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Un fapt care confirmă 
mai mult decît orice vred
nicia brigăzii din imagi
nea de jos condusă de mi
nerul Constantin Niță : 
datorită hărniciei și pri
ceperii oamenilor, brigada 
n-a cunoscut râmîneri sub 
plan de ani în șir. Aceeași 
trăsătură aparține, de alt
fel, întregului colectiv din 
care face parte brigada 
— sectorului de investiții 
al I. M. Vulcan.

Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în Republica Democrată Populară Laos

Convorbiri oficiale
La Vientiane s-au încheiat, 

în ziua de 27 mai, convor
birile oficiale între tova
rășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Kayso- 
ne Phomvihane, secretar 
general al Comitetului Cen
tral al Partidului Popular 
Revoluționar Laoțian, prim- 
ministru al Guvernului Re
publicii Democrate Popu
lare Laos.

La convorbiri au partici
pat din partea română to
varășa Elena Ceaușescu, cei
lalți membri ai delegației.

Din partea laoțiană au 
luat parte tovarășii Sufanu- 
vong, membru al Biroului 
Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Popular 
Revoluționar Laoțian, pre
ședintele Republicii Demo- 
erate Populare Laos, alte 
persoane oficiale.

în cadrul convorbirilor au 
fost abordate aspecte e- 
sențiale ale actualității in
ternaționale, evidențîindu-se 

la invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste România, generalul locotenent 
Olusegun Obasanjo, șeful guvernului militar federal, co
mandant suprem al Forțelor armate ale Republicii Federale 
Nigeria, va efectua o vizită oficială în Republica Socialistă 
România, la începutul lunii iunie 1978.

profundele transformări re
voluționare, sociale și na
ționale petrecute în lume, ca 
urmare a afirmării voinței po
poarelor de a fi stăpîne pe 
soarta lor, de a trăi liber 
și suveran, în condiții de pa
ce și securitate.

Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Kaysone Phom
vihane au reînnoit hotărî- 
rea partidelor, țărilor și 
popoarelor noastre de a 
conlucra tot mai strîns în 
domeniul vieții internaționa
le, de a-și aduce întreaga 
contribuție la abolirea de
finitivă a politicii imperia
liste, colonialiste și neoco- 
lonialiste, de asuprire și do
minație, la instaurarea unor ra
porturi cu adevărat echitabile 
între state, la lichidarea sub
dezvoltării și la statornici
rea noii ordini politice și e- 
conomice mondiale, la asigu
rarea unui climat stabil de pa
ce, justiție și securitate, la 
soluționarea constructivă a 
problemelor ce preocupă o- 
menirea, la făurirea unei 
lumi mai drepte și mai bu

ne, în care fiecare națiu
ne să se poată dezvolta ne
stingherit pe calea progre
sului economic și social.

Părțile și-au exprimat con
vingerea că vizita tovară
șului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, a delegației de 
partid și de stat a Republi
cii Socialiste România, con- 
vo birile care au avut loc cu 
acest prilej la cel mai înalt 
nivel vor determina o întă
rire a prieteniei și solidari
tății dintre popoarele, parti
dele și țările noastre, o in
tensificare a conlucrării', a 
schimbului de experiență din
tre cele două partide în 
construcția socialismului, vor 
duce la stimularea și mai 
puternică a colaborării a- 
tît pe plan bilateral, cît 
și în lupta popoarelor în

Vizită la Fabrica
de placaje din Vientiane

în cursul zilei de sîmbătă, 
27 mai, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost oaspeții 
muncitorilor și specialiștilor 
de la Fabrica de placaje din 
Vientiane.

în cursul vizitei, înalții 
oaspeți români au fost con
duși de Phoune Sipraseuth, 
membru al Biroului Politic al 

slujba cauzei generale a 
socialismului, progresului, li
bertății și independenței na
țiunilor, a păcii și securi
tății internaționale.

T o v a r ăș u I Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a 
invitat pe tovarășii Kaysone 
Phomvihane, secretar ge
neral al Comitetului Central 
al Partidului Popular Re
voluționar Laoțian, prim- 
ministru al Guvernului Re
publicii Democrate Popu
lare Laos, și Sufanuvong, 
membru al Biroului Politic 
al Comitetului Central al 
Partidului Popular Revolu
ționar Laoțian, președinte
le Republicii Democrate 
Populare Laos, să facă o 
vizită oficială de prietenie 
în România. Invitația a 
fost acceptată cu plăcere.

C. C . al P. P. R. L., vice- 
premier, ministrul afaceri
lor externe al R.D.P. Laos, 
de alte persoane oficiale.

Coloana de mașini, înso
țită de motocicliști, a stră
bătut principalele artere ale 
capitalei laoțiene, împodo
bite cu drapele de stat ale

• (Continuare în pag. a 4-a)

Oameni care dan 
valențe calitative lemnului
Spre un loc anume din Uri- 

câni se îndreaptă din zori ș/ 
pînă-n noapte camioane în
cărcate cu bușteni. Unele a- 
duc lemnul de la exploata
rea forestieră Zamora de lin
gă Valea de Pești, altele din 
sectoarele Lupeni și Cîmp. 
Aici, în depozitul final de la 
Uricani, sau platforma de 
preindustrlalizare, cum i se 
mai spune, lemnul face un 
popas de scurtă durată.

— Cam cît lemn intră zilnic 
pe platformă ? — întreb pe 
tovarășul Dumitru Bădicu, șe
ful depozitului.

— Intre 400 și 450 metri 
cubi de arbori cu coroană pe 
care ii sortăm cu atenție.

— Există vreun avantaj prin 
sortarea lemnului .ip depozit ?

— Desigur. Dotarea tehni
că a platformei, condițiile 
mai ușoare de muncă, efec- j 
tuarea unui control perma- ! 
nent al activității ne permite 
să valorificăm la un nivel 
superior masa lemnoasă. Sor
tarea se face cu multă riguro
zitate ți responsabilitate. Lem
nul de derulaj, lobde indus- 
_________________________ j
• (Continuare în pag. o 2-a)
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REVENIM LA I.M. LIVEZENI
• Incepind eu luna iunie nivelul producției extrase va creș
te, cu certitudine — spune inginerul DUMITRU OPRIȘ, di
rectorul minei
• Știm ce avem de făcut și vom face — declară inginerul 
VICTOR APOSȚU, șeful sectorului producție
• Tot personalul muncitor este angajat în acțiunea de re
dresare — afirmă ȘTEFAN PUICAN, secretarul comitetu
lui de partid

^Oă iulcvtnă m
LA PUNCTUL DE INFOR

MARE și documentare al 
i.M. Looea, joi 25 mai, 
s-au purtat vii dezbateri pe 
tema „Soluții și măsuri pen
tru . creșterea productivității 
muncii în abatajele meca
nizate". Au participat 
brigadieri, șefi de schimb, 
mineri și maiștri minieri ca
re lucrează în abataje fron
tale mecanizate. (T.V.)

LA I.M. LUPENI s-a a- 
menajat un stand de cărți

permanent de unde minerii 
își pot procura cele mai 
noi lucrări tehnice, social- 
politice, de literatură. Stan
dul este descrns în fiecare 
zi de lucru între oreie 
12-14. (T.V.)

EXPOZIȚIE. La clubul sin
dicatelor din Pefrila s-a 
deschis vineri o expoziție 
cu desene ale preșcolarilor 
din oraș. Sub genericul „Co
pilărie fericită creată de 
partid" expoziția este or
ganizată în întîmpinarea 
Zilei internaționale pentru

apărarea copilului — 1 Iu
nie. (T.S.)

O NOUĂ FABRICĂ. In 
zona industrială a Petro- 
șaniului, alături de fabrica 
de tricotaje, au început fo
rajele pentru precizarea 
condițiilor de amplasament 
ale unui alt mare obiectiv 
al dezvoltării social-econo- 
mice armonioase a Văii Jiu
lui. Este vorba de viitoarea 
fabrică de produse electro
tehnice, în care vor lucra 
un mare număr de femei.
(A.H.)

Ne-am adresat tovarășului 
Ștefan Puican, secretarul co
mitetului de partid și preșe
dintele consiliului oamenilor 
muncii, inginerului Dumitru 
Oprîș, directorul întreprinde
rii și inginerului Victor Apos- 
tu, șeful sectorului de pro
ducție, so!icitîndu-i să prezin
te perspectiva realizării sar-

1
I

LA SPITALUL DIN VUL
CAN s-a desfășurat etapa 
pe localitate a concursului 
formațiilor sanitare volun
tare de Cruce Roșie. Au par- 
ticipat 7 echipe reprezen
tând întreprinderi și institu
ții din oraș. Primele trei 
locuri au fost ocupate în or
dine de formațiile I.M. Pa
roșeni, U.E. Paroșeni și I.M.
Vulcan. (Ștefan Nemecsek)

cinilor de plan la întreprin
derea minieră Livezeni.

ȘTEFAN PUICAN : Pen
tru redresarea situației exis
tente la mina noastră este 
necesară o mobilizare exem
plară a întregului personal 
muncitor. Acesta este țelul 
spre care ne vom concentra 
întreaga atenție. Or, pentru 
aceasta este necesar, ca fie
care compartiment, fiecare 
om dintr-un domeniu de ac
tivitate sau altul să-și cunoas
că bine sarcinile care-i revin, 
unde anume și cum trebuie 
să acționeze. Asta atît la ni
vel de șefr de compartimen
te, secretari și birouri de or
ganizație de bază, cît și la 
nivelul comitetului de partid 
și consîiul oamenilor muncii. 
Au avut loc discuții, consul
tări și fiecare și a prezentat 
posibilitățile, a cerut ceea ce 
i-a lipsit șî s-a angajat î.n 
rezolvarea problemelor. Ast
fel de consultări au avut loc 
inclusiv cu șefii de brigadă. 
Problemele ridicate au deve
nit sarcini î* planurile de • (Continuare în pag. a 2-a)

măsuri și repartizate celor o*  
bligați să le rezolve. îmbucu
rător este că tot personalul 
muncitor se simte angajat, ■ 
mobilizat în această acțiune 
de redresare a producției, j 
Din consultările și discuțiile ' 
ce au avut loc, cadrele teh- i 
nice, minerii șefi de brigadă 
au ev dențiat posibilitatea i 
realizării sarcinilor de pian, 
cu rezolvarea, bineînțeles, a. 
problemelor ridicate.

Ing. DUMITRU OPRIȘ: 
Începînd cu luna iunie; nive-i 
Iul producției extrase va creș
te cu certitudine. Am anali
zat situația minei și am sta-i 
bilit un program de măsuri i 
de îndeplinirea căruia ne o-> 
cupăm toți - conducerea mi-’ 
nei și celelalte cadre tehnice. - 
Intr-o primă etapă avem de 
rezolvat cîteva probleme deo
sebit de importante : să scoa
tem complexul mecanizat d.'n

Dorin GHEȚA



După 20 de ani

IMILMRT [MOJIOmiA
Simbătă, 27 mai 1978, cerii de astăzi a înstituiu-

ora 10. O zi — și o oră — lui și a facultății, infăți-
care nu-și descarcă plină- șind traiectorii profesionale 
tatea de bucurie decit cu marcate de împlinirea u- 
prilejul rar cl celor mai 
plăcute intilniri colegiale, 
tot mai nostalgice, tot mai 
dorite, 
timpul le conferă un plus 
de valoare, in scurgerea 
sa implacabilă. Așa s-a 
descărcat de plinătatea 
bucuriei ziua de ieri, pen- 

j tru absolvenții facultății de 
J electromecanică minieră 
i a Institutului de mine Pe- 
| troșani, cunoscut! pe în- 
I tinsele distanțe ale țării

pun denumirea simbolică 
ce i-a unit cu două de
cenii în urmă : PROMOȚIA 
1958.

I
 Revederea a fost deose

bit de emoționantă. Rînd 
De rind, in amfiteatrul de 
altădată, din băncile o-

I
cupate altădată după re
gula statornicită in grupa 
studențească, absolvenții 
de acum douăzeci de ani 
au răspuns, în fața condu-

£

pe măsură ce

Construcția poate
Lucrările de extindere și 

amenajare a căminului cul
tural din Cîmpu lui Neag au 
început încă din anul trecut. 
Au fost executate săpături 
pentru fundații și înălțate zidu
rile. S-a ivit însă un impedi
ment. Lipsea materialul lem
nos necesar înălțării acope
rișului. Consiliul popular al 
orașului Uricani, avînd spri
jinul deputat lor din această 
parte a localității a solicitat 
cetățenilor două, trei bucăți 
de lemn de brad de pe pro
priile lor terenuri.

- Dăm, cum să nu dăm. E 
vorba doar de lăcașul nostru 
de cultură - au spus majori-

Soare și... voie bună în 
ca t erul Aeroport — Petro
șani.

' ' ' . ' ■ ' ' ' ' I

Revenim la I. M. Livezeni
* (Urmare din pag. i)
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nor reale satisfacții. După 
cum au ținut să precizeze, 
la temelia acestor satis
facții a stat munca stărui
toare a cadrelor didactice 
ale institutului, care au 
contribuit la pregâtired lor 
superioară intr-un domeniu 
de rnaie însemnătate pen
tru societate.

Astăzi cadre cu funcții 
de răspundere în diferite 
domenii de activitate, ab
solvenții facultății de elec
tromecanică minieră din 
promoția 1958 au contri
buit la rindul lor, la solu
ționarea unor probleme 
complexe în sfera produc
ției materiale, a cercetă
rii științifice sau învăță- 
frtîniului superior, răspun- ' 
zînd pilduitor sarcinilor 
politice, economice și so
ciale ce le-au fost puse in I 
față, in timpul ce s-a scurs • 
dc la absolvirea facultății.

i 
J

i

t 
«

i

continua
tatea dintre cei solicitați.

Ca și cu alte prilejuri, în 
frunte s-a situat deputatul 
Gheorghe Popescu. Printre 
primii donatori s-au numărat 
și loan Popescu, Lazăr Mihă- 
iasă, Lascu Mojoatcă, Anton 
Dumitrescu și alții. Pînă la ter
minarea lucrărilor mai sînt 
încă multe de făcut. Dar prin 
preocuparea consiliului popu
lar, a deputaților și hărnicia 
locuitorilor, Cîmpu lui Neag 
va avea un club unde vor pu
tea să-și desfășoare în bune 
condițiuni activitatea cultura
lă.

Ilie FRUNZA,
Cons liul popular Uricani

Alo, vă rugăm, treceți 
pe recepție!

Prin darea în folosință a 
noului sediu al oficiului de 
poștă din Vulcan, au fost 
rezolvate multe dintre do
rințele oamenilor muncii din 
oraș în ceea ce privește tri
miterile poștale, convorbiri
le telefonice etc. Lucrătorii 
sînt amabili și... totul îți 
creează impresia că aici se 
poate veni oricînd cu plă
cere, că serviciile vor fi ire
proșabile și te vor satisface 
pe depiin. Se pare totuși că 
cineva nu-i împăcat cu ideea 
că pot exista toate aceste 
condiții la un loc. Dovadă 
sînt cărțile de telefoane ale 
județelor, care sînt ampla
sate necorespunzător. Una,

creșterii nivelului de produc
ție începînd cu luna iunie.

Ing. VICTOR APOSTU : 
La nivelul sectorului de pro
ducție, sarcinile prioritare în 
această primă etapă șînt : 
întărirea disciplinei, a răs
punderii personale și îmbună
tățirea organizării muncii. 
Maiștrii minieri au fost re
partizați pe raioane, prin or
dine de serviciu pe care le-a 
semnat tot personalul sectorul 
lui, pentru că e firesc ca fie
care să știe de ce răspunde 
el, dar și ortacul lui. Maiștrii 
mecanici au primit și ei sar
cini concrete, ca de altfel și in
ginerii din cadrul sectorului. 
La ora 4,30, în frunte cu șe
ful de sector, zilnic, tot perso
nalul de conducere, suprave 
ghere, îndrumare și control 
din cadrul sectorului este la 
mină și primește sarcinile zi
lei. La prînz, la terminarea 
schimbului I, fiecare raportea
ză asupra modului în care au 
fost îndeplinite sarcinile care

Oameni care 
dau valențe 
calitative 
lemnului

• (Urmare din pag. f)

triale și de P.F.L., fag pentru 
celuloză sînt doar citeva sor
timente pe care le livrăm in
dustriei și chiar pentru ex
port. De altfel, în depozit a- 
vem sortatori conștiincioși ca
re știu ce importanță are pen
tru economia națională va
lorificarea superioară a ma
sei lemnoase. De fapt nu sint 
numai sortatori ci și primi
tori, expeditori. Doreșc să e- 
număr doar cițiva dintre ei : 
Ștefania Sucîu, Lucia Ioana 
și Ioana Toma.

— După cite constat sini 
doar temei. Nu le este grea 
profesia pe care o exercită ?

— Nicidecum. Descărcatul 
lemnelor din autocamioane 
se face după cum 'vedeți cu 
tractoarele speciale doar in 
citeva minute. Tot cu aceste

■ tractoare se efectuează și în
cărcarea buștenilor in vagoa
ne. Munca grea o execută 
deci tractoarele conduse de 
loan lacob, Ghiță Toma și 
Gheorghe Neamțu. Prezența 
țapinarilor, care pe vremuri 
duceau greul la descărcat și 
încărcat este acum aproape 
simbolică. Misiunea țapinari
lor loan Hudrea, loan Bănci- 
lă și Otto Ponepal este doar 
de a aranja lemnul in depo
zit și vagoane. Joagărul a 
devenit și el un fel de piesă 
de muzeu, locul lui fiind luat 
de fierăstraiele mecanice. A- 
ceste fierăstraie sint minuite 

o „culegere" a mai multor , 
cărți de telefoane o găsești 
pe jos, în timp ce pe cea
laltă nu o poți folosi din 
pricina unei bănci așezate 
în fața ei. Un alt aspect. Au 
fost montate două „automa
te". Măsura a fost primită 
cu satisfacție de cetățem. 
Din păcate... unul a fost 
amplasat chiar la intrarea 
în sală și lingă masa de scris 
unde veșnic se discută cu 
glas tare. Este ușor de ima- 
g nat cam în ce condiții se , 
realizează o convorbire, ca { 
să nu mai vorbim de... ga
rantarea secretului convor
birilor telefonice.

Gheorghe POPESCU

i-au fost încredințate și in
formează cu problemele nou 
apărute, probleme care devin 
sarc'ni pentru cei care tre
buie să le rezolve.

Aces*ea  sînt cîteva măsuri 
care trebuiau luate și pe ca
re le vom duce cu orice preț 
la bun sfîrșit. Pentru că sec
torul, are linie de front și a- 
re efectiv suficient pentru 
plasarea locurilor de muncă 
la nivelul sarcinilor de plan. 
Repet, nouă, sectorulu. de pro
ducție, ne revine sarcina întă
ririi disciplinei, răspunderii 
personale și îmbunătățirii or
ganizării muncii. La nivel de 
întreprindere s-au luat cele
lalte măsuri necesare îmbună
tățirii aprovizionării brigăzi
lor cu materiale și evacuării 
cărbunelui extras. Intr-un cu- 
vînt, știm ce avem de făcut 
și vom face. Nu mai avem 
nevoie de sfaturi din partea 
altor specialiști. Realizarea 
planului depinde numai de 
noi.

zona în care se află în mo
mentul de față — trebuie să 
avansăm pentru a intra în- 
tr-un ritm normal 7-8 metri ; 
rezolvarea problemei trans
portului pe suitorul colector 
din blocul VIA prin tubarea 
acestuia ; amenajarea definiti
vă a orizontului 475 și execu
tarea unui plan încl nat între 
orizonturile 475 și 309 pen
tru a evita strangulările în 
evacuarea producției, stran
gulări datorate descensoare- 
ior și pentru a deschide, tot
odată, noi panouri în stratul 
5. Țin să subliniez că tot ceea 
ce întrepr.ndem, toate: soluți
ile adoptate sînt definitive, 
nu vom recurge la soluții de 
provizorat chiar dacă deo
camdată ne este ceva mai 
greu, pentru că nivelul de 
realizare a planului s-a men 
ținut scăzut și în această Iu 
nă. Rezolvarea acestor pro
bleme însă, ne dă certitudinea

Conduse cu îndemmare de Nicolae Petrescu, Gheorghe Coch, șau loan Mărdare, ma- 
jinile cu aufotroley coboară din munți pădurea.

cu pricepere de Ludovic Poli 
și Luca Popa din brigada 
complexă condusă de loan 
Mondoca, un forestier cu ex
periență și policalificare înal
tă. Cea mai grea operație ar 
fi aceea de despicare a lem
nelor. După cum se vede a- 
vem în depozit bușteni nodu
roși ce depășesc un metru in 
diametru. Aceștia sint aduși 
la dimensiunea dorită, fără 
efort fizic, de despicătoarele 
mecanice și hidraulice.

...Șeful de depozit Dumitru 
Bădicu ne-a vorbit cu pasiu
ne și căldură despre activita
tea forestierilor din depozit, 
despre aceea a șoferilor 
Gheorghe Coch, Nicolae Pe
trescu, loan Mardare și a ce
lorlalți lucrători forestieri ca
re din zori și pînă în noapte 
coboară din munți pădurea, 
dar a evitat cu modestie mă
car un singur cuvînt despre 
activitatea lui de coordonator 
al muncii în depozit. O con
firmă însă cele 20—30 și u-

întreprinderea minieră Lupeni 
încadrează :

— consilier juridic principal 

încadrarea se face conform Legii nr. 
12/1971.

I.C.S. Alimentara și A.P. Petroșani
încadrează urgent :

UN TEHNICIAN PRINCIPAL
CONSTRUCTOR—INVESTIȚII

încadrarea se face conform Legii 12/1971 
și Legii 57/1974.

M i c a publicitate
neori chiar 60 de vagoane 
convenționale încărcate cu 
lemn, în 24 de ore, fie ziua 
fie noaptea.

Text și foto 
D. CRIȘAN

VIND motocicletă „MZ 
250", strada Poligonului 
20712, Petroșani. (296)

PIERDUT legitimație de ser
viciu pe numele Zaharia Isai, 
eliberată de preparația Lu
peni. Se declară nulă, (297)

ANUNȚ DE FAMILIE
La 28 mai se împl nesc 10 

ani de la încetarea din viață 
a scumpului nostru fiu, soț, 
tată

KOMAROMI ALEXANDRU
Amintirea lui va rămîne 

veșnic în inimile noastre. (293)

Trustul de construst ii industriale 
Crai o v a

cu sediul în Craiova, str. Vasile Conta, nr. 4 
încadrează la sediul trustului, următorul personal

tru:pen
a) Șantierul nr. 4 Tg. Jiu, ju
dețul Gorj
— Șef birou personal, învățămint, 

retribuire
b) Șantierul nr. 5 Calafat, ju

dețul Dolj
— Șef birou pregătire programa

re, urmărire lucrări
— Șef birou personal învățămint, 
1 retribuire
— Șei birou aprovizionare-trans-

port, administrativ
— Tehnicieni principali cons

tructori
—- Tehnicieni constructori
— Contabil principal
— Casier principal
— Gospodar principal
— Șefi loturi
— Maiștri constructori
c) Șantierul nr. 7 Lupeni, jude
țul Hunedoara
— Inginer șef șantier
— Șef birou pregătire, programa

re, urmărire lucrări
— Șef birou tehnic verificare do

cumentații
— Șef birou personal învățămint, 

retribuire
— Inginer principal constructor

— Subinginer constructor
— Tehnicieni principali norma- 
. tori
— Tehnicieni constructori
— Economist pr. financiar con

tabil
— Contabil principal Ț/
— Casier principal
— Merceolog principal
— Gospodar principal
— Șefi loturi
— Maiștri constructori

încadrarea se face cu respec
tarea prevederilor Legii nr. 
12/1971 și Legii 57/1974, direct 
de către trust cu acordul șantie
relor de mai sus.

De asemenea, se fac încadrări 
directe la sediul șantierelor de mai 
sus (inclusiv al Grupului de șan
tiere OLTCIT Craiova), de munci
tori calificați în următoarele me
serii :

— dulgheri
— fierar-betoniști
— zidari
— lăcătuși-sudori
— betoniști
— alți muncitori constructori.
Informații la telefon 1 55 87 sau 

direct la sediile șantierelor inte
resate.
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Betezat, Olimpul dacilor (VI)

j Relevînd opoziția funda- . 
i mentală . alb negru, Iun: nă- 

■ întuneric, viață—moarte,
specifică străvechii mitolo
gii dacice, interferată de le
gende și mituri indo-europe- 
ne, descopeream oglindirea 
ei, legată și de filiația He- 
rac'es - lovan Iorgovan, în 
toponimia Retezatului, fă- 
cînd referire directă la eti- 
moanele Cernei și Baleei, i- 
lustrări semantice, din vre
mea dacilor, ale noțiunilor 
de alb și negru, lată însă că, 
pe bună dreptate, profeso
rul severinean Mite Mănea-rul severinean 
nu ne atrage 
atenția că tre
buie să avem 
în vedere do
uă, toponime, 
mult mai 
propiate 
grafic, 
vorba de 
Cerna și de a- 
fluentul său 
Belareca, al

Aniversarea creării

cărui etimon slav înseamnă... 
Rîul Alb.

Această antinomie lumină- 
întuneric ne prilejuiește în
să noi gînduri despre le
gendarul erou al Retezatu
lui, de această dată în iposta
ză de erou solar. Recitind 
legendele Olimpului deslușim 
astfel, nu fără emoție, că 
lovan Iorgovan reeditează 

. sau săvîrșește aceleași ex
traordinare bravuri precum 

.fiul lui Zeus și. al Letonei,
Apollo, zeul soarelui. Abia 
la cîteva zile de la naștere, 
Apollo îl înfruntă și îl învin
ge pe fiorosul balaur Py
thon, cel zămislit, pe vremea 
potopului, din. măruntaiele 
pămîntului (deci din întune
ric). Acest monstru de ori
gine subterană, care o chi- 
nuise pe Leto, este răpus 
de săgețile „sugarului" : 
pe muntele Parnassus, 
cinstea victoriei celui ce 
truchipa simbolul luminii, 
ticii prăznuiau jocurile 
tice. în acest fel, dată 
ind similitudinea isprăvilor 
lui lovan Iorgovan în mun
ții Văii Jiului, ar trebui, da
că avem în vedere o glumă,

zeu, 
In 

! în- 
an- 
P1'- 
fi-

Cîntăreața suedeză Sigr d 
Arnoldson a susținut un con
cert ia ogera d.n Munctien 
în rolul ei preferat, Carmen.

In actul în care Don Jose 
trebuia s-o ucidă cu lovituri 
de pumnal, paitenerul a ob
servat că n-are asupra sa u 
nealta crimei. S-o produs o 
pauză penibilă pe care nici 
cîntăreața și nici orchestra 
n-o puteau umple. In sală s-a 
făcut liniște, în care de după 
culise s-a putut auzi glasul 
sufleorului .-

La dracu, sugrum-o !
Și chiar așa a procedat Don 

Jose...

Sofia Arnold, celebra cîn- 
tăreață franceză, cunoscută 
și admirată pentru farmecul 
și umorul ei, l-a vizitat odată 
pe Voltaire, care a salutaf-o 
cu cuvintele :

- Am 84 de ani și am comis 
în viață 84 de nebunii...:

La care cîntăreața i-a răs
puns :

- Sînfeți foarte
dragă prietene. Eu am 
ani și am comis deja 
mii.

modest,
30 de 
cîteva

*

Sofia Arnold fiind la 
gul carierei sale artistice s-a 
căsătorit cu un tînăr și mo
dest arhitect. Allînd aceasta

amur-

ca unele întreceri sportive 
de la noi să se desfășoare 
sub titulatura „Jocurile Re
tezatului".

Urmărind firul continuității 
mitologiei antice, îh creația 
epică populară româneas
ca^ să stăruim puțin asupra 
legendelor și baladelor dl 
căror erou este soarele, deci 
Apollo. Cităm din „Mica 
enciclopedie a poveștilor 
romanești", alcătuită de O- j 
vidiu Bîrlea -: „După ce a- 
pune, de la jumătatea nop
ți', ajunge la casa mamei 
sale, care îi dă cămeși cu-

tructibilă legătură cu mitu
rile triburilor sud-tracice 
lovan Iorgovan învinge ba
laurul, care răpise pe cea 
mai mică dintre cele pa
tru surori - Ana Ghiordănel. 
Ca răsplată a salvării, o să
rută pe fată, pe care vrea 
s-o ia în căsătorie. Cînd a- 
flă că sînt frați, incestul nu 
mai e posibil ; datorită cor
setului moral creștin, este 
silit, într-una din variante, 
să se despartă, într-alfa, 
blestefnat de o fată sălba
tică, să ajungă stei în mij
locul Cernii

EXTRAVAGANȚA CU FIARE...
Pitoni în cămări, urși și leo- 

parzi în balcoane, crocodili 
în cada de baie — iată ce a 
descoperit poliția japoneză 
care a percheziționat locuin- 
țele din Tokio în cadrul cam-; 
paniei naționale pentru depis
tarea animalelor sălbatice din 
locuințe. Campania respectivă 
a fost declanșată în urma u-

țmetaforă a 
nopții,' a mor- 
ții).: Edificator 
apus al unui 
erou solar. In 
mitologia ro
mânească ero
ul solar pierde, 
peste timp, din 
atributele cos
mice, 
vine 
care

apoi se duce de se genezei neamului
-o., -: i-~—- prin mirifice simboluri flo

rale, dacă acceptăm sigura 
etimologie a iorgova
nului (în limba turcă, liliac) 

gherlan — 
ghiocel sau gherdan = și
rag de mărgele, pietre scum
pe, deci tot atribute ale
frumuseții pentru Ana
Ghiordănel. . Să lăsăm să 
adie versurile baladei : „Că 
ne potrivim / Ca și frun- 
za-n fagi, / Ca și două 
fragi, / Roșii rumenioare, / 
Neatinse de soare, / Coap
te la pămînt, / Neatinse de 
vînt". Și mai departe aflăm 
că cei doi frați adevărați 
provin din viță de 
rat „de la scăpătat" 
ționantă pledoarie, 
negura veacurilor, a 
tiinței românilor, 
tată public abia 
ron Costin, citire, 
Rîm ne tragem".

Pledoarie și nestemată ar
tistică, pe care, cu pioșenie, 
le vom venera în altarul 
carpatic al strămoșescului 
nostru lut românesc.

Prof. Ion VULPE

rate 
scaldă 
tea se , 
de toate relele cîte le ve
de, pînă iese curat. Soare
le, de aceea, e dimineața și etimoanele 
roș, că iese din scăldătoare". 
în această variantă este 
astfel transfigurată artistic 
eliberarea omului de ceea 
ce este rău în lumea exte
rioară și întrînsul, de pro- 
pria-i animalitate, întine
rind, prin înălțare, spiritu
al, prin fiecare „dimineață" 
a generațiilor - motiv sem
nalat de noi și cu alt pri
lej.

Mult mai cunoscută este 
însă iubirea incestuoasă a 
tînărului soare pentru sora 
sa luna, dar neîmplinită, fi
indcă sînt blestemați să a- 
jungă stele ale cerului, care 
nu se întîinesc vreodată (din 
nou, avem edificată opo
ziția întuneric-lumină)

Marele nostru istoric Va- 
sile Pîrvan argumenta, cu 
probe arheologice, existen
ța cultului soarelui în spa
țiul dacic. Cercetările 
rioare au confirmat 
zele sale, dar într-o

în rîu și toată noap- 
spală de tot răul și

„Lizuca și Pafrocle". Foto : Gh. OLTEANU

ulte- 
ipote- 
indes-Anecdote

unul din vechii săi adoratori 
i-a reproșat :
- Ce decădere. După atîtea 

celebrități cu care te 
mîndri, deodată acest 
semnat arhitect...

Dragul meu — a răspuns 
cîntăreața — atîtea personali
tăți celebre au subminat re- 
pu’ațîa mea
în favoarea arhitectului care 
va repara ceea ce alții au 
ruinat.

pcți
neîn-

încît m-am decis

împă-
- emo- 

peste 
conș-

manifes- 
de la Mi
că „de la

— De ce n-ai venit în a- 
jutorul reclamantului din 
ment ce ai fost de lață 
bătaie ?

— Dar, înaltă instanță,

ma
la

se 
apără martorul, eu de unde 
era să știu 
tre ei va fi

atunci, care din- 
reclamantul ?...

*

întreabă elevul:
ce

Profesorul
— Poți să-mi spui de 

merge fulgerul în zigzag ?
— Probabil pentru că nu 

știe unde să trosnească.

Culese de Fr. MORARII

EPIGRAME
UNEI VINZÂTOARE CARE NU 

DĂ RESTUL
De cîte ori am întrebat
De ce nu-mi dă și..; mărunțiș
Mi-a zis răstit, cam pe furiș : Dar nu văd că-i prea legat 
- De ce nu ai avut schimbat?!

UNUI CONDUCĂTOR DE 
AUTOBUZ GRĂBIT

Dacă vezi că-i unul singur 
Intr-o stație răzleață 
Nu oprești că e mai sigur

Să-l întreci pe cel din fată..
Prof. V. AVRAM 

unui tînăr fără 
OCUPAȚIE

Unii-I critică și spun că 
Tot în bar stă, și-i păcat.

De același loc... „de muncă"!
UNUI VÎNZÂTOR 

Nu, el nu e vinovat, 
Cînfarul îi joacă feste 
Și de aceea, supărat. 
Cu o mînă-l... dojenește !

M. MUNTEANU

nei tragedii întîmplafe într-un 
apartament din capitala nipo
nă, cînd doi lei „domestici 
și-au sfîșiat stăpîna. Potrivit 
datelor de care dispune po
liția, în casele japonezilor sînt 
găzduite 1138 animale peri
culoase : 874 urși, 91 șerpi 
boa, 62 crocodili, gorile, hi
popotami și... 4 elefanți. -.

OCNA COLORATĂ
Cea mai „aspectuoasă" mo*  

terie primă extrasă din sub
solul polonez este, fără îndo
ială, sarea din ocnele de lin
gă Wroclaw. Sarea din a- 
ceste ocne are toate culorile 
curcubeului. Specialiștii afir
mă că această sare conține 
diferite elemente chimice ca-' 
re îi conferă culori variate. La 
adîncimeq de 550 metri se ti
flă. așa-numita „cameră cu 
lustre", plină de stalactite de 
diferite culori și forme. De a- 
semenea, un alt abataj care 
dispune și de un lac subteran 
are proprietăți acustice deo
sebite - vocea omenească es-' 
te repetată de zeci de ecouri.

0 mamă a...

Ing. Zoltan
Kiraly jr.

Și el și ea e- 
rau din același 
aluat. Doar el 
era prost crescut.

Venea puțin a- 
dus din spate 
de... doi vecini.

Pierdut in umbra pădurilor 
din jur, „Ștefan", cea mai 
bătrină colonie a Lupeniului. 
ascunde in labirintul ulițelor 
sale, cu case și curți pline de 
verdeață și flori, căsuța cu 
nr. 12. Cei care-i trec pragul 
cunosc o bătrinică, pe care 
așa cum ne spune ea insăși 
zîmbind, „timpul pare să mă 
fi uitat demult". Copiii, nepo
ții și strănepoții o caută însă 
aproape in fiecare zi, aducîn- 
du-i pe chipul încă frumos, 
surisul fericit al mamei mai 
multor generații, luliana Pa-

lyusek, bunica și străbunica a 
56 de nepoți și strănepoți, a 
implinit in ziua de 12 mai 
a.c. 100 de ani. Au sărbăto- 

“riho" cu" dragoste și recunoș- .
tință pentru că i-a crescut și 
i-a făcut oameni, 6 copii ră
mași în viață din cei 11. Co
piii lulianei P. nu sînt, 
desigur nici ei prea 
tineri. Ana, mezina are 
53 de ani, ceilalți sint cu toții 
pensionari. Cu toate acestea 
masa sărbătoritei a fost în
conjurată de tineri. Celor pes
te 30 d<*  strănepoți Ii s-a a- 
lăturat cu 3 luni in urmă lo- 
nuț, un voinicel pe care stră
bunica îl veghează și acum. 
Am intrebat-o pe fericita po
sesoare a unui act de naște
re eliberat in anul Războiului 
de independență secretul lon
gevității sale.

— Se secret să vă știu eu 
spune ? M-am pomenit că a- 
nii s-au adunat mereu, că 
mi-au crescut copiii și s-au 
răspindit pe la casele lor. Pe 
unii mi i-au. secerat războaie-

Ammdo
Jeau că sînt tă
cuți unul pentru 
celălalt.
vers,

tine 5) „Părinte" al orașului - Ceas 6) Cîn- 
tece de slavă - Bate șaua să priceapă... 
- ...și povara ei 7) Tînăr vlăstar - Șfîrnit 
8) E mare pe centru ! - Nu mai sînt mici - 
în balon ! 9) Fiica este fără Ica ! - Frumoa
sa tuturor 10) Binecrescuți - Tonic pentru co
pii 11) Revista celor mai mici școlari 
Puțin aer !

ORIZONTAL: 1) Casa de naștere (pi.) 2) 
Cuib I - Balansoar pentru copii 3) Dorință 
exprimată (inf.) - ...ca un suflet de copil 4) 
Mic și fără cap! - Ce ani! - A dure cu

VERTICAL: 1] Prichindei — Parcul de dis
tracții al copiilor 2) Manualul celor mici - 
Adus de mijloc ! 3) Unul lingă altul - Ieșit 
din foc 4) Școlarii... - ...și buni prieteni
5) Nota 2 ia muzică - Săpun - Măsoară 
vîrsta 6) O jucărie pe apă — Duc cărucio
rul 7) Frig la urmă ! - Le sărbătorim ziua 
de 1 Iunie - Privit la sfîrșit 1 8) Cîntărește -de 1 Iunie
Răsfățat la început I 9) Ă reduce la zero - 
A duce cu tine 10) Șcîncet - Pusă în pătuc 
11) Predă lecții la copii (fem.).

Ion NANU

generații
le sau mina, pe alții mizeria 
și foamea din trecut. Gheor- 
ghe, bărbatul meu, fost miner 
la Lupeni, a murit pensionar 
la 84 de ani. Am muncit din 
răsputeri toată viața, asta țin 
bine minte. In anii grei ai gre
vei, înainte și după război, lu
cram cu ziua la unul Motoc 
dig Uricani, pentru cîțiva car
tofi și o mină de mălai. Așa 
mi-am crescut copiii. Nepoții 
și strănepoții mei se bucură 
acum de o viață la care eu 
nici n-am visat cindva. Am 
muncit, cum vă spuneam, 
mult, prea mult chiar.

— Se spune că a.munci și 
la o virstă Înaintată înseamnă 
a ți prelungi viața.

— Așa este. Dar nu trebuie 
uitat că noi, cei din „Ștefan", 
stăm lingă munte. Eu umblam 
toată vara cu copiii prin pă
duri. Pină la 60 de ani mi-am 
cules singură fructele de pă
dure pentru dulcețuri. N-am 
fost niciodată prea lacomă la 
mincare. Carne găteam mai 
rar. Trăiam mai mult cu ver
dețuri, zarzavaturi și lapte. De 
20 de ani nu mai gust pică
tură de alcool... v;

Aț/ fost vreodată bolna
vă ?

— Nici nu mai țin minte de 
cite ori. De la 50 de ani mă 
doare ba una, ba alta. Cu 
toate acestea am fost de cînd 
mă știu o fire veselă, încreză
toare in puterile mele. Nu 
m-am lăsat niciodată copleșită 
de boală, de necazurile care 
nu m-au ocolit. Trebuia să mă 
înzdrăvenesc, doar aveam co
pii, apoi nepoți, am acum 
strănepoți. Așa mi-am cucerit 
eu viața asta lungă, vîrsta î- 
naintată care nu trebuie să 
vă mire. Am muncit în fiecare 
zi,jbătîndu-mă și bucurindu- 
mă pentru ai mei. Cine are 
copii mulți ore și multe bucu
rii, așa cum am avut eu, și 
nu poate avea decit o viatf 
lungă...

Maria PREDOȘANU 
Margareta MICA
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Vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 

în R D.P. Laos
q n-u- Sesiunea specială a Adunării 

Generale consacrată dezarmării
Pentru o politică de unitate națională în Italia

• [Urmare din pag. If

Republicii Socialiste Româ
nia și R.D.P. Laos, îndrep- 
tîndu-se spre zona în care 
se află cele mai multe uni
tăți economice din Vientia
ne, în cea mai mare parte, 
controlate și conduse astăzi 
de stat. La intrarea în Fabri
ca de placaje, zeci de mun
citori îmbrăcați în haine de 
sărbătoare, agitînd stegu- 
lețe românești și laoțiene, au 
făcut tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu, celorlalți oas
peți români o primire deose
bit de călduroasă.

înalții oaspeți ro
mâni, sînt salutați de direc
torul întreprinderii, de alte 
persoane oficiale laoțiene. 
Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu și ceilalți mem
bri ai delegației sînt invi
tați în salonul de onoare 
pentru a li se prezenta is
toricul, profilul și perspecti
vele acestei întreprinderi.

Se vizitează apoi unele 
'dintre locurile de producție. 
Este urmărit procesul de fa
bricație, începînd de la 
pregătirea buștenilor pînă 
la depozitele sectorului ex
pediție.

T o v a r ăș u I Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu se interesează de 
modul în care se lucrează, 
urmăresc procesul de fabri
cație a furnirelor obținute 

Mersul autobuzelor
VALABIL DE LA 28 MAI 1978 LA 26 MAI 1979

SOSIRI

Hațeg - Petroșani 7,46; 17,46; 18,46
x Deva — Hațeg — Tg. Jiu 8,07
Bustuchin — Tg. Jiu — Petroșani 8,25
Novaci — Petroșqni 8,34
Orăștie — Hațeg — Petroșani 9,30
Deva — Hațeg — Petroșani — Drobeta Tr. Severin 9,23 
Caransebeș — Hațeg — Petroșani 9,41
Tg. Jiu — Petroșani — Hunedoara 9,44
Sebeș — Petroșani 10,32
Dr. Tr. Severin — Petroșani — Deva 10,52
x Cîmpeni — Deva — Petroșani 11,37
x Deva — Petroșani — Craiova 12,37
x Craiova — Petroșani — Deva 13,02
Olănești — Petroșani — Hunedoara — Deva 13,14
Drobeta Tr. Severin — Petroșani 13,22
Deva — Hațeg — Petroșani ' 14,02
Timișoara — Hațeg — Tg. Jiu 14,17
x Oradea — Deva — Petroșani. 16,42
x Tg. Jiu — Petroșani — Hațeg — Deva 17,14
Hunedoara — Petroșani— Tg. Jiu 17,53
Tg. Jiu — Băile Săcefu — Petroșani 18^18
x Brad - Deva — Petroșani — Lupeni 19^52
Timișoara — Hațeg — Petroșani 20 36
x Cluj N. — Hațeg — Petroșani 21,21

PLECĂRI

Petroșani - Hațeg — Timișoara 4,00
Petroșani — Hațeg 6,30; 8,30; 12,00
x Petroșani — Hațeg — Alba lutia — Cluj N. 5,08
x Lupeni — Petroșani — Hațeg — Deva — Brad 6,12
x Deva — Petroșani — Tg. Jiu 8,12
x Petroșani — Hunedoara - Deva — Brad - Oradea 9,00 
Petroșani — Băile Săcelu — Tg. Jiu 9,00
Tg. Jiu - Petroșani — Hațeg — Timișoara 9,19
Tg. Jiu — Petroșani — Hațeg — Hunedoara 9,49
Deva — Hunedoara — Petroșani — Rm. Vîlcea —

Olănești Băi 10,52
Drobeta Tr. Severin — Petroșani — Deva 10,57
x Deva — Hunedoara — Petroșani — Craiova 12,42
Petroșani — Hațeg — Caransebeș 13,00
Petroșani— Hațeg — Sebeș 13,00
x Craiova — Petroșani — Hunedoara — Deva 13,07
Petroșani — Hațeg — Orăștie 13,45
x Petroșani — Hațeg — Deva — Cîmpeni 14,00
Petroșani — Tg. Jiu — Bustuchin 14,20
Petroșani — Novaci 15 00
Petroșani — Tg. Jiu - Drobeta Tr. Severin 15^30
Petroșani — Hațeg — Deva 1545
x Tg. Jiu — Petroșani — Hațeg - Deva 17,19
Hunedoara — Hațeg — Petroșani — Tg. Jiu 17,58
Brad — Deva — Hațeg — Petroșani — Lupeni 19,57

x Circulă cu regim de cursă rapidă

în principal din esențe deo
sebit de valoroase de co
paci care cresc în pădurile 
Laosului.

La încheierea vizitei, în 
aclamațiile muncitorilor, 
conducătorii fabricii au 
mulțumit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, celorlați oaspeți 
români pentru cinstea și o- 
noarea ce le-au făcut-o.

Mașinile oficiale au stră
bătut din nou un adevărat 
culoar viu-. Toți cei prezenți 
salută cu deosebită căldură 
pe înalții oaspeți români, 
agită stegulețe româ
nești și laoțiene, aclamînd 
pentru prietenia dintre ce
le două partide, țări și po
poare.

Tot în cursul zilei de sîm- 
bătă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți oaspeți 
români au vizitat un vechi 
monument al artei laoțiene. 
Templul Wat Phat Keo, si
tuat în apropierea fluviului 
Mekong.

Phoune Sipraseuth, care 
a însoțit delegația română, 
a prezentat istoria și va
loarea ansamblului arhitec
tonic Wat Phat Keo, pre
cum și virtuțile arhitectonice 
și plastice ale celor două 
galerii laterale ale templu
lui.

La sfîrșitul vizitei, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu 
au semnat în Cartea de o- 
noare a muzeului.

NAȚIUNILE UNITE 27 (A- 
gerpresț. La New York au 

I continuat, vineri, dezbaterile 
generale ale sesiunii speciale 
a. Adunării Generale a O.N.U. 
consacrată dezarmării.

Ministrul afacerilor externe 
of Bolivîei și-o consacrat dis
cursul sublinierii consecințe
lor negative, pe plan econo
mic și social, ale cursei înar
mărilor și necesității de a se 
adopta măsuri de stăvilire a 
acestei competiții costisitoare 
și periculoase.

Ministrul de externe al Ar
gentinei, a evidențiat lipsa 
de rezultate semnificative în 
eforturile postbelice de opri
re a cursei înarmărilor și de 
dezarmare. El a arătat că ac
tuala sesiune dedicată dezar
mării trebuie să marcheze un 
moment de cotitură în inițierea 
și adoptarea unor măsuri 
practice de oprire a înarmă-

IN CADRUL acțiunilor con
sacrate celei de-a 60-a ani
versări a formării statului na
țional unitar român, la Casa 
de cultură a orașului Sonne
berg din R.D. Germană a a- 
vut loc vernisajul unei expo
ziții a pictorului român Cons
tantin Grecu. Sînt expuse lu
crări reprezentative din crea
ția artistului inspirate din via’ 
ța și activitatea poporului 
nostru, din frumusețile peisa
jului României.

PESTE 300 000 de persoane 
au rămas fără adăpost, iar 
recoltele au fost distruse pe 
suprafețe întinse în urma i- 
nundoțiilor catastrofale care 
s-au abătut asupra unor lo
calități din districtul Sylhet, 
din nord-estul Bangladeshului. 
Inundațiile au fost provocate 
de ploile torențiale neîntre
rupte din ultimele șase zile.

GUVERNUL ITALIAN a a 
doptat, vineri, mai multe pro
iecte de lege referitoare la 
investiții șî la reechilibrarea 
bugetului. Veniturile bugeta
re vor fi majorate, anul a- 
cesta, cu 1 550 miliarde lire, 
din care 700 m liarde prin 
mărirea tarifelor pentru ser
viciile publice. Tarifele fero
viare vor fi mărite cu 20 la 
sută începînd de la 15 iulie 
1978, iar costul electricității 
cu 16 la sută.

NUMĂRUL ȘOMERILOR din 
țările membre ale C.E.E. a 
fost în luna aprilie de 
5812 000, adică 5,5 la sută 
din forța de muncă activă a 
„celor nouă", ■ s-a anunțat o- 
ficial la sediul Comisiei Pie
ței comune din Bruxelles.

MEMBNTO
i FILME
| DUMINICA, 28 MAI 

l PETROȘANI — 7 Noiembrie: 
? Rîul care urcă muntele ; Re- 
J publica : Și a venit ziua lâmîi- 
l lor negre ; Unirea : Iți dă- 
j ruiesc un trandafir; PETRILA: 
r Nickolas N ckleby ; LONEA : 
' Sandokan - tigrul Malaeziei; 
) ANINOASA : Cîntecul lebe- 
l dei; VULCAN : Eu, tu și Ovi- 

diu ; LUPENI — Cultural : Ur-
1 gia ; Muncitoresc : Tefegra- 
ț me ; URICANI : Ediție specia-

I| LUNI, 29 MAI

PETROȘANI - 7 Noiembrie: 
I Schmidt face și nu face; Re

rilor și de dezarmare.
Cancelarul R.F. Germania, 

a opinat, în discursul său, că 
asigurarea continuității pro
cesului de destindere va con
tribui în măsură considerab'lă 
la rezolvarea problemelor de
zarmării. Actuala sesiune spe
cială consacrată dezarmării, a 
spus el,oferăposibilitatea uni
că de o se asigură reușitei efor
turilor internaționale în dome
niul reducerii cursei înarmă
rilor.

Primul ministru al Canadei 
a avansot, în discursul său, o 
serie de propuneri urmărnd 
după cum. a subliniat el - 
„asfixierea" cursei înarmări
lor nucleare. El a preconizat 
printre oițele, interzicerea to
tală a experiențelor nucleare, 
pentru a se împiedica pune
rea la punct a unor noi arme 
și perfecționarea celor exis
tente.

Ministrul ofacerilor externe 
ol Cehoslovaciei după ce s-a 
referit la marile perico
le generate de cursa 
înarmărilor, în primul 
rînd de înarmările nucleare, 
a declarat că sesiunea spe- 
c:ală a Adunării Generale 
consacrată dezarmării trebuie 
să adreseze statelor lumii che
marea „de a adopta măsuri 
hotărîte, menite să contribuie 
la îndepărtarea pericolului 
în creștere al unui război ter
monuclear".

Convorbiri Carter-D’Estaing
WASHINGTON 27 (Ager- 

pres). - Președinții Jimmy 
Carter și Valery Giscard 
D'Estaing au avut o între
vedere fa Casa Albă.

în cursul întrevederii, pre
ședintele Franței s-a referit 
la propunerile pe care le-a 
prezentat în cursul acestei 
săptămîni la sesiunea spe
cială a Adunării Generale

MUZICA - TRATAMENT 
MEDICAL

Revista „Ergoterapeuten", 
care apare la Copenhaga, 
consacră un studiu special 
folosirii muzicii ca mijloc 
de tratament medical. Con
cluzia autorilor, care își ba
zează articolul pe rezulta
tele unor cercetări îndelun
gate, este aceea că muzica 
bine aleasă ajută nu numai 
la calmarea sistemului ner
vos, ci are un efect tonic 
general, îmbunătățește me
moria, face să crească ca
pacitatea de muncă, reglea
ză ritmul cardiac și are alte 
efecte favorabile asupra or
ganismului utnan.

publica : Melodiile nopții al
be ; Unirea : Aurel Vlaicu ; 
PETRILA: Nickolas Nickleby; 
LONEA : Zmeul de hîrtie, se
riile l-ll ; VULCAN : Imposi
bila poveste de dragoste ; LU
PENI - Cultural : Sonată pe 
malul lacului ; Muncitoresc : 
Telegrame; URICANI: Ediție 
specială:.

TV.
DUMINICA, 28 MAI

8,00 Sportul pentru toți I 
8,15 Concursul pionieresc. 
„Creștem odată cu țara", 9,05 
Șoimii patriei. 9,15 Film serial 
pentru copii : Don Ouijofe - 
Episodul 1. Coproducție fran- 
co-spanîolă. 9,45 Pentru că
minul dumneavoastră. 10,00 
Viața satului. 11,40 Bucuriile 
muzicii. 12,30 De strajă pa
triei. 13,00 Telex. 13,05 Album 
duminical, în cadrul căruia,

ROMA 27 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul cu prilejul 
unei reuniuni a cadrelor de 
conducere regionale ale 
Partidului Comunist Italian, 
secretarul general al P.C.I., 
Enrico Beriinguer, a relevat 
necesitatea politicii de u-
nitate națională a forțelor 
democratice din. Italia. în
această ordine de idei, Ber-
linguer a atras atenția că
realizarea unei asemenea 
unități nu exclude diferen
ța de opinii, competiția, răs
punsurile polemice. Vorbito
rul a reconfirmat valabilita
tea liniei politice a P.C.l. 
față de celelalte forțe de
mocratice din țară, apreci
ind că aceasta reprezintă 
„un mare proiect de trans

Opoziția dominicană 
cîștigătoare în alegerile 

prezidențiale
SANTO DOMINGO 27 

(Agerpres). - Comisia electo
rală centrală din Republica 
Dominicană l-a declarat 
președinte - ales al țării, 
pentru următorul mandat de 
patru ani, pe Antonio . Guz
man Blanco, candidatul 
principalei forțe politice 
de opoziție - Partidul Re
voluționar Dominican (P.R.D.) 
- de tendință social-democra- 

a O.N.U. consacrată de
zarmării. Cei doi șefi de 
stat au abordat, de ase
menea, un. larg evantai de 
subiecte internaționale de 
interes comun, în special 
relațiile est-vest, apropiata 
reuniune economică la nivel 
înalt a principalelor țări 
occidentale, de la Bonn, și 
situația din Orientul Mijlo
ciu, precizează comunicatul.

Faptul divers 
pe glob

ACUPUNCTURA ȘI- 
FUMATUL

După cercetările efectua
te la Institutul pentru re- 
flectoterapie din Moscova, 
oamenii de știință sovietici 
au ajuns la concluzia că 
acupunctura poate constitui 
un mijloc eficient pentru 
combaterea fumatului. Tra
tamentul se realizează în 
cinci ședințe, fiecare din e- 
le durînd aproximativ 30 de mi
nute. Tratamentul constă în 

la ora 14,30 Magazin spor
tiv, Avancronică la turneul 
final al Campionatului Mon
dial de fotbal. Sub semnul 
„Daciadei" - Festivalul spor
tului. Transmisiune de la Ti
mișoara. 16,40 Patriei, versul 
în dar. 17,10 Film serial : Li
nia maritimă Onedin. Episo
dul 40. 18,00 Fotbal : Petro
lul — Politehnica iași, (repri
za a 2-a). Transmisiune di
rectă de la Ploiești. 18,50 1 001 
de seri. 19,00 Telejurnal. 19,30 
30 de ani de la naționalizare. 
19,50 Antena vă aparține. 
Spectacol prezentat de jude
țul Maramureș. 20,50 Film ar
tistic : „Stigmatul iubirii". 
Premieră pe țară. Producție a 
studiourilor engleze. 22,30 Te
lejurnal. Sport.

LUNI, 29 MAI
15,55 Telex. 16,00 Emisiune 

în limba maghiară. 19,00 Cîri- 
tarea României. 19,20 1001 de

seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 1 
Panoramic. 20,40 Roman-foi- | 
leton /"familia Palliser. Episo- l 
dul 14. 21,35 Mai aveți o în- / 
trebare ? 22,00 Cadran mon- 1 
dial. 22,20 Telejurnal.

VREMEA j

Stația meteorolog’că Petro- 1 
șanr comunică : Ieri, tempera- 
tura maximă a aerului la Pe- 
trasam a fost de +18 grade, ) 
iar la Paring de +8 grade, i 
Minimele au fost de +8 și i 
respectiv, +4 grade. J

Pentru următoarele 24 de | 
ore : Vremea se menține în- i 
stabilă, cu cer variabil. Ploi J 
slabe sub formă de aversă. ! 
Vînt slab pînă la potrivit din | 
sectorul sudic. (

formare a societății și a sta
tului italian".

. ★ '
ROMA 27 (Agerpres). - 

Comitetul Central al Parti
dului Socialist Italian a a- 
probat un document prin 
care se acordă Secretariatu
lui P.S.I. mandatul pentru 
a-și continua activitatea în
dreptată „pe linia unității în 
cadrul autonomiei" partide
lor, cale urmată și cu pri
lejul recentelor alegeri ad
ministrative locale - rele
vă agenția A.N.S.A.

Documentul, subliniază a- 
genția citată, confirmă an
gajamentul P.S.I. de a duce 
„o politică de unitate na
țională a forțelor democra
tice".

tă. în cadrul alegerilor ge- 
nerale de la 16 mai, el a 
obținut un avans de 160 000 
voturi față de actualul șef 
al statului, Joaquin Bala- 
guer, candidatul Partidului 
Reformist - de guvernămînt. 

într-o declarație făcută 
după anunțarea rezultatului 
alegerilor, ' președintele - 
ales al Republicii Dominica
ne a relevat, hotărîrea sa și 
a partidului pe care îl re
prezintă de a constitui „un 
guvern de unitate naționa
lă", care să opereze efi
cient schimbările de ordin e- 
conomic și politic de care
are nevoie țara. El a sub
liniat necesitatea revizui
rii contractelor semnate cu 
companiile miniere străine, 
„pentru ca statul să se bucu
re din partea acestora de un 
tratament corespunzător". 
Antonio Guzman Blanco a 
arătat că vor fi luate totoda
tă măsuri pentru consolida
rea instituțiilor democratice 
ale țării.

punctarea simultană a lo
bului urechii cu 12 ace. Du
pă tratament, 50 la sută 
din pacienți s-au lăsat com
plet de fumat, iar restul au 
redus considerabil numă
rul țigărilor consumate zil
nic.

TEMERARI
Din portul Simidzu a por

nit într-o călătorie de apro
ximativ 24 000 de kilometri 
un iaht de 10 metri lungime, 
avînd la bord familia lui 
Kazutoshi Uzumi, formată 
din navigator, soția sa și doi 
băieți, care intenționează să 
ajungă în luna iulie a a- 
nului 1979 la țărmurile Ma
rii Britanii.
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