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Vizita de stat a tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu, 

impreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, 

in Republica Turcia
Continuarea convorbirilor oficiale

Decada producțiilor record
Zilnic, noi succese 

în întrecere
Continuînd șirul succe

selor repurtate în majori
tatea zilelor „Decadei pro
ducțiilor record11, colecti
vele de mineri, ingineri și 
tehnicieni ale întreprinde
rilor 
ja Și 
trat, 
mai, 
cărbune peste cele planifi
cate. în decurs de o săptă- 
mînă. cele trei unități mi
niere au reușit să extragă 
— împreună — peste plan, 
3650 tone de cărbune: mi
na Petrila 1600 de tone, 
iar colectivele de la Paro- 
șeni și Dîlja peste 1000 de 
tone fiecare. Cele trei în
treprinderi miniere intră 
astfel în perioada de final 
a lunii cu depășiri ale 
sarcinilor fizice, cu hotărî- 
rca de a majora în conti
nuare contribuția la creș
terea producției de căr
bune.

miniere Petrila, Dil- 
Paroșeni au înregis- 
din nou, vineri, 20 
producții fizice de

brigada 
Grigore 
sectorul 
se în-

de 
de la 
Lonea,
rezultate deo- 
rodnice in pe-

Minerii din 
condusă 
Mindruț 
IV I.M. 
scriu cu 
sebit de
rioada care a trecut din 
acest an. In imagine, șe
ful de brigadă cu ortacii.

w

< într-o singură zi, 
1406 tone peste prevederi 
Angajați plenar pentru 

îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor de plan șl a 
angajamentelor asumate 
în întrecerea socialistă, 
minerii și mecanizatorii 
de la cariera Cîmpu lui 
Neag au extras în ziua 
de 20 mai a.c. 140G tone 
de cărbune peste preve
deri. Este demn de re
marcat faptul că de la 
începutul lunii mai acest 
harnic colectiv a extras 
o producție suplimentară 
de 8453 tone de cărbune. 
Astfel de la încep,utul a-

X

Trofeul ncului încadrat**

nuliii pînă în 1 
prin raportarea a 
30 000 tone de < 
peste sarcinile 
angajamentul 
pentru primele 
mestre ale anului în în
trecerea socialistă a 
îndeplinit înainte de 
men.

Prin faptele sale 
muncă acest harnic 
lectiv se situează în 
zent pe primul loc 
întrecerea socialistă 
Valea Jiului. (V.S.)

prezent, 
i peste 
cărbune 

de plan, 
colectiv 

două tri-

fost 
ter-

de 
co

pie- 
în 

din

sR

• ■

inițiativă muncitorească 
de mare valoare în sprijinul

O

stabilizam efectivelor

Simbătă la Palatul Cian- 
kaya, din Ankara, au fost 
reluate convorbirile ofi
ciale dintre președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, Nicoiae Ceaușescu, și 
președintele Republicii Tur
cia, Kenan Evren.

în cea de-a doua rundă 
a convorbirilor a continuat 
schimbul de vederi asu
pra principalelor probleme

internaționale precum și 
a întăririi conlucrării din
tre România și Turcia pe 
arena mondială.

Președintele Nicoiae 
Ceaușescu și președintele 
Kenan Evren au exprimat 
hotărîrea României și Tur
ciei de a îs țări conlucra
rea în cadrul O.N.U. și 
pe arena mondială pentru 
a-șl aduce o contribuție

sporită la rezolvarea ma
rilor probleme care con
fruntă omenirea, pentru 
înfăptuirea idealurilor de 
pace, progres și bunăstare 
ale tuturor popoarelor.

Convorbirile au decurs 
în aceeași atmosferă de 
cordialitate șl prietenie, 
de înțelegere și stimă re
ciprocă.

înalții oaspeți, în regiunea Antalya
Președintele Republicii 

Socialiste România, tovară
șul Nicoiae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
au plecat, sîmbătă după- 
amiază, într-o călătorie în 
regiunea Antalya, din su
dul Turciei.

înalții soli ai poporului 
român sînt însoțiți de per
soane oficiale române și 
turce.

De la reședința ce le-a 
fost rezervată pe timpul 
șederii la Ankara, coloana 
oficială de mașini, escor
tată de motocicliști, s-a 
îndreptat spre aeroportul 
„Esenboga11.

Pe întreg traseul par
curs de coloana oficială, 
pe marele bulevard Ata
turk, care traversează pe 
o lungă distanță capitala 
Turciei, în noile cartiere

ale acesteia, ca și în par
tea veche a Ankarei, uti 
mare număr de cetățeni a- 
clamă pe înalții soli ai po
porului român, salută cu 
căldură și cu multă prie
tenie pe președintele Româ
niei. Mulțimea flutură ste- 
gulețe ale celor două țări, 
buchete de flori, scandea
ză cu însuflețire : „Turcia

(Continuare în pag. a 4-a)
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Săptămînă hotărîtoare 
pe șantierul extinderii

i

Luna manifestărilor
politico-ideologice, 

cultural-educative și sportive

I

I
r.

nul — școală a vieții 
lective, de educare 
munistă a tinerilor11, 
țiunea se va încheia 
un spectacol de muzică 
ușoară și folk. • La Vul
can, între orele 
C.M.E.F.S. și 
școlii generale nr. 1 
localitate vor 
festivalul voleiului 
cănean. Casa 
din Uricani 
o acțiune a 
orășenesc de

co- 
CG- 
Ac- 
cu

I I

„Faptul zilei11 de la mi
na Lupeni a inserat în- 
tr-una din edițiile sale re
cente lista tinerilor care 
au cîștigat „Trofeul noului 
încadrat11, adică premiile 
I, U și lit ale concursului 
organizat in cadrul acestei 
valoroase inițiative munci
torești a'ind drept obiec
tiv stabilizarea efectivelor. 
Cîștigătmij sînt Eugen Mi- 
clea d'.ti brigada cunoscu
tului miner Aurel Manda, 
dintr-unul din marile a- 
bataie mecanizate ale sec- 
tc.rului IV (.ocul I), Gheor- 
gi:e lferțug din brigada 
Iui loan Rotaru din secto
rul V (locul II), Ion Mă- 
nesc !, din brigada lui 
Dumitru Bobec din secto
rul II și Dan Vătămăniuc, 
din brigada lui Petre Bel- 
be din sectorul VI (ambii 
pe locul III). Sînt tineri 
care după 6 luni de la de
clanșarea concursului au 
obține’ . inctajul maxim 
și prin aceasta trofeele 
— sim e ticele lămpi de 
miner și cile un premiu 
de 700. 500 și. respectiv 
300 de lei.

Despre criteriile inițiati
vei. despre modul cum a fost 
urmărită integrarea tine
rilor în aceste cri
terii am avut o dis
cuție cu Silviu Năstase,

secretarul comitetu
lui U.T.C. ai minei. Im
portant de reținut este fap
tul că organizatorii con
cursului — comitetul U.T.C, 
și comitetu sindicatului 
minei — au stabilit crite
riile în funcție de obiecti
vul fundamenta, pe care 
și-l propune inițiativa; sti
mularea și sprijinirea tine
rilor nou încadrați pentru 
a se integra în meseria 
aleasă — mineritul, în ac
tivitatea productivă din 
s ibteran. Criteriile gene
rale prevăd . realizarea 
producției fizice planifica
te și a sarcinii de creștere 
a productivității muncii 
pe brigadă — in cazul ti
nerilor din formațiile de 
lucru și pe sector, in căzu, 
tinerilor din echipele de 
deservire. Criteriile pre
văd, de asemenea, partici
parea la cursurile de cali
ficare, precum și respec
tarea disciplinei . ' 1.
gice și de muncă (prezen
ța la lucru, respectarea 
prevederilor NDP.M etc) 
și participarea la acțiuni 
cultural-educative. Aceste 
criterii au fost populariza
te prir panouri și afișe

loan DUBEK

tehnolo

noului
De ieri, pe șantierul ex

tinderii Teatrului din ~ 
troșani s-a consemnat 
eveniment deosebit: 
minarea lucrărilor 
construcții, 
din echipa condusă 
Alexandru Moldovan
Ioan 
ultimele finisări în plăci 
de marmură. 
Ștafeta au 
preluat-o ins
talatorii, e- 
lectricienii și

specialiștii 
de la „Decorativa" din 
București. La prima oră, 
ieri, in sala teatrului era 
aplicată mocheta pe 
mai mult din jumătatea 
suprafeței totale. Mai 
trebuiau montate și câte
va lambriuri la fosa sce
nei. Maistrul Ladislau 
Max. șeful punctului de 
lucru era plecat să rezol
ve cîteva probleme urgen
te. Șeful șantierului . 1
Deva, ing. Avram Tomuș, 
care de mai bine de do
uă săptămîni este pre
zent zilnic pe șantierul 
teatrului pentru a coordo
na „asaltul final" ne-a 
informat că de mîine for- (Continuare in pag. a 2-al

Pe
tin 

ter- 
de 

Mozaicarii 
de 
și 

Filip au executat

însemnări
DE REPORTER

teatru
mafiile de lucru 
cepe curățenia 
lă premergătoare 
tirii pentru recepție.

Săptămina care urmea
ză este hotăritoare pentru 
finalizarea ultimelor mon
taje interioare. Un dele
gat al T.C.H. este aștep
tat dintr-un moment 

altul să 
sească 
Cimpina 
cele două 
blouri 
distribuție

vor in- 
genera- 
pregă-

I
I

Și acum, la sfîrșit de 
săptămînă, sînt progra
mate acțiuni interesante 
și atractive în cadrul Lu
nii manifestărilor politi
co-ideologice, cultural-e
ducative și sportive „Lau
dă omului muncii și crea
ției sale11.

• Comitetul orășenesc 
al U.T.C. Lupeni își pro
pune pentru azi, la ora 9, 
organizarea unei mese 
rotunde pe tema „Cămi-

9—11, 
conducerea 

din 
organiza 

vul- 
de cultură 
găzduiește 

Comitetului 
cultură 

educație socialistă, 
genericul „Mari 
nalități din istoria 
triei, oglindite în 
românesc11. • începînd de 
astăzi, pînă în 28 mai, în 
orașul Lupeni se va des
fășura săptămina activi
tăților politico-educative, 
cultural-artistice și spor
tive pionierești „Pionie
rii, flori de mai11. (Mircea 
BUJORESCU)

Și 
sub 

perso- 
pa- 

filmul

(Continuare in pag a 2-a)

j

in 
so- 

de la 
cu 
ia
de 

a 
energiei electrice nece
sare instalării orgii de 
lumini. Orga de lumini 
a sosit mai de mult. E- 
lectricicnii, instalatorii 
și decoratorii vor lucra 
zi și noapte pentru a-și 
respecta cuvîntul dat. In 
aceste zile fierbinți, pe 
șantierul extinderii tea
trului alături de betoniș- 
tii lui Nicoiae Brașovea- 
nu și Nicu Peștiu, sudo
rul Ionel Pintea, montorii 
din echipele conduse de 
Ioan Bizon, Ion Drago- 
mir și Ioan Roca, au fost

Viorel STRĂUȚ

r
i

I
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Mușcate la
Sufletul, totdeauna stă- 

pînit de dorul meleaguri
lor și obiceiurilor de la 
țară, mi-a fost realmen
te răscolit cînd am zărit 
acele flori roș-portocalii. 
Era o dimineață însorită, 
la spartul zorilor, iar 
geamurile în spatele că
rora se vedeau glastrele 
cu mușcate fuseseră pri
mele spălate ale blocului 
abia înălțat. Am crezut 
că ghicesc, deși Construc
torii mai trebăluiau 
jurul blocului, că 
din viitorii posesori
zecilor de apartamente 
terminate „primise che
ia11, și că, în plus, iubea 
intens florile. Se vede că, 
de aceea, prima sa grijă 
a fost să le asigure lu
mina. Mobila, probabil,

în 
își 
lo-

~T

I
I
I
I
I

în 
unul

ai

fereastră
nu era încă așezată 
casa nouă, dar florile 
primiseră, cele dinții,
cui preferat în aparta
ment. Acele mușcate la 
fereastră reprezentau 
bucuria de a trăi, erau i 
însemnul trăiniciei, al ) 
„temeliei de piatră'1 pen- ) 
tru casa zecilor de fami- 1 
Iii beneficiare do locuin- | 
ță nouă în noul bloc. 1

Am judecat atunci că J 
pentru mulți dintre cei-j 
ce vin și rămîn in Valea 
muncii noastre, materia
lizarea năzuințelor <_
bine începe cu o 
nouă, la a cărei frumu
sețe mai adaugă, pentru 
a întregi bucuria, muș
cate la fereastră...

— ia
de 

casă

A. HOFFMAN
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Calitatea învățămîntului 
este integrată în pregătirea 

temeinică a elevilor

Saptăinînă hotărîfoare

După o comportare re
marcabilă a formațiilor 
artistice în faza județea
nă a actualei ediții a 

Festivalului național ,,Cîn- 
tarca României", monta
jul literar-muzical evo- 
luind și în faza republi
cană. după obținerea a 
două locuri întii la faza 
județeană a olimpiadei 
de matematică și fizică
— prin elevul Dan Co- 
mănescu (clasa a IX-a S)
— Liceul industrial din 
Petroșani a avut o com
portare deosebită și la 
faza pe minister a con
cursului pe meserii, ob- 
ținînd trei locuri întii 
prin elevii Lucian Pețri- 
șor (clasa a Xll-a E), Le- 
nuțu Mălină (clasa a Xl-a 
A) și Vistian lloalgă la
nul l B. școala profesio
nală), aducind cinste șco
lii, calității învățămîn
tului din municipiul șl 
județul nostru.

De remarcat este faptul 
că toți trei elevii au ob
ținut nota maximă la 
proba practică, desfășu
rată la I.M. Dilja, cons- 

tind in montarea trans
formatorului de 370/24 V 
pentru alimentarea cir
cuitelor ele comandă din 
cofretcle antigrizutoase 
(meseria de. electrician de 
mină) șt controlul unui 
front ele lucru și perfo
rarea unei găuri după o 
direcție dată (meseria ele 
miner).

Aceste rezultate prin 
rare se continuă tradiția 
frumoasă a liceului la 
concursul pe meserii sînt 
rodul seriozității acestor 
elevi fruntași ai școlii, 
(Petrișor obținînd media 
generală 9,49 pe trimes
trul al Il-lea, iar ceilalți 
doi în jurul notqri de 9), 
al condițiilor pe care 
școala le creează elevilor 

de a se pregăti temeinic 
pentru muncă, pentru 
viață.

De altfel cei trei elevi 
mai au la activul lor par
ticipări în anii preccdenți 
la olimpiadele școlare, 
fapt care le-a dat o ex
periență de concurs re
licfind totodată și pasiu
nea lor pentru cercetare, 
pentru învățătură, pen
tru meseria aleasă.

Să-i felicităm pe acești 
uteciști de frunte ai Li
ceului industrial din Pe
troșani și pe cadrele di
dactice, ingineri și maiș- 
tri-instructori, care s-au 
ocupat de pregătirea lor 
generală și de concurs.

Prof. Mircea MUNTEAN!)

la 
de 

Se

cii 
să 

cont ribuția 
au dat un 

îndeosebi 
finisărilor

prezenți și elevi de 
Liceul economic și 
drept administrativ, 
ful de lot Mircea Chiri- 
lă de la T.C.H., șantierul 
1 Deva, ne-a vorbit 
căldură, insistînd 
menționăm 
elevilor, „care 
ajutor prețios, 
la urgentarea 
ext erioare".

Împreună cu 
vram Tomu.ș, 
cu 
lui, ocolind partea mo-
chetată. Scena, principa
lul obiectiv unde sînt
concentrate forțele mon
tărilor și decoratorilor.

ing. A- 
pălruncleni 

grijă în. sala teatru-

Acțiunea de amenajare 
și înfrumusețare în jurul 
blocului 1 de pe strada 
Venus din cartierul Aero
port Petroșani a început 
încă din primăvară. După 
ce au făcut curățenie, au 
săpat rondurile și amena
jat zonele verzi, au plan
tat arbori și arbuști orna
mentali aduși prin străda
nia tovarășei Ana laconi 
președinta asociației de 
locatari nr. 8, au sădit 
flori. Pentru a proteja fru
mosul creat împotriva ce
lor ce nu-1 știu păstra, au 
împrejmuit zona verde cu 
un mic gărduleț. Era as- 
pectuos gărdulețul nimic 
de zis. dar parcă tot mai 
frumos ar fi dacă l-am 
vopsi și-au zis locatarii. 
Sidi Marinescu s-a ocupat

Tavanul își etalează de
ja cele 1300 corpuri de 
iluminat îngropate in 
lambriuri. Tonurile inti
me ale pereților imbră- 
cați in lambriuri, lasă 
să se întrevadă ceva din 
frumusețea și originali
tatea sălii. Foaierul se 
poate vedea în toată 
splendoarea sa. Creatorii 
acestui obiectiv încep 
să se retragă.

Să ne gin dim 
noștință și stimă la 
meroșii constructori, 
cei ce prin munca 
au făurit o operă , 

cu recu- 
nu- 

la 
lor 

origi-

Frumosul la el acasă
de procurarea vopselei și 
în ziua de 15 mai Gheor- 
ghe Matei, Mitică Dăscăles- 
cu. Nicolae Temereancă, 
Carol Mailat, Rudolf Pi- 
tr'ea. losif Șaros, Aurel 
Niehita și Mihai Brînză, 
responsabilul' blocului au 
dat cu un strat protector 
de miniu de plumb. Dar 
o culoare vernil ar fi par
că mai aspectuoasă, așa că 
în curînd gărdulețul va 
fi revopsit. Locatarii mai 
intenționează să amenaje
ze o alee frumoasă, să 
zugrăvească casa scărilor 
și să extindă locul de joa
că pentru copii.

Pentru a realiza ce și-au 
propus solicită sprijin ca 
un buldozer să niveleze 
mormanul de pămint de 

acum 
municipiului 
personalita- 

Siniem con- 
montorii își 

cuvîntul 
in curînd 

în 
teatru, 
aclori- 

renu- 
marelui 

scrisoare 
primul

a
„O

Este

nală, noul sediu al tea
trului. care alături de 
stadion și magazinul uni
versal dau de pe 
reședinței 
Petroșani o 
te distincta, 
vinși că și
vor respecta 
dat, astfel incit 
vom putea viziona 
sala noului nostru 
in interpretarea 
lor din Petroșani, 
mita piesă 
Caragiale 
pierdută".
spectacol — semnificativ 
— care va fi urmat de o 
suită de manifestă' i cul- 
tural-artistice de mare 
atracție și prestigiu.

lingă terenul de joacă pen
tru a-1 extinde și amena
ja în continuare o nouă 
zonă verde. Ar mai dori ca 
refugiul pentru pietoni, 
din fosta stație de autobuz, 
care prin aspectul de a- 
cum dăunează esteticului 
să fie dus și amplasat în 
altă parte. Locuitorii blo
cului ar mai dori un indi
cator de restricție pentru 
mașini care, de cînd ACR- 
ul își desfășoară în a- 
propiere activitatea, circu
lă cu viteză ce pune în pe
ricol viața pietonilor. Deci 
încă mai sînt multe de fă
cut iar locatarii pun cu 
plăcere mina la muncă, 
dar doresc să se țină seai 
ma și de propunerile lor.

D.C.

„Trofeul noului încadrat"
(Urmare din pag. I)

pentru a fi cunoscute de 
toți tinerii, iar lunar s-au 
întocmit punctajele obți
nute de tinerii care aplică 
inițiativa și au fost popu
larizate, fie prin gazeta 
„Tineretul și producția", 
fie la panoul „Faptul zi
lei".

Desigur, reluarea acestei 
inițiative după cîțiva ani 
de... uitare și finalizarea 
ei după 6 luni de la a- 
plicare constituie o între
prindere demnă de laudă, 
o acțiune care vine Sn 
sprijinul nemijlocit al sta
bilizării noilor contingente 
de mineri de care mina 
are mare nevoie. Conș
tiente de această cerință, 
comitetul U.T.C. și comi
tetul sindicatului sînt pre
ocupate — și e firesc să 
fie așa — de aplicarea în 
continuare a inițiativei. în 
acest scop, la ora actuală 
se întocmesc în cadru) sec
toarelor evidențele cu ti
nerii nou încadrați în ul
timele 3 luni, urmînd ca 
de la 1 iunie inițiativa șă 
fie reluată pentru urmă
toarele 6 luni. După învă
țămintele ediției recente 
a concursului, organiza
rea noii ediții impune cî- 
teva cerințe pentru a con
feri inițiativei o eficiență 
sporită. Este necesară, mai 
ales, o conlucrare mai ju
dicioasă între organizați
ile de tineret, sindicat și 
cadreld tehnice din sectoa
re în urmărirea compor
tării tinerilor, în soluțio
narea problemelor comple

xe cu care se confruntă 
în primele luni după în
cadrare, de organizarea u- 
nor acțiuni specifice pen
tru această categorie de 
tineri, acțiuni menite să 
le dezvolte pasiunea pen
tru minerit, responsabili
tatea față de însușirea și 
practicarea acestei profe
siuni frumoase și mult 
respectate.

Pentru că 
generoase ale 
— stabilizarea 
integrarea lor în exigențe
le mineritului, deci .o 
muncă disciplinată, res

obiectivele 
inițiativei 
tinerilor,

ponsabilă, preocupare pen
tru însușirea meseriei, 
pentru perfecționarea pro
fesională — merită o a- 
tenție pe măsură. Popu
larizarea criteriilor ini
țiativei la declanșarea con- 
cursului și a câș
tigătorilor trofeelor prin 
afișaj este încă prea pu
țin. Deci, și propaganda 
vizuală, dar, mai a’.cs, 
birourile U.T.C. din sec
toare, brigadierii, perso
nalul tehnic trebuie să ai
bă in permanență în a- 
tenție comportarea, evo
luția profesională ă tine
rilor la locul de muncă,
în cămin, in viața obșteas
că, să le popularizeze re
zultatele, preocupările. 
Substanța, permanența și 
eficiența acestei preocupări, 
n-ar fi decît în beneficiul
minei, al asigurării ei cu
cadre pe măsura exigențe
lor producției. Fiind jus
tificate, aceste preocupări 
sînt și necesare I

EAc-Urtbli PENTRU MI
NERI. Ieri, 120 de mineri 
din sectorul II al I.M. Pe-

fost
ex-

Itrila, sector fruntaș în în
trecerea pentru mai mult 
cărbune și membri ai fa- 

Imiliilor lor, au plecat în- 
tr-o excursie de agrement 
în stațiunea Geoagiu-Băi. 
Ex. rsia, organizată de 
comitetul sindicatului și 
c.o.m. al minei pentru co
lectivele cu merite deose-

bite în producție, este a 
cincea de acest fel. Dc la 
începutul anului, au 
organizate asemenea
cursii pentru sectoarele 
VII, VIII, XI și III.

FORMAȚIA DE TEA
TRU a clubului sindicatu
lui 
un 
lor 
de

susținutdin Lupeni a 
program în fața tlneri- 
locatari ai 
nefamiliști nr. 10 

localitate. Programul 
cuprins fragmente din 
sa „Opinia publică" 
Aurel Baranga și schițe 
din opera scriitorului d. 
Ilașck, la care și-a adus

căminului 
din 

a 
pie- 

de3“

ț
!

i ț

4

ȚESĂTORI A DE MĂTASE LUPENI

Oamenii au biruit
tn primele zile ale a- 

nului își începea activi
tatea în municipiul nos
tru o nouă unitate eco
nomică — Țesătoria de 
mătase din Lupeni — 
sporind astfel aportul in
dustriei ușoare la 
ducția industrială a Văii 
Jiului.

Am vizitat secțiile 
ductive ale noii 
economice. Mașini 
derne de mare producti
vitate și ‘complexitate, 
strunite cu pricepere șl 
dexteritate de fiicele și 
soțiile minerilor ce for
mează in majoritate a- 
ccst colectiv. Condiții

pro

pro- 
unități 

mo-

deosebite de muncă au fost 
create prin grija partidului 
și statului nostru, perso
nal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului. și noi 
meserii, inexistente pînă 
în prezent pe aceste me
leaguri, ca țesătoare, ur
zitoare. ancolatoare, firă- 
reasă. Viorica 
Doina Popescu, 
Hajnallca, Niculița 
firărese, Viorica 
neanțu, Ruxandrâ 
lă, Emilia Buican, 
ria Muntean, 
llăfăială, ' Clara 
— țesătoare, loan 
Cornel Ardelean, Ion Bu-

Duma, 
K allay 

Luca, 
Ilăm- 

Samoi- 
Vale- 

Mariana
Makdy
Duma.

grâul începutului
ciu, Virgil Cirdeanu — 
ajutori de maiștri, sînt 
doar cîțiva dintre frunta
șii evidențiați deja in 
ceea ce privește produc
ția realizată, calitatea 
obținută.

Lingă o mașină de ur
zit am întilnit-o pe Ga- 
rofița Corpodean, o ti- 
nară trecută nu de mult 
de vtrsta adolescenței, 
înconjurată de o mulți
me de fire foarte sub
țiri — peste cincispre
zece mii la număr. Ur
mînd fluxul tehnologic, 
lingă mașina de ancolat, 
Viorica Bal și Viorica 
Marian supraveghează

aportul și grupul folk al 
formației de teatru. Lunar, 
formațiile artistice ale clu
bului prezintă 2—3 pro
grame în fața tinerilor din 
cămine.

POLUARE. Timpul de 
odihnă a] locatarilor blocu
rilor petrilene din cartie
rul 8 Martie este adesea 
dijmuit după-amiaza de 
casetofoanele și alte apa
rate, care degajă prea 
mult... zgomot muzical. 
Respectul față de concetă
țeni ar trebui să regleze 
butoanele aparatelor pînă 
la limita acceptabilă, adică

să fie înlăturată poluarea 
sonoră !

BRIGADA ȘTIINȚIFI
CĂ a Casei de cultură din 
Petroșani a avut vineri o 
întîlnire la căminul T.C.I-I. 
cu muncitorii construe- i 
tori din localitate. Dialogul | 
purtat cu acest prilej 
avut ca temă ,.Omul 
sănătatea".

Rubrică realizată de
Dan STEJARI’

a
si

„apretarea" firglor pen
tru ridicarea rezistenței 
lor mecanice înainte de 
a fi introduse la țesut. 
Ne-am oprit fascinați în 
fața mașinilor de țesut 
pentru a urmări cu cîtă 
dexteritate degetele Ele
nei Sebișan, Violetei Sza
bo, Ilenei Moldovan, Flo- 
ricăi Frandes și 
altor tinere — căci 
buie să spunem, 
tul formează în 
late acest colectiv 
xează mii de fire 
copice pe făgașul de urmat.

Lingă o mașină de țe
sut, maistrul loan Im- 
brea, șeful secției prepa- 
rație-țesătorie. Il rugăm 
să ne dea relații despre 
„startul"

— Ca 
,startul" 
ftcil. In 
dere nouă sînt oameni 
noi și mașini noi cărora 
le trebuie făcut „rodajul”. 
Acomodarea unora cu 
alții s-a făcut relativ re
pede, activitatea 
în prezent fiind 
demaraj bun.

Vom reveni in 
acestui colectiv 
resc pentru a 
primele succese in activi
tatea lor, activitate ce se 
dovedește încă de pe a- 
cum că tinde spre încu
nunarea numelui, unității 
cu renume.

Ștefan NEMECSEK

multor 
tre- 

tinere- 
majori- 
— fi- 
micros-

I

I

T

acestut colectiv, 
orice început și 
nostru a fost di- 
orice întreprin- 

sînt 
noi

noastră 
u tin

mt) tocul 
muncito- 

consemna

Notă CINE PLĂTEȘTE ?
Deficiențe cu privire la modul în care se ridică 

i laptele contractat de locuitorii din Iscroni au existat 
î și în anul trecut. Din păcate, ele se mențin și în a- 
i cest an. Dacă mergi așa într-o doară Ia magazinul a- 
i limentar nr 56 din Iscroni, unde se colectează lapte- 
ț Ie contractat, constați cu ușurință acest lucru. Fabri- 
I ca de produse lactate nu ridică laptele la timp și a- 
1 costa se alterează. Din cauză că nu mai are bidoane 
i in care să-1 colecteze pînă se ridică, vinzătoarea ma- 
1 gazinului îi sfătuiește politicos pe ței ce vin cu lapte 
î să-l lase în vasele cu care I-au adus. Așa a făcut 
I în zilele de 16—18 și 20 mai, tovarășul IJurlec loan 
î Iui Gheorghe. A lăsat omul laptele în vasele lui, dar 
’• de ridicat nu s-a ridicat, ci s-a alterat. Acum se pune 
î pe bună dreptate întrebarea : cine plătește laptele 
î alterat? Evident <ă trebuie să-I plătească cel vinovat. 
I (D.C.)
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Dionysos—zeu traco-dac?
s-a pus 

noastre ; ea arc 
de cel puțin un 
esența ei constă 

dacă Dio- 
bi necunoscut 

rec, nu 
originea 
S-a e- 
potrivit 

ca i- 
dc 

și po- 
răsăritu) 
, deci 

alții, greci și 
moștenit. A- 

sale dc 
viței de

Problema nu 
în zilele 
vechime 
secol și 
în întrebarea 
nysos, zeu 
al panteonului gr 
își trage cumva i 
din lumea tracă, 
mis și ipoteza 
căreia el a apărut 
dec. in amalgamul 
credințe, obiceiuri 
poare născute în i 
Mării Mcditerane, 
și unii și 
traci să-1 fi 
tributele : 
vegetației, 
înc.olțirii plantelor, 
sență o zeitate a 
și morții, îl fac să 
copie grecească a 
zeu din panteonul 
S-a încercat o identifica
re a zeității grecești cu 
•Sabazios, dar trăsăturile 
acestuia din urmă nu ne 
sînt suficient de clare, 
astfel că posibilitatea de 
a-i apropia este riscantă, 
în ultimii ani iși face 
toc interesanta idee că 
Dionysos este un Zalmo
xis adoptat de greci. Os
moza culturală intre po
poare diverse dar vecine 
este de înțeles ; nu se 
pune acum problema am- 
plorii acestui schimb de 
o parte și alta, ci a e- 
xistenței sale. După cum 
știm, Zalmoxis era o zei
tate a pămîntului si sub- 
pămîntului in „stăpîni- 
rea“ sa găsindu-se lumea 
vegetală cu veșnica ei 
devenire, viața și nega
ția ei. Mama lui Diony
sos se numește — potri
vit mitului — Semelo, 
nume traco-frigian cu în
țelesul de Pămîntul Ma
mă. în sfera de atribute 
a zeității trace, relația 
zeu-pămînt este de pri-

zeu al 
vie, a 
in e- 
vieții 

fie o 
unui 
dac.

tie

Cu

cu

mă importanță, 
un amănunt nu
semnificație care ar indi- două zeități. După cum
ca zeul dc „import”. Mul- SC știe," dacii organizau
tă vreme Dionysos nu a în sezonul dc primăvară
avut un loc de drop t în- u n anumit fe 1 de petre-
tre zeii titulari ai elini
lor. Homcr ne spune că 
exista o „anumită reține
re" a populației grecești 
față de acest zeu „străin". 
Miturile grecești ne înfă
țișează zoii băștinași prin
și într-o activitate cvasi- 
umana ce sc desfășoară

Sîntem dintotdeauna 
pe aceste locuri

între cer și marc Diony
sos, în schimb, domină 
aspecte tulburătoare ale 
existenței omului și vie
ții vegetale. Herodot a- 
flat și el aproape de iz
voarele mitului apreciază 
că Dionysos a fost „in
trodus tîrziu", iar Erwin 
Rohde merge mai depar
te, considerîndu-1 drept 
un zeu trac. Mitul grec 
îi atribuie acestui zeu o 
dispariție și apariție pe
riodică, dai- exact ace
lași lucru — o ocultație 
urmată de epifanie — se 
petrece și cu Zalmoxis al 
dacilor ! Grecia — cu ex
cepția parțială a nordu
lui. este o țară uscată, 
cu un strat vegetal mo
dest, astfel că apare des
tui de probabil ca 
șia zeului să fie 
dacă ținînd seama 
puternica vegetație 
tentă în ținuturile 
te de populația respecti
vă. Dacă mitologia grea
că este destul de rațio- 
nalistă, singur Dionysos 
tronează asupra „miste
relor" făcind astfel o

cere, o ofrandă în cins
tea lui Zalmoxis. în tim
pul acestei sărbători, a 
cărei idee s-a perpetuat 
pină în zilele noastre, a- 
vea loc inițierea tinerilor 
războinici, a primirii 
cu drepturi depline 
sinul societății. Dar, 
grecii participau la 
bătorî cîmpenești prilejui
te dc epifania iui 
nysos I Cele mai 
se desfășurau în 
mgrtie-aprilie, iar 
participau la jocuri 
diverse întreceri, 
amănunt, 
bîrnă bine 
punct de 
trecerii, 
melor lui 
Zamoxis, 
ticilor că
„străin" și alte ‘corelări 
ne fac să acceptăm drept 
plauzibilă ideea că lu
mea traco-dacă a dăruit 
grecilor, un zeu.

Ca 
mersul pe 

unsă era 
atracție al 
Asemănarea 
Dionysos 
afirmațiile 
Dionysos

Viorel .MORARU

Cronică nerimată (97)

obîr- 
traco- 
și dc 
exis- 

locui-

• Unii oameni sînt ca aurul. Neavînd valoare 
întrebuințare, ajung însemne ale valorii.
• Să păstrăm cu grijă certificatele de naștere, 
ele ne putem justifica oricînd existența.
• Spre bucuria copiilor, pisicile au fost prevăzute 

cozi.

VaJeriu BUTULESCU

— Ionele, ce face mama 
ta ?

— Mama ? l-’ace ce vrea

i

I
I

tot

— Nu știu ce să mă 
cu nevastă-mea. Ce-i in 
pe-o ureche, ii iese 
cealaltă.

fac 
tră 
pe

zii

Umor

*

franceza ?
i nu, poate france-

jf

I
I

merge agale pe 
ducind vaca legată 

o

Vecina
drum ducind vaca 
cu lanțul, lin cunoscut
întreabă :

— Unde mergi, veeino ?
— La abator !
— Și cu vaca ce faci 7

Băiețelul
4r

iși întreabă
tată] :

— Nun iui știi bancuri
noi ?

— Nu I N-am mai auzit
nici unul. Dar tu ?

Eu, da.
Te ascult.
Da, dar nu sînt 

tine tatătru
pen

I
I
Il
ICulese de

D.R GALĂȚAN

BJB

Cititorii fotografiază

ploaie!

zici ca ti e buie s-o apucăm ?
Foto : Otto RESL1NG

ORIZONTAL: 1) Una 
care aduce ploaie (fig)... ; 
2) și alta fără nici o va- 
loarc (3 cuv) ; 3) A înlătu
ra efectele unor ploi to
rențial; — Gem 1 4) Nu 
duce lipsă — Erodat de a- 
pe ; 5) Un gol valabil — 
Tună și fulgeră prevestind 
o ploaie... de plumb ; 6)
Egee 1 — Se umflă la ploa
ie (pl) — Primele adăpos
turi 1 7) Prea tîrziu pentru 
a mai fi stropiți (fig) — 
Curs parizian de aPă... de 
ploaie ; 8) Urme că aici a 
fost furtună 1 — Timp căl
duros și foarte umed, la 
început de primăvară — 
începe alfabetul I 9) Semn 
că pe aici n-a mai plouat 
de mult — Antici locuitori 
ai acestui pămînț care a- 
dueeau jertfe ploii necesa
ră culturilor ; 10) Lăcărie

in final ! — Suprafață iri
gată — Ecoul primelor tu
nete ! 11) A ploua încet — 
Stropi de ploaie ! (pi).

VERTICAL : 1) Titan al 
romanului românesc (1880 
—1961), autorul povesti-

rii „Ploaie în păduri înde
părtate" ; 2) Numele antic 
ai Tebei — Cînd iți plouă

Sonetul de duminică
Duminica bătrînii-și țin cuvîntul 
cum l-au ținut in viața înțeleaptă 
mineri bătrîni, ce-au scormonit pămîntul 
< a să așeze adevăru-n faptă.

Ei spre nepoți scot perle dc-amintire 
le întocmesc in formele astrale 
cum au trăit măreața devenire 
prin anii cu valențe triumfale.

Ei au deschis spre viitor o poartă 
un fel de abataj în nesfîrșire 
de-au înflorit ideile în soartă 
și omul în explozii de-mplinire.

\zi spusa lor e reazem vieții tale, 
nepot al angajărilor totale !

Ioan Dan BALAN

Preveniti intoxicația cu» »

Atragem atenția, și pe 
această calc, asupra frec
venței crescînde a cazuri
lor de intoxicație cu plumb. 
In afara intoxicațiilor acu
te accidentale cu plumb, 
avem cazuri de intoxicații 
cronice. Acestea pot fi 
cauzate de folosirea vase
lor din ceramică smălțuite 
cu oxizi de plumb, cazane 
cositorite cu aliaje t 
în plumb, jucării 
plumb, plumbul din 
zină etc.

Personalul lucrător 
întreprinderile care 
zează plumbul este 
trolat periodic, incit
ajunge în secțiile noastre

Problema dificilă 
reprezentată du
de țuică preparată 
zâne cositorite 
Unii bolnavi ajung 
tal din cauza 
abdominale De

prezintă un bolnav 
subictcric, cu dureri 
dominate sub formă 
colică violentă. La 
sînt prezente astenia

palid, 
ab- 
de 

alții 
mar

cată, durerile In membre
le inferioare, pină la sen-

Sfatul medicului

E

ț
£

din 
utili- 
con- 

nu

este 
consumul 

in ca- 
.?u plumb, 

în spi
rt ureiili,- 

obicei, te

Priorități românsști
fotbal

— Prima dată în Româ
nia fotbalul începe să se 
joace în anul 1889, cînd 
Mario Gebauer, student, 
venind în vacanță din El- 

minge

zația de „picior de gumă". 
Se cunosc și cazuri 
jungere la secția de 
hiatrie cu 
encefalită 
tensiune 
tulburări 
somnie, 
ve
surditate).

Bineînțeles, a ,-zsle 
tome apar progresiv, 
sazcrih nctratale. -1 
soanele afectate se

de a- 
psi- 

de 
hiper-

fenomene
(cefalce, 

intracraniană, 
de echilibru, in- 

accese convulsi- 
tulbufări d<- vedere.

simp
la 

La per- 
mai

în casă (pi); 3) Are 
nevoie de ploaie — 
dința numismatică 
4) Fluviu european 
se după ploaie în grădi-

5) Sigiliu — Hotar
6) Un țipar mijlo- 

Popor european
ți- 
7) 

temporar 
apă de ploaie (pi) ; 8) 

azi, 
; 9)
pic.ă- 

pentru 
ploaie

mare 
Reșe- 

(abr); 
— le-

nă ;
(rej' ; 
ciu I
— Soarele deșertului, 
nutul unde nu plouă ; 
Tel I — Curs
de.
Trio ■ — Uteciștii de 
comuniștii de mîine ;
Abis 1 — Ultimele j 
turi 1 10) Șanț
scurgerea apei de 
pe marginea drumului 
în momentul de față; 11) 
Canal în țările de jos — 

,Apă de ploaie... măsurată
de meteorologi (pl).

Dicționar ; I PE EEMS.
Liviu BOT, 

student

I 
I 
I 
I 
i 
I 
I
I
I 
I 
î 
I 
i 
I 
i 
I

veția aduce pii 
dc fotbal.

• Primul me 
fotbal se jo 

mișoara în 2- 
septembrie 1902 
chipele orașelor 
și Lugoj.

— Prima echipă de fot
bal este „Olimpia" 
ia ființă în 
rești.

— Primul 
național” la 
ganizează în 
se joacă în două tururi și 
două retururi din cauza 
numărului mic de echipe.

•— Primul club de fotbal 
din România este „U" Cluj 
(1919).

— Prima competiție na- 
ționa ă universitară de 
fotbal „Cupa universita
rilor” (1920). Studenții din 
Cluj ies victorioși.

— Primul meci interna
țional al reprezentativei 
dc fotbal a României are 
loc la Belgrad în 8 iunie 
1922 
care 
2—1.

care
1905 la Bucu-

,,campionat 
fotbal se or_ 
anul 1909 și

cu echipa Iugoslaviei 
învinge eu scorul de

— Prima participare a 
echipei României la Cam
pionatul mondial de fotbal 
are loe în ânul 1930 la 
Montevideo

— Prima ediție a „Cu
pei României" 
organizată pe 
.desfășurat in anul

— Prima finală 
pei României" la 
Ripensia Timișoara 
niversitatea Cluj (divizio
nare A) s-a jucat în anul 
1933 ; scor : 5—0.

la fotbal 
ligi s-a 

193L
a „Cu- 
fotbal : 
— U-

Culese de 
lug. Hie BREBEN

Cele mai înalte femei
• Uriașele cele mai ce

lebre : Ana Hanen Swan 
(1846—1888) din Noua 
Scoție (Canada), avea re
putația de a măsura 2,46 
m, dar măsura de fapt 
doar 2,27. S-a măritat la 
Londra la 17 iunie 1871 
cu Martin van Buren Ba
tes (1845—1919) din Witcs- 
burg (S.U.A.) care măsu
ra 2,20. A fost cel mai 
înalt cuplu din lume. — 
Ella Ewing (1875—1913) 
din Gorin, 
S.U.A.. măsura 
m la vîrsta dc
Ea măsura 2,25

Recorduri
î-de 23 ani și poate 2,29 

nainte de moartea sa în 
ianuarie 1913.
Qunzhong (China) măsu
ra 2,33 m și cîntărea 123 

la 17 ani în 1978. Ea 
mai fost măsurată a-

poi și pină la moartea sa 
în august 1979 ea mai 
crescuse încă.

• Cea mai mare feme
ie în viață este Zeng Jin- 
lian, născută la 26 iunie

kg
n-a

llu

plumb

Missouri, 
deja 2,06 
10 ani.
la vîrsta

1964. Ea trăiește la Yuji 
ang provincie din Hunan 
în China centrală. în no
iembrie 1980 ea măsura 
2,40 m și cîntărea 147 
kg. Creșterea anormală 
a început la vîrsta de 4 
luni și la 4 ani ea depă
șea 2,17. Palmele măsu
rau 25,5 cm și tălpile 35,5 

. cm. Este bolnavă de sco
lioză și diabet. Părinții 
săi măsoară 1,63 m și 
1,56 m.

lon
Traducere

Book

BARBU
din Guinness 

of Records

c

3

poate observa o dungă al- 
bastră-cenușie la nivelul 
gingiilor corespunzătoare 
incisivilor și caninilor, pre
cum și umflături ale feței 
și membrelor inferioare.

Consumatorii de țuică 
provenită de la producă
tori particulari neautori
zați, asupra condițiilor de 
preparare, cînd observă 
pariția unor simptome 
semănătoare celor 
se, este bine să se 
zinte, în timp util,

a- 
a- 

descri- 
pre- 

la me
dic, să nu aștepte agrava
rea simptomelor și, foarte 
important, este să recu
noască faptul că au consu
mat țuică

Dispunem de vatamem 
pentru eliminarea o uinbu. 
lui -Im zrvanism

Dr Filomela HOGMA.X 
specialist boli interne.

Spitalul municipal 
Petroșani

Dc-en de Mihai RAItBU
I
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Vizita de stat a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, 

împreună cu tovarășa 
ELENA CEAUȘESCU, 

in Republica Turcia
Primirea șefilor

misiunilor
Tovarășul N i c o 1 a e 

Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au primit, sîm- 
bătă, la reședința guver
namentală rezervată înal- 
ților oaspeți străini, pe 
șefii misiunilor diploma
tice acreditați în capitala 
Turciei, împreună cu so
țiile.

Reprezentanții diploma
tici din numeroase țări 
de pe toate continentele
au venit să-i aducă șefu

înalții oaspeți, 
în regiunea Antalya
(Urmare din pag. I) 

și România — Dragostea 
și prietenia !“, „Trăiască 
Ceaușescu — Trăiască 
România ln, „Stimații noș
tri oaspeți, la revedere !“.

Același cadru festiv se 
regăsește și la aeroport. 
Președintele Nicolae 
Ceaușescu primește rapor
tul comandantului gărzii 
de onoare.

La ora 17,15, aeronava 
prezidențială a decolat, 
îndreptîndu-sc spre Anta
lya.

★

După o oră de zbor, a- 
vionul cu care au călătorit 
tovarășul Nicolae
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu a aterizat 
pe aeroportul din Antalya, 
capitala regiunii cu ace
lași nume de pe coasta 
mediteraneeană a Turciei.

Și aici, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu le 
este rezervată aceeași pri
mire călduroasă, priete
nească.

Ora 18,15. La coborîrea 
din avion, tovarășul Nicolae
inmnurHuuMnwmmmnmmummuummummmmumuuumnumummmmnmmmmummmmmmnmMurit

Calendar săptâmînal
(23—29 MAI 1983)

fășurată la Addis Abeba, la 25 mai 1963 a fost crea
tă Organizația Unității Africane — OUA) (20 de ani);

— „Săptămîna de solidaritate cu popoarele co
loniale din Africa australă" (marcată anual începînd
de la 25 mai, proclamată de Adunarea Generală a I 
O.N.U., 1972); |

— între 25—31 mai se va desfășura în Bang’.a- . 
desh, „Săptămîna de luptă împotriva pericolului u- 
nui nou război nuclear" ;

— Vizita în China a președintelui Băncii Mon
diale, Alden Clausen ;

— Sesiunea Consiliului Ministerial al Organiza- I 
ției țărilor arabe exportatoare de petrol — OPAEP | 
(Damasc).

26 MAI :
— Se deschide, la Paris, Salonul internațional' . 

de aeronautică (26 mai — 5 iunie);
— Primul ministru al Italiei, Amintore Fanfani, I 

va face o vizită in S.U.A..
27 MAI: |
— Vizita primului ministru japonez, Yasuhiro 

Nakasone în S.U.A.
28 MAI: |
— Se deschide, la Williamsburg — S U.A., Con- □ 

ferința la nivel înalt a principalelor țări occidentale I 
industrializate (28—30) ; |

— Întrevederea președintelui Franței, Francois 
Mitterrand, cu președintele S.U.A.. Ronald Reagan; I

— Tîrg internațional la Nicosia (Cipru — 28 g 
mai — 12 iunie).

I 
(AGEKPRES) •

23 MAI;
— Reuniunea Consiliului de Securitate în pro- 

’ blema Namibiei j
— încep un turneu în America Latină primul 

ministru olandez, Ruud Lubbers (va vizita Venezue- 
Ila, Brazilia, Antilele Olandeze) și ministrul de ex

terne, Hans Van Den Broek (va vizita Venezuela, 
Costa Rica, Salvador și Nicaragua);

— Al 14-lea Festival Internațional „Săptămîna 
(muzicală de la Sofia" (23 mai — 19 iunie).

24 MAI :
■ — 100 de ani de la moartea lui Ciprian Porum-
’ bescu (aniversare UNESCO) ;

— Se deschide, la Koln, Congresul federal al 
Uniunii Creștin-Democrate din R.F, Germania 

| (24—26) ;
— Noul guvern austriac depune jurămîntul ;
— Reuniunea, la Bruxelles, a Consiliului mi- 

nisterial al CEE (24—25);
— incepe vizita oficială a președintelui pakista- 

| nez, Mohammad Zia-ul Haq în Nepal (24—27) ;
— Vizita oficială în Turcia a primului ministru 

• tunisian, Mohamed Mzali.
25 MAI :
— Sărbătoarea națională a Argentinei. Ziua Re

voluției (1810);
— Ziua Națională a Regatului Hașemit al Ior- 

daniei. Ziua independenței ;
— Sărbătoarea aațională a Republicii Democra- 

i tioe Sudan. „Ziua Revoluției" din Mai (1969);
— „Ziua Eliberării Africii" (La prima C nferin- 

| tă a șefilor de stat și guvern din țările africane des
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diplomatice
lui statului român omagiul 
lor, mărturie grăitoare a 
stimei și prestigiului de 
care se bucură pe arena 
internațională președinte
le Nicolae Ceaușescu, 
politica de pace, destinde
re, prietenie, colaborare, 
cooperare și înțelegere cu 
toate națiunile promovată 
de România.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au cioc
nit o cupă de șampanie cu 
șefii misiunilor diplomatice, 
întrcținîndu-se cordial cu ei.

Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt salutați cu 
deosebit respect de oficia
litățile locale.

Gazdele au adresat dis
tinșilor soli ai poporului 
român un călduros bun 
venit în această pitorească 
zonă a Turciei.

O gardă militară a pre
zentat onorul.

Coloana de mașini s-a 
îndreptat apoi spre locali
tatea Alanya unde vor fi 
găzduiți înalții soli ai po
porului român.

întreaga regiune Anta
lya trăiește în această du- 
pă-amiază momente dc mi
nunată sărbătoare. Pte 
străzile străjuite de pal
mieri sînt arborate drape
lele României șl Turciei. 
Practic — toți locuitorii o- 
rașului au ieșit 6ă salute 
oaspeții dragi din Româ
nia. Ei fao tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu a- 
ceeași primire călduroasă, 
prietenească, atmosferă ce 
se regăsește pe întreg tra
seul, pînă la hotelul „A- 
lantour“ din Alanya, care 
îi găzduiește pe înalții soli 
ai poporului român pe 
timpul scurtei lor șederi 
în această localitate.

Tovarășei Elena Ceaușescu 
i s-a decernat titiul 

de „Doctor Honoris Causa“
Tovarășei academician 

doctor inginer Elena 
Ceaușescu i s-a conferit, 
sîmbătă, în cadrul unei 
ceremonii, titlul de „Doctor 
Honoris Causa" al Uni
versității Tehnologice pen
tru Orientul Mijlociu din 
Ankara.

Decernarea acestei înalte 
distincții constituie un 
cald omagiu adus persona
lității și activității tovară
șei Elena Ceaușescu, o 
nouă și elocventă expresie 
a considerației de care se 
bucură ca eminent savant 
și om politic, a prestigiu
lui internațional și marii 
valori a operei sale dedica
te dezvoltării și înfloririi 
științei noastre, prosperită
ții României, pogrcsului 
științei universale.

La sosirea la prestigioa
sa instituție de învățămînt 
tehnic, ale cărui cursuri 
sînt frecventate de peste 
13 000 de studenți dintr-o 
zonă largă a lumii, tovară
șa Elena Ceaușescu a fost 
întîmpinată cu deosebită 
stimă de prof. dr. Mehmet 
Gonlubol, rectorul Univer
sității, de membri ai Se
natului.

La sosirea în au'a uni
versității, tovarășa Elena 
Ceaușescu este salutată cu 
multă căldură de cei pre- 
zenți.

în deschiderea festivi
tății prof. dr. Mehmet Gon
lubol, rectorul universită
ții, evocă personalitatea 
proeminentă de om de ști
ință a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Prof. dr. Tanvir Wasti 
dă citire hotărîrii Sena
tului Universității privind 
acordarea înaltului titlu. 
Prezentînd această hotărî- 
re, vorbitorul, între altele 
arată t „Numeroase sînt 
motivele care îndreptățesc 
celebritatea Excelenței sa

le, doamna Elena 
Ceaușescu. Domnia sa este 
un proeminent inginer cer
cetător, care a elaborat 
lucrări fundamentale în 
sinteza compușilor macro
molecular! și în chimia 
polimerilor și cauciucului. 
Lucrările sale au apărut 
în numeroase limbi și 
Domnia sa a fost dis
tinsă cu numeroase 
titluri academice. Domnia 
sa este și președinte al 
Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie din 
România și al Institutului 
Central pentru Cercetări 
Chimice. Domnia sa este 
membru activ al numeroa
se instituții internaționa
le de învățămînt și cer- 
cetare“. El a relevat privi, 
legiul deosebit de a pre
zenta pe tovarășa Elena 
Ceaușescu pentru titlul 
de „Doctor Honoris Cau
sa".

în aplauzele îndelunga
te ale asistenței, rectorul 
universității înmînează to
varășei Elena Ceaușescu 
titlul de „Doctor Honoris 
Causa" al Universității 
Tehnologice pentru Orien
tul Mijlociu, o felicită cu 
căldură și o invită să ia 
cuvîntul.

Cuvîntarca tovarășei a- 
cademician doctor inginer 
Elena Ceaușescu a fost 
urmărită cu viu interes 
și deosebită atenție. Par- 
ticipanții și-au exprimat 
prin îndelungi aplauze sen
timentele de deosebită 
bucurie și satisfacție pen
tru întîlnirea cu tovarășa 
Elena Ceaușescu — emi
nent om de știință, savant 
de renume mondial.

★
în continuare, a avut loc 

o recepție.
Ceremonia s-a desfășu

rat într-o atmosferă de 
caldă prietenie, stimă și 
prețuire reciprocă.

FILME
22 mai

i
î PETROȘANI — 7 No- 
i iembrie; Domnul Mi- 
ș liard ; Unirea ; Un echi

paj pentru Singapore. 
LONEA : Comoara. 
ANINOASA : Năpasta. 
VULCAN — Luceafărul: 

Marea evadare, I-II.
LUPENI — Cultural : 

Marea evadare, I-II.
URICANI : Imperiul

contraataca, I-II.

23 mai

PETROȘANI — 7 No- 
i iembrie : Plecarea Vla- 
! șinilor ; Unirea : Vacanță 
î cu clinele.

LONEA : Slujbă tem-
! porară.
ș VULCAN — Luceafărul: 
î Zboară cocorii,

LUPENI — Cultural :
î Vacanță cu cîinele.
i URICANI : Secretul jur- 
ț naiului intim.

TV.
22 mâi

8,00 Consultații pentru 
admiterea în învă- 
țămîntul superior a- 
gricol.

8.30 Almanahul familiei. 
9,00 De strajă patriei.
9.30 Bucuriile muzicii. 

10,00 Viața satului.
11,45 Lumea copiilor. 
13,00 Album duminical. 
17,00 Jurnalul științelor 

și al călătoriilor.
„Din tainele mărilor". 
Episodul 11.

18,10 Călătorii spre vi
itor.

19,00 Telejurnal.
19,20 Cîntarea României 

— județul Mureș.

Sport O Sport e Sport
ATLETISM

Medalii pentru studenții de la I.M.P.
Finalele campionatelor 

naționale universitare au 
adus noi lauri studenților 
de la I.M.P. Dacă în urmă 
cu o săptămînă Crincl Ma- 
tieș (anul II mine) îșî în
nobilase palmaresul cu o 
medalie de bronz la judo, 
iată însă că atleții institu
tului s-au întors recent, de 
la Poiana Brașov, cu o 
adevărată panoplie cu tro
fee.

Performerul întrecerilor 
studențești a fost conside
rat, pe bună dreptate, „bo
bocul" din grupa 2175 
(M.I.M.). Petrică Drăgoes- 
cu, cîștigătorul cursei de 
1500 m cu 3 :49,3, primul 
loc revenindu-i și la 800 
m, dar timpul de 1:48,5, 
constituie un nou record

Uzina de preparare
Lupeni

ÎNCADREAZĂ de URGENȚA
— muncitori calificați pentru meseria de 

manevranți vagoane.

Mica publicitate
FILOZOFIE-economie, 

pregătire intensivă, rapidă, 
prin corespondență pentru 
admitere drept, filozofie, 
A.S.E. Scrieți : Universi
tar, căsuță poștală 77—7 
București — 77. (mp)

CUMPĂR roată din față 
MZ nichelată. Informații 
Petroșani, Republicii 107/6, 
după ora 15. (559)

PIERDUT legitimație de 
rviciu pe numele Imbrea

20,00 Telecinemateca. Din 
nou împreună. Pre
mieră pe țară.

21.50 Telejurnal. Sport. 
22,10 întîlnire cu opera,

opereta și baletul.
22,30 Avanpremiera săp- 

tămînală TV.
23 mai

14.50 Telex.
14,55 Secvențe argenti- 

niene.
15.15 Emisiune în limba 

maghiară.
18,00 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal.
20,25 Pagini muzicale din 

creația lui Ciprian 
Porumbescu.

20.35 Panoramic econo
mic.

21,05 Tezaur folcloric.
21.35 Curier cetățenesc. 
21,45 Roman foileton. Ma

rile speranțe. Epi
sodul 6.

22.15 Telejurnal.

VREMEA
Meteorologul de servi

ciu Gh. Paca, transmite : 
Ieri, temperatura maximă 
a aerului la Petroșani a 
fost de plus 26 de grade, 
iar la Paring de plus 17 
grade. Minima a fost de 
plus 8 grade atît Ia Pe
troșani, cît și la Paring.

Pentru următoarele 24 
de ore; Vreme frumoa
să și călduroasă cu cer 
mai mult senin. în cursul 
după-amiezii, cu totul .1- 
zolat, mai ales în zona 
de munte, sînt posibile 
averse de ploaie. Tem
peratura maximă va fi 
cuprinsă între plus 23 
și plus 27 de grade, mi
nima între plus 8 și plus 
12 grade.

£

universitar. în probele de 
ștafetă, același talentat și 
ambițios 6emifondist și-a 
adus obolul la realizarea 
unor performanțe notabi
le, locul IV la 4 x 100 m 
(împreună cu Viorel An
ton, Octavian Simota ș\ 
Marius Băiașu). și VI la 
4x400 m (cu Octavian Si
mota, Viorel Anton și Ioan 
Tas). într-o companie se
lectă — să luăm în seamă 
că printre concurenți s-au 
aflat și reprezentanții ce
lor zece facultăți de edu
cație fizică și sport din 
țară — Dumitru Pele la
nul I mine) s-a clasat al 
Vl-lea în dificila probă de 
5000 m.

Ion VULPE

Vasile, eliberată de I.M. 
Petrila. O declar nulă. (556)

PIERDUT carnet stu
dent pe numele Anchidin 
Vasile. eliberat de Institu
tul de mine Petroșani. îl 
declar nul. (557)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Măr- 
gineanu Caius, eliberată 
de I.U.M. Petroșani. O 
declar nulă. (558)


