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Plecarea din Capitală
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreu
nă cu tovarășa El e n a 
Ceaușescu au plecat, marți 
dimineața, în Regatul Unit 
al Marii Britanii și Irlandei 
de -Nord, unde vor face o 
vizită de stat, la invitația 
Maiestății Sale- regina Elisa- 
beta a ll-a și a Ducelui de 
Edinburgh.

în această vizită, șeful sta
tului român este însoțit de 
tovarășii Gheorghe Oprea, 
prim viceprim-ministru al 
guvernului, Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe, 
Vasile Pungan, ministru la 
Președinția Republicii, șeful 
grupului de consilieri ai pre
ședintelui, și Ion Avram, mi-

nistrul industriei construcți
ilor de mașini.

La plecare, pe aeroportul 
Ofopeni, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au. fost conduși 
de tovarăși din conducerea 
partidului și statului, care 
au venit împreună cu soți
ile, de membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducă
tori de instituții centrale și 
organizații obștești, alte per
soane oficiale. --

Grupuri de pionieri au 
înmînat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu frumoase buche
te de flori.

Tovarășul 
Ceaușesău a fost

Nicolae 
salutat cu

deosebită căldură de mii de 
bucureșteni veniți la aero
port, care i-au urat drum 
bun, succes deplin în aceas
tă vizită, exprimîndu-și con
vingerea că ea va contribui 
la dezvoltarea cooperării și 
colaborării dintre- cele do
uă țări și popoare, spre bi
nele reciproc, în interesul 
cauzei păcii, securității și 
înțelegerii între națiuni.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au răspuns cu căl
dură manifestărilor priete
nești ale mulțimii.

La ora 9,25 aeronava pre 
zidențială a decolat, în- 
dreptîndu-se spre Londra.

Sosirea la Londra
Ziua de marți, 13 iunie 

1978, se înscrie, fără îndoia
lă, ca un moment de cea 
mai mare însemnătate în 
analele relațiilor de priete
nie și colaborare româno- 
britanice. în. această zi a so
sit în Regatul Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord 
președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, .întreprinde o vi
zită de stat, la invitația Ma
iestății Sale Regina Elisabe- 
ta a ll-a și a Ducelui de E- 
dinburgh.

Prezem 3 în insulele britani
ce a solilor poporului român 
dă expresie dorinței comu
ne a Celor două țări și po
poare 
căile

de a găsi împreună 
extinderii și adîncirii

colaborării -între ele, în di
ferite sfere de activitate, în 
interesul reciproc, ca și al 
cauzei generale a apropie
rii și înțelegerii între,, nați
uni, a destinderii și securită
ții pe continentul nostru și în 
întreaga lume.

...Ora 11,25, ora locală 
(12,25 ora Bucureștiului). Du- .. 
pă un zbor de trei ore, în 

>tursul căruia au fost survo
late teritoriile Ungariei, A- 
ustriei, R.F. Germania, Bel
giei - conducătorilor și po
poarelor acestor țări fiindu-le 
adresate de la bordul avio
nului telegrame de salut din 
partea președintelui Nscolae 
Cea.șescu -, aeronava pre
zidențială aterizează pe a- 
eroportul Gatwick d;n Lon
dra.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt salutați cu 
cordialitate la scara avionu
lui, în numele reginei Elisa- 
befa a ll-a, de ducele și du
cesa de Kent.

Se aflau de față alte per
soane oficiale.

îoalții oaspeți; însoțiți de 
oficialitățile britanice, se în
dreaptă apoi cu mașinile 
spre gata, Gatwick, unde aș
teaptă trenul special regal. 
Pe peronul gării are loc pre
zentarea membrilor suitei o- 
ficiale de onoare ce vor 
însoți pe toată durata vi
zite! pe președintele Nicolae 
Ceaușeșcu și pe tovarășa 
Elena Ceaușescu.

De la Gatwick, trenul spe
cial regal se întrepță spre 
gara Victoria, din centrul 
Londrei.

Primirea oficială 
cu cele mai înalte onoruri

ora 12,30. Trenul spe-Este 
cial regal cu care au călăto
rit de iq Gatwick președintele 
Nicolae Ceaușesctr și tovară-» 
șa Elena Ceaușescu sosește în 
gara Victoria, aflată în ini
ma metropolei londoneze. Aici 
are loc ceremonia primirii o- 
fictafe. Gara — o -construc

ție sobră, în sil clasic — es
te împodobită sărbătorește.

Președintele României so
cialiste este întîmpinat cu ce
le mai înalte onoruri rezerva
te șefilor de stat, cu deosebit 
fast și strălucire, și, în ace
lași timp, cu plinătatea senti
mentelor de stimă și conside-
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Echipa de zidari a constructorului Nicolae Avram 
plin lucru la blocul M-16 din cartierul Bucura — Uricani.

La sfîrșlt de decadă, C.M.J.V. promite :

„Pînâ la încheierea lunii, 
situația realizărilor 

va fi mult îmbunătățită"

99

rație față de personalitatea 
unuia — din cei mai remar- 
cabTi și dinamici oameni de 
stat ai vremurilor noastre 
așa cum a scris în aceste zi
le presa britanică —, unanim 
prețuit pentru activitatea- sa

• (Continuare în pag. a 4-a)
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I.M. LUPENI

Viteze sporite de 
săpare și betonare 

în puț
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Brigada complexă con
dusă de Gheorghe Toma, 
care execută noul puț prin
cipal cu skip al I.M. Lu- 
peni, a obținut în luna 
trecută o viteză de avan
sare la săpare deosebita: 
33 ml. In aceeași perioa
dă brigada a efectuat 32 
ml de betonare, iar în pri
ma decadă a lunii iunie a 
executat lucrări de amena
jare în puț pîrtă la cota 
— 150 față de suprafață. 
Proporția de depășire a 
normei medii, în cazul tu- . 
tur or acestor lucrări, a fost 1 
de 36,7 la sută.

ȘANTIERUL VULCAN AL

I.C.M.M.

Avansuri față de 
grafice
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în prima decadă a [unii iunie, întreprinderile 
miniere din bazinul nostru, cu excepția minei Uri
cani, au rămas datoare economiei naționale cu 
cantități mai mari sau mai mici de cărbune ener
getic și cocsficabil. „Recordul" în nerealizări îl 
deține mina Livezeni cu 6 578 de tone, urmată fi
ind de Aninoasa cu 3 691 de tonA Singura între
prindere care a rămas consecventă în realizarea 
planul^t este mina Uricani care a încheiat această 
decadă cu un plus la producția extrasă de 152 tone.

Aceasta fiind situația, rezultatele înregistrate la - 
început de lună, ne-am adresat tovarășului inginer 
Constdntin TEODORESCU, șeful serviciului produc
ție din cadrul C.M.V.J. iată ce explicații ni s-au dat:

Prin intensificarea ritmu
lui execuției la noua sta
ție de alimentare Cu ener
gie electrică a minei Pa 
roșeni, constructorii șantie
rului din Vulcan af 
I.C.M.M. se străduiesc să 
predea obiectivul înainte 
de termen — pînă la fine
le semestrului I. Prin intra
rea în funcțiune a noii sta
ții, de 20^6 KV, I.M. Paro- 
șeni va beneficia de posi
bilități măi bune pentru 
dezvoltarea extracției __ 
cărbune, în principal prin 
extinderea i ." 
Contribuția de bază 
realizarea obiectivului _ 
parține zidarilor din echi
pa condusă de Constantin 
Anefie.

Colectivul șantierului ra
portează un avans valoric 
în realizarea investițiilor 
de la începutul anului do 
200 000 lei, stadii de exe
cuție în avans față de gra
fice fiind obținute și în ca
zul obiectivelor prepara- 
ției Coroești.

i
>

de

mecanizării.
în

— Mă voi referi la 
le nerealizărilor și, 
unde este cazul, la i 
întreprinderilor. La 
Lonea, vina o poartă 
deranjament tectonic inter
ceptat de uriul din abataje
le dotate cu complexe me
canizate, o falie cu o am
plitudine destul'de mare și

cauze- 
acolo 

nivelul 
mina 

i un

(vă in 0 etniim

Brigadierul Nicolae Bo- 
kor, șeful de schimb An
drei Ambruș și ortacii lor 
de la sectorul II al minei 
Aninoasa au ieșit din șut. 
întregul colectiv este ani
mat de dorința de a de
păși în această lună plu
sul de 680 tone de cărbu
ne dat peste sarcini în lu- 

-na ce-a trecut.

care încă nu a fost lichida
tă în întregime. La Petrila 
m.nusul se.datoreș.e întîrzie- 
rii la montarea unui 
plex de tăiere și 
mecanizată. Livezeniul 
confruntă în continuare 
aceeași problemă mult 
cutată - transportul pe 
ticală și orizontală —• 
ține în loc pe mai departe 
complexul mecanizat. Nu
meroasele defecțiuni electro
mecanice din abatajele Ani-

Dorin GHEȚA

com- 
susținere 

se 
cu 

dis- 
ver- 
care

=
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în pagina a 3-a
Compartimentul de pro

tecție a muncii și comisiile 
de Cruce Roșie — factori 
importanți în asigurarea 
securității și igienei muncii 

în subteran
• (Continuare în pag. a 2-a)

Zborul

MINERII au aplaudat re
citalul de poezie și muzică 

I organizat la sfîrștul săptă- 
mînii trecute de cenaclul 

I literar „Flori de mină" din
Uricani. Ședințele cenaclu
lui - din care fac parte 

I și mineri — se desfășoară 
I de multe ori la căminul de 

I nefamiliști a| minei. (T.S.)
NOI BLOCURI ÎN CONS

TRUCȚIE. în cartierul Ae
roport Petroșani a început

construcția
blocuri, cu 44 apartamen
te fiecare. Beneficiarii noi
lor apartamente vor fi 
constructorii viitoarelor o- 
biective social-economice 
cuprinse în progrcymul su- 

' plimentar de dezvoltare 
, armonioasă a Văii Jiului 

în următorii arii. (A.H.)
Înscrieri la cercuri

le CLUBULUI, in sala de 
apel a minei Lonea a a- 
părut un afiș. Prin el se 
făcea cunoscut amatorilor 
cum că la clubul muncito
resc din localitate se fac

înscrieri pentru cercurile 
de radio-TV, foto amatori, 
cineclub și croitorie. (C.D.)

CONCURS. Astăzi are 
loc la Deva, faza județea
nă a concursului de navo- 
modele, organizat de 
membrii cercurilor de pro
fil din casele pionierilor 
și șoimilor patriei. Din par
tea cercului de navonio- 
dele ol pionierilor din Pe
troșani participă elevii 
Armand Farkaș și Remus 
Butuza, care vor prezenta 
în concurs machete de velie- 
ere și propulsate civile.

PLANTE MEDICINALE. 
Elevii Școlii generale nr. 
3 din Petrila, sub îndru
marea cadrelor didactice 
au recoltat și predat 200 
kilograme de plante me
dicinale. La a doua ieșire 
s-au recoltat încă 200 de 
kilograme plante medici
nale, printre care păpădie, 
podbal, cimbrișor, frunză 
de mesteacăn' și urzică1, 
moartă. (C.D.).
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Sintem emoționați fieca
re de orice zbor. Am sim
țit ceva în suflet atunci 
tind am înălțat în văzduh 
p'imul zmeu, cind ne-am 
u-cat pe-bicicletă, cind am 
escaladat piscurile semețe 
ale Parîngu/ui sau Reteza
tului

Ne emoționează și as
tăzi cind privim retrospec
tiv istoria unui zbor teme
rar ca ce! al lui Aurel Vlai- 
cu, recent imortalizat pe o 
peliculă românească.

...Același zbor, dar spre 
înălțimile vieții, și-I iau in 
această lună tinerii absol
venți ai diferitelor școli. Ei

se vor desprinde de slova 
cărții. Unii vor lăsa genti
le burdușite cu cărți și ca
iete și se vor îndrepta spre 
fabrici, uzine, spre minele 
noastre unde ii așteaptă 
cu căldură colectivele de 
oameni ai muncii, Alții vor 
zbura spre alte culmi ale 
cunoașterii. Tuturor le do
rim un zbor lung, zbor fru
mos, triumfător spre înăl
țimile cutezanței, pe care 
le-a deschis in fața' tinerei 
generații socialismul lumi
nos. Un zbor de șoimi, cu 
popasuri mereu rodnice pe 
mănosul păinint al patriei.
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Zi de vară în tînărul
Oraș Vulcan.

Continuăm raidul-anchetă prin unitățile C. L. F.

Opțiuni în orientarea 
școlară și profesională

a elevilor (IV) Ediții speciale
Cu profil minier, în afara . 

celor două mari ■ grupuri 
școlare de la .Petroșani și 
Lupeni, în municipiul nostru 
mai sînt și alte unități de 
învătămînt liceal.
• LICEUL INDUSTRIAL

PETRILA în treapta I (anul I) 
pentru clasele mine, petrol 
geologie va avea următorul 
plan de școlarizare : 144
locuri (zi) și 72 locuri (curs 
seral); pentru mecanică
36 locuri (zi) și 36 locuri-, 
(seral), iar pentru specialita
tea electrotehnică numai 36 
locuri (zi).

în treapta a ll-a (anul III), 
pentru specialitatea miner - 
72 locuri (zi) și 36 locuri 
(seral), iar pentru profilul 
mecanic mașini și utilaje cîte 
36 locuri la cursuri de zi și 
la seral.
• LICEUL INDUSTRIAL 

VULCAN. Specialitățile, nu
mărul de locuri și de clase, 
atît la treapta I cît și la a 
ll-a sînt identice cu cele ale 
Liceuiui industrial din Petrila.
• LICEUL ECONOMIC DE 

DREPT ADMINISTRATIV PE
TROȘANI. Pregătește lucră
tori care să activeze în sfe
ra circulației mărfurilor pre
cum și cadrele din diversele 
compartimente economice și 
administrative din unitățile

alimentației publice și ale co
merțului de stat. Avînd o 
bază tehnico-materială a- 
decvată cerințelor actuale și 
de legare a învățămîntuiui 
teoretic cu practica, liceul 
dispune de labora
toare și cabinete, utilaje și 
aparatură modernă, capabile 
să satisfacă pregătirea e- 
levilor în condițiile cele mai 
bune. Liceul asigură elevi
lor din ațe localități caza
re și masă într-un internat 
modern, iar celor merituoși 
la învățătură li se atribuie 
burse de stat. ■

în anul școlar 1978/1979 
se prevăd în planul de șco
larizare următoarele locuri 
pentru treapta I (anul I) : 
profilul economic, de conta
bilitate și comerț - 144 
locuri ; alimentație publică 
- 72 locuri, pentru cursurile 
la zi, iar pentru seral, la 
ambele specialități, vor fi 
cîte 36 locuri.

Tn treapta a ll-a (anul III) 
sînt următoarele specialități: 
lucrător economist - 36 lo
curi (zi) și 72 l.Ocuri (seral) ; 
tehnolog în alimentajia pu
blică - 36 locuri (numai la 
seral).

Ing. Hie BREBEN, 
inspector școlar județean

Gazeta organizației de 
tineret de la mina Aninoasa 
a cuprins în cursul săptămî- 
nii care a trecut o ediție 
specială, intitulată sugestiv ; 
„Tovarășul Nicolae 
Cea.șescu, solul păcii și 
prieteniei în întreaga lume". 
Ediția care șe pregătește va 
avea drept motto .- „Nici 
muncă fără pîine, nici pîi- 
ne_ fără muncă" - și se ya 
referi concret, la căile pe 
care tineretul trebuie să 
activeze în producție pentru 
realizarea noului indicator 
de bază - producția netă. 
(A.H.)

De ce e
Calendarul ne amintește 

că nu ne mai aflăm la. în
ceputul primăverii, cînd tru
fandalele sînt o raritate. De 
ce atunci. legumele de sezon 
continuă să nu se găsească 
din abundență în magazinele 
C.L.F. ? Cozile interminabile 
îi determină pe mulți dori
tori să renunțe a mai cum
păra.

Cel puțin aceasta este 
constatarea prilejuită de vi
zita făcută prin cîteva maga
zine C.L.F. din orașul Vul
can. ,.

în raidul nostru, în chip 
de cumpărători, din gura 
mai multor gospodine am 
auzit afirmația : Pentru mi
ne de ani de zile piața este 
la Floroiu (magazinul C.L.F. 
nr. 46 cu autoservire - car
tier țoroești). De cele mai 
multe ori găsești ce dorești, 
însă și multă aglomerație.

Curiozitatea ne-a îndem
nat să» pășim pragul maga
zinului care trece drept cel 
mai aprovizionat din oraș. 
Afluență de cumpărători. U- 
nitatea respectivă îi întîmpină 
cu lăzile pline cu roșii, castra
veți, ardei gras, ceapă verde și 
salată, din bebug Cei doi 
vînzători și șeful de un:tafe 
abia mai prid'desc să cîntă- 
rească produsele, că timpul 
e scurt și cumpărători-s 
mulți. îi răpim cîteva minute 
gestionarului Gheorghe Flo
roiu. Ne prezintă magazia 
plină. Gestionarul apelează

supărat gestionarul?
și la dosarul cu comenzi. 
Aflăm că în această dimi
neață (7 iunie - n.n.) Floroiu 
s-a înapoiat de la serele I- 
șalnița, de unde a adus 6 
tone de castraveți, 2,5 tone 
roșii, ardei gras, fasole -ver
de; pe-care le-a repartizat

la toate unitățile din oraș, 
cea mai mare parte rărnî- 
nînd la el, magazinul cu nr. 
46 fiind într-un foarte bun 
vad comercial și aprovizio
nează aproape în întregime 
cartierul Coroești'.

Peste alte două zile, încă 
o mașină va sosi de la Co
rabia cu varză, cartofi și 
căpșuni, iar alta de la Cra
iova cu roșii, castraveți, ar
dei gras și iute, fasole ver
de. Deci -și în continuare o 
aprovizionare corespunză
toare a orașului pentru 
întreaga săptămînă.’

Și totuși, gestionarul Flo
roiu e supărat. De ce ? îl 
supăra lipsa mașinilor din

care cauză1 nu se poate face 
o aprovizionare ritmică la 
toate magazinele din oraș. 
Astfel, nu toate magazinele 
au marfă în același timp. 
Se crează aglomerații și 
nemulțumirea cumpărătorilor 
din celelalte cartiere ale 
localității. Aceasta îl avanta
jează la realizarea planului 
de desfacere însă nu este 
colegial,, avînd și multă bă
taie de cap. Din lipsa unui 
vînză.or, el nu poate pleca 
mai des să-și ridice comen
zile, rămîne uneori cu goluri 
în magazin chiar dacă depo
zitele fac totul peh.ru a e- 
vita acest lucru. ,

De la începutul anului,’ 
lună de lună, cu excepția 
lunii mai, cînd depășirea a 
fost mai mică, magazinul 
C.L.F, nr. 46 și-a depășit 
planul cu peste 30 000 lei. 
în această’ lună, are deja o 
depășire de 20 000 lei, însă 
nu poate spune că a. avut 
zilnic ce vinde: „Nu-i vorbă 
că mareă parte a cumpără
torilor e mulțumită, dar eu 
aș dori ca absolut toți oa
menii care intră pe ușa ma
gazinului să iasă cu sacoșe
le pline, satisfăcuți de cali
tatea mărfurilor și a servirii".

Este dorința unui șef de 
magazin pe care toți colegii 
săi ar putea-o transforma 
într-o deviză a muncii prin 
care ' să satisfacă cerințele 
populației.

C. IDVANESCU

Pînă la încheierea lunii, situația

Premfoto '78
Fotocinedubul „Nufărul" al sindicatului întreprinderii 

poligrafice „Cri.ana" din Oradea organizează în toamna 
acestui an, sub egida Comitetului de cultură ți educație 
socialistă al județului Bihor, în cadrul Festivalului națio
nal „Cîntarea României", concursul bienal de artă foto
grafică „Fremfoto". Scopul acestei manifestări este ca 
arta fotografică să contribuie mai activ la educația oa
menilor muncii prin lucrări inspirate din realitatea și 
actualitatea vieții în toată diversitatea ei. Lucrările rea
lizate de amatori și profesioniști ai genului trebuie să 
se încadreze în categoriile concursului (eseu, reportaj, 
portret, peisaj)

Ultimul termen de primire este 23 octombrie 1978.

realizărilor
• (II r mor e din pag. I) 

noasei, parcul de vagonete 
care a început să scadă 
simțitor, au contribuit la ne- 
încadrarea minei în sarcinile 
planificate.;

- Mai sînt totuși, cîte
va întreprinderi miniere 
cure apar cu nerealizări 
și de care nu ați amintit.

- Da. Minusul de la Dîl- 
ja consider că este neglija
bil și că de fapt la Dîija s-a 
înregistrat un m^ce salt ca
litativ față de tuna trecută. 
Minele Vulcan și Paroșeni, 
deși apar ca restanțiere la 
producția extrasă, ele du 
de fapt, planul îndeplinit, 
dar nu am putut expedia la 
timp cărbunele acumulat în 
silozuri. Cele 3242 de tone 
minus nu vor constitui o pro
blemă pentru mina Lupeni, 
pentru oameni în special și 
linia de front existentă, pen

va fi mult îmbunătățită
tru condițiile care le are. 
Despre Uricanj ce să vă 
spun ? Mină constantă îfj 
depășiri.

— Care este perspectiva 
realizări.or în celelalte 
do ă decade?

- Producția extrasă va 
merge în creștere de la o 
decadă ia a ta. Cînd fac 
această afirmație mă gîn- 
desc că la mica Lonea vor 
fi puse în funcție în aceas
tă decadă noi abataje și 
nr nesul primei decade va +i • 
recuperat;; la Petrila, înce- 
pîrid cu 13 iunie, complexul 
a intrat în activitate norma
lă. Și aici, minusul va fi re
cuperat. La Dîija după cum 
am mai spus nu sînt proble
me. Au toate condiți le pen
tru realizarea sarcinilor de 
plan. Aninoasa se va pre
zenta și ea, după două de
cade/ cu o situație, mult îm

bunătățită. Situații asemă
nătoare vom .avea la Lupeni 
și Bărbăteni. Paroșeniul, Vul
canul și Uricaniul vor con
tinua în ritmui pe care și 
l-au impus și își vor reali
za și depăși în continuare 
sarcinile de plan. Singură, 
mina Livezeni, va rămîne 
într-o situație critică. Și de
pinde numai de colectivul 
întreprinderii ieșirea din 
acest impas. Sperăm că o 
va face. Combinatul minier, 
va continua să sprijine a- 
tît mina' Livezeni cit și ce
lelalte unități, care mai au 
unele greutăți de învins. Ne 
vom strădui să le asigurăm 
tot ceea ce au nevoie por
nind de la aprovizionare 
pînă la asistență tehnică. 
Personal sînt convins, că 
în celelalte două decade si
tuația realizărilor va fi mult 
mai bună, creîndu-se premi
sele îndeplinirii planului la 
cărbune pe luna iunie.

Economii 
de energie electrică

Colectivul întreprinderii mi
niere Vulcan, sub îndrumarea 
organelor și organizațiilor de 
partid, înscrie în primele 4 
luni ale antflui. La capitolul 
economii de energie electrică 
o cantitate de peste un mi
lion kWh și 80 g'gacalorii de 
energie termică.

Rezultatele obținute au la 
bază competența și interesul 
cu care oamenii muncii din 
compartimentul electromeca
nic al minei, alături de cele 
două sectoare productive au 
urmărit propriile planuri de 
măsuri privind economisirea 
energiei electrice și care au 
vizat decuplarea iluminatului 
din subteran în zilele de re
paus, sectorizarea iluminatu
lui la suprafață și decupla
rea lui pe zone, reciclarea a-, 
pei de răcire la compresoa- 
rele de 90 mc, ; funcționarea 
intermitentă a punctului ter
mic, optimizarea instalațiilor 
în funcție de consumatori etc.

Teodor ARVINTE, 
subredacția Vulcan
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Noutăți Ia... 
„Gospodina”

în aceste zile, bucătarii 
și cofetarii aparținînd 
i.C.S. Mixt Lupeni și 
I.C.S.A. și A.P. din Pe
troșani pregătesc rețete
le a peste 60 de sorti
mente de pioduse tip 
„Gospodina", care vor 
fi expuse ca noutăți, în 
cadrul unei expoziții ce 
se va organiza în a doua 
parte a iunii iunie. Prin
tre produsele noi ce vor 
fi prezentate cu ocazia 
acestui schimb de expe
riență se numără hiaturile 
de tort, diverse creme, a- 
luaturi și foitaje în sta
re crudă, precum și pes
te 40 sortimente de pre 
parate și sem preparare 
tip ,,G o s p o d i n a" ce 
vor satisface cu siguran
ță cele mai pretențioase 
gusturi. Cele mai solici
tate sortimente se vor 
găsi în permanență în 
unitățile „Gospodina" din 
municipiu.

Remedii împotriva oboselii
Un remediu eficient îm- 

poTriva oboselii este baia 
calmantă cu plante medici
nale. Este un tratament sim
plu, la îndemîrta noastră, cu 
condiția de a ne face îa 
timp provizia de plante a- 
romate. Este vorba de frun
zele de izmă, florile de tei 
și cele de levănțică.

Baia cu levănțică se pre
gătește introducînd în cada 
cu apă caldă, la 38-40 gra
de, un săculeț de tifon con- 
ținînd 200 grame flori de 
levănțică. Se iasă cîteva mi
nute și se pregătește o 
pungă de plastic, cu cubu- 
lețe de gheață din frigider. 
Apoi intrăm în apă, ne ale
gem o poziție comodă și 
ne sprijinim ceafa pe punga 
de gheață. După .30 de mi
nute, oboseala dispare.

Pentru baia de izmă sau 
cu flori de tei, este^ necesor 
să fierbem plantele înainte, 
pentru a obține un ceai 
concentrat din 500 grame, 
plante ia 4 litri de apă. A- 
cest ceai se amestecă cu a-

pa caldă din cadă și- se 
repetă apoi indicațiile ca la 
baia cu levănțică. Florile de 
tei au efect liniștitor asupra 
epidermei, pe care o și ca- 
tifelează. Un mic secret : 
compresele cu flori de tei 
înlătură cearcănele. Ele se 

Afinul și multiplele x 
lui proprietăți terapeutice

Atît fructele cît și frunzele afinului se folosesc în scopuri 
terapeutice, datorită proprietăților astringente ale taninu- 
lui. Fructele mai conțin zahdruri, acizi (citric, lactic), vi
tamina C și B, caroten și săr-uri minerale.

Frunzele și fructele de afin au proprietăți astringente 
și antibiotice asupra unor agenți patogeni. Datorită a- 
cestei proprietăți, afinu.l are o largă utilizare în trata
mentul dezinteriei cronice și al oricăror forme de dispep- 
sie atît la adulți cît și la copii.

Cercetări mai noi au pus în evidență posibilitatea 
folosirii cu bune rezultate a frunzelor de afin în trata
mentul diabetului zaharat, în locul insulinei.

Eugenia VC’INEA, 
asistent de farmacie

In clișeul nostru tînora Ulpia lanina Morar, medic la 
acest dispensar, consultînd un pacient.
- rFoto.;'Ion LEONARD.- ,

fin pe ochi, 15 minute.
In cazul cînd nu : avem 

timp sau condiții pentru o 
baie generală, putem aplica 
același tratament numai pen
tru picioare, pe care le 
vom înviora apoi cu un duș 
rdee.

Teodora FLORIAN

In ultimul timp dispensarul medical din Aninoasa a 
cunoscut un reviriment atît în privința dotării cît și a asis
tenței medicale. \

peh.ru
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Mai mult decît în alte domenii ale mun
cii, activitatea minerilor, desfășurîndu-se 
în condițiile deosebite din subteran, este 

supusă riscurilor de îmbolnăvire și acciden
tare. E x p e r iența ne-a arătat că 
prin organizarea temeinică a activității de 
prevenire, prin instruirea și educarea cores
punzătoare a întregului personal și - mai 
ales ! - prin respectarea strictă a norme
lor departamentale de protecție a muncii 
și a regulilor generale de igienă, aceste 
riscuri pot fi eliminate, iar lor li se expun 
doar aceia care încalcă disciplina muncii.

în organizarea și desfășurarea activi- 
_fălii de prevenire a apariției bolilor pro

fesionale, de evitare a accidentelor în 
muncă și de acordare a primului ajutor 
în caz de îmbolnăviri acute sau accidente 
și de promovare a regulilor de igienă in
dividuală și colectivă, un rol important îi 
are CONLUCRAREA STRÎNSÂ - sub îndru-

marea organizațiilor de partid 
D!nîke compartimentele de protec
ție A MUNCI! SI COMISIILE DE CRUCE 
ROȘIE DIN UNITĂȚILE SOCIALISTE.

Pe baza prevederilor Decretului 56Î /1973, 
care reglementează organizarea și func
ționarea formațiunilor sanitare voluntare 
ale Crucii Roșii, în întreprinderile miniere 
din bazinul carbonifer al Văii Jiului s-au 
creat 27 grupe sanitare și peste 200 posturi . 
de prim-ajutor și s-au organizat un mare 
număr de cursuri pentru instruirea perso
nalului telinico-ingineresc, maiștrilor și șefi
lor de brigăzi și echipe în acordarea pri
mului ajutor la locul de muncă.

Ce elemente poz:tive s-au înre
gistrat, ce trebuie făcut pentru îmbunătă
țirea în continuare a muncii pe acest tă- 
rîm - iată cîteva probleme pe care ne-am 
propus să le ridicăm în pagina de față.

Posturile de prim-ajutor—prezente 
în centrul activității productive

Imagine de la, faza municipală a Con cursului formațiilor sanitare de Cruce Roșie. 
Pe traseul probei practice evoluează cu rezultate bune un grup de echipiere de la I. M. 
Paroșeni. Foto : Ion LICIU j
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Alături de formațiunile de 
salvatori mineri - colective 
special dotate și instruite 
pentru intervenții rapide în 
cazuri de accidente în sub
teran - posturile de prim-a- 
jutor din întreprinderile mi
niere, formate din activiști 
voluntari, membri ai organi
zației de Cruce Roșie, aduc 
o reală contribuție la actî’- 
vitatea de prevenire a acci
dentelor și îmbolnăvirilor, 
la ocrotirea sănătății și vie
ții celor ce muncesc în a- 
aîncuri.

Pe baza dispoziției date 
de conducerea Combinatu
lui minier Valea Jiului în lu
na ianuarie a.c. în vederea 
aplicării integrale a preve

derilor Decretului nr. 
561 /1973, «conducerile în
treprinderilor miniere, cu 
sprijinul efectiv al comisiilor 
de Cruce Roșie, au reorga
nizat întreaga rețea a pos
turilor de prim-ajutor. Cu 
această ocazie, în întreprin
derile subordonate Combi
natului s-au creat noi posturi, 
s-au întărit toate aceste 
formațiuni cu personal co
respunzător, s-a trecut la 
reinstruirea personalului și 
s-au luat măsuri pentru do
tarea lor cu materiale de in
ventar și medicamente con
form haremurilor stabilite 
prin decretul amintit. Este 
semnificativ de arătat că în 
urma acestei acțiuni, în u-

nitățile miniere s-au creat 
peste 200 posturi de prim-a- 
jutor, numărul activiștilor 
voluntari din cadrul acesto
ra sporind de la an la an, 
iar combinatul a alocat 
pentru îmbogățirea inventa
rului și procurarea medica
mentelor și materialelor, im
portante fonduri bănești. 
Desfășurîndu-și activitatea 
în strînsă conlucrare cu com
partimentele de protecție a 
muncii, posturile de prim-a- 
jutor din întreprinderile mi
niere Bărbăteni, Uricani, Lu- 
peni, Paroșeni, Vulcan ș.a. 
constituie o prezență vie în 
activitatea colectivelor de 
muncă respective, intervin 
prompt și eficient în cazurile 
de accidente și îmbolnăviri 
prin acordarea primelor în
grijiri și a tratamentului me
dicamentos cu mijloacele e-

xistente în dotație, veghea
ză la aplicarea măsurilor 
profilactice de igienă. Prin 
intervențiile lor operative în 
cazurile de accidentări, co
lectivele posturilor de prim- 
ajutor au înlăturat sau scur
tat multe suferințe, au îm
piedicat agravarea unor si
tuații. periculoase și au sal
vat chiar unele vieți ome
nești.

Rezultatele obținute nu 
sînt însă de natură să ne 
satisfacă pe deplin. In u- 
ne'e întreprinderi miniere 
prezența posturilor de prim- 
ajutor este simțită în insu
ficientă măsură. La între
prinderile miniere Dîlja, Li- 
vezeni, Petrila ș.a. nu s-a 
asigurat instruirea întregului 
personal din colectivele pos
turilor de prim-ajutor. De a- 
semenea, în multe cazuri nu 
se asigură completarea la

timp a materialelor și medi
camentelor consumabile pre
văzute în baremuri.

Conducerile întreprinderi
lor miniere și celorlalte uni
tăți sînt datoare să treacă 
neîntîrziât la remedierea a- 
cestor neajunsuri. Conlucrînd 
strîns, compartimentele de 
protecție a muncii și comisi
ile de Cruce Roșie să urmă
rească zi de zi completarea 
materialelor și medicamente
lor necesare bunei funcțio
nări a posturilor și prezen
ța pe fiecare schimb, a per
sonalului însărcinat cu 
servirea acestor puncte. în a- 
celași timp, să se asigure 
instruirea și reinstruirea 
periodică a | u ț u r o r 
membrilor colectivelor, postu
rilor de prim-ajutor de către 
personalul de specialitate de
semnat în acest scop, pe baza 
tematicii stabilite.

„Pentru îmbunătățirea 
acordării primului ajutor 
la locul de muncă, unită
țile socialiste vor lua 
măsurile necesare ca in
ginerii, tehnicienii, briga
dierii, maiștrii, șefii de 
echipă... să fie în mod o- 
bligaforiu instruiți în a- 
cordarea primului-ajutor 
în caz de accidente și 
îmbolnăviri acute și să 
fie utilizați în cadrul pos
turilor de prim-ajutor fixe 
său mobile",.. >

„...Controlul modului 
de însușire a noțiunilor 
de prim-ajutor se va e- 
fectua de personalul me- 
dico-sanitar în prezenta 
reprezentantului conduce
rii unităților socialiste, a 
delegatului comisiei de 
Cruce Roșie".
ART. 15 DIV DECRETUL 

NR. 561/1973
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„Conducerile întreprin
derilor subordonate și 
ale sectoarelor sau sec
țiilor, împreună cu corni 
siile de Cruce Roșie, vor 
reorganiza... întreaga re
țea a posturilor de prim- 
ajutor, asigurînd ca în 
fiecare sector, secție sau 
atelier să se organizeze 
cîte un post fix, încadrat 
cu cîte 3 persoane pe 
schimb.

în unitățile miniere se 
va organiza în plus cîte 
un post de prim-ajutor 
fix pe fiecare orizont de 
exploatare încadrat cu 
cîte 1-2 persoane pe 
schimb, iar la punctele de 
lucru dispersate se vor 
organiza posturi de prim- 
ajutor mobile, încadrate 
cu 1-3 persoane «pe 
schimb".
DISPOZIȚIA NR. 14/1972 
a C.M.V.J.

Datorită condițiilor deo
sebite existente în subteran 
(luminozitatea scăzută, spa
țiu restrîns, condițiile grele 
de acces ș.a.), transportul 
bolnavului sau accidentatu
lui pe distanțe mari pînă la 
suprafață și apoi pînă la 
dispensar sau spital, pentru 
o îngrijire calificată, recla
mă cea mai mare grijă și 
pricepere din partea celor 
care acordă primul ajutor. 
Tocmai de aceea - mai mult 
decît în oricare cl‘â ramu
ra industrială - în mineritul 
carbonifer este necesar ca 
întregul personal, dar mai 
c'es cadrele telinico-ingine- 
reșii, artificierii, brigadie
rii și șefii de echipe să-și 
însușească bine noțiunile 
teoretice, regulile și deprin
derile practice ale asisten
ței sanitare pentru joreveni- 
rea unor situații cum sînt-

Pregătirea personalului tehnico-lnglneresc 
în acordarea primului ajutor — latură 
importantă a educației sanitare de masă
întîrzierea acordării primului 
ajutor, aplicarea unor trata
mente greșite sau e ectuarea 
unor manevre care pot con
duce la agravarea stării bol
navului sau accidentatului.

Prin grija deosebită a parti
dului și statului, concomitent 
cu alocarea unor fonduri tot 
mai importante pentru extinde, 
rea mecanizării, moderniza
rea dotației tehnice de pro
tecție și realizarea unor con
diții mai bune .de igienă, 
s-a îmbunătățit permanent și 
organizarea activității de 
protecție a muncii și asis
tența medicală. Toate aceste

măsuri își dovedesc însă în
treaga eficiență în condiți
ile-în care o parte cît mai 
însemnată a personalului 
din subteran este pregătit 
să acorde primul ajutor co
rect și eficient? •

Instituționalizarea instrui
rii tuturor inginerilor tehni
cienilor, maiștrilor, brigadie
rilor, șefilor de echipe în 
acordarea primului ajutor în 
caz de accidente și îmbol
năviri acute, răspunde în ma
re măsură acestui deziderat.

Pe baza prevederilor De
cretului 561 /1973, Combina
tul minier Valea Jiului a

luat măsuri ca inginerii, teh
nicienii, maiștrii, artificierii, 
brgadierii și șefii de echi
pe din întreprinderile mi
niere să fie în mod obliga
toriu instru ți, pe baza unei 
tematici adecvate specifi
cului din subteran, pentru 
a putea la nevoie, să acor
de în mod corespunzător 
primul ajutor la locul de 
muncă. Cu sprijinul comisii
lor de Cruce Roșie și al or
ganizațiilor de sindicat, a- 
ceastă activitate s-a desfă? 
șurat în mod organizat, pe 
etape.
Urmărindu-se cu. această 
activitate să se inte
greze în ansamblul general 
al preocupărilor pentru pre
gătirea și perfecționarea 
pregătirii personalului și 
pentru -îmbunătățirea activi
tății de ptolecție a muncii, 
s-a asigurat ca în programe

le cursurilor de calificare și 
ridicare a calificării ca și 
în alte forme de pregătire 
profesională' să se introducă 
șj .cunoștințe de igienă, prim- 
ajutor. Se folosesc în a- 
cest scop materialele editate 
pe linie de Cruce Roșie a- 
daptate la specificul muncii 
din subteran.

Această acțiune este de
parte însă de a putea fi 
considerată încheiată. Dim
potrivă, se impune ca pre
gătirea întregului personal 
muncitor din subteran în pri
mul rînd inginerii, tehnicie
nii, maiștrii, brigad:erii și 
șefii de echipe - să fie re
luată în mod mai organizat 
și mai intens, în forme mo
derne și cu conținut adec
vat noilor condiții apărute 
ca urmare a extinderii me
canizării în subteran.

Un post de 
prim - ajuior 
fruntaș : ce' 
ai secției scu
lări» ae ia 
l.tj M. Fetro

Postul este 
bine dotat și 
încadrat cu 
personal ins 
fruit.

HSSBcea . , .

Grupele sanitare de Cruce Roșie 
și rolul lor activ Yn apărarea sănătății
Potrivit normelor prevăzute 

in Decretul 561 /1973, în între
prinderile din Valea Jiului ale 
combinatului în acest an au fost 
organizate încă 9 grupe sani
tare de Cruce Roșie, ajungînd 
astfel la un total de 27. Toto
dată, cu sprijinul comisiilor de 
Cruce Roșie s-au completat și 
reîmprospătat coechipierii în 
toate formațiile mai vechi.

împreună cu comisiile de Cru
ce Roșie și cu ceilalți factori, 
conducerile unităților miniere

au sprijinit acțiunea de organi
zare a grupelor sanitare prin 
recomandarea unor elemente 
corespunzătoare - îndeosebi ti
nere fete.

O atenție deosebită s-a a- 
cordat dotării grupelor sanita
re. Pe măsură ce se crează nqți 
grupe sanitare conducerile uni
tăților trebuie să asigure 
dotarea acestora cu uniforme și 
materiale, conform prevederilor 
Decretului 561 /1973.

Sînt apreciabile eforturile 
depuse de comisiile de Cruce

Roșie și de cadrele medico-sa- 
n.tare pentru instruirea grupe
lor sanitare. In concursuri pe 
orașe, municipiu și județ, rezul
tate bune au obținut for
mațiunile din întreprinderi
le miniere Lupeni, Paroșeni, Băr
băteni, Vulcan și altele. Este 
de relevat necesitatea acordării 
unei atenții deosebite din par
tea conducerilor întreprinderilor 
pentru dotarea în cel mai scurt 
timp a grupelor nou create.

Pagină realizată la cererea
C.M.V.J., cu concursul Comi
siei municipale de Cruce 
Roșie,

„Conduțfejle unităților 
se vor îngriji’ ca pe bază 
de programe întocmite în 
colaborare: cu comisiile 
de Cruce Roșie și orga
nele . medico-sanitare, să 
se facă instruirea și re
împrospătarea periodică 
a cunoștințelor echipieri
lor grupelor sanitare și 
membrilor colectivelor 
posturilor de prim-ajutor, 
conform tematicilor sta
bilite în comun cu so
cietatea de Cruce Rosie 
și M misterul Sănătății".

DISPOZIȚIA NR. 14/1978
• A C.M.V.J.
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Vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu în Marea Britanie
• (Urmare din pag. I)

neobosită în slujba ideilor 
păcii și înțelegerii între po
poare.

Vagonul cu care au călăto- 
W înalțit oaspeți se oprește 
la mijlocul peronului.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt salutați cu 
multă cordialitate și simpatie 
de regina Elisabeta a ll-a a 
Regatului Unit al Marii Brita
nii și Irlandei de Nord și de 
prințul Philip, duce de Edin
burgh.

Inalților oaspeți le sînt pre
zentați membri ai familiei re
gale, persoane oficiale, re
prezentanți ai autorităților lo
cale, ofițeri superiori.

După încheierea ceremoniei 
p lmirii oficiale, care a fost 
transmisă în direct de televi
ziunea'britanică, solii popo
rului român sînt conduși spre 
Palatul Buckingham — reșe
dința oficială ce le-a fost re
zervată — într-o procesiune 
solemnă, cu fastuosul corte
giu tradițional folosit numai 
pentru cei mai înalți și mai 
distinși oaspeți ai Marii Bri
tanii.

Inalții oaspeți și gazdele 
regale sînt, con
duși de un înalt dem
nitar, spre sompfuoasele că
lești regale. Cortegiul, des

Sosirea la reședința 
rezervată inalților oaspeți

Ora 13(00. în fața corte
giului oficial se deschid por
țile monumentale ale Pa
latul Buckingham, reședin
ța suveranilor Marii Bri
tanii începînd din 1861, de 
pe vremea reginei Victoria. 
Aici, în semn de înaltă cins
tire, pe toată durata șede
rii lor, va fi reședința pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, Onoare reverva- 
tă numai oaspeților celor 
mai de seamă.

La intrarea în Palatul Re

Dejun
Președintele Nicolae 

Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au 
fost invitați de regina Elisa
beta a fl-a și ducele de Edin
burgh la un dejun, care a 
avut loc în salonul „Bow-

Ceremonia 
unor înal

în cursul după-amiezii/ la 
Palatul Buckingham a avut 
loc ceremonia conferirii u- 
nor înalte distincții britanice 
și românești.

Regina Elisabeta a ll-a a 
conferit președintelui Repu
blicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ordinul de înaltă distincție 
„Bath" în grad»> de Cava-, 
Ier ai Marii Cruci.

Vizita la galeria
Marți după-amiază, pre

ședintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au vizitat galeria regală de 
picturi de la Palatul Bucking
ham. Reconstruit în întregi
me la începutul secolului 
trecut, palatul se distinge 
prin măreție și splendoare : 
capiteluri de marmurmă în 
diverse culori, saloane de 
ceremonii cu lambriuri a- 
urite, fastuoase tapiserii, sta-

chis de o escortă alcătuită din 
ostași ai cavaleriei Regale 
(Household Cavalry) este pus 
în mișcare. . .,

Pe marile artere londoneze 
înțesate de lume, mulțimea 
aplaudă îndelung, se 
aud ovații : „Long live the 
anglo-romanian • friendschip" 
(Trăiască prietenia britanico- 
română !), Un grup de mem
bri ai Asociației de prietenie 
Marea Britanie — România, 
care poartă o mare bandero
lă pe care stă scris în limba 
română „Bine ați venit" flu
tură stegulețe românești, a- 
plaudă cu entuziasm. Mulți, 
foarte mulți cetățeni iau fo
tografii, ținînd să imortalize
ze acest moment de neuitat 
în cronica relațiilor prietenești 
dintre cele două țări.

Primirea călduroasă făcu
tă de londonezi solilor popo. 
rului român aici, ca și pe 
întregul traseu străbătut de 
cortegiul oficial, oglindește 
în mod expresiv interesul și a- 
precierea de care se bucură 
țara noastră, reflectă dorința 
de mai-buna cunoaștere și a- 
propiere reciprocă, de lărgi
re continuă a dialogului, îns- 
criindu-sb,- totodată, ca un 
cald omagiu adresat pre
ședintelui României.

In această ambianță sărbă
torească, cortegiul ajunge la 
Palatul Buckingham.

gal, președintele Nicofae 
Ceaușencu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, regina Elisabeta 
a ll-a și ducele de Edin
burgh sînt întîmpinați de lor
dul Mac Lean, lordul șambe
lan al Curții Regale, și de 
ducele de Northumberland, 
mareșalul Curții, care îi 
conduc spre marea sală. 
(Grand Hall) â palatului. 
Aici,, regina Angliei prezin
tă Inalților oaspeți pe mem
brii Casei Regale.

La rîndul său, președintele 
Nicolae Ceaușescu prezintă 
persoanele care îl însoțesc.

Room" al Palatului Bucking
ham.

Au participat persoanele 
care-l înoțesc pe șeful sta
tului roman. Au luat, de a- 
semenea, parte ducele * și 
ducesa de KenT, alte per
soane oficiale britanice.

conferirii 
distincții

La rîndul său, președintele 
Nicolae Ceaușescu a conferit 
reginei Elisabeta a ll-a înal
tul ordin „Steaua Republicii 
Socialiste România", clasa I.

Cei doi șefi de stat se fe
licită reciproc. Asistăm la mo
mente a căror solemnitate 
dă expresie sentimentelor 
de stimă, considerație și 
prietenie între cele două 
țări și popoare.

regală de pictură 
tuete, colecții de porțelanuri 
și vaze, draperii de bro
cart și catifea. ,

Situată într-o clădire a- 
lăturată aripii de vest a Pa
latului Buckingham, Gale
ria regală reunește tablouri 
ale unor maeștri vestiți. î- 
nații oaspeți au dat o înaltă 
apreciere capodoperelor ce 
alcătuiesc acest tezaur de 
inestimabilă valoare artisti
că.

întilnire
■. «jl»'. •

Președintele Nicolae 
Ceaușescu-și tovarășa Elena 
Ceaușescu au avut o întilnire 
protocolară, ia Clarence 
House, cu regina mamă Eli
sabeta, • •

Mama actualei suverane 
și-a exprimat satisfacția de 
a-i putea saluta la reședința 
sa pe înalții oaspeți, cărora

Omagiu al reprezentanților 
cetățenilor Londrei

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au primit în cursul 
după-amiezii de marți pe 
președintele Consiliului Marii 
Londre, însoțit de o, delega
ție a Consiliului, precum și 
pe primarul-districtului West
minster, împreună cu o de-' 
legație de deputați ai Con
siliului primăriei acestui dis
trict.

Primirea a avut loc în fas
tuoasa Sală a Tronului de 
la Palatul St. James. La pri
mire au participat tovarășii 
Gheorghe Oprea, Ștefan 
Andrei, precum și membrii 
suitei de onoare britanice.

Președintele Consiliului 
Marii Londre, Harold Mote, 
dă citire salutului omagial a- 
'dresat președintelui Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Președintele Consiliului Ma
rii Londre înmînează, apoi, 
întrun cadru solemn șefului

Depunerea unei
în cursul după-amigzii, în 

cadrul unei ceremonii 1 so
lemne, președintele Nicolae 
Ceaușescu a depus o coroa
nă de flori la. Mormîntul 
Soldatului Necunoscut, a- 
flat în incinta catedralei 
Westminster.

După ceremonie, președin-

Banchet în onoarea solilor români
în seara primei zile a vizi

tei în Marea Britanie, în o- 
noarea președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, regina Eli
sabeta a ll-a și ducele, de 
Edinburgh au oferit la Pala
tul Buckingham un banchet 
de stat.

înaintea începerii banche
tului, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au fotografiat 
împreună cu regina Elișabe- 
ta a ll-a și cu ducele de E-
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încheierea anului de invătămint 1977-1978
La 15 iunie, se încheie 

cursurile anului de învăță, 
mînț 1977—1978 pentru 

. Clasele l-VIII. Duminică, 18 
iunie, vor avea loc în în
treaga țară serbările de
dicate acestui eveniment. 
Prin programe artistice, 
pregătite cu sprijinul 
corpului didactic, copii și 
tineretul de vîrstă școlară 
vor aduce, în versuri, dans 
și muzică, un nou semn aj 
dragoste» față de partid,

protocolară
le-a adrest un călduros „bun 
venit".

în cadrul convorbirii care 
a avut loc a fost evocată în
semnătatea vizitei în Marea 
Britanie a președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tova
rășei Elenă Ceaușescu pentru 
întărirea continuă a tradițio
nalelor legături româno-bri- 
tanice.

statului' român textul scris 
al salutului. A luat cuvîntul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Textul scris al răspunsului 
președintelui Republicii So
cialiste România urmează a 
fi păstrat ca document is
toric în arhivele primăriei.

în continuare, în Sala Tro
nului este primită delegația 
Consiliului primăriei dis
trictului Westminster, în frun
te cu lordul primar W.H. 
Kearney, care dă citire cu- 
vîntului -omagial de salut a- 
dresat președintelui Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu a rostit un spurt 
cuvînt.

Textul alocuțiunii șefului 
sfatului român va fi păstrat 
în arhivele primăriei dis
trictului Westminster, pentru 
a aminti de acest prilej is
toric.

coroane de flori
tele Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, în
soțite de persoane oficiale 
române și britanice, au fost 
invitați șă viziteze celebra 
catedrală Westminster.

La încheierea vizitei, înal
ții oaspeți au semnat în 
Cartea de onoare.

dinburgh în Marele salon 
alb (White Drawing-Room). 
Banchetul s-a desfășurat în 
„Ball Room", grandioasă sa
lă de festivități.

Au luat parte persoane o- 
ficiale care îl însoțesc pe șe
ful statului român, precum 
și persoane oficiale britani
ce.

în timpul banchetului, re
gina Elisabeta a ll-a a rostit 
un toast. A răspuns președin
tele Nicolae Ceaușescu.

al recunoștinței lor pentru 
minunatele condiții de în
vățătură, de pregătire 
pentru muncă și pentru 
viață, ce le-au fosț crea
te. In aceeași zi, cei peste 
3,5 milioane de'- pionieri 
și școlari vor sărbători 
Ziua pionierilor. In acest 
cadru, se vor înmîna pre
miile școlare și distincțiile 
pionierești, după care vor 
urma programe artistice. 
Profesori și învățători, pă-
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°-N-u- Sesiunea specială 
a Adunării Generale consacrată 

dezarmării
NAȚIUNILE UNITE 13 (A- 

gerpres). — In Comitetul ple
nar al sesiunii speciale a 
O.N.U.' au luat cuvîntul re
prezentanții a 23 de organi
zații neguvernamentale, în 
conformitate cu hotărîrea a- 
doptată în acest sens de A- 
dunarea Generală, pentru a 
expune punctul de vedere al 
acestor organizații asupra 
problemelor dezarmării.

Astfel' pentru prima oară 
în istoria Națiunilor Unite re
prezentanții unui mare nu
măr de organizații neguver- 
namentale au avut posibilita
tea de a se adresa, de la

Rezultatele referendumului 
din Italia

ROMA 13 (Agerpres). - 
în Italia au fost date pu
blicității, marți, rezultatele 
definitive oficiale ale refe
rendumului desfășurat la 
11-12 iunie, Ja cererea Parti
dului Radical.

Din cei 41 164 352 de a- 
legători chemați la urne 
(practic toți cetățenii italieni 
cu drept de vot), și-au ex
primat acest drept 33 514 998 
de persoane, respectiv 81,4 
la sută.

Dintre aceștia, 56,3 Ia sută 
s-au pronunțat împotriva ce
rerii radicalilor de a se re
nunța la finanțarea partide

Orientul Mijlociu
BEIRUT 13 (Agerpres). - 

Cabinetul libanez, reunit 
marți în ședință extraordi
nară la cererea președinte
lui Elias Sarkis, a examinat 
măsurile pentru restabilirea 
calmului și securității în zo
na orașului Edhen, situat 
în partea de nord a țării, 
unde s-au produs puternice 
ciocniri între elemente ale 
Falangei libaneze și sus-

_ ținători ai fostului pre

Spitalul municipal Petroșani
ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU 

OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI :

— doi instalatori sanitari
— doi instalatori întreținere ascensoare

Retribuția se face conform Legii 57, be
neficiind si de majorarea din data de 1 -mai 
1978. ■

Concursul va avea loc în ziua de 20 iu
nie a.c., ora 9. «

rin ții elevilor, reprezen
tanți ai organelor locale 
de partid și de stat vor 
participa, pretutindeni, la 
serbările de stîrșif de an 
școlar

In inter 'Criui 15—18 lu 
me, aceasta sărbătoare va 
fi precedată de manifes
tări politico-educative, ar
tistice, tehnico științifice și 
sportive, ere vor avea loc 
în școli, la case ale pio
nierilor,’ cămine culturale, 
case de cultură sau pe 

tribuna Adunării Generale, 
în legătură cu o problemă de 
cea mai mare importanță a 
vieții internaționale — .înfăp-. 
tuirea dezarmării.

Deschizînd lucrările, preșe
dintele Comitetului plenar al 
sesiunii, Carlos Ortiz de Ro
zas, a subliniat că dezarma
rea nu este numai cauza gu
vernelor, ci a tuturor popoa
relor lumii și a exprimat spe
ranța că organizațiile negu
vernamentale vor aduce o 
contribuție la înregistrarea 
de progrese pe calea spre o 
dezarmare reală.

lor de către stat, iar favo
rabil abrogării legii' în vi
goare 43,7 la sută.

în ce privește „Legea Re
ale" cu privire la ordinea 
publică, radicalii au obținut 
numai 23,3 ia sută din voturi, 
în favoarea menținerii legii 
pronunțîndu-se o majoritate 
de 76,7 la sută dintre ale
gători.

Da'e fiind rezultatele în
registrate, cele două legi se 
mențin în vigoare și nu se
va mai putea cere supune
rea lor unui alt referendum 
timp de cinci ani.

ședinte Suleiman Frangieh.
Președintele Elias Sarkis a 

a deplîns asasinarea lui Tony 
Frangieh, deputat în parla
ment, fiul fostului președin
te al țării, și a doi membri 
ai familiei acestuia.

în cursul ciocnirilor din 
nordul Libanului au fost în
registrați 57 de morți și ră
niți - relevă agenția Reuter 
și France Presse, citînd sur
se ale poliției libaneze.

scene amenajate în aer li
ber. De reținut că, in an
samblul acțiunilor mențio
nate, elevii claselor l-VIll 
se vor întîlni cu activiști 
de partid și de stat, ai 
Organizației Pionierilor și 
ai Uniunii Tineretului' Co- 

. munist, vor lua parte la 
• vizite și excursii în mari 

obiective economice, la 
muzee și case memoriale, 
locuri și monumente istori
ce etc.

(Agerpres)
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