă analiză, conducerea întreprinderii s-a angajat ca, pînă la sfîrșitul lunii iunie, restanța să . nu fie în nici un caz majorată, urmîhd ca, în trimestrele următoare, să fie recuperată o importantă cantitate din producția nerealizată de la începutul anului. Modul în care va acționa colectivul minei în următoarea perioadă pentru realizarea acestui scop constituie terna discuției purtate cu irig. Iulian Filip. inginer șef cu probleme de producție.—• Măsurile luate de conducerea minei converg spre asigurarea liniei de front necesare. In acest context, amintesc faptul că, încă din prima decadă a lunii în curs, am început să exploatăm, îri plin, abatajele din Stratul 3, blocul VIII

proci uc- primelea- în două aripi, Aici aVem > deja creșteri de producție i de la 500 tone cărbune pe > . zi la 800 de tone și preconizăm să ajungem la 900 tone de cărbune extras znnic.
— Această situație se > 

referă la sectorul V; In 
ceea ce privește cele
lalte sectoare ale minei? i'— In prezent, executăm ' lucrări: de pregătire pentru două viitoare abataje: i în.stratul 5, blocul II (sectorul VII) și stratul 5, blo- ș cui VII (sectorul li. dare i vor fi echipate cu complexe de susținere și tăiere i mecanizată a cărbunelui, SMA-2. In cadrul se; torului; VI, vbm deschide un nou abataj frontal. ceea ce ne dă garanția că, din trimestru! IV și in perspectiva anului 1987. mina iși va realiza ritmic sarcinile de plan. In cîțeva cuvinte aș dori să punctez; situația actuala din sectoare. Avînd în vedere plusul acumulat în luna a- ceasta —1371. tone. —-7; sec-
Interviu realizat de 

Gheorghe OLTEANU

(Continuare in pag. a 2-aj



2 Steagul roșu MARȚI, 24 IUNIE 1986

VULCANȘan tier ele de vara ale 
ti ii ere tu luiIntre .15 iulie și 1,5 septembrie peste 1500 de elevi din liceele industriale din municipiu vor desfășura acțiuni de muncă patriotică pe șantierele de vară aie tineretului. Partici- pa nț ii sînt impărțiți în patru serii, numărul total <H oi e de muncă patrioti- ■ că fiind estimat la peste ș J35 000. -o 1Această importanță for- . ța de muncă — tineretul ’ — Își va aduce, în acest an, contribuția la, construirea ștrandului din Petrila, psecum și la construcția unor blocuri de locuințe.. Avem deja contracte încheiate cu beneficiarii lucrărilor noastre. De asemenea, tinerii din municipiu vor fi prezenți, alături de constructorii brigăzilor ACCF în cadrul lucrărilor de dublare a liniei ferate Petroșani —; Șimeria. In principal, elevii eipariți la șantierele . vară ale tineretului • presta lucrări care ‘ organizarea de . șantier,

partide vor țin de a- piovizionarea materială a ' locurilor de muncă, finisajul obiectivelor Sociafe, buna gospodărire a> fiecă
rui loc de muncă.Dacă în 1985 am reali-

zat peste 150 000 lei acțiunii^ de muncă patriotică depuse pe șantierele tineretului, anul acesta ne propunem, ca, prin mobilizarea exemplară a tinerilor, prin organizarea superioară a muncii, să reali-, zăm peste 200 000. lei, sumă destinată, prin intermediul Comitetului județean U.T.C., pentru achiziționarea de materiale cultural-sporti-., ve pentru tineri, precum și în cadrul acțiunilor turistice. ș.Tot în această vară, 200 de elevi din 1'i.cee vor participa la luci.a lie de a- rm-najare și întreținere a celui de-, i I . -a teren al Complexului sportiv „Jiul",Iată o valoroasă contribuție ă tinerilor la edifi-- carea unor noi obiective soeial-ecohomice ale municipiului, contribuție ce se înscrie pe linia tradițiilor de muncă ale șantierelor de tineret din Valea Jiului.
loan TOACĂ, 

prim-secretar al 
Comitetului municipal 

U.T.C.

COLECTIVUL MINEI
(Urmare din pag I)torul 1 și-a recuperat mlade a-nusul de la începutul nului și are 149 tone cărbune peste sarcina nuală. Similar și în cazul sectorului II : plus 1201 tone în primele două decade și 826 de la începutul anului. Sectorul III are o restanță de 853 tone cărbune. la a doua decadă și un plus de peste 8530 tone pe an Sectorul IV va îndoia luna cu planul realizat. La sectorul V, prin redeschiderea a două a- bataje cameră, se preconizează recuperarea unei cantități' din minusul acumulai acum. în a sasea lună a anului. Sectorul VI, ' cu toate că nu și-a realizat sarcinile de plan ale primei decade și are un mi- pus de peste 5900 tone pe 1986, are toate șansele să i revină' fruntaș. Spun a- ceasta. gindindu-mă in perspectivă, la trimestrul IV, cînd vom exploata stratul 13 cu două combini;,; de tăiere și vom realiza cite 100 m avarisa- pe brigadă și combină, trimnsvul IV

porni primul panou în stratul 13, minusul sectorului VI va fi recuperat integral. In cazul sectorului VII, minusul înregistrat la încheierea a două decade este de 947 tone de cărbune.
— Avînd în vedere 

perspectiva trimestre
lor UI și IV, una din 
problemele care se cer 
Soluționate o constituie 
plasarea în cărbune.— In prezent, sin tem la medie de 750 posturi pe . Fără : îndoială, pentruozi.a realiza ceea ce ne-am propus este necesar săcreștem plasarea eu cel

....... .ȚO ' i".

, Idei, opinii, sugestii

puțin 100 posturi pe zi să ajungem la o medie de 850—900 posturi pe zi.
— Ceea ce, desigur, 

va conduce la creșteri 
de productivitate...— Indicator care preconizăm, să fie, în trimestrul III, dar mai ales în ultimele trei luni din acest an, cu 200 kg pe post superior celui planificat. Prin măsurile zatorice pe care, le-am prezentat, avem vedere, spre sfîfșitul

tehnico-organi- succint, în 1 anului, recuperarea unei can- res- tanța înregistrată în 1980.tități de cărbune din
O propunere realizabilă< ale sugerînd un cîntec, o melodie caracteristică zonei respective. Așa este în Gara de Nord în București, la Craiova, Cluj etc. Consider că și în gara din ____ ... Petroșani anunțarea trebuite orașe din țară și am nurilor poate fi însoțită de lost plăcut impresionat că' un fragment din .„Imnul în diverse gări anunțarea . minerilor", veche și repre- trenurilor este precedată eîteva acorduri inUzi-

Sint un tin ăi* din Valea Jiului. M-am născut în Petroșani, am crescut aici și îmi iubesc mult orașul a- f!at acum intr-<> impetuoa- . să și frumoasă dezvoltare urbanistică, Ani fost în

Un nou magazin 
alimentarLa Petrila, în centrul civic al orașului, s-a deschis un nou magazin specializat în desfacerea produselor. alimentare.— Ește un magazin care dispune de 1300 mp spații comerciale, fiind Unul dintre cele mai mari din Valea Jiului și, poate, din județul nostru, ne spunea tovarășul Gheorghe Toma, directorul 1C.SA- AP Petroșani, El contribuie la aprovizionarea : populației, din acest cartier noU al localității, cu întreg sortimentul de produse alimentare. Amenajarea acestui magazin se înscrie în preo- continue

Răspundem 
cititorilor• UN GRUP DE LOCA- ' TARI, Petroșani,* strada ' Independenței : Plasarea.containerului pentru reziduuri a] cantinei nr. 11 a JACC’VJ din strada Independenței, la 50 metri dc Cantină și circa 25 metri de colțul căminului de ne- famiJiști a fost stabilită eu avizul consiliului popular al orașului. Este, 'însă, adevărat că nu s-a asigurat întotdeauna evacuarea timp a reziduurilor, ajuns care în prezent * mai există. (T.Ț.) \

(Urmare din pag I)rul lui vreo. 20 de oameni de o seamă cu el, din. ca- S re doar 3 au avut calificare,’ iar ceilalți — toți nou încadrați. A tnai completat apoi brigada, cu i alții și astfel efectivul formației a crescut la 32.i A mai și „cernut" din ei, adică s-au „cernut" ei singuri ; toți cei care n-au „ținut ritmul" t._ , “ ' ” brigada. Nucleul inițial, însă, adică toți cei 18 care au pornit cu brigadie- , t rul „la drum", au rămas. . ț, Apa trece, adică „păsările călătoare" în căutare de un „loc călduț", vorba 1 brigadierului, vin și pleacă, dar oamenii de bază rămîn. Așa sînt șefii c de schimb Vasile Oneasă,Emil Abăboaie și fratele său. Ioan, Virgil . Dunii- trașcu, fratele brigadierului. și Pavel Buhuși. Ă- . lături de ei se formează alți tineri de nădejde — ' Vasrle Petrescu, DuțăLăutaru, Vasile și Marian
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Aspect de munca din atelierele unui colectiv fruntaș — întreprinderea 
confecții Vulcan.

Dobreseu. De fapt, cresc profesional toți tinerii din brigadă, toți cei constanți în dorința de a munci cu rîvnă. Majoritatea au terminat în a-
nală ă brigăzii sînt atestate: și de climatul de ordine și disciplină, de 'răspunderea față de respectarea tehnologiei de lucru și a normelor de se-

t 4

au părăsit ---------prilie cursul de ajutor- miner, organizat în sector, alții au început calificarea în cursurile de curînd deschise.a ntr-un an, brigada I DumitrașcU a a- I juns un colectiv omogen, una din formațiile de frunte ale minei, specializată în exploatarea prin abataj cameră a stratelor subțiri. Dovada — cele peste 1200 tone extrase de brigadă suplimentar de Ia începutul anului. Omogenitatea și valoarea mol'al-pfofesio-

minerilor dintr-un abataj vecin, cei din brigada fruntașă a lui Francisc Kovacs.Odată cu această practică — să intri ; printre primii în abataj și să ieși ultimul, Constantin Dumîtrașcu a inoculat în Conștiința brigăzii, a .fiecărui component al ei, convingerea că succesele, realizările de excepție nu se pot obține decît cu prețul perseverenței, al muncii - ordonate, cinstite, al efortului. Aici se află izvorul realizărilor Consecvente, a depășirilor ritmice, superioare - de productivitate, avînd la bază viteza de avansare de 6 ml/zi, deci ritmul, a devenit lege, schimbul și i 
timpul în ambele aripi. / Jk ici, și în aceste stră- j e asigurat pentri reușita Vfiresc^reu-sitele, își află materializarea" ambiția brigadierului, a ortacilor lui tineri de a demonstra „de ce sîntem în -stare...".

curitate ;. în brigadă nu există absențe nemotivate sau abateri de NPM. Mai mult, ni explică în .completare membrii brigăzii sint care intră primii schimb și nu oricum, ducînd tot materialul de câre au nevoie la front, și tot ei ies din mină, ultimii, atunci cînd totul
cei în ci

schimbului următor. Este un „secret" pe care brigadierul îl „stăpînise" înainte de a veni* în sector. II reținuse din experiența
Participanții la aceste tabere se vor reuni miercuri la sediul comitetului municipal U.T.C. (Al. H.)MUNCĂ PATRIOTICA.

t
V 
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TABERE. Ca în fiecare Incepînd de ieri tinerii de? an, reprezentanții Văii la I.M. Paroșeni au cle- Jiului vor fi prezenți în taberele naționale de instruire a tineretului pentru, apărarea patriei, prilej de a dobîndi noi cunoștințe tehnico-aplicatiye în do-’ meniul pregătirii tinere-■ tutui pentru viață, pentru 
I apărarea cuceririlor revo-
I luționare

de- elanșat o acțiune intitulată „Șăpțămîna . .înfrumusețării incintei1*. Vor participa zilnic cite 50 de tineri la stivuirea lemnului în depozit, recuperarea materialelor feroase și neferoase, amenajarea depozitului de utilaje, amenajarea spațiilor verzi, și reînnoi -ale. poporului. rea propagandei vizuale.

PARCARE. Lîngă viitorul hotel din Petroșani, care se af I ă în faza premergătoare dării în folosință, au început lucrările de a- menajare a aleilor și căi- Aici se vor amenaja o nouă parcare pentru ■ autoturisme, rampă pentru descărcarea mărfurilor si alte utilități. (V.S.)SPECTACOL PENTRU TINERET. Joî, 26 iunie la ora 17, la Casa de cultură a sindicatelor din Petroșani arc loc un spec-

MOZAIC. Constructorii. brigăzii 20 Petrila a ACM Petroșani execută' lucrări de placare cu mozaic a trortiareloi' . din preajma blocului 36 C, conturînd astfel, alături de celelalte lor de acces rutier, amenajări . arhitectonice, noul centru, civic al brășu- lui Petrila. (I.V.)SERBAREA ABECEDARULUI. Astăzi, elevii clasei I B de la Școala generală nr? 1 Petroșani vor susține pentru părinții lor, un frumos spectacol sub genericul „Serbarea abecedarului".

zentativă lucrare muzicală pentru acest important bazin carbonifer al Nu știu cit de dificil sâ Se realizeze așa însă sint convins că un semn de prețuire de minerii care smulg dîncurilor energia și mina concentrată in bune.
Nae POPESCU, 
student I.M.P.

patriei, ește ceva, ar fi față a- - lu- căr-

cupările noastre de modernizare a spațiilor comerciale și de desfășu- ; rare a unei ■ activități efi- ' cionte, în concordanță cu dezvoltarea tuturor orașelor din Valea Jiului, cu marile împliniri socialis- ' te din Viața și munca minerilor, a tuturor oamenilor muncii.In noul și modernul magazin alimentar al orașului Petrila muncesc 22 de lucrători comerciali cu experiență șl bună pregătire în acest domeniu. încă din prima zi cumpărătorii, locuitori ai cartierului „Minerul" din Petrila, au remarcat buna aprovizionare a magazinului și grija personalului pentru practicarea unei activități civilizate, în spiritul normelor care coordonează activitatea din comerț. (T.S.)
La capătul oricărui mod de viață 
parazitar—stigmatul delincvenței, 

al dezonoarei...minte și alte obiecte, valoare de 31.410. Iei. miși în judecată, au condamnați, închisoare.
Tn condițiile societății noastre socialiste — în care munca reprezintă criteriu al valorii și unica sursă a bunăstării — refuzul muncii constituie nu . numai up anacronism, ei și uu act antisocial. „La noi — spunea secretarul general al partidului — nu este 

loc pentru trîntori, pen
tru leneși, pentru cei ce 
încalcă normele de convie
țuire socială... pentru 
ce își însușesc prin 
munca altora". Cuacestea, mai există semeni de-ai noștri care — fie influența unei educații sunare, a unor vicii, din lene — nevoiți, timp să muncească, reamintesc, într-o zi, că se poate trăi muncă, din munca furînd, înșelînd, lînd.Semnificativ estesoților Nicolae. și Ana Pă- . tru din I.upeni. Neînea- drați în muncă. Primul a lucrat ca lăcătuș la I.M. Vulcan doar trei luni, din martie pînă la începutul lunii iunie 1985, cinci i s-a desfăcut contractul de muncă pentru absențe nemotivate. In numai zece nopți, din luna martie a.e., ei au corbis 16 furturi prin spargerea unor garaje forțarea portbagajelor

la cît'e 4 în Tri- fost .ani
☆ca de altfel fide trai parazi- de familia e-Furtul — rice formă tar — ține goismului și de timpul trecut cînd, pentru cei ce trăiau din munca altora, „banul nu avea miros" ■— mirosul sudorii, banului muncit Pentru omul muncii de azi, pentru care singura sursă de venit este propria lui muncă cinstită, a lovi în produsul acesteia, este nu numai un act antisocial ci și inuman. Căci furtul (ca și „surorile" apropiate) este lipsa respect pentru munca tuia, muncă în care fiecare dintre noi lasă ceva din ființa și sufletul lut, pentru semenul său.Ignorînd alfabetul muncii, ducînd un simulacru de viață; acționînd într-un singur sens a lua de la semenul său (ori de la societate) fără a da nimic în schimb, paraziții sociali sub orice formă, uită că toți ceilalți produc și pentru ei Pierzîndu-și astfel, sentimentul de apartenență la colectivitate, ei sînt sor- și ■ ’ forțarea portbagajelor a 16 autoturisme particulare — suștrăgînd bunuri ca : radiocasetofoane, un televizor, bani, benzină, piese de schimb, îmbrăcă-

cei 
furt toatesub la- sau un își bună și fără altora, specu-cazul

lui’ de al-

tiți — ca și soții Pătru, din exemplul dat — unei drame sfâșietoare: a inutilității lor — și unui sfîrșit, inexorabil : stigmatul de- lincvenței, al dezonoarei lor.
David MANIUtacol de muzică ușoară re, fasole verde, ardei gras susținut de formația „A- și iute, căpșuni și alte tru-mînă se vor aduce în continuare, roșii, castraveți, varză și... în premieră 20 tone piersici și 20 tone dovlecei.

modern. Spectacolul Va fi urinat de discotecă. (I.V.)TRUFANDALE. De la serviciul comercial al IPVILF aflăm că în șăptă- mîna trecută au fost puse la dispoziția cumpărătorilor din Valea Jiului 45 tone de castraveți, 32 tone roșii, 80. tone cartofi timpurii, 57 tone varză ți alte însemnate cantități de ceapă verde, conopidă, gulioa-
Rubrică realizată de

Gh. BOITA
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FoțM. Jju| are o valoroasă pepinieră

SPORT .. SPORI SPORTSPORTSPORT SPORT
Ecouri la semifinalele „Cupei României• Galeria Jiului a fost, din nou, la înălțime. Condusă de inimosul Toni-Ar- joca, ea s-a prezentat cu un- repertoriu variat, muzical, în permanență cu tentă de fair-play. ' Un sincer bravo celor mai înflăcărați suporteri ai Jiului !

ciîln și programele prezentate pe stadion. Audiția excelentă șe datorează sub- . inginerilor, Nicolae Ceea, Fon Lepădătescu și ■ Aurică Prislopeanu din cadrul IU MP, care au pus Ia punct . partea tehnică a stației de amplificare.

• Crainicul radio Nicolae Soare remarca evoluția foarte bună a Jiului, deela- rînd în acest sens că jurând în această manieră în...; divizia A („unde va promova sigur**) nu va a- vea probleme cu acumularea . de puncte

recent încheiata edi- campibnătului jude- al juniorilor I, Jiul nul trecut , n-am mai avut probleme în serie, am fost învinși insă din-prima partidă a finalelor. Această suită de performante relevă, lui.ră. ■ țancu, 
Axenter 
che,
Krautil (rezerve : 
șa, Ceaelista, 1
Zaharia, Radu) ; sublimați zic din toamnă ('io** junioratului— Nu trebuie să le pur- depar-

1 ție a țean Petroșani a făcut o figură frumoasă — s-a clasat pe primul Ioc în seria a_ VlU-a : 22 18 2 2 84—20.,38; timp de 17 etape n-a cunoscut înfrângerea. In in- terșeriile' de la Timișoara, victorii categorice 5—F 5—2 cu Strungul Arad CSS Rovine Craiova, a capotat în fața Politehnicii (0—3), care evolua pe teren propriu. Performanța din această ediție marchează un crescendo slant față de anii pri denii, la realizarea sa contribuit entuziasmul priceperea unui tînăr trenor Romulus Remus fotbalist

și■ și dar

ca, el însuși fost la Jiul.— Mă ocup de. noștri de 4 ani și te. In urmă cu doibuia să fim prezenți turneul final, dar Strungul Arad a cîștigat locul 1 ;
juniorii, jumăta- ani treia

• De remarcat funcționalitatea ireproșabilă a stației de amplificare, pre-

brașo-

FOTBAL, DIVIZIA C Minerul Paroșeni 1-2 (0-1)Dacia Orăștie

• Numeroși foști fotbaliști au asistat la întrece
rea de pe gazonul Complexului sportiv, l-am văzut pe cei care au apărat, ani de zile, culorile Jiului: Dodu, Foca, v. lonescu, Anisia. Farkas II, Talpai, precum și ale Stelei .- Hăl- măgeanu, Carol Haidu, Negrea, dar și pe... veâriul Țălnar 1■ • Am asistat la un meci cu două reprize de fotbal și... patru de ploaie, u- neori torențială. Intre o- rele 14,45 și 15,30, debitul mare cit apă a înmuiat gazonul Jiului, dar odată cu oprirea ploii, organizatorii au retușat rapid niai> eajul.

In fotografiile, reali
zate de redactorul nos
tru Gheorghe Olteanu 
— deținătoarea Cupei 
Campionilor Europeni 
și un atac la poarta 
Stelei,

Echipa antrenată de Ti- beriu Benea avea nevoie în acest ultim joc, la O- i’ăștie, de Un rezultat bun pentru îndeplinirea dezideratului propus, promovarea în divizia B, fapt pentru care, încă din start, a mizat pe cartea atacului. Chiar în min. .'7, Matula trage puternic, dar portar fuI gazdelor deviază balonul în corner. Pe fondul dominării oaspeților, în min. 13, Cristea a trimis

o pasă în adîncime iar Matula a reluat impecabil, ; < . sub transversală : 0—1.După goi, fotbaliștii de Ia Dacia Orăștie au cîteva momente bune, ratind ega- larea, în minutele 20 și 28, cînd portarul Crecan intervine salutar in două situaiii dificile. In ansamblu am asistat la o primă repriză echilibrată, punctată de acțiunile tăioase ale lui Cristea, Lăzăroiu și Gelu Bîrsan,

In a doua parte a întîl- nirii, odată eu intrarea internaționalului de juniori Sorin Henzel, jocul echipei din Paroșeni capătă culoa- con- de ; Hen- adver-

con- •eCe- a și an- Le-

DIVIZIA B, III -REZULTATE TEHNICE: Gloria Bistrița — Mecanica Orăștie 4—0, StrUngul Arad •*- Minerul Lupen- 6—1, Jiul Petroșani •—'.Unirea'-Alba Iulia. amînat, C.I.L. Șighet — Aurul Brad 2—0, Minerul Cavnic — C.S.U.T. Arad 3—-0, C.S.M. Reșița — Armătura Zalău 
4—2, Metalul Bocșa — înfrățirea Oradea 3-—0, Mureșul .Deva — Olimpia Satu Mare 2—0, F.C. Maramureș.— C.F.R. Timișoara 4-1. :

re, acest lucru fiind cretizat și pe tabela marcaj, în min, 60 ; zel driblează doi sari, centrează peste portar, iar Matula venit din spate reia în gol : 0—2.Oaspeții evoluează dezinvolt reușind combinații de efect, ca aceea din min. 72, rând Matula pasează lui Henzel, acesta, tatonat de doi adversari, pătrunde în careu, șutind milimetric pe lingă poartă. La un contraatac, (nun 77) al. echipei Dacia, balonul este șutat

în ilară, iar trei minute mai tîrziu o lovitură liberă executată lateral dreapta de la 18 m, îl păcălește pe Crecan, balonul intră în gol și... 1—2. Gazdele a- leargă după egalare, dar " apărarea minerilor este de netrecut, Lixandru și Le- leșan avînd o prestație excelentă.In final, jucătorii și suporterii — veniți în număr mare din Valea Jiului — trăiesc satisfacția victoriei.
MINERUL PAROȘENI: 

Crecan — Dodeneiu,Li
xandru, Leleșan, Roșu — 
Gelu Bîrsan (Hădărean), 
Matula, Cristea — Neiconi 
(Henzel), Băitaru, Lăzăroiu.

Eugen OCTAVIAN

DIVIZIA C, VIII

grija conducerii clubu- pent.ru propria pepinie- Formația de bază: Glii- — Cămărășanu, Codcs- 
Botezatu, Ov. D(xlu — 

Timofte, Tudora- 
Oaidă, — Popovifeiu, 

: Brîndu- Hăbeanu. jucătorii această

1 JIUL PETROȘANI 32 21 4 7 63—27 462. F.C. Maramureș 33 19 8 6 63—28 463. Gloria Bistrița . v ^3 18 6 9 68—28 424. C.S.U.T. Arad 33 16 ■ 2 15 47—43 345: C.S.M. Reșița 33 13 ‘7 " 13 :'44^37 33
6; Aurul Brad 33 15 3 15 36—40 337. C.I.L. Sighet 33 15 3 15 39—46 33
8. Mureșul Deva 33 16 1 16 43—52 339. Olimpia Satu Mare 33 14 4. 15 53—41 3210. Strungul .Arad ;; 33 13 6 14 55^-49 3211. Minerul Cavnic 33 15 2 10 50—4'7 3212. Metalul Bocșa 33 13 6 14 47—59 32

13. Armătura Zalău 33 13 5 15 35—55 31
14. Mecanica Orăștie 33 12 fi 15 47—56 3015. Unirea A. Iulia 32 14 ■■F 17 47—58 2916. C.F.R. Timișoara; 33 11 6 16 ifi— 47 2817. înfrățirea Oradeă 33 9 fi 18 27—47 .24
18. Minerul Lupeni 33 8 fi 19 21—63 22ULTIMA ETAPA: Olimpia Șa tu Mat■e —. JIULPetroșani, Unirea Alba Iulia — CIL Sigi et Cl R Timișoara — C.S.M. Reșița, Armătura Zalău ... Mureșul Deva, Auiul B>- td — Sli'inguJ )i i,|, Me< an c« Orăștie — Minerul Cavnic, Minerul Lupeni —■- F.C. Maramureș, C.S.U.T. Arad — Metalul -Bocșa, înfrățirea Oradea Gloria Bistrița.

REZULTATE TEHNICE, ultima etapă: Mineral-Știința Vulcan — Șoimii Lipova 5—3, Dacia Orăștie — Minerul Paroșeșni 1—2, C.F.R. Simerja — U.M. Timișoara 3—2, Unirea Sînnicolau Mitre — StrungulChișineu Criș 3—1, Rapid Arad — C.S.M, Caransebeș-.■ 0—0, C.F.R. Victoria Caransebeș — Minerul Certe] 2—0, Obiliei Sînmartinu Sîrbesc— Victoria. Călăii'. 6—1, C.S.M. Lugoj — Unirea Tomnatic 3—0.
1. MINERUL Paroșeni 30 17 5 8 59—27 56■ ■ C.S.M. -Lugoj : 30' 17 3 10 48—30 543. Rapid Arad ■ 30 ’ : 16 2 12 56—36 50■ -4. Minerul-Știința 30 14 5 11 51—36 47Ș- U.M. Timișoara 30 13 . 6 11 48-40 456. Unirea Toinnatie 30 14 3 13 53—46 45•• 7 ’■ : Strungul Chișineu 30 14 2 14 42—30 448. Obiliei S. Sîrbesc; 30 13 4 13 58—39 439. Șoimii Li pova 30 1.S 4 13 52—54 4310. C.F.R. SPneria . 30 13 2 15 46—55 4111. F1.S.M. Caransebeș' 30 11 6 ' 1^' 29—41 39-1 CFlî Veto-!a 30 ■■12’ -3 15 35—5013. Victoria Călăii',:. 30 . 12 3 .15 ■ • 28—59 3914. Unirea S. Mai’e 30 12 ■ 9’. ‘ 16 45- -50 3815. Minerul Ceitej 30 1(1 4 16 31—52 j516. Dacia Orăștie ; 30 -' 10 4 Ifi 31—61 34

tîim de grijă pe mai te 7— Desigur. Dintre gii lor mai mari cu sau doi Kalman evoluează, în timpul satisfacerii stagiului militar, la o divizionară B. Henzel a contribuit la promovarea . Minerului Paroșeni în eșalonul șe-ș cund, Dintre ceilalți au fost în pregătire sau chiar au evoluat în formația de seniori ai Jiului : Ghițan, ..Timofte, Krautil. (golge- teiul nostru, cu 30 de goluri), -PoiTOViciu. Codeseu a trecut cu br io cie recentul trial republican, fiind cooptat în lotul de juniori. Obiectivele noastre au avut în vedere perspectiva echipei de seniori dar Si promovarea unor talente locale pe plan republican.— Se cuvin deci < antrenorului fx-ca...— Să remarcăm schimbul de mîine al nioriloi* republicani asigurat de. colegii Aurel Buză și prof, dor Trifa, asigură perenitatea cică. Cei care au . limita de vîrsta urmăriți mai departe să fie

cole”un an integrați în divizionarele din Vale, în alte echipe ale ’ campionatului județean. Cit mă privește, m-am duit să împărtășesc experiența mea de list, dar m-au interesat și pregătirea teoretică, noutățile pe plan metodologic, tactic etc. La juniori e greu, tiebuie sa luciezi cu abecedarul, dar și cu... calculatorul fotbalului modern. Cine n-a trecut pe la juniori, cine n-a făcut 
o asemenea ucenicie utilă, nu poate fi antrenor mare.— Se pare că ați termi-

stră- din fotba-

. , nat ucenicia ; ați. demons-nayonai trat dragoste pentru fotbal și copii, dar și capacitate profesională. Vă solicită, se aude. în culise, Minerul Lupeni 7 ■ l ■'— Am jucat fotbal și ia Minerul LUpeni. Acolo mi-am încheiat cariera de jucător. Dacă voi fi Ia eîr- ma acestei echipe, în încercarea de revepire a sa în eșalonul secund, tot la ascensiunea fotbalului din municipiul nostru — de care mi-am legat viața jucător, ca antrenor, ca om voi contribui.
Andrei APOSTOL

că ju- este mei Teo- continuitatea valo- depășit trebuie ca

M E XCIUDAD DE MEXICO22 (Agcrpres). In corespondența consacrată partidei Franța — Brazilia, trimisul specia] al agenției France Preș,se notează, printre altele : „Franța — Brazilia de șîmbătă, 21 iunie, a intrat în istoria -fotbalului, prin calitatea . spectacolului, prin. suspans și finalul . dramatic, fotbaliștii francezi cîștigîndu-și biletul pentru semifinale după o luptă glorioasă, în care au etalat întregul lor talent,, curajul și au avut... și puțină șansă. Nimeni nu voia. ■ să piardă, nici una din e- chipe n-ar fi trebuit să piardă. Ostilitățile au debutat încă din minutul 3, cînd Amoros a șutat periculos Ia poartă lui Carlos. A fost începutul unui ritabil foc de artificii, cealaltă parte, Careca deschis scorul în min. și francezii au trecut lingă k.o.. 10 minute tîrziu, cînd mingea trimisă puternic de Muller a lovit bara. Dar Platini veghea r o centrare a lui Rocheteau a ajuns la conducătorul de joc al echipei „cocoșului galic**, care a egalat eu puțin înainte de pauză. Partida a continuat cu aceeași intensitate, Bats a făcut un meci perfect, apă: hui, între altele, un penalty al lui Zico, iar în prelungiri, deși dominați, francezii au avut cele mai mari de a înscrie, prin■. teau și Bellohe. In din urină Franță s-a ficat la sfîrșitul unui tabil înecî-spectacol, ' raîrid să întîlneașcă î imifinale l'orulația R.F. mania; ca și în l!>82.. . CIUDAD DE MEXICO23 (Ageipres), Cbiîwtitînd partida Argentina — An-

ve- De a17,pe, mai

IC 3 6glia din cadrul, sferturilor de finală ale Campionatu- din a-

ocaziiRoche- : celei cali-vori-, . ur- în se- . Ger-

lui mondial de fotbal Mexic, corespondentul genției Reuter notează, între altele : i(Două goluri ' lui Diego Maradona — U- nul strălucitor, celălalt neregulamentar — au calificat Argentina în semifinale, după o victorie cu scorul de 2—1 în fața Angliei pe stadionul „Azteca1* din Ciudad de Mexico, Spre sfîrșitul meciului, Lineker : a redus scorul, rămînînd singur în fruntea clasamentului golgeterilor, cu G goluri. Meciul ă fost de bună factură, viu disputat în limitele sportivității însă. După o primă repriză dominată de sud-americani, neastîmpăratul ■ Maradona a înscris în minutul 51 un gol contestat: pătruns în careu pentru a urmări un balon înalt, argentinianul a reușit să-l- depășească... în înălțime pe uriașul Shilton, dar balonul a fost lovit -de eF cu tnîna, ceea ce s-a văzut clar și după vizionarea -înregistrării. In schimb ,al doilea gol, înscris 4 minute mai tîrziu, a fost superb pornit în- tr-un dribling prelungit încă de la linia de. centru, Maradona a rămas singur cu Shilton, pe care l-a învins ușor**. *(TUDAD DE MEXICO 23 (Agcrpres). Programul semifinalelor lui mondial Mexic, care miercuri, 25 mătorul :

ale

eampionatu- folbai din vor disputa iunie, este ur-elese-
R.F, Germania „Jaiisco** din ■ ; ' Argentina

„Az- 
Me-

Franța — .(■.ta tronulGuadalajara)—' Belgia (stadionul' teca“ din Ciudad de xiro). ,j'ș.ro a

pent.ru
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Plenara Comitetului Central
al Partidului Comunist Roman

(Urmare din pag. 1)bunăstării materiale și spirituale a întregului nostru popor.In lumina orientărilor și indicațiilor secretarului general al partidului, vorbitorii au analizat, cu exigență comunistă, realizările din perioada care a trecut din acest prim an al actualului cincinal, pre- zentînd, totodată, măsurile luate pentru eliminarea neajunsurilor manifestate, și îmbunătățirea radicală 
a întregii activități. In a- cest sens, au fost prezentate acțiunile întreprinse pentru realizarea ritmică, integrală, a planului, a producției destinate exportului, în condiții de calitate și eficiență ridicate, pentru obținerea unor rezultate

superioare în industrie, a- gricultură, investiții,. în toate domeniile, pentru creșterea mai accentuată a productivității, pentru reducerea continuă a consumurilor materiale și ener- .: getice, pentru întărirea disciplinei și a spiritului de răspundere în fiecare unitate și la fiecare loc de muncă, pentru ; perfecționarea pregătirii profesionale a personalului muncitor.';;;' .
In cadrul dezbaterilor, au fost subliniate preocupările privind aplicarea noului mecanism economi- co-financiar, a principiilor autoconducerii și autoges- tiunii, perfecționarea democrației noastre muncitorești, revoluționare.Au fost dezbătute, de a- semenea, aspecte privind

îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă ale organelor și organizațiilor de partid, creșterea rolului lor în conducerea întregii activități, în rezolvarea operativă a tuturor problemelor pe care le ridică îndeplinirea exemplară a planului, dezvoltarea multilaterală a țării.Cei care au luat cuvîntul au exprimat adeziunea deplină la politica externă a partidului și‘ statului nostru relevînd mărea însemnătate a acțiunilor și inițiativelor tovarășului Nicolae Ceaușescu, consacrate înfăptuirii dezarmării și păcii, realizării unei lumi fără arme și fără războaie, soluționării constructive a problemelor com

plexe ce confruntă omenirea,' ..Insușindu-și întru totul importantele aprecieri, o- rientări și sarcini cuprinse în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu,’ participants au exprimat hotă- rîrea fermă a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, a întregului popor de a acționa, în strînsă unitate, în jurul partidului, al secretarului său general, pentru transpunerea lor în viață, pentru înfăptuirea neabătută a istoricelor ho- tărîri ale Congresului al XIII-lea al P.C.R., a Programului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și î- naintare a României spre comunism.Lucrările plenarei continuă.

Liceul industrial 
nr. 1 Lupeni

anunță planul de școlarizare pentru anul de 
învățămînt 1986—1987

Clasa a IX-a, zi :
mine 
mecanică 
electrotehnică

108 locuri
116 locuri
38 locuri

Clasa a Xl-a, zi :
mine 72 locuri
mecanică ; 72 locuri
electrotehnică 36 locuri

Clasa a Xl-a, seral : A
mine 40 locuri
mecanică 60 locuri
electrotehnică 20 locuri

Școala profesională :
mineri 200 locuri
mecanică mașini și utilaje 72 locuri
electrician de minăr 36 locuri

Vizita oficială de prietenie*
în țara noastră a președinte 

Republicii Capului Verde 
începerea coi

(Urmare din pag. I)
Ceremonia sosirii

■

(Urmare din pag. Dteresul reciproc, al cauzei păcii, înțelegerii și cooperării internaționale.Ceremonia primirii oficiale a înaltului oaspete a avut loc pe platoul din fața Palatului Republicii, într-o atmosferă sărbătorească.Numeroși oameni ai muncii au făcut tovarăși-, lor Nicolae . Ceaușescu și Aristides Mafia Pereira, tovarășei Elena Ceaușescu și tovarășei Carlina Fortes Pereira; o călduroasă manifestare de stimă și prețuire. Prin ovații și urale, bucureștenii veniți în în- tîmpinăre au dat expresie convingerii că actuala în- tîlhire dintre conducătorii de partid și de stat ai României și Republicii Capului Verde vor impulsiona dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre partidele, țările și popoarele noastre.Ora 17,00. In aplauzele celor prezenți în Piața Republicii, împodobită cu drapelele de stat ale celor două țări, tovarășul Aristides Măria Pereira și to-‘ varășa Carlina Fortes Pereira sînt salutați cu prietenie și cordialitate de tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu.Cei doi conducători de partid și de stat și-au strînș cu căldură mîinile, s-au îmbrățișat. Cu ' aceeași cordialitate s-au salutat tovarășa Elena Ceaușescu și tovarășa Carlina Fortes Pereira.In întîmpinarea solilor

popOrului din Republica Capului Verde se aflau, de asemenea, membri și membri supleanți ai Comitetului Politic Executiv 
C.C. al P.C.R., Seyit ai Comitetului Central Partidului, membri Consiliului de Stat și guvernului, generali, persoane oficiale.O gardă militară, aliniată în cinstea sosirii înaltului oaspete, a prezentat onorul. Au fost țntonate imnurile de stat ale celor două țări.In continuarea ceremoniei, tovarășul NicolaeCeaușescu și tovarășul A- ristides Maria Pereira au trecut în revistă garda de onoare. ' ;. Tovarășul Aristides Maria Pereira a salutat , pe celelalte persoane Oficiale rbmâne prezente la ceremonia primirii oficiale.Uri grup de pionieri a oferit buchete de flori tovarășului Ceaușescu Aristides iviana rțicua, tovarășei Elena Ceaușescu și tovarășei Carlina Fortes Pereira,Oamenii muncii prezenți în Piața Republicii au a- plaudat din nou, cu căldură, pe cei doi conducători de partid și de stat. S-a ovaționat pentru pi tenia dintre cele di țări și popoare.Tovarășul Nicolae .Ceaușescu și tovarășul A- politică, prin tratative, ristides Maria Pereira au răspuns cu căldură manifestărilor de stimă și prețuire ale bucureștenilbr.

(Agerpreș)

al . secretarial ai ai alte

legătură fcU evoluția tuației internaționale.Cei doi conducători de partid și de stat aU'exprimat îngrijorarea României și Republicii Capului Verde față de agravarea tuației internaționale urmare a continuării cursei înarmărilor, în primul rînd a celor nucleare, a intensificării unor conflicte militare, precum și datorită înrăutățirii situației economice mondiale, care a- fectează din ce îri ce mult îndeosebi țările curs de dezvoltare.’ Referindu-se lă situația din Europa, unde s-au a-

si-

Si*
că

mai în

înscrierile se fac astfel : pentru clasa a 
IX-a, pînă la 27 iunie, iar pentru clasa a 
Xl-a zi, seral și școala profesională, între 
1—8 iulie.

Informații suplimentare la sediul liceu
lui, strada 7 Noiembrie nr. 43, telefon 60779 
sau 60530.

întreprinderea 
antrepriza de construcții 

și montaje miniere Petroșani 
cu sediul în strada M. Viteazul nr. 11 
recrutează tineri absolvenți a 10 clase, ’ 

avînd vîrsta sub 19 ani, îri vederea pregătirii 
prin școală profesională în meseriile:

— conducători mecanici auto *
— electromecanici

—tinichigii auto
— mecanici
— mecanici mașini utilaje
Relații suplimentare se pot obține la

rității țărilor de pe acest continent pentru rezolvarea problemelor complexe ce confruntă țările africane.Condamnînd acțiunile a- gresive ale A f r ici i de Sud împotriva statelor independente și suverane, vecine, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Aristides Maria Pereira au reafirmat solidaritatea celor două țări cu lupta poporului namibian, sub conducerea SWAPO, pentru obținerea independențe^, cu lupta tuturor popoarelor africane, pentru lichidarea totală ă colonialismului, abolirea politicii rasiste și de apartheid, pentru apărarea și consolidarea independenței lor naționale, pentru înaintarea liberă pe calea progresului economic și social.In timpul convorbirilor, a fost relevată importan-, ța întăririi colaborării și unității de acțiune a țărilor incurs de dezvoltare pentru propășirea lor. economică și socială independentă, a organizării, sub egida O.N.U., a unei Conferințe internaționale ‘ îri glo- sub-

telefon 42670, 42671, nor 41.

licita tePIERDUT carnet student pe numele Ghica Cristian, 
eliberat de Institutul . de mine Petroșani. II declar nul. (8359) r .PIERDUT legitimație de bibliotecă pe numele Toarta Florentin Vasile, eliberată de Institutul de mine Petroșani. O declar nulă. (8353)'
DE FAMILIE

Mica p u IVIND casă cu dependințe, curte, grădină, Deva, strada Horia nr. 141. Informații Hunedoara, telefon 11437. (mp) : Mf .SCHIMB apartament 3 camere central Deva, B-dul Decebal, bloc C, sc. C, et. I, ap. 66, cu apartament 3—4 camere central Petroșani. (835!>) ;
ANUNȚURI

cumulat uriașe cantități de arme, îndeosebi nuclea
re, tovarășul Nicolae Ceaușescu a evidențiat necesitatea de a se acționa cu toate forțele pentru o- prirea cursului periculos ăl evenimentelor spre confruntare și război, de a se face totul pentru încetarea experiențelor nucleare, a amplasării pe continentul european a rachetelor cu rază medie de acțiune și eliminarea cît mai grabnică a tuturor armelor nucleare, pentru armamentelor ________nale și a cheltuielilor militare, pentru crearea unui. climat de încredere și 

H ie- securitate. :louă In cadrul convorbirilor, a fosț relevată însemnătatea soluționării pe cale aconflict, a problemelor !i-

apoi .
Nicolae și tovarășului Maria Pereira,

Vizită protocolarăTovarășul Aristides Maria Pereira, secretar gene- . i al al Partidului ' African al Independenței din Capul Verde, președintele Republicii Capului Verde, și
blicii Socialiste România, și tovarășei .Elen a Ceaușescu, la Palatul Consiliului de Stat.întrevederea a decursîntr-o atmosferă de caldătovarășa Carlina Fortes Pe- cordialitate, sub . semnull eii a au făcut, luni după-amiază, o vizită protocolară.. tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Repu-
bunelor raporturi de prietenie și colaborare care s-au statornicit și se dezvoltă continuu între partidele, țările și popoarele noastre.

___ ■ vederea soluționării reducerea bale a problemelor dezvoltării, inclusiv a datoriilor externe extrem de mari ce împovărează aceste țări, instaurării unei noi ordini economice mondiale.A fost subliniat rolul ce revine’statelor mici și mijlocii, țărilor în curs de dezvoltare, țărilor . nealiniate în soluționarea problemelor complexe ce con- . fruntă omenirea.Convorbirile se desfășoară într-o atmosferă prietenească, sub semnul stimei și respectului reciproc.

convențio-

starilor de încordaretigioase dintre state.. Schimbul de - vederi privire la situația din frica a reliefat importanța întăririi, unității și solida-cu A-
DineuTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășa Elena- Ceaușescu au oferit, luni, un dineu oficial în onoarea tovarășului Aristides Maria Pereira, secretar general al Partidului African al Independenței din Capul Ver-

de, președintele Republicii Capului Verde, și a tovarășei Carlina Fortes Pereira, la Palatul Consiliului de Stat. \In timpul dineului, desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Aristides Maria Pereira au rostit toasturi.
COLEGIUL DE REDACȚIE: Iosif BALAN, loan DUBEK. Dorin GHEȚA, Ion 

MUSTAȚA, Simion POP — redactor șef. Teodor RUSU — redactor șef adjunct, 
Tiberju SPATARU.

FAMILIA anunță împlinirea a 6 luni de Ia de
cesul scumpului lor

... GORGAN IOAN
Lacrimi și flori pe tristul lui mormînt (8356)

PĂRINȚII Lazăr și Victoria anunță împlinirea 
a 6 luni de cînd unicul nostru fiu

LAZĂR S. COZACU . <
a plecat pentru totdeauna dintre noi. Nu-1 vom uita 
niciodată (8352)

MAMA și copiii cu aceeași durere anunță împli
nirea unui an de la dispariția scumpei lor

KZUKER IBI
născută Tomei. Nu o vom uita niciodată (8354)

Au trecut doi ani de la decesul celei care a fost 
o inegalabilă mamă și soție

FURNEA AGATULA ,
Amintirea ei va rămîne veșnică în inimile noastre.
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