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■Ziua absolvenților liceelor din Valea Jiului
în întreaga Vale ă Jiului, într-un 

climat de vibrant patriotism, ieri s-a 
sărbătorit Ziua absolvenților de liceu. 
Moment de intensă emoție au trăit 
toți cei aproape 900 de tineri care 
și-au luat rămas bun de la. cele 7 li
cee - industriale, de matematică-fizi- 
că și cel de economie - drept admi
nistrativ, de la școlile profesionale și 
de maiștri - în care s-au pregătit sub 
îndrumarea directă și continuă a 
profesorilor.

La festivitățile prilejuite de Ziua ab
solvenților liceelor au participat tova
rășii Gheorghe Vasiu, secretar al Co
mitetului județean Hunedoara al 
P.C.R., Clement Negruț, prim-secretar 
al Comitetului municipal de partid, 
membri ai birourilor comitetelor mu
nicipal și orășenești de partid, repre
zentanți ai întreprinderilor din Valea 
Jiului și ai Inspectoratului școlar ju
dețean. Instantaneu de la adunarea absolvenților liceelor din Lupem.

Eveniment de remarcabilă rezonanță internațională, 
vizita de stat întreprinsă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena Ceausescu, în Marea Britanie, 
a fost urmărită cu viu interes de oamenii muncii și locui
torii Văii Jiului, ca de altfel de întregul nostru popor. Și 
de această dată, strălucitul succes repurtat pe plan mon
dial de președintele țării noastre este salutat cu profun
dă satisfacție și mîndrie patriotică de comuniști, de oa
menii muncii care, în telegrame și scrisori dau glas sen
timentelor de înaltă stimă și prețuire ce le nutresc față 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru activitatea neobo
sită pe care o desfășoară în fruntea partidului și statului, 
pentru politica de pace, înțelegere* și conlucrare pe care 
România o promovează în 
temporane.

relațiile cu țările lumii con

Adunările festive s-au 
desfășurat într-o atmosfe
ră de cqldă recunoștință 
față de partid și patrie, sub- 
liniindu-se grija consecventă 
care se manifestă în societa
tea noastră socialisiă, țață 
de tînăra generație.

E!evii, cadrele didactice 
și părinții au subliniat în cu
vinte înaripate marile posi
bilități de realizare umană 
ce le au astăzi tinerii dor
nici să se formeze și să par

ticipe nemijlocit la uriașa 
operă de construire a soci
etății socialiste 
dezvoltate și a 
lui pe pămîntul 
însăși sărbătorirea Zilei ab
solvenților are loc într-un an 
în care întregul popor, an
gajat cu responsabilitate în 
îndeplinirea documentelor 
Congresului al Xl-Iea și ale 
Conferinței Naționale ale 
partidului, aniversează 130 
de ani de la Revoluția din

H uriașa

multilateral 
comunismu-

României.

1848, 30 de ani de la na
ționalizarea principalelor mij
loace de producție, 60 de 
ani de la marea Unire din
1 decembrie 1918. Tn timpul 
anilor de învățătură și mun
că nemijlocită în atelierele-

școală sau în colectivele de 
muncă - cel mai bun educa
tor -, absolvenții acestei 
promoții, care sînt stimulați

T. SPATARU

Minerii, toți oamenii mun
cii din Valea Jiului, în frunte 
cu comuniștii - se spune în 
telegrama Comitetului muni
cipal de partid - vă adre
sează, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cele mai 
alese sentimente de dragos
te, de prețuire și respect pen
tru străluc'tele rezultate ale 
vizitei de stat întreprinse în 
Marea Britanie, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
pen’ru noua și deosebit de 
valoroasa contribuție adusă 
în folosul păcii, al progre
sului și înțelegerii internațio
nale.

Moment de seamă în dez- 
a 
și 

conlucrare pe multiple pla-

voltarea pe mai departe 
relațiilor de colaborare

nuri între țara noa.tră și Ma
rea Britanie, vizita de stat, 
dialogurile și întîlnirile la 
nivel înalt, documentele a- 
doptate cu acest prilej se 
înscriu în cronica relațiilor 
internaționale ca un pas ho- 
fărîtor pe calea destinderii 
apreciat de întreaga opinie 
publică mondială, un pas 
care aduce o nouă confir
mare a personalității dum
neavoastră de eminent om 
politic și conducător de stat, 
a consecvenței cu care ac
ționați pen'ru consolidarea 
relațiilor de înțelegere între 
țări diferite ca sistem politic, 
dar unite în preocuparea de 
a soluționa pe cale pașnică
----------------- .-------------------- :—I
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Ca să realizăm producția netă
condiția primordială este

Realizarea
producției fizice

Premise ale înfăptuirii acestui imperativ:
* Folosirea rațională a forței de muncă
* încărcarea la parametri ridicați a utila

jelor din dotare
* Reducerea cheltuielilor materiale

Trecerea la noul indicator 
de bază - producția netă 
- constituie una din măsurile 
de materializare a hotărîrilor 
Plenarei C.C. a! P.C.R. din 
martie a.c. privind perfec
ționarea conducerii și plani
ficării economico-sociale.

Care sînt principalele căi 
de realizare la I.M. Aninoa- 

indicațor ?
bineînțeles, 

câ pla 
fizică

Ș'

. a acestui 
r n i m, 
la faptul 

producția 
îndeplinit ritmic

sa
P o 
de 
nul 
trebuie 
integral. Această cerință ne-a 
obligat să reanalizăm e- 
fectivele, urmărind un scop 
precis : prestarea a cel pu
țin 600 posturi direct în a- 
bataje. Acțiunea e în des
fășurare și constă în crea
rea condițiilor tehmco-orga- 
nizatorice de utilizare rațio
nală a formațiilor de lucru 

. ocupate în activități de ser
vire. îndreptînd o parte din 
acest personal spre frontu
rile direct productive, cu 
consecințe de eficiență evi
dentă, sîntem preocupați, de 
asemenea, ca cei ocupați în 
activități auxiliare să-și cu
noască mai precis atribuțiile.

s!abiIindu-le mai exact sar
cinile proprii. Așezarea ju
dicioasă a efectivelor de 
servire angajează cu totala 
responsabilitate maiștrii, in
ginerii și tehnicienii care co
ordonează și urmăresc acti
vitatea acestora.

Acțiunile noastre urmăresc 
totodată, eliminarea punc-

l.ig. Dumitru POPEANAȘ, 
directorul I.M. Aninoasa

I.M. PAROȘENI

• (Continuare în pag. a 2-a)

Parcul

ZIUA PIONIERILOR
La încheierea fiecărui an șco

lar sărbătorim, printr-o fericită 
coincidență, și „Ziua pionieru
lui", organizație care are acum 
29 de ani.

Această zi a copiilor care 
poartă, cu dragoste și nedisi
mulată mîndrie, cravata roșie cu 
tricolor, simbol pe care-l cunosc 
ia fel de bine ca și adulții, a- 
re și caracterul unui bilanț al 
munci', a modului cum și-au dus 
la îndeplinire datoria lor prin
cipală : învățătura și buna pur
tare. îmbujorați și fericiți, fru
moși în uniformele lor, îi privim 
astăzi și nu putem să uităm că 
îi întîlnim tot timpul. Nu numai 
pe străzi, roind în jurul școlilor, 
ci și în diverse activități social- 
gospodărești și economice, a- 
decvate vîrs.'ei lor, în spectacole

susținute pe scenele caselor de 
cultură sau în mijlocul mineri
lor, drumețind cu hărnicie pe po
tecile munților sau fericiți pe 
nisipul fierbinte a! litoralului, 
impresionați la locuri istorice 
de perpetuă aducere aminte sau 
în muzee.

in Valea Jiului sînt 16 000 de 
pionieri. Este o vîrstă a acumu
lărilor, a fanteziei neîngrădite 
-, crescînd din timpul de as
tăzi - dar și a responsabilității.

Pionieria este și o vîrstă a 
noastră, a tuturor. Părinții mul
tor pionieri de astăzi au fost 
pionieri la timpul lor, Tn ei ne 
vedem pe noi, adică realitatea 
evoluînd, prezentul mergînd 
spre mîine.

M
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La zi, 1060 tone cărbune peste plan
Colectivul minerilor din 

Paroșeni a încheiat perioada 
trecută a lunii iunie cu 1060 
tone cărbune extrase peste 
prevederi. Locul de frunte al 
competiției sectoarelor de 
producție îl ocupă sectorul 
II, cu realizarea în propor
ție de 102,3 la sută a planu
lui „la zi“ de la începutul 
lunii. Productivitatea muncii

pe sector este de asemenea 
depășită, cu 120 kg/post. 
Alături de brigada lui Fran- 
cisc Fazakaș, care deține 
ponderea plusului pe sector, 
realizări remarcabile obține 
brigada condusă de loan So- 
rescu. In activitatea de pre
gătiri, pe sector 
zilnic avansări cu 
perioare planului.

se obțin
2-3 ml su-

!
I
I

ACȚIUNI ALE FEMEILOR. 
Comisia de femei de ia I.M. 
Paroșeni, președintă Ana 
Nelega, a organizat o ac
țiune de colectare a deșeu
rilor de hîrtie, a sticlelor 
și borcanelor. Valoarea 
produselor colectate se 
ridică ia .1 408 lei. (C.D.)

UNITATEA cooperatistă 
de reparații obiecte de uz 
casnic de la. parterul bio-

cului nr. 31 Peirila și-a di
versificat activitatea. Ea 
este în prezent în măsură 
să satisfacă și solicitările 
populației pentru repararea 
la domiciliu a instalațiilor 
sanitare și electrice, precum 

■ și montări de antene radio
și televizor. (T.V.)

TEATRU. Astăzi (ora 17) 
Teatrul de star din Petro
șani prezintă (la sediu) un 
spectacol cu piesa „O a- 
necdotă provincială" de 
Alexandr Vampilov, în re
gia Iui Mihai Lungeanu. 
(T.D.)

„NEDEIE LA BĂRBÂTENI“ 1 
este genericul sub care se I 
desfășoară astăzi după-a- f 
miază la Lupeni (Brăița) - 
locul de agrement al ora
șului, un spectacol la care 
participă formațiile cultural- 
artistice ale clubului și în
treprinderilor. Această ma
nifestare sintetizează într-o 
formulă frumoasă, un vechi 
obicei local. (T.S.)

I

i

s-

nă informăm

Aproape toți avem nostalgia parcurilor. Aici este 
locul de intilnire al tuturor virstelor, locul unde ne 
desundem, unde ne reconfortam. In parc venim cu 
famiiia, cu copiii, cu prietenii după o zi încordată 
de muncă. Vrem să stăm in liniște, să inspirăm aer 
curat, să citim, să medităm sau pur și simplu să 
privim acest colț de natură.

Cred că nu există nimeni care să nu cunoască 
funcționalitatea unui parc, să nu știe că acest loc 
trebuie să aibă o anumită intimitate. Dar... Stăteam 
într-o seară in parcul orașului nostru (vis-a-vis de 
combinat) și am rămas indignat de atitudinea unor 
tineri Există un soi de tineri care tulbură liniștea 
parcului, vorbesc trivial, aruncă pe jos resturi ’ de 
țigan, cojile semințelor pe care le ronțăie, hîrtii, 
calea in picioare zonele verzi, rup flori etc. In ulti
mul timp aici iși dau intilnire tineri fără ocupație și 
chiar elevi la o... țigară.

Am fost in parc și dimineața, la ora șapte. Este 
o liniște cu adevărat reconfortantă, tulburată doar 
de trilul păsărilor care, vibrează printre ramurile în
frunzite ale arborilor. Este o plăcere să-l asculți, 
dar in același timp neplăcut să privești cite resturi 
menajere se ridică de aici zilnic...

Valeriu COANDRAȘ

P.S. Pentru acest parc s-au cheltuit și se cheltuiesc 
în fiecare an sume mari de bani...
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„Prin muncă am trăit cele 
mai depline satisfacții"

i
$i

REALIZAREA PRODUCȚIEI FIZICE
• (U rm are din pag. I)
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Ieri, colectivul de muncă al sectorului investiții — 
Petrila, numeroși mineri, maiștri și ingineri din în
treaga întrepr ndere, alături de care a lucrat a- 
preape trei decenii, l-au sărbătorit pe ortacul lor, 
Ludovic Niedermayer, șeful sectorului investiții, cu 
prilejul plecării în pensie. A fost uîi frumos gest 
colegial față de un miner destoinic care, la bucurii, 
dar mai ales la. greu a știut să . răspundă prezent ori 
de cîte ori a fost nevoie pentru ridicarea prestigiu
lui unui colectiv de mineri în care vrednicia și pri
ceperea sînt cotate la rnare preț.

In primăvara anului 1950, na Petrila muncește cu to- 
de pe meleaguri lipovene 
a venit la mina Petrila ti- 
nărul Ludovic Niedermayer. 
învață cu sîrg și multă pa
siune meseria de miner. 
Reușește să se integreze 
repede în noul colectiv de 
muncă , și obține 
dintre cele mai bune. Da
torită iscusinței

reziliate

torită iscusinței de care 
a dat dovadă în meserie și 
a ambiției de afirmare și 
dorinței de a acumula me
reu noi cunoștințe in do
meniul mineritului, este a- 
preciat de către colectiv și) 
după numai cițiva ani de 
strădanii, însoțite de suc
cese, este promovat in func
ția de maistru principal. 
Din anul 1971, dovedind de
plină maturitate profesio
nală și politică este numit 
șef de sector la unul dintre 
colectivele de bază ale mi
nei — cel de la investiții.

Au trecut 28 de ani de 
cînd tinărul poposit la rhi-

tală dăruire și 
pentru prestigiul propriu și 
al colectivului din care ta
ce parte. An de an Ludovic 
Niedermayer a cond-us ast
fel colectivul de la investiții 
incit lucrările miniere exer
citate în subteran să fie cu 
un pas înainte de termen. 
Și minerii sectorului au rea
lizat în devans multe 
crări de deschidere și 
modernizare de care 
pindea soarta 
de cărbune

lu- 
de 

de- 
producției 

la Petrila.
De fapt nu a fost orizont 

in adincurile minei Petrila 
la care oamenii de la in
vestiții, colectivul condus 
de Ludovic Niedermayer, să 
nu-și fi lăsat — cu aceeași 
măsură a destoiniciei mi
nerești și a înaltei respon
sabilități — amprenta pro
bității profesionale, durind 
puțuri și galerii, suitori și 
garaje și case de mașini 
trainice care vor rezista

presiunii muntelui zeci 
zeci de ani și vor servi pro
ducției tot otita vreme. In 
calitatea sa din ultima , vre
me — de conducător a su
te de muncitori și maiștri — 
în centrul preocupărilor sa
le s-au aflat mereu oame
nii, ortacii săi de muncă 
pe care a știut să-i uneas
că, să le modeleze conști
ința, formind cu tact și răb
dare mineri de. nădejde 
pentru „înaintări"':

Care au fost cele mai 
mari satisfacții in cei aproa
pe 30 de ani de muncă la 

abnegație- I.M. Petrila ? La o aseme
nea întrebare, Ludovic Nie
dermayer răspunde precis : 
„Prin muncă am obținut 
depline satisfacții. Prin fap
tele de muncă omul își mă- , 
soară, practic, viața. De 
pildă, momentul trecerii 
transportului de la orizon
tul XII la orizontul XVI la 
Petrila este un moment de 
referință din biografia mea. 
Aceasta a însemnat, de 
fapt, un salt, o revoluție 
in tehnologiile de la Petri
la — trecerea de la trans
portul cu vagonete la trans
portul continuu pe benzi și 
de la puț clasic cu colivie 
la extracția cu schip. In- 
tăptuindu-le, alături de al
te sute de oameni, ca și a- 
le lor, biografia mea s-a 
îmbogățit cu evenimente 
care dau sens vieții".
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telor de strangulare în trans
port - ca una din probleme
le, deocamdată, deosebite a- 
le minei. întreprindem mă
suri pentru a pune în ordine 
cele două trasee principale 
- magistrala nord - sud ,și 
galeria transversală Aninoa- 
sa, orizontul XI. Pentru a pre- 
întîmpina opririle în trans
portul viitoarei producții din 
stratul 13, unde 
tuaimente fronturi 
lire, executăm o 
de însilozare de 
pentru a asigura 
diții optime de

Simion POP, 
lăcătuș, I.M. Petrila
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de proiectare, pentru 
de evacuare a cărbu- 
din noile lucrări mi- 
- abataje sau pregă- 

sâ rezulte obținerea 
un

faza 
căile 
nelui 
n.iere 
tiri - 
unui ta seu optim, cu 
număr redus de transportoa
re, măsură prin care se, e- 
limină uzura, scade consu
mul de energie electrica și
valoarea amortismentului.

Pe seama utilajelor, 
mecanizării principalelor 
perații, 
cele mai mari creșteri la 
productivitatea muncii și la 
producția de cărbuni. Ne a- 
flăm pe drumul cel bun în u- 
filizarea complexelor meca-

a 
o- 

realizăm, de fapt, 
mai mari creșteri la

Condiție esențială 
a realizării 

producției nete

Mutați blocul, casele
Mai nou, au ce au șo

ferii cu casele și blocurile 
de pe marginea drumu
lui. O cere Ciucur Vasile, 
șofer la E.T.P. care, „afu
mat" bine, a luat mașina 
din garaj — sub ochii 
Constantinei Ve’tca, ce e- 
ra de serviciu la poartă 
— și s-a pornit la drum, 
dar s-a oprit într-un bloc 
de pe strada 9 Mai. A- 
celași lucru îl cere și Sfe- 
garu Mușat, șofer pe un 
autobuz al E.T.P., care s-a 
oprit într-o casă pentru 
că a condus cu viteză ex
cesivă pe un drum acope
rit cu mîzgă, nemaipu- 
tînd stăpîni mașina plină 
ochi cu călători. Ce zi
ceți, mutăm blocurile și 
casele de pe marginea 
drumului ?

Tot viteza

trafic prin misiunea nobi
lă pe care o au șoferii 
acestora de a veni în a- 
jutorul oamenilor. Dar ce 
fel de misiune o fi avut 
Aurel Edu de pe una din 
autosanitarele 
din Petroșani de s-o 
urcat băut la volan ? Pe 
cine a vrut să... salveze ? 
Nu și-a salvat nici măcar 
permisul, care i-a fost 
suspendat pe timp de o 
lună pentru conducere sub 
influența băuturilor alco
olice.

Pe căile ferate

Spitalului
fi

Chiar in fața
miliiiei

avem ac- 
în pregă- 
capacitjdte 
250 tone, 

astfel con- 
lucru ' la

fronturile productive. Este 
programat cq, începînd cu 
1 iulie, pe traseul N-S, ori
zontul IX, să trecem la ali
mentarea cu 600 V a loco
motivelor și să creștem ast
fel puterea lor de tracțiu
ne. Prin măsurile organiza
torice întreprinse, vom spori 
cu cca. 350-400 tone capa
citatea de extracție a puțu
lui orb nr. 7 de care depin
de fluxul de transport între 
orizonturile XI și IX.

în planul reducerii cheltu
ielilor materiale, prima ac
țiune de cea mai mare 
semnăfate eș'.e cea de
inventariere a utilajelor din 
dotare, astfel îneît să obți
nem reducerea cheltuielilor 
de amortizare - pe de o 
parte prin încheierea forme
lor de casare pentru cele ie
șite din uz și darea ca dis
ponibile a celor de care nu 
mai avem nevoie, iar, pe de 
altă parte, să asigurăm în
cărcarea la parametri supe- 

' perieri a celor aflate în 
funcțiune. Pentru fiecare u- 
tilaj tehnologic - complexe, 
combine, cărucioare de per
forat, mașini de încărcat, 
transportoare — am întocmit 
grafice de funcționare, Ana
liza graficelor era efectuată 
lunar. De acum înainte, res
pectarea graficelor de func
ționare a utilajelor va fi ur
mărită decadal, știind că de 
aceasta depinde nivelul pro
ductivității muncii, deci rea
lizarea planului de produc
ție. Am stabilit ca încă din

nizaie de susținere și tăiere, 
in luna mai, comparat cu 
aprilie, brigada condusă de 
Nicolae llie a realizat într- 
un abataj dotat cu complex 
o productivitate a muncii 
superioară cu 900 kg/post, 
a avansat cu 11 ml mai 
și a extras o cantitate 
cărbune cu 3 300 tone 
mare. Un alt exemplu 
extinderea sistemului de 
ținere cu tavan de rezisten
ță. în stratul 3, blocpl III, ca
racterizat prin variații mari 
de grosime, această tehno
logie este pe cale de a fi 
generalizată. Scopul genera
lizării noii tehnologii este 
nu numai sporirea substan
țială a eficienței, date fiind 
costurile materiale reduse 
față de tehnologia cu stîlpi 
hidraulici, ci și introducerea 
tăierii cu combina. în plus, 
sistemul simplifică operațiile, 
asigură securitatea deplină 
și, ceea ce este esențial, 
permite să se obțină pro
ductivități cu 1 tonă pe post 
mai mari decît în cazul sus
ținerii cu grinzi în consolă.

Realizarea producției nete 
presupune reducerea cheltu
ielilor materiale și pe alte 
căi. Refolosirea armăturilor

mult 
de 

mai 
este 
sus-

de tip TH, a elementelor de 
strîngere, a bandajelor me- 
țarce folosite în preabataje 
sînt doar cîteva din ele. Pro
pun ca una din problemele 
legate de acest aspect, a- 
flată deja în atenția C.M.V.J. 

reducerea profilelor din 
care sînt confecționate armă- 
turile - -să fie grabnic: re
zolvată, astfel îneît să obți- 

. nem nu numai economii de 
metal, ci-și rezistențe sporite 
în susținerea lucrărilor, iar 
prin îmbunătățirea calității 
armăturilor să realizăm eco
nomii bănești prin reducerea 
volumului lucrărilor de în
treținere.

Pentru toate sortimentele 
de materiale am stabilit fișe 
limită. Orice depășire va fi 
admisă numai în condițiile 
depășirii volumului de lu
crări - tone de cărbune sau 
metri liniari de pregătiri. E- 
liberarea pieselor de schimb 
se va face în regim sever, 
în sensul că doar dovada 
defecțiunii va justifica pri
mirea pieselor. împreună cu 
organizațiile de partid și 
sindicat s-a hotărît să insfi-. 
tuim un 
lucrării 
mulăm 
lucru,
participă la economii.

Ne aflăm în etapa finală 
de instruire a lucrătorilor mi
nei în sensul cunoașterii 
principalelor prevederi și e- 
xigențe ale noului indicator 
de bază. Avem certitudinea 
că fiecare lucrător este conș
tient că de aportul său de
pinde realizarea producției 
nete, că de răspunderea cu 
care este angrenat fiecare 
în creșterea producției de 
cărbune și reducerea cheltu- 
'ilor materia'e depinde spo
rirea venitului național, a 
bunăstării tuturor. •«

,cont colector 
miniere" și. să 
astfel formațiile 

oamenii muncii

al 
sli
de 

care

TEZE 
DE DOCTORAT

I
I
I
I

Unii șoferi porniți 
drum se cred piloți 
mare clasă și comit 
teri care pot avea 
mări foarte grave, 
o fi gîndit și Kiss 
din Lupeni cînd a condus 
neatent, cu viteză exce
sivă, pe timp de ploaie 
și avînd cauciucurile ma
șinii uzate. In apropiere 
de Peștera Bolii a dera
pat și s-a lovit de un alt 
autoturism. Consecințele: 
două autoturisme grav 
avariate și șase persoane 
rănite din fericire, ușor. 
Nu-i prea mult pentru 
clipă de neatenție ?

Fe cine voia să 
salveze ?

Mașinile salvării impun 
respect participanților la

la 
de 

aba- 
ur- 
Așa 

Petru

Unii cred câ cererea 
de a se respecta legea 
este un hatîr al lucrăto
rilor de miliție. De aceea 
„se încadrează în lege” 
doar atunci cînd observă 
echipajele de control șau 
vreun agent de circulație. 
Alții însă, nici măcar a- 
tunci. Cum altfel poale fi 
înțeleasă 
prioritate 
(pe 
că) 
din 
de 
iași
toturismului personal? Bi
ciclistul circula regula
mentar. Așa îneît acum 
conducătoarea auto va ti
vea timp două luni să în
vețe regulile 
pentru că două luni permi
sul este în păstrare la mi
liție.

Vagoane restaurant 
de tip nou

Căile ferate au fost dota
te în acest an cu încă 15 va
goane resiaurant. Noile va
goane, construite la Arad, 
sini bine compartimentate și 
dispun de spații corespunză
toare penlru bucătărie,
pozitarea mărfurilor și sa
loane cu 12 mese. Ele 
fost introduse în componen
ța trenurilor, care fac le
gătura între București, Arad, 
Timișoara, lași, Constanța și 
alte_ orașe. Vagoanele resta
urant de acest tip pot fi în- 
tîlnife în 
estival și 
naționale 
Mangalia 
Orient 
Budapesta.

timpul sezonului 
pe, traseele inter- 
Mamaia Expres - 
- Praga și Nord 

Expres - București -

neacordarea de 
unui biciclist 

era să-l loveas- 
în intersecta

care
chiar 
fața miliției Petroșani 
către Lucreția Mate- 
afiată la voianul au-

priorității,

Rubrică realizată 
cu sprijinul 

biroului circulație al
Miliției Petroșani

Ziua pionierilor

• (Urmare din pag. I)

Sărbătorile copilăriei își 
au un farmec al lor, indi
cibil. Pionieria, o zi a ei, es
te superbă, o zi a tuturor, 
nimănui nu-i este indiferen-

tă. Pentru că viitorul nu ne 
este indiferent, ci îl dorim 
frumos și îl construim cu te
meinicie.

Iar pionierii sînt acest vi
itor. Viitorul poporului, al 
patriei.

Institutul de mine Petroșani 
anunță:

• In ziua de 1 
1978, orele 11,00, în 
institutului va avea 
susținerea publică a 
de doctorat cu

ÎMBUNĂfĂTiREA UNOR 
ACȚIONARI SI COMENZI 
CU AJUTORUL ELEMEN
TELOR FLUIDICE LA E- 
CHIPAMENTE ELECTRO
MECANICE MINIERE", e- 
laborată de inginer AN
TON BACU ; coordona
tor, științific, prof. dr. do
cent Isaiia Niculescu.

Teza 
tată la 
tului.

• In 
1978, ora 11, în Aula ins
titutului va avea loc sus
ținerea publică a tezei de 
doctorat cu titlul „CON
TRIBUȚII LA PERFECTIO
NAREA SISTEMELOR ' DE 
EXPLORARE SI DESCHI
DERE A ZĂCĂMINTELOR 
EXTREM DE TECTONIZA- 
TE", elaborată de 
ȘTEFAN COZMA.

Teza poate fi 
tată la biblioteca 
tului.

iulie 
aula 

loc 
tezei 

._ _____ titlul
.CONTRIBUȚII PRIVIND

au

de-

(Agerpies)

Absolvenți ai 
de matematică-fizică, 
dustrial, minier și econo
mic din Petroșani, trăiesc 
clipe de emoție înaintea 
despărțirii.

Instantaneu de la Ziua 
absolvenților.

poate fi consul- 
biblioteca institu-

ziua de 29 iunie

inginer

consul-
instifu-

I toii 
I Epi 
!veți

Trul

I 
I I

Cac 
leju 
tui 
Arg

„Să slujim partidul și poporul
noastre, să 
xemplar în 
atoare din 
șantiere, 
de pe mănoasele ogoare", 

științifice - sînt cpnșfienji de Este un, fragment din Jură- 
responsabilitatea ce o au — 
față de prezentul și viitorul 
patriei care le oferă nelimi- 
tate posibilități de îndepli
nirea visurilor specifice ti
nerilor.

„Jurăm să slujim partidul 
și poporul, să ducem mai de
parte făclia libertății, a spi
ritului de cutezanță revoluți
onară, să facem din muncă 
supreme rațiune a existenței

■ ■ ■

• (Urmare din pag. I)

în pregătire de semnificați
ile complexe ale acestui cin
cinal al revoluției tehnico-

ne integrăm 
activitatea 
uzine și de 

din laboratoare și

e- 
cre-

pe

mîntul depus, cu gravitate și 
adîncă emoție, de sutele de 
absolvenți care termină 
cursurile liceelor și intră în- 
tr-o nouă etapă de pregăti
re destinată integrării lor 
armonioase în viața social- 
economică a Văii Jiului, a 
patriei. La această autentică 
sărbătoare, absolvenții au 
fost felicitați și de grupuri 
de pionieri, care le-au în-

de flori și 
călduroase 

mesaje din partea organiza
ției lor, de reprezentanți ai 

din clasele 
au
a 

de

mînat buchete 
le-au transmis

U.T.C., de colegi 
următoare care 
simbolica „Cheie 
lui" în procesul 
tură și educație.

Din mii de piepturi tine
rești, la Petrila, Lupeni, Vul
can și Petroșani, au răsunat 
ieri tulburătorul „Imn" al ță
rii noastre, pătrunzătorul cîn- 
tec „Trăiască România'1 și 
„Gaudeamus igitur". Coruri 
spontane, pline de pasiune 
și elan tineresc, au subli-

preluat 
succesu- 
învăță-

niat Jurămîntul și cuvintele 
de felicitare și îndemn, a- 
vînd sensul unei aprobări u- 
nanime și hotărîrea fermă de 
a continua munca de forma
re ca oameni folositori so
cietății noastre socialiste.

Festivitățile prilejuite de 
Ziua absolvenților s-au în
cheiat cu ample și frumoase 
spectacole muzical-coregra- 
fice, pregătite în cadrul Fes
tivalului național al 
și creației „Cîntarea 
niei“, sintetizînd în 
expresiv dimensiunile 
lentului tineretului care 
pregătește astăzi 
din Valea Jiului.

muncii 
Româ- 

mod 
ta- 

se 
în liceele

st. 
Petre 
temp 
eruli 
de 1 
rîng 
mele 
pecii

Pe) 
de c 
lâ, .. 
Ploi 
avers 
pafrix
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eportaj din 
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prea din gră- 
Film serial : 
hă Onedin. 
:18,10 Muițu- 
hă partidului 
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8,40 Campio- 
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Reportaj TV: 
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mondial de 
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16,00 Emi- 

■a maghiară. 
joz al viorii: 
19,15 Pubh- 

1001 de seri, 
al. 19,50 Pa- 
.25 Roman 
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!l,20 Mai a- 
sre ? 21,50
arului. 22,15 
al. 22,35 Te-
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Je fotbal .- 
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MĂSURATUL OILOR

Un străvechi

că

fiecare 
reluarea 

măsuratul 
toate sa-

plaiuri și muncele de 
deață, picură lingă 
glas duios de fluier, 
prins parcă dinde 

munți 
ani,

CETACEU URIAȘ

Dialoguri
ÎNTRE ARINI

M. MUNTEANU

trecea
în cap

î care tocmai
I meu i-au căzut
La strigătele lui i-am ri-

I

*

ț
1

I

In aceste zile de iunie, 
de început de vară, de la 
un capăt de țară la altul, 
de o parte și de alta a Car- 
paților sau Apusenilor, ur
că cu frenezie, in cintecul 
tălăngilor și larma clinilor, 
turmele de oi spre plaiuri 
și muscele bogate in pajiști 
cu iarbă îmbelșugată. Pri
vit prin timpul încărcat de 
istorie al acestor locuri, 
prin felul de viață al ro
mânilor — MĂSURATUL nu 
este doar un obicei, ci o 
formă simplă de relație de 
muncă și viață colectivă ca
re, alături de celelalte for
me specifice ca răzășia, de- 
vămășia, obștea și claca, 
vine să ne vorbească despre 
activitatea crescătorilor de 
oi, într-un cuvînt despre cio- 
bănie. Tocmai prin aceea 
că marchează la 
început de vară 
ciobănitului — 
este cunoscut în 
tele de oieri și se reia ci
clic — acest ritual este o 
netăgăduită mărturie des
pre statornicia poporului 
nostru pe aceste locuri. 
Dovedind o adaptare per
fectă la cadrul natural, 
desfășurîndu-se după un 
rit păstrat nealterat de mi
lenii și repetat cu sfințenie 
an de an, măsuratul are la 
bază satisfacerea nevoilor 
individului printr-o formă 
de activitate colectivă, în 
care să nu primeze intere
sul îngust al unui singur in
divid ci să fie 
nevoile tuturor 
colectivității oierilor, 
râtul este declanșat 
ceputul lunii iunie, 
perioadă scurtă de 
zile. In prealabil se fac pre
gătiri de organizare și for
mare a ștînilor, pentru 
în asta constă de fapt mă
suratul; fine seama 
munții de pășunat, 
pe care de sute de 
grupuri de păstori își păsu-

satisfăcute 
membrilor 

Măsu
ța în- 
intr-o 
cîteva

IEA

îteorologică 
unică ; Ieri, 
aximă a a- 
șani a fost 
iar la Pa

rade. Mini- 
ie 8 și, res-

oarele 24 
ea instabi- 
T- variabil.

formă de 
ab pînă la 
:ctorul su-

nează in colectiv, adună la 
un loc cîteva zeci de fa
milii, fiecare cu numărul ei 
de oi. Mai intîi are loc ale
gerea unui „arindaș", cu- 
vîntul avînd cu totul alte 
sensuri decît cele legate de 
trecutul de exploatare a 
țăranului român de către 
arendași. Cel ales și împu
ternicit de obște, arinda- 
șul, conduce treburile la 
stînă pentru întreg sezonul, 
ține o evidență clară a a- 
vutului colectiv, stabilind

și pitoresc ritual 
al bă citului 

păstrat la stînele 
din munții 
Văii Jiului

pentru fiecare cit are de 
muncit și ce i se cuvine pe 
întreaga perioadă de pășu
nat. Criteriile care stau la 
baza alegerii „arîndașului" 
sint hărnicia, spiritul de 
dreptate, cinstea și omenia 
probate . in timpul băcitului. 
Pregătirea pentru măsurat 
constă în reamenajarea sti- 
nii, în Însemnatul oilor, tun
sul acestora, în adunarea 
uneltelor și vaselor pentru 
strîns și închegat laptele, 
în confecționarea bățului 
pentru măsurat laptele. 
Confecționarea acestui băț- 
efal®? se desfășoară după 
un ritual pitoresc și străve
chi.^ițiva ciobani, cei mai 
de țiicredere, merg la iz
vorul cel mai apropiat și a- 
colo, cu un litru-etalon 
toarnă apă în vasul ales. 
La fiecare litru turnat în 
vas, fac o crestătură pe a- 
cest băț-etalon, marcîndu- 
se astfel pe răboj, litru de 
litru, urcarea nivelului apei 
în vasul ales pentru măsu
rat. In ziua fixată pentru

măsurat, fiecare familie ur
că la stînă cu turma de oi, 
cu clinii și cu caii. Aceas
tă pitorească procesiune re
prezintă de lapt Irumusețea 
obiceiului, a acestei acti
vități oierești la care iau 
parte toți membrii familiei, 
de la copii la bătrini.

La stînă, oile sint aduna
te in țarc și începe mulsul. 
Aceasta se face de două 
ori in ziua respectivă. La 
intrarea de la strungă fie
care are grijă să-și însem
neze cite oi are, obicei ca
re ne amintește și astăzi de 
vestitul răboj de odinioară. 
După ce se mulg oile, pen
tru fiecare familie în parte 
se măsoară laptele, iar „a- 
rîndașul" ține evidența pre
cisă a cantității de lapte 
pentru fiecare gospodărie. 
Se organizează apoi ciobă- 
nia pe întreaga vară, sta- 
bilindu-se precis cîte zile 
va presta fiecare la stînă 
și zilele în care va închega 
laptele și va lua cașul. Du
pă numărul de oi și după 
cantitatea de lapte de la 
măsurat, se știe cit are de 
luat fiecare de la stînă.

Cinstea de a începe cio- 
bănitul și de a lua cașul 
din primele zile i se’ cuvine 
gospodarului cu turma cea 
mai frumoasă și cu laptele 
cel mai mult. Măsuratul se 
desfășoară pe toată durata 
zilei sub semnul muncii, al 
veseliei și al bunei dispo
ziții. Ritualul se încheie sea
ra cînd se întinde masa, 
iar după cină, in jurul u- 
nui foc mare, începe jocul 
presărat cu chiote și stri
gături ce țin pînă tirziu, 
cînd, sub poale de codru 
des, în inima munților, pe 

ver- 
stînă 
des 

timpurile 
memoriale ale Mioriței.

Prof. Petru EANA

Străvechi și plin de pitoresc inedit, măsu
ratul oilor, ritual repetat an de an la înce
put de vară, marchează începerea sezonului 
de ciobănit la stînele din munții noștri. Foto
reporterul ziarului, prezent la un astfel de 
ritual, a imortalizat „momentul" pe peliculă.

Și-n acest început de vară, ca-n toți anii, 
pe sub poala umbroasă,a codrilor,' spre 
poienile și golurile alpine — bogate în pă
șuni — urcă turmele de mioare, în sunetul 
tălăngilor, trezind la viață stînele din munții 
ce înconojară Valea Jiului.

„Cugetări despre fieri
Vecinii , mei au vrut să pună fetiței 

lor un nume de floare, dar nu se ho
tărau care anume. în cele din urmă 
i-au cerut părerea lui Gigei.

- Ochiul Boului, a răspuns acesta.
- De ce mă alinți cu „TrandaErul meu 

drag" ? l-a întrebat după 
de conviețuire consoarta.
- Păi altă floare cu țepi 

sit.
Unui vecin 

sub balconul 
niște flori. I 
oostat că au fost ușoare, dar el mi-a 
adus aminte că erau într-o vază... pe 
care în cele din urmă l-am pus să 
mi-o plătească .

Cîinele vecinului nu poate suferi flo
rile. Nu înțelegeam totuși de ce îl 
irită fata vecinului. De abia mai tîr- 
ziu am aflat că o chema... Floarea.

Mircea ANDRAȘ

- Și totuși, nu înțeleg un lucru.
- Care ?
- Salcia asta de-atîta timp se oglindește în 

apă și tot despletită a rămas.

ACASĂ

- Mamă, tanti Coca nu mai lucrează la 
aprozar ?

- Ba da. De ce ?
- Credeam că s-a făcut coafeză. Cînd am 

trecut pe la ușa apartamentului lor am au
zit-o sfrigînd : „Las' că-i fac eu alăeia părul 
permanent I"

ÎNTRE TÎMPLAR1

- Măi, dar bine le mai merge zugravilor I
- Te cred și eu I Tot timpul dau cu... bi

dineaua !

Vre{i să știți ?
Cea mai răspîndită culoa

re intrată în alcătuirea dra
pelelor naționale este roșul. 
Numai în Europa el intră 
în compoziția cromatică a 
steagurilor a 26 de țări (dra
pele fără roșu au doar Ir
landa, Suedia, Finlanda și 
Grecia).

★
Nu I Nu există zăpadă ab

solut albă. Ce! mai adesea, 
zăpada are culoare bleu des
chis. Lucrul acesta a fost do
vedit pe baza lungimii un
delor de lumină reflectate 
de zăpadă.

★
Cel mai înalt om din lume 

a trăit în Egipt, la sfîrșitul 
secolului trecut (1895). El a 
măsurat nu mai puțin de 2,80 
m și se numea Hassan Aii.

Ziarele vremii au relatat 
despre pofta lui de mîncare 
- pe măsura înălțimii f con
suma 3 kg de carne la un 
singur prînz.

Ing. Ilie BREBEN
W.'.'.VAWAV.VAV.'.W/.WA'.W.W.W.'A'.V.W.V.'.W.'.W.W,',1,”,

REBUS • REBUS
ORIZONTAL Șl VERTICAL:

T

Dezlegările 
careului 

din nr. 801u al
ziarului nostru

Orizontal : 1) BÂNUIȚI
- NAS. 2) RAITĂ - STOIC.
3) 1 - T - COTEI — A.
4) OPUS - COLȚAR. 5) 
SUITE — R — ELI. 6) AN
TRACIT - B. 7) CAIS — 
SOLID. 8) AT - A - SIN
GUR. 9) PISTON - I - 
TA. 10) TEȘIT — SALAM.

i.

1) Bune și pentru cap ; 2) 
Enervați - întrece ! ; 3) De
plasată în sus - 
înaintea 
moașă ;

Cer ! ; 4) 
somnului; - Fru- 

5) Munte... măcinat 
de timp ! - Oraș în Italia ;
6) Toți întorși - Procedeu 
forte ; 7) Zice pe franțuzește! 
- Apelativ popular - Prieten 
francez ; 8) Ageră - Firește! ;

- 9) Urechiat - Dat la o parte;
10) Neînțelegere... vizuală ;
11) Pentru „cai verzi pe pe
reți" - Necredincios.

Dumitru DÂNÂȘEL 
student

—

TEHNICĂ
(Triverb : 6, 2, 5)

Nelu OPRÎS

■ 4

i

Prima imagine publicată spre recunoașt 
tere a fost din noul cartier vulcănean „Cos 
roești". Ce-i mai interesant, nimeni din Vup 
can nu ne-a trimis vreun răspuns, înj 
schimb unul exact cu lux de amănunte 
l-am primit din partea cititorului Miha 
Haidău din... Petroșani. , •

„Film
Un grup de cer

cetători. de la Uni
versitatea statului 
american Delaware 
au declarat că vor 
putea produce, pî
nă în anul 1982, o 
celulă pe bază de 
energie solară a-

solar“
tît eficace, cîf 
ieftină. Lucrările 
laborator au 
mis 
la punct < 
„film solar" 
transformă 
din lumina 
în electricitate.

Și
de ?

perj-J 
geja punerea 

a un urî
' care

9,T5*/T 
solară

/.

. Un cașalot uriaș, în greu
tate de 25 tone și lung de 
13,95 metri, a fost capturat 
în apele Mării Galbene, pe 
coasta provinciei Șantung 
din estul R.P. Chineze- Ce- 
taceul, un mascul adult, a 
fost transferat de urgență 
la Institutul de cercetări ih- 
tiologice din Cingtao, deoa
rece prezența sa în apele de 
la nord de paralela 35, de
parte de zona tropicală și 
subtropicală, a stîrnit intere
sul specialiștilor.

CĂSĂTORIE FULGER >

îndeobște, oficierea unei 
căsătorii durează un anumit 
timp, însă cea desfășurata 
recent la Toronto, în Canada^ 
a realizat un adevărat „re< 
cord" mondial de viteză A 
ceva mai mult de un minut.

Graba cu care s-a desfășu-, 
rat ceremonia s-a datorai 
faptului că cei doi miri au 
ținut să-și schimbe verighe
tele într-o cușcă de circ, ro
iul de martori fiind îndepli
nit de... trei lei și trei tngrî/ 
Ca măsură de precauție, în 
cușcă se afla și dresorul. Fe-J 
linele nu au fost deloc im-, 
presionate de ceea ce s-a 
petrecut sub ochii lor, de alt
fel unul din lei a căscat, cu-’’ 
getînd probabil la dictonul^ 
ce zice că mare e grădină..,!■

ANECDOTE
Mozart, care și-a început 

cariera considerat copil mi
nune, nu suporta acest fel de 
tinere talente.

Odată a lost invitat la de
monstrația unui tînăr virtuos, 
cu rugăm.ntea de a-și da pă
rerea.

După terminarea reperto
riului, Mozart s-a adresat 
băiețașului :

- Nu ești lipsit de talent. 
Dacă vei stărui mult, poți a- 
junge departe.

- Cu toate acestea aș vrea 
să mă apuc de compoziții — 
a răspuns tînărul, Maestre, 
vă rog să-mi spuneți cum se 
face asta ?

- Oh, trebuie să aștepți 
pînă vei mai îmbâtrîni guțin.

Dar dumneavoastră,' 
maestre, ați compus pe cînd 
erați copil.
- Da, este adevărat. Dar 

eu n-am întrebat pe nimeni 
cum se face asta.

Odată, cînd pianistul și 
compozitorul polonez de re

nume mondial Ignacy Pade
rewski . a fost întrebat care 
este secretul succesului său ‘ 
neobișnu.t, a explicat :

- Succesul meu se datoreș- 
te unui procent de talent, 
nouă la sută norocului, iar. 
nouăzeci la sută muncii. i

Culese de - k
Francisc MORARU

r
- S-a culcat 

pe laurii Victo
riei.

- De după un 
copac am văzut 
3 dușmani. N-a
veam decît o 
soluție : să-i în
conjor.

- într-o singu- 
i ă zi ne-am citit 
în ochi vreo 95 
de pagini.

(ing. Zoltan 
Kiialy jr.)
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marile probleme ce confruntă 
omenirea.

Dînd expresie deplinei a- 
ehsziuni și mulțumiri față de 
rezultatele acestui important 
eveniment istoric ne expri
măm, încă o dată, atașamen
tul profund față de întreagă 
politică internă și externă a 
partidului și statului nostru, 
la elaborarea și promovarea 
căreia dumneavoastră, sti
mate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, aveți o contribuție 
hotărîtoare. Sîntem cu toții 
hotărîți să susținem aceasta 
politică prin munca noastra 
creatoare, printr-o activitate 
internă de exemplară dărui
re muncitorească, contribuind 
la întărirea economiei na
ționale, la consolidarea pres
tigiului pe care România l-a 
cîștigat în lume datorită ac
țiunilor de pace întreprinse 
de dumneavoastră, datorită 
neobositei dumneavoastră 
activități închinate înțe ege- 
rii și colaborării internațio
nale.

Vă asigurăm, mujt iubite 
și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că mobilizați de 
exemplul dumneavoastră lu
minos ne vom înzeci efortu
rile, ne vom consacra întrea
ga putere de muncă pentru 
înfăptuirea programului de 
dezvoltare accelerată și mul
tilaterală a patriei noastre, 
de înaintare a României pe 
noi trepte de progres și ci
vilizație".

„Colectivele de muncă din 
toate întreprinderile noastre 
- se spune în telegrama 
Combinatului minier . Valea 
Jiului - au urmărit cu sen
timente de înaltă mîndrie 
patriotică și deosebit interes 
vizita de stat efectuată, în 
Marea Britanie, împreună cu 
tovarășa 
primirea 
testările 
dialita e, 
care ați 
tutindeni, intensa și rodnica 
activitate pe care ați desță- 
șurat-o pentru extinderea co
laborării româno-britanice 
pe multiple planuri, în inte
resul ambelor popoare, 
păcii în întreaga lume.

Alături de întregul nostru 
popor, minerii din Valea 
Jiuiui vă sînt profund recu
noscători pentru strădaniile 
neobos te închinate creșterii 
prestigiului internațional al 
țării noastre, dezvoltării re
lațiilor României socialiste cu 
toate țările lumii. Exprimîn- 
du-și adm rația j“ 
marea dumneavoastră 
sonalitafe, față de acti
vitatea neobosită pe 
re o desfășor ați pentru 
înfăptuirpa năzuințelor po
porului român, însuflețiți de 
exemplul dumneavoastră de 
abnegație și dăruire, lucră
torii care muncesc în adîn- 

. curile minelor din Valea Jiu
lui își reafirmă și cu acest 

i prilej voința fermă și angcqa- 
. mențul de a munci cu abne
gație și dăruire pentru în
făptuirea politicii interne și 
externe a partidului și sta
tului nostru, pentru a contri
bui plenar la realizarea mă
rețului program de dezvoltare 
și înflorire multilaterală a 
patriei noastre."

„Colectivul de muncitori, 
ingineri și tehnicieni al în
treprinderii noastre se spu
ne în telegrama Întreprinde
rii miniere Uricani - dă o 
înaltă apreciere activității 

iprodig'oase pe care dumnea
voastră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, o destă- 
șurați în fruntea partidului 
și statului. Recenta vizită de

Elena Ceaușescu, 
călduroasă, mani- 

de simpatie și cor- 
marea stimă cu 
fost întîmpinat pre-

al

față de
per-

ca-

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA, Petroșani, str. Republicii, hr. 90, telefon 416 62 (secretariat), 4 24 64 (secții).

depășind 
la zi 
baza 
mun- 
tone 
pro

stat întreprinsă în Marea 
Britanie se înscrie în cronica 
politicii externe a țarii noas
tre ca o nouă și valoroasă 
contribuție, indisolubil lega
tă de numele dumneavoastră 
adusă la înfăptuirea dezi
deratelor de pace și progres 
ale tuturor popoarelor lumii.

Noi, minerii din Uricani, 
vă asigurăm că avînd per
manent în față strălucitul 
dumneavoastră exemplu de 
muncă și dăruire în slujba 
intereselor patriei și poporu
lui ne vom spori eforturile 
pentru a contribui la înfăp
tuirea politicii interne și ex
terne a partidului și statului 
nostru. Organizînd mai bine 
producția și munca în sub
teran, colectivul nostru a 
obținut în acest an rezultate 
îmbucurătoare, 
planul producției fizice 
cu 10 000 tone, pe 
creșterii productivității 
cii în cărbune cu 1,1 
pe post și introducerii 
progresului tehnic.

Sîntem hotărîți să consoli
dăm și să dezvoltăm aceste 
succese, pentru a da patriei 
cantități mereu sporite de 
cărbune cocsificabil, pentru 
a contribui astfel, alături de 
întregul nostru popor, la în
făptuirea politicii partidului, 
la înflorirea scumpei noas
tre patrii. Republica Socialis
tă România".

„Cu cele mai alese senti
mente de dragoste și pre
țuire față de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, părintele iubit 
al tuturor fiilor țării, și noi, 
absolvenții liceelor din Pe
troșani ne alăturăm, în a- 
ceste zile, gîndurilor întregu
lui popor care vă omagiază 
pentru rezultatul deosebit de 
rodnic ăl vizitei de sta) în
treprinse în Marea Britanie. 
Animați de aceste sentimen
te, înflăcărați de exemplul 
dumneavoastră, care pentru 
noi constituie un strălucit 
model de dăruire pentru îm
plinirea celor mai înalte i- 
dealuri ale umanității, ne 
exprimăm hotărîrea fermă 
de a face totul pentru a de
veni oameni de nădejde, 
constructori neobosiți ai so
cietății comuniste.

Pășim în viață plini de în
credere în viitorul generației 
noastre, pe o cale ce a fost 
netezită prin eforturile crea
toare ale poporului, sub în
țeleaptă conducere a Parti
dului Comunist Român. In cu
get purtăm recunoștința fă
ră margini față de părinții 
noștri, țață de toți oamenii 
muncii din scumpa noastra 
patrie, pentru minunatele 
condiții de învățătură ce ne- 
au fost create, pentru con
dițiile de perfecționare și 
integrare în Viața economi- 
co-socială ce ne sînf oferite 
în continuare. Mărețele pers
pective ce ni se deschid sînt 
indisolubil legate de nume
le dumneavoastră, mult iu
bite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, eminent condu
cător de partid și de stat, 
personalitate marcantă a 
vieții politice internaționale 
contemporane.

în aceste clipe ne anga
jăm în fața dumneavoastră, 
în fața întregului popor că 
nu ne vom precupeți efortu
rile pentru a răspunde tutu
ror chemărilor partidului, ale 
scumpei noastre patrii, vom 
milita neobosit pentru apă
rarea și dezvoltarea cuceri
rilor revoluționare ale popo
rului, vom acționa cu fermi
tate și cutezanță pentru înain
tarea României socialiste pe 
noi trepte de progres și ci
vilizație".

Steagul roșu DUMINICĂ, 18 IUNIE 1978

Sesiunea specială a Adunării Generale
consacrată dezarmării

Intervenția reprezentantului României

NAȚIUNILE UNITE 17 (A-
gerpres). ■- <

Procesul de redactare în 
formă definitivă a părții din 
documentul final al sesiunii 
speciale a Adunării Gene
rale a O.N.U. consacrată de
zarmării referitoare la me
canismele de negocieri în ma
terie, care se desfășoară în 
cadrul organului subsidiar 
creat în acest sens de Co
mitetul plenar, evidențiază 
importanța deosebită pe ca
re statele participante o a- 
cordă asigurării cadrului co
respunzător în vederea de
liberării' și negocierii pro
blemelor dezarmării.

în cadru! dezbaterilor și 
activităților pe această te
mă ale sesiunii, reprezentan-

Ajutorul oferit 
de guvernul 
țării noastre 
Senegalului

DAKAR 17 (Agerpres). — 
La sediul din Dakar al Cru
ci. Roșii Senegaleze.a avut 
loc ceremonia predării aju
torului oferit de Guvernul 
Republicii Socialiste România 
Guvernului Republicii Sene
gal, în vederea combaterii 
efectelor secetei ce a lovit 
Senegalul în anul 1977.

In cadrul ceremoniei, pre
ședintele Crucii Roșii Sene- 
galeze, Mohamed Abdou- 
iaye Diop, a muițumit din 
partea guvernului senegalez, 
evidențiind că ajutorul oferit 
de guvernul român constitu e 
o expresie a legăturilor de 
prietenie dintre cele două 
țări.
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Campionatele naționale de navomodelism

Record de... recorduri
Cei 174 de navomodeliști 

din 14 județe ale țării (26 
de formații, 111 seniori) au 
avut încă două zile de con
fruntări pe iacul sportivilor 
de la Jiul Petroșani, în ca
drul celor trei grupe de pro
be. Disputele pasionante din 
această ediție, afectate u- 
neo'ri de timpul neprielnic 
(ploaie, vînt) au. fost domi
nate de un echilibru valo
ric ; gazdele, în ultimii ani, 
în postura de lideri ai pro
belor mecanice, în care au 
stăpînit pista, au de înfrun
tat asaltul unor echipaje o- 
mogene, precum cele din Ga
lați (ICEPRONAV și C.S.U.) 
și Portul Constanța. In ace
lași timp, pe firmamentul na
vomodelismului românesc a- 
par noi centre, precum cel 
al tinerilor sportivi de la 
Delta Tulcea, care tind spre 
o rapidă afirmare. Incercind 
derularea firului întrecerilor, 
care au deja stabilite cla
samentele finale, vom remar
ca faptul că la glisoare 
Jiul Petroșani s-a impus prin 
maestrul sportului Leontin 
Ciortan, animatorul acestei 
secții, care a cîștigat detașat 
clasele Al, A 2 și A3; ci... 
păcate însă numărul restrîns 
de concurent! ai-iniați la start 
a făcut ca performanțele sale 
să nu fie încununate cu la
urii de campion. Bine s-au 
comportat, de asemenea, 
clasa B 1, coechipierii 
mai tineri Ștefan Pop și Er
nest Romanciuc, care au pri
mit medaliile 
respectiv, de

Propulsatele 
tisfacții unor 
Voința Arad (Adalbert 
neran și loan Ciobanu) __ ________ ____ ____ _
seniori, la juniori însă ierar- formanță de pînă acum '(25
hia fiind dominată, în ordine secunde), în vreme ce la

la 
săi

de argmt și 
bronz.
au adus sa- 

sportivi de la 
Mu

la

as’gurarea participării în con
diții de egalitate, pe baze 
democratice, a tuturor sta
telor la procesul de nego
cieri și la adoptarea de ho- 
târîri în probleme'e dezar
mării ; sporirea eficienței e- 
forturilor desfășurate pe plan 

în domeniul 
dezarmării. El a declarat că 
România își va aduce în
treaga contribuție la activită
țile desfășurate in cadrul se
siunii în vederea creării u- 
nui cadru organizatoric de
mocratic și eficient care să 
as gure și după încheierea 
lucrărilor actualei sesiuni 
speciale a O.N.U. continua
rea eforturilor menite să du
că la măsuri efective și sub
stanțiale de dezarmare, în 

răspunderii O.N.U. primul rînd de dezarmare

tul României, a subliniat că 
documentul final trebuie con
ceput și definitivat ca un tot 
unitar, cele 4 secții ale sale 
fiind în strînsă interdepen
dență. Subliniind 
ța pe care România o 
cordă îmbunătățirii 
nării și creșterii 
mecanismelor de 
în domeniul dezarmării, 
vederea creării cadrului 
ganizatoric necesar 
mării voinței politice a 
turor statelor interesate 
înfăptuirea dezarmării, 
bitorul a enunțat trei cerin
țe de bază care trebuie a- 
vute în vedere în cadrul a- 
cestui proces : creșterea ro
lului și i , *
în înfăptuirea dezarmării ; nucleară.

imporfan- internațional 
a

funcțio- 
pficienței 
negociere 

în
or-

atir-
tu-
în

vor-

Pregătiri pentru alegerea 
noului președinte al Italiei

ROMA 17 (Agerpres). 
Alegerile prezidențiale pen
tru desemnarea succesoru
lui lui Giovanni Leone, 
a demisionat joi seara, 
începe la 29 iunie a.c. -

lamentului i'alian, Pielro In- 
grao (comunist). Cele două 
camere - numărînd în total 

care 1 010 deputați și senatori -
vor se vor reuni la acea dată
- a în ședință comună pentru a

anunțat, vineri, președintele proceda la primul tur de
Camerei Deputaților a Par- scrutin al alegerilor.

Activități
MOSCOVA 17 (Agerpres).
La 17 iunie a fost realiza

tă cuplarea navei cosmice 
pilotate „Soiuz-29" cu sta
ția orbitală „Saliut-6", anun
ță agenția TABS. După tre
cerea cosmonauților Vladi
mir Kovalionok și Aleksandr 
Ivancenkov la bordul stației, 
pe orbită a început să func
ționeze complexul pilotat de 

de navomodeliștii de la Ce
tatea Giurgiu, Delta Tulcea, 
C.S.U. Galați (nave comer
ciale și nave militare). Repre
zentanții noștri au cucerit 
medalii de bronz la clasa 
E H (seniori) prin iJJe Gașpar 
și la EX prin Ernest Roman- 
ciuc, care a fost egal în per
formanță cu sportivul ară- 
dean Lucian Strașnei. La ju- S^rUjL,5' s1ecreta
niori, Ion Drulă a tost în
trecut doar pe Lică Epure, . 
component al Liceului gălă- 
Jean de marină.

Eveniment remarcabil la 
cea de-a XX-a ediție a cam
pionatelor. In concurs, pre- 
fațînd tentativele de dumini
că, au fost doborîte recor
duri naționale, într-o manie
ră spectaculoasă, diferențele 
de viteză orară depășind a- 
desea zeci de km. Astfel 
bucureșteanul Sorin Pîrloagă 
(Energeticianul), deși junior, a 
cîștigat titlul la seniori, gli- 

. soare, clasa Bl, dar a atins 
din și viteza de 150 km/oră (ve

chiul record - 116 km).
Demnă de semnalat este și 
performanța lui Leonfin Cior
tan, la clasa A3, modelul său 
atingînd viteza de 156,522 
km/oră, mai mare cu aproa
pe 15 km decît vechiul re
cord, care de asemenea, îi 
aparținea. Recordmenul... re
cordurilor din primele zile 
ale întrecerilor rămîne însă, 
coechipierul său Friederich 
Csaszar. Astfel, la teleghi
date, clasa Fl V15 a scos 
un timp cu 3,60 secunde, mai 
mic decît cea mai bună per-

cosmice
cercetări științifice „Saliut-6" 
— „Soiuz-29"

WASHINGTON 17 (Ager
pres). - Vineri, a fost lansat 
la Cape Canaveral satelitul 
american pentru studierea 
mediului înconjurător 
,,Goes-C", care s-a plasat pe 
o orbită geostaționară, dea- 
supra Oceanului Pacific și va 
furniza date meteorologice, 
oceanografice și hidrologice.

F IE peste 1 kg, diferența de 
secuiide este neașteptat de 
mare - 16 (40 față de 56). 
întrecerile de ieri pot oferi 
încă multe surprize plăcute, 
întrucît secretariatul com
petiției nu a reușit să alcă
tuiască toate clasamentele la 
teleghidate. Asupra valorii 
crescute a Competițiilor din

ruj comisiei centrale de mo- 
delism din cadrul federației 
de spec a: fate, ing. Silviu Mo- 
rariu (de origine din Petro
șani), carene declara: „Ne-a 
impresionat, judecind după 
calitatea medie a modelelor 
și participarea superioară 
față de anii trecuți, n velul 
crescut al întrecerilor. De alt
fel, acest lucru este demons
trat, și de lupta strînsă care 
se dă între Jiul Petroșani și 
tormațuie gălăjerie pentru ocu
parea primului loc pe echi
pe. Gazdele s-au dovedit su
perioare la clasele de tele
comandă și glisoare".

In dimineața zilei de 
tăzi (începînd cu ora 8) 
avea loc tentativele de 
cord și demonstrațiile

drila" navomodelismului

as- 
vor
re- 

. ., unor 
sportivi de elită din „esca-

Astăzi, „Cupa României^ la fotbal
Astăzi, pe terenuri neutre, 

se vor disputa semifinalele 
„Cupei României" la fotbal. 
Pe stadionul Republicii din 
Capitală este programată 
partida dintre echipele Uni 
versitatea Craiova și Poli' 
tehnica lași, iar la Sibiu se 
vor întîlni formațiile F.C. Ar-

I
I
I
I

GUVERNUL CIPRIOT nu 
va legaliza niciodată diviza
rea Ciprului - a declarat, vi
neri, la Nicosia, la reîntoar
cerea din vizitele întreprinse 
în S..UA., Franța și Grecia, 
președintele Ciprului Spyros 
Kyprianou, „Această divizare 
este rea alît pentru cipriotă 
greci, cît și pentru cei turci" 
- a spus el, precizînd : „Da
că ea continuă, va deveni o 
sursă de noi aventuri în a- 
ceastă regiune". Spyros Ky
prianou a menționat că gu
vernul său va acționa, în con
tinuare, pentru reglementa

rea problemei cipriote, în 
conformitate cu reozjuțiile 
O.N.U.

LA 17 IUNIE A SOSIT IN
TRO VIZITĂ OFICIALĂ LA 
SOFIA șeful statului Jama- 
hiria Arabă Libiană Populară 
Socialistă, Moammer El Ged- 
dafi. După cum transmite a- 
genția B.T.A., el va avea 
convorbiri cu Todor Jivkov, 
prim secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al R.P. Bulgaria, 
în legătură cu posibilitățile 
de dezvoltare a colaborării 
economice bilaterale, anunță 
agenția B.T.A. Vor fi abor
date, de asemenea, proble
me internaționale de inte es 
comun.

LA CENTRUL CINEMATO
GRAFIC MAROCAN din Ra
bat a avut loc o întîlnire a 
actorilor și realizatorilor co
producției cinematografice 
româno-marocane „Brațele 
Afroditei", cu oameni 
cultură și reprezentanți 
presei marocane.

Filmările care se fac 
întregime în Maroc sînt 
proape încheiate.

de
oi

tă
a-

mânesc, urmînd ca la vre
mea amiezii să se desfă
șoare festivitatea tinală a 
campionatelor naționale.

Rezultate tehnice : GLI- 
SOARE seniori, clasa A 1 : 
Leoni.n Ciortan; A2; Leon- 
tin Ciortan; A3: Leoritm 
Ciortan (Jiul Petroșani); B 1 : 
Sorin Pîrloagă (Energeticia- 
nul București), Ștefan Pop, 
Ernest Romanciuc (ambii de 
........ . PROPULSATE, EH,

Adalbert Muneran
la Jiul) ; 
seniori :
(Voința Arad), Gh. Bardaș 
(C.M.N. București), llie Gaș
par (Jiui) ; juniori : Al. Ghețu 
(Cetatea Giurgiu), Sorin Cre- 
ju (Delta Tulcea), Adrian Vă- 
soi (C.S.U/ Galați); E K, se
niori : loan Ciobanu (Voin
ța Arad), Gh. Szucz (Voin
ța Arad), Petru Sântei (Tex
tila Sebeș); juniori : Ștefan 
Ghețu (Cetatea), Valentin 
Sechilâ (Delta Tulcea), Ma
rian Popa (C.S.U. Galați); 
E X, seniori : Nieu Mitu 
(C.S.U. Galați), Constantin 
Tudorașcu (Portul Constanța), 
Ernest Romanciuc (Jiul) și Lu- 
c an Stra,mei (Rapid Arad); 
juniori : L că Epure (Liceul 
de marină Galați), loan Dru- 
lă (Jiul) Marian Popa (C.S.U.

' ' , " ; Brâileanu
Tulcea). Sportivii sub- 
au intrat în posesia 
de campion național.

Ion VULPE

Galați) și Vasile
(Delta 
liniați 
titlului

Satu 
vor

ra-
alterna-

geș Pitești și Olimpia 
Mare. Ambele jocuri 
începe la ora 16.

★
Posturile noastre de 

dio vor transmite, aiienm- 
tiv, aspecte de la cele două 
meciuri semifinale.

(Agerpres)
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