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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂl

Steagul *
Marf, 6 iunie 1978, sub președinția tova

rășului Nicolae Ceaușescu, secretar generat 
al Partidului Comunist Român, a avut loc șe
dința Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C'.R.

Comitetul Politic Executiv a examinat pro
iectul de Decret al Consiliului de Stat cu pri
vire la calcularea, elaborarea și controlul u- 
tilszării fondului de retribuire a muncii în in
dustrie. Comitetul Politic Executiv a indicat 
măsuri de îmbunătățire a proiectului în con
formitate cu Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 22—23 martie a.c., care a stabilit introdu
cerea ca indicator de bază al activității în
treprinderilor valoarea producției nete, pre
cum și trecerea la calcularea și elaborarea 
fondurilor de retribuire în industrie în funcție 
de îndeplinirea planului la acest indicator.

In continuare. Comitetul Politic Executiv a 
luat în discuție, și a aprobat propunerile de 
modificare a Legii nr. 37 din 1975 privind sis- 

* temctizarea, proiectarea și realizarea artere
lor de circulație în localitățile urbane și ru
rale. Modificările aprobate vor asigura con
diții mai bune de desfășurare a traficului ru
tier în continuă creștere.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut apoi 
unele probleme privind repartizarea în pro
ducție a absolvenților institutelor de învăță- 
mînt superior - cursuri la zi — promoția 1978. 
Măsurile adoptate de Comitetul Politic Exe
cutiv au în vedere asigurarea necesarului de

specialiști pentru toate unitățile de producție 
și pentru celelalte domenii de activitate, în 
concordanță cu obiectivele dezvoltării econo
mice și sociale a țării. In acest cadru, o a- 
tenție deosebită va fi acordată satisfacerii cu 
prioritate a cerințelor de cadre ale ramurilor 
de vîrf, cercetării științifice, ale județelor și 
zonelor deficitare, printr-o utilizare cît mai 
judicioasă atît a cadrelor existente, cît și a 
tinerilor specialiști din promoția acestui an.

In cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republicii Socia
liste România, a prezentat o informare des
pre vizita oficială de prietenie pe care a e- 
fectuat-o împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în fruntea unei delegații de partid 
și de stat, în Republica Populară Chineză, 
Republica Populară Democrată Coreeană, Re
publica Socialistă Vietnam, Republica Demo
crată Populară Laos și Kampuchia Democrată, 
precum și cu privire Ia convorbirile avute cu 
șahinșahul Iranului, Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr și primul ministru al Indiei, Morar- 
ji Desai.

In legătură cu această vizită. Comitetul Po
litic Executiv a adoptat o hotărîre care se dă 
publicității.

In cadrul ședinței. Comitetul Politic Execu
tiv a soluționat probleme ale activității cu
rente de part'd și de stat.
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Vizita în țara noastră 
a generalului locotenent Olusegun Obasanjo, 

șeful Guvernului militar 
al Republicii Federale Nigeria

Continuarea convorbirilor oficiale

Ritmicitatea producției
se hotărăște în abataje

La Palatul Republicii ău 
continuat, marți, 6 iunie, 
convorbirile oficiale - între 
președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și șeful 
Guvernului militar federal, 
comandant suprem al for
țelor armate ale Republicii 
Federale Nigeria, generalul 
locotenent Olusegun Oba
sanjo.

La convorbiri au partici
pat persoane oficiale ro
mâne și nigeriene.

în timpul celei de-a doua 
runde de convorbiri, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu

și generalul locotenent Olu
segun Obasanjo au exami
nat noi căi și modalitățile 
concrete de extindere a co
operării economice, de am
plificare a colaborării în 
domeniile tehnicii, al învă- 
țămîntului și în alte domenii 
de activitate, în folosul și 
spre binele ambelor po
poare, al progresului și 
prosperității lor, al cauzei 
păcii, înțelegerii și conlu
crării rodnice între națiuni.

★
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul
La intrarea în sala de apel 

a minei Dîlja atrage atenția 
un afiș cu litere de-o șchioa
pă: „Minerii din brigada 
condusă de Gheorghe Ghi- 
cioiu de la sectorul III au ex
tras 280 tone de cărbune pes
te planul la zi". Rezultatul a- 
cesta, demn de laudă nu es
te însă întîmplător. Frontaliș- 
tii din brigada lui Ghicioiu au 
adus . în mod constant, de la 
începutul acestui an, o însem
nată contribuție la depășirea 
cu peste 3 200 de tone de căr

bune a planului anual la zi 
al sectorului. Mergînd pe fi
rul acestui succes în cadrul 
sectorului III am descoperit un 
fapt deosebit. Ritmicitatea 
producției, realizarea prelimi
narului zilnic, se datoresc nu 
numai abnegației și hărniciei 
de care dau dovadă minerii 
pe toate cele patru schimburi, 
ci și unei organizări mai bu
ne a producției și a muncii, 
a aprovizionării locurilor de 
muncă și aplicării cu consec
vență a principiului autogos-

podăririi muncitorești. Șefii 
de schimb Laurențiu Burlui, 
Gheorghe David, Neagu lor- 
dache și Gheorghe Ghicioiu, 
din abatajul frontal nr. 7, nu 
duc niciodată lipsă de mate
riale, deoarece și le transpor
tă singuri, cu cărucioarele, 
de la rampa puțului pînă în 
apropierea locului de muncă,

V. STRĂUȚ

* (Continuare în pag. a 3-a)

Astăzi, transmisii directe la radio 
și televiziune

- în jurul orei 10,00 semnarea documentelor oficiale ro- 
mâno-riigeriene ;

- în jurul orei 11,15 - ceremonia plecării șefului guver
nului militar federal, comandant suprem al forțelor ar
mate ale Republicii Federale, Nigeria, general locote
nent Olusegun Obasanjo, care, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste 
România, a efectuat o vizită oficială în țara noastră.

Nicolae Ceaușescu, și șeful 
Guvernului militar federal, 
comandant suprem al forțe
lor armate ale Republicii Fe
derale Nigeria, generalul lo
cotenent Olusegun Obasan
jo, au continuat, marți du
pă amiază, la Snagov, con
vorbirile oficiale.

în aceeași atmosferă de 
prietenie și cordialitate, de 
înțelegere și stimă, a fost 
reluat schimbul de vederi în 
probleme principale ale ac
tualității politice internațio
nale. Cei doi șefi de stat 
au scos în evidență mutați
ile profunde care au loc 
pe plan mondial, în favoa
rea forjelor progresiste, an- 
tiimperialisfe și anticolonialis
te, ca rezultat al manifestă
rii hotărîte a voinței po
poarelor de a deveni stăpîne 
-pe propriile destine, de a se 
dezvolta de sine stătător, pe 
calea progresului..^ economic 
și social.

în mod firesc, problemele, 
specifice zonelor geograftse

• (Continuare în pag. a 4-a)

Alegerile — un eveniment 
important in viața sindicatelor

In perioada iunie - august 
1978 se desfășoară alegerea 
organelor sindicale din În
treprinderi și instituții. Eveni
ment important în viața sin
dicatelor, alegerile trebuie să 
prilejuiască îmbunătățirea în
tregii activități a organelor 
și organizațiilor sindicale, 
mobilizarea mai plenară a a- 
cestora la înfăptuirea hotărî- 
rilor adoptate de Congresul 
al Xl-lea al P.C.R., de Confe
rința Națională a partidu
lui, precum și a măsurilor de 
mare însemnătate stabilite de 
plenara C.C. al P.C.R din 
22—23 martie a.c., a căror a- 
plicare va da noi impulsuri 
procesului de făurire a socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria noastră.

In prezent, între 1 și 15 iu
nie sînt în plină desfășurare

alegerile în organizațiile sin
dicale din instituții. Intre 
15—30 iunie vor avea loc 
cele la nivelul grupelor sin
dicale din întreprinderi, co
merț, construcții și alte unități 
economice, iar de la 1 la 15 
iulie se vor desfășura alege
rile în organizațiile sindicale 
la nivel de secție, uzină, fa
brică și exploatare. Pe ordi
nea de zi a acestor adunări 
vor fi incluse darea de seamă 
a organului sindical respec
tiv, planul de măsuri cu pri
vire la activitatea de viitor, 
raportul comisiei de cenzori, 
alegerea noului organ și a 
comisiei de cenzor .

Marcu BOANTĂ, 
președintele Consiliului 

municipal ai sindicatelor

• (Continuare în pag. a 2-a)

„Nedeia vulcâneană" 
Activitaji dedicate tineretului

teri, in cadrul săptăminii e- 
ducației politice și culturii so
cialiste „Nedeia vulcăneană", 
acțiunile au avut un caracter 
predominant tineresc. La clu
bul sindicatelor, in întreprin
deri și unități de învățămint, 
au fost deschise expoziții de 
artă plastică, metaloplastie, 
filatelie și fotografii, realiza
te de elevi și artiști amatori 
diii Vulcan. Dintre aceste ma
nifestări se remarcă — atit 
prin participare, din toată ța
ra, prin selecție și valoare ar
tistică — expoziția de grafi
că mică (ex libris), tehnică 
plastică al cărei exponent es
te artistul plastic amator Da- 
finel Duinea, cunoscut pen
tru activitatea lui in Valea 
Jiului și in țară.

Tot în sala clubului din 
Vulcan s-a desfășurat, sub 
genericul eminescian „La tre- 
cutu-ți mare, mare viitor", o 
frumoasă intilnire a tineretu
lui cu poeți amatori din Va

lea Jiului și cu actorul Silviu 
Stănculescu, rafinat cunoscă
tor și interpret al poeziei. A 
fost o seară literar-muzicală 
frumoasă, a cărei valoare a 
cucerit pe toți participanții.

Săptămina „Nedeia vulcă- 
neană" se raportează in per
manență la problematica so- 
cial-economică și educativă 
din oraș, lată de ce oamenii 
muncii din Întreprinderile o- 
rașului iși unesc eforturile in 
zile de producție mărită, cum 
a fost ieri la S.S.H. Vulcan. In 
căminele de nelamiliști, în că
minele culturale de la Paro- 
șeni și Dealul Babii, brigăzi 
științifice au expus aspecte 
referitoare la relațiile dintre 
om și natură in acest secol.

Cu prinzi nd in mod echili
brat toate domeniile vieții și 
activității oamenilor muncii, 
„Nedeia vulcâneană" stimu
lează și manifestările sporti
ve de masă care se desfășoa
ră in localitate.

Preparația Coroești. Șeful 
de echipă Gheorghe Necșo- 
iu, urmărește Ia tabloul de co
mandă încărcarea unui lot 
de vagoane cu cărbune des
tinat termocentralei Mintia.

Foto : St. NEMECSEK

>
între stafii
Stau mut lingă unul 

dintre cei mai buni șoferi 
de autobuz din Valea 
noastră. Un bărbat fru
mos, in tinerețea-i nu prea 
îndepărtată multe fete l-ar 
fi vrut prinț al inimii lor. 
Casetofonul răspindește o 
melodie languroasă, in vre
me ce autobuzul demarea
ză din penultima stație a 
Aeroportului. L-aș Întreba 
cite-n lună, fiindcă nu l-am 
văzut de mult, știu însă că 
nu e voie să-l țin de vorbă, 
așa mă Îndeamnă o ins-' 
cripție de deasupra capu
lui meu... Deodată, un om 
ii face semne disperate, 
să-l ia și pe el dintre sta-
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<Vă informăm
IN SALA BIBLIOTECII 

Casei de cultură din Pe
troșani a fost organizat, 
ieri, cu tineri din oraș, 
dialogul tematic „România 
pe meridianele lumii". în
soțită de proiecții de dia
pozitive, acțiunea a evi
dențiat aspecte din politi
ca externă a partidului și 
țării noastre. (T.S.)

EXPOZIȚIE. Comisia 
femei din cadrui I.M. 
roșeni (președintă Ana
lega) a amenajat o expo
ziție cu lucruri de mînă e- 
xecutate de .muncitoarele

de
Pa-
Ne-

din cadrul minei. Este o 
inițiativă ce merită să fie 
îmbrățișată și de celelalte 
comisii de femei din Valea 
Jiului. (C.D.)

SPITALUL orășenesc Lu- 
peni a realizat, în xiua de 
2 iunie a.c., o amplă ac
țiune în cadrul sarcinilor 
planificate de donare ono
rifică de sînge. S-au făcut 
recoltări dela un număr 
de 40 de donatori - me
dici, cadre medii și auxi
liare, alți lucrători din ca
drul spitalului. (T.Ț.)

aă in'(>niN!iu

ții. Mă uit curios spre șo
fer, ridică din umeri a ne
putință, apoi subit prinde 
chef de vorbă,

— Știe doar că nu e 
voie să opresc între stații. 
Și apoi nici nu-l cunosc. 
Baremi să știu și eu pen
tru cine risc. Pentru un 
prieten, chiar dacă mă 
prinde miliția, dau și 200 
de lei. E vorba de prieten 
doar ! Nu-i așa?

Hotărît, n-am chef de 
vorbă, în această dumini
că, de vreme ce mă pome
nesc mormăind „așa o fi", 
ci nd i-aș putea vorbi zile 
întregi despre ce înseam
nă prietenia adevărată. 
(Sever NOIAN)

P.S. Șoferii de la E.T.C. 
iși cunosc bine datoria. 
La întoarcere,_ un alt con
ducător auto s-a făcut că 
n-aude rugămintea unor 
bătrîne, care-i ceruseră să 
oprească în fața spitalului 
nou. Avea dreptate, acolo 
nu este încă stație.
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„Un singur stat, 
Românie

o singura nație,
o singură liberă și puternică"

Acum 130 de ani, națiu
nea română, conștientă de 
rolul pe care trebuia să-l 
joace în această parte a Eu
ropei, a făcut dovada ma
turității sale, exprimîndu-și 
hotărîrea de a sfărîma ve
chile relații feudale, de a 
iăuri unitatea națională în 
cadrul frontierelor unuia și 
aceluiași stat.

Revoluția burghezo-de- 
mocratică din Moldova, 
Transilvania și Muntenia s-a 
desfășurat simultan și a a- 
vut un caracter unitar. Pro
gramele revoluționare, în ca
re se împleteau obiectivele 
luptei de eliberare naționa
lă cu cele ale luptei îndrep
tate împotriva vechii orîn- 
duiri feudale, sînt nu numai 
asemănătoare, dar și identi
ce în ce privește ideile ma
jore : înlăturarea dominației 
stiăine, înfăptuirea unității 
naționale, desființarea tutu
ror servituților feudale și, î- 
nainte de orice, eliberarea 
și împroprietărirea țărăni
mii iobage, dezvoltarea li
beră a industriei și comer
țului, introducerea libertăți
lor democratice burgheze.

Ideea unității naționale 
nu era nouă și Bălcescu ști
ind că ea... „fu visarea iu
bită a voievozilor noștri, cei 
viteji, a tuturor bărbaților 
noștri cei mari..." afirma că: 
„Nu poate fi fericire fără 
libertate, nu poate fi liber-

Preocupările
științifică ale elevilor

Mi-
In- 
in- 

tine-
ștl-
li-

i mâ

ți ne- 
bârici-

Devenită deja o prezență 
anuală în programele 
nisterului Educației și 
văîămîntului privind 
srruirea și educarea 
rei generații, sesiunea 
intifică a elevilor din 
cee și-a desfășurat dumini
că lucrările în incinta li
ceului minier din Petroșani 
!Menirea ei de a selecta și 
promova gîndirea și 
ginația creatoare a 
retului, încă de pe 
le școlii, de a iniția și pu
ne în valoare aptitudinile 
de cercetare științifică ale 
liceenilor, a fost în bună 
măsură realizată. La cele 
șase secțiuni s-au prezen
tat 27 lucrări, de către 34 
elevi, unele lucrări fiind 
individuale, altele colective. 
La matematică, fizică, chi
mie, electrotehnică, lim
ba română și istorie, s-a 
remarcat frumoasa prezență 
a două licee fruntașe din 
municipiu - cel de mate- 
matică-informatică (care a 
expus 18 lucrări) și Grupul 
școlar minier (cu 8 lucrări). 
A mai participat, cu o lu
crare, Liceul minier Petrila.

Remarcînd prezența pri
melor două licee amintite, 
în care colectivele cadre
lor didactice și organizați
ile U.T.C. au înțeles 
rect scopul acestei 
nu putem lăsa

co- 
sesiuni, 
nepusă

Cum vă păstrați buletinul de identitate ?
Manifestînd o neglijență 

condamnabilă, unii cetățeni 
își pierd actele de identitate, 
comițînd în același- timp și 
greșeala de a nu reclama 
pierderea la organul de mi
liție. Surprinde faptul că 
printre cei ce se află în a- 
ceastă postură sînt Ion Bre
benel și llie Brebenel, fiu 
și tată, domiciliați în stra
da Independenței nr. 17/27 
din Petroșani. Buletinele lor 
se află de foarte multă vre
me la miliția din Petroșani 
și deși au fost invitați, în 
repetate rînduri, să reintre 
în posesia lor, cei doi sînt 
dați... dispăruți, tn aceeași 

tate fără putere și noi româ
nii nu vom putea fi puterni
ci pînă cînd nu ne vom uni 
cu toții într-unul și același 
corp politic".

Marea adunare națională 
de la Blaj din mai 1848, a- 
doptînd un amplu program 
social, național și politic, 
și-a exprimat într-un singur 
glas, într-o singură voință, 
aspirația de unire cu frații .

130 de ani de la
Revoluția română din 1848

de peste Carpați prin cu
noscuta chemare „Vrem să 
ne unim cu țara !" In martie 
revoluționarii de la lași, for- 
mulînd primul program al 
revoluției române de la 
1848, nu-și putuseră expri
ma decît parțial gîndurile 
și voința revoluționară, A- 
tunci îi reținuse grija de a 
nu provoca o intervenție 
militară țaristă. Dar acum, 
grupul revoluționarilor mol
doveni ce s-au refugiat de 
la lași, trăind experiența 
revoluționară de la Blaj, a 
elaborat programul „Pririți- 
piile noastre pentru reforma
rea patriei" - cea mai suc
cintă enunțare a principiilor 
programatice ale revolut.ei 
pașoptiste. Alături de : alte

de cercetare

cui
se-
ce-

o întrebare : din vina 
au lipsit de la această 
siune științifică toate 
lelalte licee din municipiu ?

Urmărind cu atenție pro
gramul sesiunii, precum și 
rezultatele sale, este de
subliniat următorul fapt : 
numărul cel mai mare de 
lucrări, 11, s-au prezentat 
la fizică ; 10 sînt ale e- 
levilor Liceului de mate- 
matică-informatică și una 
de la cel minier. Temati
ca lucrărilor, foarte va
riată la toate secțiile, a 
produs o frumoasă impre
sie asupra auditoriului for
mat din elevi, profesori de 
licee și cadre didactice de 
la Institutul de mine invita
te la această acțiune.

Pentru mai buna reușită a 
următoarelor sesiuni 
ințifice s-au 
va concluzii : 
o participare mai 
a tuturor liceelor cu 
crări individuale sau 
lective; în al doilea 
invitarea unui număr cît 
mare de elevi în calitate 
auditoriu, pentru ca și 
această cale acțiunea 
capete prestigiu 
muleze tineretul 
noi cercetări.

ști- 
desprins cîte- 
în primul rînd 

mare 
lu- 

co- 
rînd, 
mai - 

de 
pe 
să 

sti
la

și să 
liceal

MUȘTEAN,Prof. Florica
Grupul școlar minier 

Petroșani

situație sînt Georgică Do- 
bre (Aviatorilor nr. 28/6), 
loan Merker (Măgurii nr. 4), 
- un adevărat „specialist" 
în pierderea actelor, luliu 
Moldovan (Mioriței nr. 4), 
din Petroșani și alții. Atra
gem atenția unor astfel de 
uituci că, a intrat în vigoa
re Decretul nr. 59/1978 de 
modificare a Legii nr. 
5/1971, care prevede a- 
menzi sporite pentru pier
derea actelor de identitate 
(între 200-800 lei), dar și 
pentru nedeclararea pierde
rii în termen de 15 zile. A- 
tenție, deci, cum vă păstrați 
buletinul de identitate I 

importante schimbări se pre
coniza „Unirea Moldovei și 
a Valahiei într-un singur 
stat neatîrnat, românesc". 
Se punea deci cu claritate 
nu numai problema unirii 
principatelor, ci și a inde
pendenței naționale. Faptul 
că în acest program autorii 
(Costache Negruzzi, frații 
Vasile și Ion A'ecsandri, A- 
lecu Russo, George Sion și

a 
provincii 
se dațo-

alții) n-au exprimat și ideea 
unirii Transilvaniei, deci 
tuturor celor trei 
istorice românești;
rește, desigur, tacticii revo
luționare care le impunea să 
nu-și divulge înainte de vre
me planurile.

Unirea Principatelor este 
prevăzută și în programul 
revoluționar intitulat „Dorin
țele partidei naționale din 
Moldova", redactat de Mi
hail Kogă'niceanu, în august 
1848, la Cernăuți - fiind a- 
preciată ca o încununare a 
tuturor prefacerilor revolu
ționare, ca o cheie a „bolții 
fără de care s-ar prăbuși 
tot edificiul național".

Proclamația de la Islaz, 
elaborară de revoluționarii 
din Muntenia și făcută cu
noscută maselor la 9 iunie 
1848, revendică în primul 
său articol numai „indepen
dența administrativă și le
gislativă" și nu punea în 
mod deschis problema uni
rii tuturor românilor din cau
za temerii față de o inter
venție militară turcească.

Presa revoluționară din 
București a propagat însă i-

t
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Handbal

După ce în urmă cu o săp- 
tămînă anunțam calificarea 
în divizia B la handbal a 
„Vll"-lui studențesc, iată că 
duminică, în urma validării 
contestației echipei din Ora
dea de către F.R.H., Știința și 
Constructorul s-au reîntîlnit 
la Tîrgu Jiu. Spre surprinde
rea tuturor, miza calificării 
nu a influențat starea de spi
rit a jucătorilor, aceștia adop-

A deven t deja o tradiție 
ca numeroși tineri din între
prinderi și instituții să forme
ze echipe de fotbal și să se 
prindă în întrecerile ce se des
fășoară sub genericul- „Dacia- 
dei". Duminică dimineața, te
renul Jiul li din Petroșani a 
găzduit două asemenea me
ciuri. P.T.T.R. — I.U.M.P. și 
C.F.R. - Comerțul. Din lipsă 
de vestiare (oare e atît de 

deea unității naționale încă 
de la începutul desfășurării 
revoluției în această parte a 
țării. Astfel, la 12 iunie 1848, 
în ziarul „Pruncul român" 
apare un articol în care se 
adresa chemarea „Uniți-vă 
cu noi, frați de dincolo de 
Milcov. Munteanul și Mol
doveanul sînt toți români, 
sînt frați, o singură nație..." 
Această chemare adresată 
moldovenilor va fi reluată 
în același ziar - în numărul 
său din 13 iulie : „Vă întin
dem mîna, frați moldoveni, 
în interesul nostru comun 
vă cerem unirea... Vom al
cătui un singur stat, o sin
gură nație, o singură Româ
nie liberă, mare și puterni
că".

Ni s-au păstrat desigur și 
alte numeroase documente 
de presă, corespondență, 
memorii etc., dovedind do
rința de unitate și indepen
dență națională a revoluțio
narilor de la 1848. Din în
frângerea revoluției ei au 
tras concluzia că e oportun 
să se meargă treptat în for
marea statului național ro
mân, făcîndu-se primul pas 
prin unirea Moldovei cu 
Muntenia. Astfel, după 1848, 
anii 1859, 1877, 1918 au re
prezentat treptele cele mai 
importante pe care ie-a ur
cat poporul român în pro
cesul formării și desăvîrșirii 
statului național unitar. 
„Deci - după cum arăta to
varășul Nicolae CEAUȘESCU, 
revoluția din 1848 a conti
nuat să fie, înir-o formă sau 
alta, trează. Poporul a ținut 
sus steagul libertății și in
dependenței naționale pînă 
la înfăptuirea revoluției so
cialiste, care a adus adevă
rata libetate națională și 
socială pe pămîntul Româ
niei".

Prof. Nicolae CERCHEZ

K-

Fără dubii, din nou în divizia E
tînd încă din debut o atitu
dine calmă, disciplinată. Ju
cătorii de la Știința, antrenați 
de lector univ. Eronim CeaCu, 
atacă poarta adversă din pri
mul minut de joc, reușind ca 
după numai 8 minute să se 
distanțeze la trei goluri, di
ferență pe care o vor men
ține pe tot parcursul întîlnirii. 
Ceea ce se poate spune, re
trospectiv, după meciul de la 
Tg. Jiu, este că echipa studen- 

Notă chiar să nu se
greu să li se pună la dispozi
ție vestiare ?) formațiile s-au 
echipat în diferite colțuri ale 
tribunei. DeȘi terenul Jiul II 
era plin de noroi, echipele 
au luptat cu ardoare pentru 
victorie. După meci, plini de 
noroi, jucătorii s-au îndrep
tat spre cișmea să se spele. 
Modești cum sînt n-au soli
citat baia, chiar și numai cu

Deoarece alegerile vor a- 
vea loc concomitent cu adu
nările generale ale oameni
lor muncii, pentru a nu se re
peta problemele cuprinse în 
rapoartele consiliilor oame
nilor muncii și comitetelor 
sindicatelor, în elaborarea 
dărilor de seamă se va ur
mări ca acestea să șe refere 
strict la activitatea proprie a 
organelor și organizațiilor sin- 
dicale.

Alegerea organelor sindi
cale se va face prin vot des
chis. Președinții și vicepreșe
dinții comitetelor sindicatelor 
organizațiilor la nivel de sec
ție, uzină, fabrică și alte u- 
nități economice similare se 
aleg direct pe funcții. De a- 
semenea, se vor alege direct 
pe funcții și membrii birouri
lor grupelor sindicale.

Participanților la alegeri le 
revine îndatorirea patriotică 
de a acționa în spiritul de
mocrației muncitorești, de a 
promova în fruntea organelor 
sindicale oameni a muncii 
cu o bună pregătire politică 
și profesională, care se bucu
ră de auto-itate și respect 
în colectivele din care fac 
parte, manifestă combativita
te revoluționară și fermitate 
în activitatea obștească și 
care au o comportare dem
nă în familie și în societa
te. In spiritul profundului de
mocratism caracteristic socie
tății noastre, candidații pen
tru comitetele organizațiilor 
sindicale vor fi discutați în 
prealabil in colectivele de la 
locurile de muncă. P: opuneri
le nominale de candidați vor 
fi afișate cu -cel puțin zece 
zile înaintea datei alegerilor.

Consiliile orășenești și co
mitetele sindicatelor trebuie 
să acționeze în mod hotă- 
rît pentru a asigura ca alege-

■.

■

Jească a știut să se mobilize
ze să joace precis tehnic și 
tactic, atacurile și contraata
curile prin organizarea lor să 
deschidă apărarea „strînsă" 
și deseori, prea „dîrză" a o- 
rădenilor.

Mai bine ca niciodată, a- 
vînd în Gliga (căpitanul e- 
chipe ) un foarte bun condu
cător de joc și tinalizator (7 
goluri marcate), în Pali și Un- 
gureanu, jucători în perma- 

poată ?
apă rece. Dar surpriză. Se
case și cișmeaua. Noroc cu 
ploaia din ajun care a trans
format tunelul stadionului în
tr-o băltoacă, altfel nu știu 
cum se descurcau. Chiaț să 
nu li se poată acorda, pe sta
dionul Jiul, un minim de con
diții acestor iubitori ai spor
tului ?

Dumitru BIRLIDA

rile sindicale să contribuie la 
dezbaterea problemelor pri
vind organizarea producției 
și a muncii, îmbunătățirea 
calității produselor, creșterea 
productivității muncii, valori
ficarea deplină a resurselor 
materiale, reducerea cheltuie
lilor de producție și ridicarea 
eficienței economice a între
prinderilor. O atenție deose
bită va trebui acordată pro
blematicii izvorîte din necesi
tatea îmbunătățirii continue a 
condițiilor de muncă si de 
viață, înfăptuirii întocmai a 
măsurilor de protecție și i- I 
gienă a muncii, asigurării cu- I 
noașferii și înfăptuirii preve- I 
derilor legilor țării, In acest 
scop, în perioada premergă
toare alegerilor, consiliile o- 
rășenești și comitetele sindi
catelor trebuie să-și intensifi- 
ce activitatea, să organizeze 
zile și- decade de producție 
mărită, schimburi de experien
ță, consfătuiri, dezbateri, me
se rotunde și alte acțiuni la 
care să fie atras un număr 
cît mai mare de oameni ai 
muncii. ■

Organele sindicale trebuie 
să acorde o mare importanță 
elaborării dărilor de seamă. 
Aceste documente vor face o 
analiză profundă, în mod cri
tic și autocritic, a modului 
în care au acționat orqanele 
sindicale pen'-u îndeplinirea 
mandatului ce le-a fost în
credințat de oamenii muncii. 
Se va evidenția contribuția 
adusă de sindicale la înde
plinirea sarcinilor economice, 
sociale, politice și cultural- 
educative, preocuparea pen
tru îmbunătățirea stilului pro
priu și metodelor de muncă.

Sub conducerea organelor 
și organizațiilor de partid, 
întreaga perioadă de pregă
tire și desfășurare a acțiunii 
de alegere a organelor sin
dicale din Valea Jiului tre
buie să constituie un prilej de 
intensificare a activității sin
dicatelor pentru unirea efor
turilor tuturor oamenilor mun
cii în vederea înfăptuirii in
tegrale a sarcinilor care ne 
revin, în vederea ridicării ia 
un n vel calitativ superior a 
întregii activități econom.co- 
sociale.

Mina Paroșeni
Instantaneu la dozaloa- 

rele care dirijează șuvoiul 
de cărbune spre puțul cu 
sk’p. De aici cărbunele ia 
drumul spre ziuă.

Foto : Ion LICIU

nentă căutare de goluri (4, 
respectiv, 6 marcate), în Or- 
bulescu - omul de experien
ță și luciditate tactică, iar în 
Poliopol și Brănișteanu — ex
treme incisive în flancurile a- 
părării orădene, Știința a reu
șit să se impună prin jocul 
său colectiv, clarvăzător. Nu 
în ultimă instanță, trebuie re
marcat aportul portarului Tu- 
reșchi, sigur și inspirat îh in
tervențiile saie, care a dat 
oxigenul încrederii în victorie 
coechipierilor săi.

Menționînd ca foarte bun 
arbitrajul brigăzii craiovene, 
formată din V. Cojocaru și I. 
Mihăilescu, precum și rolul 
decisiv al încurajărilor adre
sate pe tot parcursul întîlni
rii de mica dar puternică ga
lerie a studenților minieri, 
aflați special pentru acest 
meci la Tg; Jiu, se poate spu
ne că Știința a pășit fără du
bii spre divizia B

Ștefan CO5TEA
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— Nu, nu. m-am născut di- directorul Institutului de mh 

rector, repetă Martin Biro... In 
1920 eram ucenic la mină. Și
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ne. Musai ? am întrebat eu. 
Musai', mi s-a răspuns. Așa- 

am mîncat destulă pîine a- dar, eu, miner din Aninoasa, 
mară pină în '44, cînd parti
dul a condus poporul în lupta 
pentru zdrobirea orînduirii 
nedrepte. Comunist fiind, 
m-am stăduit să fiu întotdeau
na la datorie, muncitorește am 
gîndit și cînd am fost preșe
dintele Uniunii miniere a sin
dicatelor și director al Institu
tul ului de mine din Petroșani.

Mă uit la bătrîn, nu-mi vi
ne a crede că are 72 de ani, 
îmi ghicește gîndul și-mi spu
ne că „munca te ține drept". 
II rog să-și amintească de di
mineața zilei de 11 iunie 
1948. '

— Cînd partidul a hotărît 
ca din rindul celor care mun
cesc să se ridice și conducă
torii unităților economice, Va
lea Jiului a fost alături de în
treaga țară. Doar pentru a- 
cest deziderat au căzut, în 
29, minerii la Lupeni. Nouă 
ne-a fost dat să înfăptuim a- 
cest vis. In ziua aceea mun
citorii și-au ales ei înșiși pe 
conducătorii întreprinderilor. 
Dintre aceștia — dar au tre
cut 30 de ani de atunci — 
mi-i amintesc pe Farcaș cel 
bătrîn, tatăl lui Imi, directorul 
de la Direcția comercială, nu
mit atunci in Atelierele cen
trale, pe Cristea Aron, de la 
Lupeni, losif Cotoț — la Vul
can, Mihai Covaci — la Ani
noasa. Era o misiune grea, 
peste noapte trebuiau să se 
descurce intr-o mulțime de 
probleme, dar, obligați să în
vețe din mers, tovarășii noș
tri au muncit foarte bine. Da
că mi-aduc aminte bine, era 
un miner de la Lupeni, Pa- 
șuth, care a zis: „tovarăși, 
știți, eu sint doar un simplu 
muncitor, n-o să mă descurc". 
Pină la urmă tot s-a dus la 
Baru, la fabrica de ceramică. 
Și de acolo a ieșit la pensie, 
acu' îl văd mai rar, fiindcă 
și-a făcut casă acolo unde a 
muncit.

— Aș vrea să vorbiți și des
pre dumneavoastră, de exem
plu, cum ați ajuns, în toam
na anului 1951, director al 
Institutului de. mine?

— Am fost chemat de pe- 
ședintele Confederației Gene
rale a Muncii, așa se chema 
pe atunci U.G.S.R.-ul, 
m-a bucurat cu vestea că mă 
întorc în Valea Jiului. Mi se 
încredințase sarcina de a fi

care

coleg cu ditamai profesorii 
universitari. De fapt, nu prea 
aveam mulți colegi, fiindcă, la 
început, erau la modă profe
sorii cumularzi, care nu vo
iau să se despartă de produc
ție. A trebuit să atragem spe
cialiști capabili, cu dragoste 
pentru cercetare și catedră. 
Studenți ne erau copiii mun
citorilor și țăranilor, dar și 
mineri care lăsaseră lopata 
pentru condei ; trebuiau tor-
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actul revoluționar 
ai naționalizării
principalelor mij
loace de producție
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Ș'
minerit.
ceilalți

Așadar, fostul lăcătuș Mar
tin tino, a fost 18 ani condu
cător la 1-M.P. și ia Grupul^ 
școlar minier. In oricare altă 
orinduire acest caz s-ar ti 
constituit într-o excepție no
tabilă, în vremea lui 1948. 
Mii de muncitori au fost che
mați să conducă destinele u- 
nor fabrici și instituții și roa
dele muncii lor s-au materia
lizat în dezvoltarea economi
că și socială a patriei noas
tre. Invățînd, cu fiecare zi, 
se.rețele conducerii, invățînd 
pe alții să gîndeascăji să ho
tărască drept, adică munci
torește, așadar autoeducindu- 
se, pentru a fi la înălțimea 
sarcinilor 'încredințate și edu- 
cind pe cei care ou preluat 
ștafeta.

Biro baci răscolește printre 
amintirile lui dragi, dințr-un 
sertar scoate cîteva invitații, 
prin care este rugat să parti
cipe la sărbătorirea a două 
decenii de la absolvirea 
cursurilor de către diferite 
promoții de ingineri minieri.

- Asta-i cea mai mare sa
tisfacție din viața mea. Ne-am 
luptat atunci cu greutăți, a 
trebuit creată baza materială, 
'înzestrate laboratoarele și 
multe alte treburi gospodă
rești. Acum cei mai tineri își 
Închipuie că institutul a fost 
de cînd lumea pe dealul ca- 
re-i poartă deja numele. Dar 
faptul că cei care au ajuns 
oameni, invățînd și muncind 
la institutul nostru, își aduc 
aminte de noi, bătrînii, mă 
bucură din toată inima. în
seamnă că mi-am. făcut dato
ria, că mi-am adus și eu 
bolul la formarea lor.
fapt, meseria de director nu 
ne-a fost în singe. Eu, precum 
știi, am fost lăcătuș, dar cînd 
partidul mi-a încredințat a- 
ceasta sarcină, a trebuit s-o 
îndeplinesc cu cinste, fiindcă 
am fost și rămîn în continuare 
soldat credincios a! cauzei 
muncitorilor.

...II las pe Martin Biro să-și 
plivească rondurile de Hori 
din fața casei aceleia modes
te, de colonie. Iși face de lu
cru pînă vin să-l vadă cele 
două fete, ginerii și nepoțelul. 
Are dreptul la bucurie, fiind
că și-a realizat în viață toate 
visurile, legate de împlinirea 
sa ca tovarăș de luptă al ce
lor mulți, ca om.

o-
De

De puțin timp a văzut lu
mina tiparului culegerea 
„888 de întrebări și proble
me din mecanic a", 
o prețioasă contribuție adu
să la perfecționarea învăță
mîntului, într-o etapă cînd 
orientarea generală a elevi
lor spre 
științifice 
dentă.

Autorii 
ing. ILIE

domenii tehnico- 
este tot mai evi-

lucrării — dr. doc.
CONSTANTINES-

CU, profesor universitar, 
rectorul Institutului de mi
ne Petroșani si dr. fiz. VA- 
SILE Z. IUȘAN, conferențiar 
universitar - pun la îndemî- 
na elevilor din clasele ter
minale ale învățăniîntului li- 
cea.l, o gamă largă de în
trebări, însoțite de răspun
suri, din cnematică și dina
mică, statică, oferindu-le un

sistem util de autocontrol și 
totodată, o ingenioasă me
todă de dezvoltare a creati
vității. Prin cele 888 de în
trebări și răspunsuri, culege
rea acoperă o suprafață te
matică deosebit de întinsă. 
Evident, meritul autorilor 
constă atît în reușita de a 
aborda o problematică vas
tă cît, mai ales, în viziunea 
nouă, calitativ superioară, 
avută în vedere la structu
rarea unei lucrări de o ase
menea proporție. Pe un fir 
logic de la care nu se aba
te de la prima pînă la ulti
ma întrebare, culegerea a- 
jută la îmbogățirea cunoștin
țelor din domeniul mecani
cii, concomitent cu antrena
rea capacității intelectuale 
a elevilor și formarea gîn- 
dirii lor .independente.

Semnată de autori al că
ror prestigiu fac de prisos 
alte prezentări, culegerea 
se înscrie printre lucrările 
de mare utilitate pentru pre
gătirea viitorilor studenți ai 
facultăților tehnice. Tocmai 
de aceea este de dorit ca 
strădania autorilor — pre
cum și a editurii care a dat 
valoare efortului creator al 
celor două cadre universi
tare — să fie continuate, a- 
sigurîndu-se pătrunderea cu
legerii în mîna tuturor celor 
cărora le este destinată. (I. 
MUSTAȚĂ)

J

pentru tratarea 
prefabricatelor

Un colectiv din cadrul Ins» 
titutului de cercetări și pro
iectări -pentru materiale de 
construcții din Cap.tală a 
pus la punct o nouă tehno
logie pentru tratarea termi
că a panourilor mari din 
beton armat. Ca agent de 
uscare a betonului este fo
losit aerul 
plicarea ei 
o instalație 
cameră de 
încălzire a 
de măsură 
parametrilor de funcționare.

în comparație cu sistemul 
folosit în prezent la fabri
carea panourilor mari din 
beton pentru construcția de 
locuințe, noua instalație pre
zintă multiple avantaje, 
printre care : reducerea chel
tuielilor de investiții la rea 
lizarea noilor obiective, mic
șorarea cheltuielilor de pro
ducție, ca urmare a econo
miilor de combustibili ce se 
obțin la tratarea termică a 
panourilor, reducerea con
sumului de oțel din care sînt 
fabricate tiparele de tur
nare, creșterea simțitoare a 
productivității muncii:

cald. Pentru a- 
a fost realizată 
compusă dintr-o 

tratare, surse de 
aerului, aparate 
și control al

Ritmicitatea producției
• (Urmare din pag. •)

mâți specialiștii în minerit, 
dintre acei oameni care a- 
veau în inimă crezul partidu
lui.

...Răsfoiește, cu mult drag, 
un anuar, in care dă de nu
me cunoscute.

— Albăstroiu, e profesor la 
institut, lanăș, mi se pare că 
e conferențiar; parcă lanăș 
a luat doctoratul in 
Băieți buni, ca
dealtfel, care au învins mul
te greutăți. Știi, 
funcționa unde e acum liceul 
economic.

Răsfoiește în continuare, cu 
migala bibliofilului, primul a- 
nuar al institutului.

— Uite, llie Constantines- 
cu, rectorul de azi al institu
tului, a făcut parte din pri
ma promoție, li văd și acum, 
cu ochii minții pe Kovacs, pe 
Mereu, pe Moraru, care e pe 
la minister și citi alții, care 
au ajuns și miniștri sau au 
rămas numai ca ingineri la 
mină. O, dar de acum și insti
tutul se pregătește să sărbă
torească 30 de ani de la în
ființare.

institutul
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in transversala nr. 8. Fiecare 
schimb, informat în prealabil 
de celălalt cu privire la ne
cesarul de materiale, își trans-, 
portă la intrarea în șut lem
nul necesar pentru armare, 
jumătățile pentru podire, seîn- 
durile, armăturile, alte 
materiale și piese de 
schimb. „Pe orice schimb 
este controlat - ne-a infor
mat tovarășul Laszlo Carol 
Ervin, adjunctul șefului de 
sector — abatajul în care lu
crează oamenii din brigada 
lui Ghicioiu se dovedește bi
ne gospodărit, armat cu gri
jă și pricepere, într-un cuvînt, 
aici se simte permanent mîna 
unor buni mineri și adevă- 
rați gospodari".

Nu întîmplăfor, conducerea 
minei a încredințat acestui 
harnic colectiv o sarcină im
portantă. Acea de a demon
stra eficiența economică spo
rită a grinzilor de rezistență 
îngropate în vatră, față de

teva sute pentru cele îngro 
pate în vatră. In plus, grinzi
le de rezistență îngropate în 

V.- vatră se confecționează
muniștii. Problemele legate de în incinta întreprinderii și sînt 
■ ' '■ ’ ' '' recuperabile. Acesta e un

mare avantaj. Totodată, efor
tul fizic al minerilor s-a redus 
considerabil...

La sectorul III, în ultimele 
patru luni, preocuparea pen
tru mai buna autogospodări- 
re, pentru creștetea răspun
derii fiecărui om față de sar
cinile ce-i revin . în producție 
au condus la depășirea cons
tantă a sarcinilor de plan, 
precum și a cîștigurilor pe 
post în medie 
cu 13 la , sută. Minerii de
monstrează prin fapte hotă- 
rîrea de a se autogospodări 
mai bine, pregătindu-se pen
tru introducerea valorii pro
ducției nete ca indicator de 
bază al activității economice 
și de a asigura, pe această 
cale, sporirea producției de 
cărbune cu o eficiență eco
nomică superioară.

susținerea cu grinzi articula
te, în condițiile stratului 3. 
Cum era și firesc, în fruntea 
acestei acțiuni s au situat co-

înlocuirea sistemului de sus
ținere a abatajului au 
analizate în organizația de 
partid. S-au formulat cu pri
lejul unor adunări generale 
zeci de aprecieri critice, de 
sugestii și propuneri. Tovară
șului loan Dăneț, secretarul 
organizației de bază, i s-a 
încredințat sarcina de a răs
punde direct de abatajul nr. 
7, de înfăptuirea propunerilor 
muncitorești, izvorîte din în
țelepciunea colectivă. Iar la 
scurt timp, aplicarea acestor 
măsu.ri a început să-și arate 
roadele. Costurile de pro
ducție pe tona de cărbune au 
scăzut considerabil, după nu
mai cîteva luni de la introdu
cerea susținerii cu grinzi de 
rezistență îngropate în vatră. 
Față de cîteva mii de lei cît 
costa o griț^tă articulată, în 
prezent se cheltuiesc doar cî

fost
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Orele de plimba e în aer 
liber sînt tonifiante pentru 
copii, le stimulează pofta de 
mîncare și somnul.

Foto : D. CRIȘAN

Sfaturi

Tablete pentru.
Am văzut părinți dispe

rați, în situații mai mult 
sau mai puțin disperate, 
am cunoscut copii obișnuiți 
și copii-problemâ, am în- 
tîlnit familii care puteau 
fi fericite, dar nu erau. 
Și am ajuns să cred că în 
zilele noastre, în această 
epocă de formidabile cu
ceriri ale științei, încon
jurați de o avalanșă de in
formații, părinții fac uneori

greșeli elementare în edu
cația copiilor. Nimeni 
nu susține că e ușor să 
crești un copil dar odată 
asumată . această respon
sabilitate, nimic nu-ți scuză 
eșecurile. Pentru a fi un 
bun părinte trebuie să te 
pregătești, să înveți, să te 
perfecționezi. Și m-am gîn
dit că ar fi bine să dis
cutăm în această rubrică 
a femeilor probleme con-

părinți
crete, să învățăm din ex
periența altora, să facem 
cunoștință cu ultimele stu
dii de psihologie a copilu
lui. Și să încercăm împre
ună să modelăm acești 
muguri de viață nouă 
copiii - speranța și visul 
împlinit pl fiecărei mame, 
al fiecărui părinte. Aștep
tăm părerile dumneavoastră.

Teodora FLOREAN

Greșeli în educația sanitară a copilului
Prima situație neplăcută 

despre care vreau să amin
tesc este teama exagerată a 
copiilor față de personalul 
medical. Plînsul, refuzul de a 
se lăsa consultați sau panica 
la s mpla apropiere de cabi
netul medical sînt manifestări 
frecvente la copiii de toate 
vîrstele. Aceasta este dovada 
cea mai concludentă, a unei 
mari greșeli pe care o fac a- 
proape toți părinții. De zeci de 
ori am auzit mame care-și a- 
men nțau copiii cu „nenea 
doctoru", cu injecția, dacă nu 
chiar cu tăierea limbii, sau 
a urechilor. Este o triplă gre
șeală. In primul rînd este o 
minciună, căci cum altfel am 
putea numi acest neadevăr ?

Nici un medic nu va veni 
să-i facă injecție lui Gigei 
pentru că nu vrea să stea 
cuminte. Mama știe bine a- 
cest lucru, dar minte din co
moditate. Și un părinte, nu 
trebuie să-și mintă copilul 
niciodată. El este pentru co
pil un model de viață, un i- 
deal, cu care copilul caută 
să se identifice. Și dacă mo
delul minte, de ce să ne aș
teptăm la altceva din partea 
copilului ? A doua greșeală 
constă în faptul că o pedeap
să promisă și neefectuată își 
pierde valoarea, amenințarea 
devine inutilă, copilul înțele
ge pînă la urmă că e doar 
o vorbă, dar, acest lucru nu-l 
împiedică să se înspăimînte

cu adevărat, cînd va vedea o 
seringă.

A treia greșeală este că 
marna produce o confuzie re
gretabilă și periculoasă în 
mintea copilului, transformînd 
acțiunea f rească și bine in
tenționată a tratamentului 
medical, într-o acțiune de 
pedeapsă.

Copilul trebuie să știe că 
medicul nu îi vrea decît bi
nele, că medicamentele îl a- 
jută, deci trebuie acceptate. 
Aceste lucruri trebuie să le 
afle de la mamă, ele trebuie 
spuse cu încredere și calm, 
nu după ce a fost amenințat 
de" nenumărate ori cu ace
leași lucruri

Doina PLOPȘOREANU

practice
Cum ne îngrijim mîinile

Pentru o mînă obosită se 
recomandă o baie de plante 
(tei, mentă, mușețel, salcîm), 
apoi se face un masaj cu o 
cremă grasă. Se începe cu 
vîrful degetelor spre bază, 
apoi în continuarea palmei, 
circa 5—10 minute.

Pentru a avea o mînă fru
moasă și îngrijită, se reco
mandă manechiura. Odată pe 
săptămînă este necesar tăia
tul unghiilor și al pielițelor. 
Aplicarea lacului se face ți- 
nînd seama de structura un
ghiei. Pe unghiile subțiri se 
recomandă îri.tîi aplicarea u- 
nui strat protector (un lac in
color simplu) apoi, pasta sau 
sideful.

Un mic tratament perifrt» 
unghiile subțiri și moi: se taie 
colțurile unghiilor și pielițele 
din jur, se pun pe unghie do
uă picături de vitamina A, se 
masează apoi unghia, timp 
de 2 minute, apoi se șterge cu 
un șervețel. Tratamentul se 
repetă din două în două zi
le.

Lucia ANCUȚA, 
manechiuristă

• Mirosul de pește de pe 
mîini dispare dacă vă spă- 
lați cu zaț de cafea.

Mic laborator culinar
SĂRMĂLUȚE CU FOI DE 

ȘTEVIE
1 kg de carne, 2 cepe, o 

felie de pîine albă, 1/2 ceaș
că orez, sare, piper, frunze 
de ștevie, 250 gr de smîntînă 
sau iaurt.

Spălați frunzele de ștevie 
și opăriți-le. Pregătiți obișnuit 
tocătura pentru sarmale. Fa
ceți sărmăluțele, așezați-'e 
la fiert cu borș fierbinte și 
lăsați-le să fiarbă încet în 
cuptor, cu focul mic. Serviți-le 
cu smîntînă sau iaurt.

SUFLEU DE VIȘINE
5 linguri de dulceață dft 

vișine, 4-5 albușuri, 5' linguri 
de zahăr. Intr-un vas de yena 
puneți dulceața, bateți albu
șurile spumă, adăugați zahă
rul pudră, și bateți pînă cînd 
spuma devine tare. Acoperiti 
dulceața cu spumă, în mij
locul căreia punefi 1/2 coajă 
de ou. Dați sufleul la cuptor 
pentru 20—30 de minute și 
cînd este gata puneți în coa
jă două lingurițe de rom și 
dați-i foc. Serviți sufleul ime
diat.
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Vizita in țara noastră 
a generalului locotenent Olusegun Obasanjo, 

șeful Guvernului militar 
al Republicii Federale Nigeria

°-NU- Sesiunea specială a Adunării Generale 
consacrată dezarmării

• (Urmare din pag. i)

in care sini situate cele do- 
*iă țări au constituit teme 
prioritare aie convorbirilor 
io probieme ale vieții in
ternaționale.

în acest cadru, s-a dat o 
deosebita apreciere contri- 
buțiet țărilor africane în 
lupta pentru instaurarea u- 
nor relații noi, democratice, 
între state, bazate pe depli
nă egalitate și echitate, pen
tru continuarea și adîncirea 
procesului transformărilor 
revoluționare, naționale și 
sociale, din lumea contem
porană.

în același timp, s-a re
levat că în Africa persistă 
probleme complexe, nerezol
vate, create de îndelunga
ta dominație colonială, in
clusiv probleme teritoria
le, care au fost speculate 
pentru a opune unele țări 
africane altora, pentru a a- 
grava stările de tensiune 
pînă la izbucnirea unor 
confruntări militare. în 
cursul convorbirilor s-a a- 
preciat că interesele vitale 
ale țărilor africane, dez
voltarea lor independentă 
cer să se facă totul pen
tru soluționarea probleme
lor existente între țări a- 
fricane pe calea tratative
lor dintre ele sau în cadrul

După încheierea primei 
runde a convorbirilor o- 
ficiale la nivel înalt româ- 
no-nigeriene, generalul-lo- 
cotenent Olusegun Oba
sanjo, șeful guvernului mi
litar federal, comandant 
suprem al Forțelor arma
te aie Republicii Federale 
Nigeria, a făcut o vizită la 
întreprinderea de mașini 
grele din Capitală.

în această vizită, șeful 
statului nigerian a fost 
însoțit de persoane ofici
ale -române, precum și de 
persoană oficiale din an
turajul . șefului statului ni
gerian.

La sosire, șeful statului

Depunerea unei coroane de flori
în cursul dimineții de 

Marți generalul locotenent Olu- 
(segun Obasanjo, șeful guver
nului militar federal, coman-

Întîlniri de
Marți dimineața, Cornei 

Burtică, viceprim-ministru, mi
nistrul comerțului exterior și 
cooperării economice interna
ționale a avut o întîlnire de

în
în cursul după-amiezii de 

marți, generalul-locotenent 
Olusegun Obasanjo, șeful 
guvernului militar federal, 
comandant suprem al forțe
lor armate ale Republicii Fe
derale Nigeria, a fost oas
petele colectivelor de mun
citori, ingineri și tehnicieni 
ale Combinatului de prelu
crare a lemnului și Combi
natului petrochimic din Pi
tești.

înaltul oaspete a sosit la 
.Pitești cu un elicopter spe
cial care a aterizat pe sta
dionul „1 Mai”. în întîmpi- 
nare au venit numeroși lo
cuitori ai orașului, care au 
făcut generalului locotenent 
Olusegun Obasanjo, o pri
mire prietenească.

Președintele Comitetului E- 
xecutiv al Consiliului Popu
lar județean a adresat șe

O.U.A., care să excludă 
orice intervenție din afară

Președintele N i c o I a e 
Ceaușescu și generalul lo
cotenent Olusegun Oba
sanjo au subliniat că Româ
nia și Nigeria sprijină ac
tiv întărirea unității și so
lidarității dintre țările a- 
fricane în lupta lor pentru 
consolidarea independenței 
naționale și pentru con-,
centrarea tuturor eforturi
lor, pe plan național și re
gional, în scopul dezvoltă
rii lor economice și sociale, 
al zădărnicirii politicii im
perialiste, colonialiste și 
neocolonialiste, pentru a 
asigura popoarelor africa
ne o viață liberă și demnă, 
la adăpost de presiuni și 
imixtiuni din afară, în de
plină conformitate cu nă
zuințele lor legitime.

Totodată, s-a arătat că 
România și Nigeria spriji
nă lupta pentru lichidarea 
dominației- coloniale din 
Rhodesia și Namibia, pen
tru libertatea populației 
majoritare din Africa de 
sud, împotriva politicii ra
siste și de apartheid, pen
tru cucerirea dreptului la 
dezvoltarea independentă a 
acestor popoare.

în cadrul convorbirilor, a 
fost examinată, de aseme

La I. M. G. București
nigerian a fost salutat de 
primarul sectorului 2 al 
Capitalei care î-a adresat 
un călduros bun venit în 
numele muncitorilor aces
tei mari unități industriale.

Oaspeților le-a fost pre
zentată, apoi, prin interme
diul unei machete, evoluția 
acestei importante între
prinderi bucureștene, care 
produce o gamă largă de 
utilaje energetice și teh
nologice de mare complexi
tate, cu performanțe la ni~- 
velul științei și tehnicii ce
lei rfiai înaintate.

Au fost vizitate secția de 
mecanică și fabrica de tur- 
boagregate. Șeful statului 

dant suprem al Forțelor ar
mate ale Republicii Federale 
Nigeria, aflat în viz ță oficia
lă în țara noastră, a depus 

lucru româno-nigeriene
lucru cu persoanele oficiale 
nigeriene.

Cu acest prilej au fost e- 
xaminate aspecte ale colabo
rării și cooperării economice 
româno-n geriene și s-au sta- 

vizită la Fitești
fului statului nigerian, ce
lorlalți oaspeți un călduros 
bun venit pe aceste stră
vechi meleaguri românești.

Generalul locotenent Olu
segun Obasanjo este invitat 
la un dejun, oferit în onoa
rea sa, de Comitetul Execu
tiv al Consiliului popular 
județean Argeș. La dejun au 
participat persoane oficiale 
nigeriene și române . care 
îl însoțesc pe șeful statului 
nigerian.

fn timpul dejunului, care 
s-a desfășurat într-o atmos
feră cordială, președintele 
Comitetului Executiv al Con
siliului popular județean Ar
geș și șeful statului nige
rian au rostit toasturi.

După dejun, șeful statu
lui nigerian, generalul lo
cotenent Olusegun Obasan
jo, însoțit de . persoane o- 

nea, evoluția situației poli
tice pe continentul european, 
subliniindu-se necesitatea in
tensificării eforturilor pen
tru realizarea Unei securi
tăți trainice în Europa și 
în primul rînd pentru tre
cerea la măsuri concrete în 
domeniul dezangajării mi
litare ceea ce corespunde in
tereselor popoarelor euro
pene, păcii, colaborării și 
înțelegerii între toate na
țiunile.

Și în alte importante pro
bleme internaționale s-a 
manifestat o largă conver
gență de vederi, reafirmîn- 
du-se voința României și 
Nigeriei de a contribui, prin 
eforturi și acțiuni comune, 
la instaurarea unor relații 
democratice între state, la 
lichidarea fenomenului sub
dezvoltării și instaurarea u- 
nei noi ordini economice 
mondiale, la înfăptuirea de
zarmării și, în primul rînd, 
a dezarmării nucleare.

După convorbiri, președin
tele Republicii Șocialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a reținut la di
neu pe șeful Guvernului mi
litar federal, comandantul 
suprem al forțelor armate 
ale Republicii Federale Ni
geria, general-focotenent 
Olusegun Obasanjo.

nigerian a dat o 
preciere potenția 
dustriei ’noastre 
toare de mașin , 
randamentului 
lor tehnologice

înaltă a-' 
lului in- 

construc- 
cahtății și 
agregate- 

prezentafe.
în încheierea vizitei, ge- 

neralul-loc-ofenent Oiuse- 
gun Obasanjo a semnat în 
cartea de onoare și a a- 
dresat felicitări colectivului 
pentru succesele obținute.

De la întreprinderea de 
mașini grele, generalul-loco- 
tenent Olusegun Obasanjo, 
împreună cu persoanele ca
re -îl însoțesc a plecat, la 
bordul unui elicopter spe
cial, într-o scurtă vizită în 
județul Argeș.

o coroană de flori la Monu
mentul eroilor . luptei pentru 
libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism. .

bilit măsuri pentru transpu
nerea în viață a înțelegerilor 
convenite între președintele 
Nicolae Ceaușescu și șeful 
statului nigerian, general lo
cotenent Olusegun Obasanjo.

ficiale române șl- nigeriene, 
de reprezentanți ai organelor 
locale de stat, a vizitat 
Combinatul de prelucrare a 
lemnului, unul dintre cele 
mai mari complexe cu acest 
profil din țară.

în continuare, șeful statu
lui nigerian a vizitat o altă 
importantă unitate industria
lă piteșteană - Combinatul 
petrochimic.

Vizita pe această platfor
mă a constituit pentru oas
peți și un prilej de ’explora
re a unor posibilități de co
operare între România și Ni-, 
geria în domeniul petrochi
miei.

Șeful statului nigerian și 
persoanele oficiale române 
nigeriene care l-au însoțit 
s-au înapoiat în cursul după- 
amiezii în Capitală.

NAȚIUNILE UNITE 6 (A-
gerpres). - Sesiunea specia
lă a Adunării Generale a 
O.N.U. asupra dezarmării 
continuă seria intervențiilor 
pronunțate în cadrul dez
baterilor generale.

Președintele Senegalului, 
Leopold Sedar Senghor, a 
arătat că popoarele lumii, 
speră că la sesiunea spe
cială se vor întreprinde toa
te eforturile pentru insta
urarea păcii între națiuni 
prinfr-o dezarmare gene
rală, progresivă și con
trolată, sumele colosale a- 
fectate pînă acum înarmă
rilor urmînd să fie destina
te procesului dezvoltării. 
El a propus crearea de zo
ne denuclearizate în anu- 
mjte părți ale lumii, între 
care și Africa, înființarea 
unui organism specializat 
al O.N.U, însărcinat cu 
controlul stocurilor și al 
producției de arme de toa
te tipurile și instituirea u- 
nei taxe asupra bugetelor de 
înarmare ale statelor, su

Campionatul mondial de fotbal
Italia — Ungaria 3-1 3 goluri, 3 bare...

Specialiștii avizați sau... 
trimiși dinadins în Argenti
na au brodat povești sinistre 
despre aplatizarea specta
colului fotbalistic, fals pro- 
hodit, pe motivul penurie! 
de v e d e t e. Îndră
gostiți, poate, de 
floricelele de stil, dar miopi la 
restructurările ,din gazon, nu 
realizează noile valențe ale 
jocului cu balonul rotund. 
Da, a dispărut ideea „beto
nului", înșiși italienii o re
fuză, servanții pot fi în a- 
celași minut și vedete, deci 
unsprezece inși aleargă - 
și aleargă, nu glumă -, lup
tă pentru fiecare balon, cu 
îndîrjire chiar (Gentile și 
Grazani își dezic numele în 
dreptunghiul verde), dar nu 
pentru a-l aduce ofrandă unui 
singur ..divinizat”, care să 
„parafeze" eforturile lor. în 
acest sens „Squadra azzura" 
a oferit, ieri seară, o lecție 
deschisă în fața milioanelor 
de telespectatori de pe fot 
globul.

Rossi,. Bettega și Causio nu 
„fac“ cît Pele, dar împreună 
realizează mai mult decît 
el, fiindcă simt în spate ră
suflarea „trăpașilor” Antog-

Institutul de mine Petroșani
ORGANIZEAZĂ CONCURS

pentru ocuparea următoarelor posturi :
— 1 tehnician (cu profesia de bază 

electrician)
— 1 tehnician electromecanic
Concursul va avea loc în data de 16 iu

nie 1978, ora 9, la sediul institutului.
De asemenea, încadrează de urgență :
— 2 tîmplari
— 1 lăcătuș mecanic
Condițiile de participare la concurs, de 

încadrare și retribuire sînt cele conform Le
gii nr. 12/1971 și Legii nr. 57/1974.

Cererile de înscriere la concurs și de 
încadrare se pot depune zilnic la Biroul 
plan-retribuire, personal, unde se pot obține 
și relații suplimentare. Telefon 42580-42581, 
interior 151.

mele ce vor rezulta ur
mînd să fie îndreptate in
tegrai spre ajutorul de dez
voltare.

Problema dezarmării - 
a remarcat premierul Gre
ciei, Constantin. Karaman
lis, - este strîns legată de 
două probleme majore ca
re confruntă omenirea ■. salv
gardarea, păcii și lupta îm
potriva .sărăciei. El s-a pro
nunțat pentru reducerea, 
cu pridritate, a cursei înar
mărilor, atît nucleare cît 
și convenționale, adopta
rea de măsuri specifice și 
eficiente pentru înfăptui
rea, pe etape, a obiectivu
lui final al dezarmării și 
sporirea rolului O.N.U. în 
eforturile de găsire a so
luțiilor și de creare a ca
drului în care comunitatea 
internațională să dezbată, 
să negocieze și să adopte 
hotărîri privind dezarmarea.

Sudanul - a declarat șe
ful delegației acestei țări, - 
se pronunță cu fermitate 
pentru dizolvarea blocuri
lor militare, pentru desfi

noni și Benetti, cărora le 
desfac culoare favorabile 
pentru acțiunile decisive.

Ediția argentiniană a Mon
dialelor de fotbal a redes
coperit, prin suedezi, ita
lieni, dar mai ales prin pe
ruani - și formațiile învinse 
nu fac excepție - virtuțile 
șutului de la distanță, 
în careul advers nu se 
mai caută căzătura specta
culoasă, fiindcă arbitrii au 
devenit insensibili la simu
lări, nu se mai driblează 
excesiv, ci se forțează ori 
pătrunderea solitară, ori șu
tul pe spațiul dintre buturi. 
Astfel, ieri seară, italienii au 
punctat de 3 ori prin Rossi, 
Bettega și Benetti, dar au 
mai avut 3 bare, în vreme 
ce formația maghiară, deși 
a ratat ocazii rarisime, a în
scris doar prin A. Toth, din 
penalty.

în'acest fel, Italia se pre
gătește deja pentru grupa 
finală, întîlnirea cu Argenti
na, avînd doar darul de a 
„regiza” adversarii după 
placul lor. Victoria italieni
lor, ca și evoluția preceden
tă a' naționalei Perului, do
vedește că se gîndește mai 

ințarea bazelor militare de 
pe teritorii străine și retra- 
gerecr trupelor de pe terito
riile altor state, pentru cre
area de zone ale păcii, fără 
arme nucleare.

Reprezentantul R.D.P. a 
Yemenului a arătat că țara 
sa sprijină toate negocieri
le care se desfășoară în 
prezent și subscrie la toți 
pașii concreți care sînt 
îndreptațr spre dezarmarea 
nucleară. El s-a pronunțat 
pentru crearea unei zone 
a păcii, fără arme nuclea
re, în regiunea Oceanului 
Indian și pentru lichidarea 
bazelor străine amplasate în 
aceașjă zonă.

Șeful delegației Repu
blicii Mali a subliniat ne
cesitatea ca O.N.U., ca or
gan deliberativ în acest 
domeniu, trebuie să fie 
informată în legătură cu 
toate negocierile bilatera
le și multilaterale care se 
desfășoară în problema de
zarmării în afara Națiunilor 
Unite.

repede în teren, în vreme ce 
tinde să dispară diferenție
rea clară dintre titulari și 
rezerve. Spectacolul în sine 
nu mai are prea multe 
„numere", unii l-ar considera 
chiar stereotip - atacuri, și 
iar atacuri, reluate parcă la 
„replay" - dar culoarea jo
cului e dată de-goluri - cel 
al lui Benetti putînd figura 
oricînd într-o posibilă anto
logie a peliculei despre fot
bal.

învățămintele trase din 
maratonul fotbalistic de pe 
continentul sud-american 
sînt valabile nu numai pen- 
tru formațiile naționale ca
re au pierdut șansa de a se 
alinia la întrecerile acestei 
ediții, roadele lor pot fi și 
trebuie culese și la nivelul 
formațiilor din toate eșaloa
nele fotbalului românesc.

★
• RECITAL LA CORDOBA. 

Formația R. F. Germania 
a surclasat Mexicul : 6-0
(2-0) Au înscris Dieter Muler, 
Hans Muler, Rummenigge (2) 
și Flohe (2). Eveniment rar, 
un șut expediat de Fischer a 
lovit de două ori buturile.

Ion VULPE

Mica publicitate
INSTITUTUL DE MINE 

PETROȘANI 
anunță

In ziua de 17 iunie 1978, 
ora îl, în Aula I.M.P. va 
avea loc susținerea publi
că a tezei de doctorat cu 
titlul

„COMANDA OPTIMA 
LA A EXCAVATOARELOR 
CU ROATA CU CUPE" 

elaborată de 
ing. STOICHITOIU 

ANGHEL
Conducător științific 

prof. dr. ing. DEGERATU 
PROFIR

Lucrarea de doctorat 
poate fi consultată la bi
blioteca institutului. (320).

VIND motocicletă MZ 
250 cmc și I.J. cu ataș. Stra
da Bazinului nr. î Vulcan. 
(317)

VIND convenabil sufrage
rie tip „Bîlea". Informații te
lefon 41565. (318)

PIERDUT iegitimație de 
serviciu pe numele Turcu 
Gheorghina eliberată de 
I.J.C.L. Deva. Se declară nu
lă. (319)
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