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SI NE OBLIGA
Prin Decret prezidențial, 

Întreprinderii de utilaj mi
nier Petroșani i-a fost con
ferit Ordinul Muncii clasa 
a iii a pentru rezultate 
deosebite obținute în 
nul 1977 și ocuparea lo
cului III în întrecerea din
tre unitățile industriale.

Distincția vine să răs
plătească eforturile deo
sebite depuse de colectivul 
nostru în anul trecut, an 

- în care ne-am axat în- 
întreaga activitate pe creș
terea în ritm înalt a pro
ducției de utilaj'minier.

In comparație cu anii 
precedenți', în 1977 am a- 
vut de realizat un plan cu 
mult mai mare. Cu toate 
acestea, indicatorii tehni
co economici au fost depă
șiți într-o proporție semni
ficativă. Astfel, la- produc
ția globală depășirea 
fost de 15,2 la sută,
producția marfă^de .9,3 la 
sută, iar la mașini și utila
je miniere de 13,33 ia su
tă, în cond țiile unei de
pășiri cu 12 la sută a pro
ductivității muncii. Sporu
rile de producție, reduce
rea cheltuielilor la 1 000 
lei fonduri fixe cu 12,3 lei

a 
la

Secția montaj a I.U.M. Petroșani. Șeful de echipă Hans Otto Kloos, lăcătușul 
Petru Mogoșan și controlorul C.T.C. Leon Pitic,

față de prevederi ne-au 
permis să obținem o eco- 

de a- 
lei la 
bene-
peste

trei muncitori de bază ai uzinei.
mecanizarea 
subteran și

Simbătă au continuat, la 
Snagov, convorbirile dintre 
tovarășul N colae Ceaușescu, 
secretar general al Partidu
lui Comunist Român, și to
varășul Kenji Miyamoto 
președintele Prezidiului Co
mitetului Central al Parti
dului Comunist din Japonia, 
care se află într-o vizită în 
'■țara noastră.

In timpyl convorbirilor s-a 
procedat la o informare re
ciprocă privind activitatea și 
principalele preocupări ale 
celor două partide și a avut 
loc un larg schimb de 
vederi asupra unor aspecte 
ale actualei situații inter
naționale, ale mișcării co
muniste. și muncitorești.

De ambele părți a fost 
exprimată satisfacția față de 
bunele relații de prietenie 
și colaborare dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul 
Comunist din Japonia baza
te pe deplină egalitate și 
respect reciproc, pe nea
mestec în treburile interne 
si solidaritate tovărășească, 
relații care de-a lungul ani
lor au cunoscut o evoluție 
ascendentă, precum și hotă- 
rîrea comună de a dezvolta 
în continuare aceste ra
porturi, de a acționa pentru 
extinderea pe multiple pla
nuri a relațiilor de co

operare dintre România și 
Japonia, în interesul ambe
lor popoare, a| cauzei păcii, 
socialismului, și înțelegerii in
ternaționale. _ -

Cele două partide și-au 
reafirmat hotărîrea de a mi
lita pentru întărirea colabo
rării, prieteniei și solidarită
ții dintre partidele comunis
te și muncitorești, pentru 
întărirea unității de acțiune a 
forțelor revoluționare, pro
gresiste, antiimperidliste, în 
interesul popoarelor, a pro
blemelor majore ce confrun
tă omenirea, pentru cauză 
socialismului democrației și 
progresului s o c i a I, a 
păcii și prieteniei între po
poare, pentru înfăptuirea u- 
nei lumi mai drepte și mai 
bune.

După convorbiri, tovarășul 
Nicolae Ceausescu a reținut 
la dejun pe tovarășul Kenji 
Miyamoto.

Tn timpul dejunului tova
rășii Nicolae Ceaușescu și 
Kenji Miyamoto au rostit 
toasturi.

Convorbirile și dejunul s-au 
desfășurat într-o atmosferă 
de caldă prietenie tovără
șească, caracteristică rela
țiilor de stimă și respect re
ciproc, solidaritate și cola
borare militantă dintre cele 
două partide.

nomie suplimentară 
: proape 6 milioane 

prețul de cost și un 
ficiu suplimentar de 
15 milioane le'.

O contribuție însemnată 
la realizarea indicatorilor 
de plan a avut-o intrarea 
în fabricație curentă a uti
lajelor de înaltă tehnicita
te și de stringentă nece- 
s.ate în minerit, cum sînt: 
complexele mecanizate de 
susținere, forezele electro- 
h'draulice pentru găuri de 
diametru mare, echipamen
tele de automatizare, pom
pe de betonăre, transpor
toare, diverse utilaje mi

niere pentru 
lucrărilor din 
de la suprafață.

Un imbold considerabil 
a fost pentru întregul co
lectiv vizita secretarului 
general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
la sfîrșitul anului trecut, în 
întreprinderea noastră, ale 
cărui indicații de deosebi
tă valoare ne-au direcțio- 
nat activitatea în vederea 
creșterii tehnicității, a res
pectării cu strictețe a pro
gramului de mecanizare.

Nu întîmplător, zilele 
trecute, la numai cîteva 
luni de la prezența în 
mijlocul colectivului nostru, 
primul bărbat al țării a

înmînat reprezentantului 
oamenilor muncii de' la 
I.U.M.P. înalta distincție 
Ordinul Muncii clas 3 a 
lll-a, distincție care vine 
să încununeze succesele ți
nui an rodnic la care au 
contribuit toate secțiile 
noastre.

Oamenii- muncii de la 
I.U.M. Petroșani își văd 
astfel onorate eforturile pe 
frontul mecanizării, dar și 
obligația de a răsplăti prin 
rezultate tot mai bune sar
cinile ce ne-au fost în-i 
credințate de secretarul 
general al partidului.
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în plin Iulie, pe șantierul din Petrila,

Punctele „fierbinți"
* mai trebuie... încălzite

în cadrul semestrului II 
a.c., constructorii lotului Pe- 
trila al Șantierului nr. 2 
al T.C.H. urmează să dea 
în folosință 99 apartamen
te - nici un apartament 
n-a fost predat aici în pri
ma jumătate a anului -, să 
realizeze în același timp un 
cămin cultural la Cimpa, să 
atingă stadii de execuție a- 
vansate ia noua școală cu 
16 clase ce se construiește 
la Petrila și, des gur, să a- 
sigure stadii fizice corespun
zătoare în pregătirea fron
turilor de lucru pentru 
obiectivele cuprinse în pla
nul de investiții pe 1979.

Așadar, ritmul de lucru pe 
fiecare dintre obiectivele î.i 
execuție la Petrila se cere 
intensificat pentru a nu 
compromite darea lor în 
folosință la termen. La 
blocul 54, de exemplu, cu 
42 apartamente, au mai 
rămas doar două luni pî- 
nă la darea în folosință. 
Cu toate acestea, am avut 
prilejul să constatăm la în
ceputul săptămînii că execu
ția se desfășoară mult prea 
'ent față de exigențele pe

care condițiile anotimpului 
în. care ne aflăm; ca și ne
cesitatea de a respecta ter
menul de dare in folosință, 
le impun. Celălalt bloc 
cuprins în planul pe acest 
an, cu 57 apartamente, se 
află de mai multe luni la 
„cota 0", în timp ce la no
ua școală se lucrează încă 
la săpături în fundații. La 
căminul din Cimpa au fost 
executate pînă acum cea. 50 
la sută din elevațiile subsolu
lui.

împreună cu tînărul sub- 
inginer Alexandru Mariș, 
responsabilul punctului d'e 
lUcru de la blocul 54, am 
trecut în revistă lucrările de 
la Petrila. La blocul 55 nu 
se lucra. De mai mult timp 
se' aștepată începerea mon
tajului prefabricatelor dea
supra elevației. La noua 
școală, echipe formate din 
cetățeni - în cadrul spriji
nului oferit executanților de 
.către întreprinderile eco
nomice și Instituții - efec
tuează săpături la fundații.

A. HOFFMAN

• (Continuare in pag. a 2 a)

Ing. Gheorghe OLARIU, 
directorul I.U.M- Petroșani

I. M. VULCAN

Productivități 
sporite în 
abataje

întrecerea pentru obține
rea unor productivități cît 
mai mari se desfășoară cu 
bune rezultate și la I.M. Vul
can. După primele zile ale 
lunii în fruntea întrecerii se 
situează sectorul VII, care a 
înregistrat deja o depășire de 
peste 1000 tone față de sar
cinile de plan. Această de
pășire a fost posibilă prin 
creșterea productivității mun
cii cu aproape o tonă pe 
post prestat în cărbune. 
Succesul s-a datorat îndeo
sebi contribuției sporite a 
brigăzilor conduse de Cons
tantin Popa și Ion Calotă din 
abatajele cu susținere și tă
iere mecanizată.

| Pasiunea
I și reversul 

ei.

I Uit tit tfa t'tti ti tu | 
I „MINDRIA DE A FI Ml- • 

1 NER" este genericul ac
țiunii organizate la cămi
nul de nefamiliști al mi
nei Lupeni. Cu acest pri
lej a avut loc o întîlnire 
a tinerilor cu șefi dfe bri
gadă, mineri fruntași ca
re au împărtășit noilor an
gajați cîteva secrete ale 
acestei profesii bărbătești.

LA CINEMATOGRAFUL 
„7 Noiembrie" din Uri- 
cani a avut loc prezenta
rea unui ciclu de filme
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I românești inspirate din lup- I 
ta poporului român pen- |

Itru el berare națională și i 
socială- S-au prezentat I 
„Frații Jderi", „Nemuri-

Itorii" și „Pintea", (M.P.) | 
IN AJUTORUL CONS- J 

| TRUCrORILOR. ieri dimi- I 
I neața, 30 de oameni ai • 
I muncii din personalul TESA I 

al l.M. Dîlja au fost pre- Ii zenți pe șantierul noului I I hotel din Petroșani, acor-i | 
dînd o mînă de ajutor ■

I constructorilor. S-au efec- I 
tuat lucrări de curățenie ■ 
și ordine în vederea pre- lJ dării. (P. Găină) I

ÎLUCORIS se numește ■ 
magazinul din Petroșani I 
dl i.C.S.M.I. care se va I
redeschide mîine (ora 11), 
după o acțiune complexă 
de renovare, de amena
jări. Unitatea pune la dis
poziția cumpărătorilor ar
ticole din porțelan, faian-

în ziarul de azi

• Retezat, olimpul dacilor (VIII) : Urmași de 
ciobani mioritici, de la poalele brazilor

• Rubrica noastră „Din scrisorile sosite la 
redacție44

• Să ne preocupăm de păstrarea și întărirea 
sănătății

• Magazin duminical

Bobinatoarea Viorica Țucu de la I.F.A. Vîscoza Lupeni, 
depășește zilnic planul cu 13 la sută.

Foto: Gh. OLTEANU

Se int.eabă unii de ce 
s-o construi tocmai la Cim
pa un spațios cămin/- cul
tural, cu o sală de spec
tacole de 400 de locuri. 
Răspunsul firesc este că 
acest așezămînt cultural 
are o importanță vitală 
pentru viața culturală a 
satului. Mineri sau țărani 
cu gospodării individuale, 
oamenii de aici sînt buni.

păstrători ai artei noastre 
populare. Și mai ales de 
cind a fost numită direc
toare de cămin învăță
toarea Maria Popa (aten
ție, fără vreo indemnizație ' 
specială) s-au înmulțit și j 
și-au permanentizat activi
tatea cîteva formații art's- ■ 
tice : un ansamblu folclo- i 
ric de aproape 50 de ar- 1 
tiști amatori, care prezin- ] 
tă o suită de obiceiuri i 
jienești, o formație de tea- j 
tru, un grup vocal, for- : 
mație de dansuri, taraf, -. 
soliști de muzică populară ; 
etc. Cum s-a reușit o ase- ■ 
menea spectaculoasă re- j 
vitalizare a vieții artiști- . 
ce ? Simplu. învățătoarea » 
Maria Popa și-a asigurat ț 
sprijinul cadrelor didacti- : 
ce, sătenii au fost cuce- ; 
riți de pasiunea activiș- ■ 
tilor culturali, tormaț'de : 
lor s-au făcut cunoscute j 
in dialogul artistic „Cin- ■ 
tarea României", în faza i 
municipală, fiind invitați ; 
chiar și la manifestări tra- - 
diționale din alte locali- ; 
tăți ale județului. >

Bunele rezultate, repur- ț 
tate pe tarim artistic in : 
satul Cimpa, constituie o i 
pledoarie in favoarea per- • 
manenței culturale in via- : 
ța oamenilor, dar în ace- j 
lași timp și un imbold pen- j 
tru alte așezăminte cultu- j 
rale, cum ar fi a vecini- | 
lor lor din Jieț, sat cu un : 
tezaur folcloric de nepre- : 
țuit, dar care a început să ț 
’ie dat uitării de. localnici. : 
Să considerăm că o parte j 
din vină o poartă și ca- i 
drele didactice din acest \ 
sat ? j

Ion VULPE î
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Tînăra muncitoare Olimpia Prodan, una din harnicele meseriașe a!e fabricii de mo
bilă Livezeni, în timpul șlefuirii elementelor pentru binalele care curînd vor lua 
drumul șantierului de construcții. Foto : Ion LICIU

• fU mare din oag B

Nici o echipă a șantierului 
nu se afla la acest obiec
tiv. La blocul 54, unde ne 
așteptam să î.itîlnim un 
punct „fierbinte" al activi
tății constructorilor, se lucra 

zidari la 
cu 
I

numai cu nouă 
tencuieli interioare, 
echipă de dulgheri la mon
tajul planșeelor 
solul 
de-al

pesie

o

sub-

tata, calitatea tencuielilor e- 
ra ireproșabilă, dar ritmul 
de lucru era mult sub 
așteptări. Dovadă, faptul că 
timp de două săptămîm cei 
nouă muncitori tencuiseră 
abia trei apartamente.

Cum starea 
consemnată nu 
ră să satisfacă 
re stau în fața 
lor din Petrila,

de lucruri 
e In măsu- 
cerințele ca- 
constructori- 
am prezen-

celui 
treilea 

tronson al blo
cului și cu o 
echipă de cinci, 
muncitori .ne
calificați la 
amenajarea li
niei de maca
ra.

lată de ce, 
și față de 
sarcinile valorice ale săp- 
tămînii, evaluate la 100 000 
lei, pe șantier se realizau 
zilnic investiții în valoare de 
cel mult 10 000 lei. Evident, 
sub plan. Cît privește sta
diile fizice atinse, î.icepînd
din jurul datei de 20 iunie, 
cînd s-a încheiat montajul
prefabricatelor la primele 
două scări ale blocului 54 — 
primele 28 apartamente 
lucrările la ultima scară au 
stagnat. Dulgherul Vasile 
Dinu își exprimă satisfac
ția că echipei din care fa
ce parte,- cea condusă de 
Constantin Țepuș, i-a 
încredințată sarcina de 
înălța din prefabricate 
parlamentele ultimei 
a blocului - după ce,
de curînd, echipa lor parti
cipase doar la lucrări auxi
liare. Solicita însă, pe bu
nă dreptate, condiții în plus 
de dotare pentru echipă și
unelte de muncă, adecvate, 
precum și întărirea forma
ției cu cel puțin un mun
citor cu experiență îfi a-

PE ȘANTIERUL
DIN PETRILA

fost 
a 

a- 
scări 
pîriă

clor cu experiență îti 
semeneâ lucrări. Deși front 
de lucru pentru zidari 
suficient în bloc, o singură 
echipă, cea condusă 
loan Magda, detașată de 
la I.U.M. Petroșani, executa 
tencuieiile interioare. Du
pă cum am putut ușor cons-

era

de

tat faptele inginerului șef 
al Grupului de șantiere din 
Petroșani, inginerul loan 
Sitescu, care, ne-a spus :

-Deși se înregistrează în- 
tîrzieri după primul semes
tru, la Petrila există crea
te posibilități de realizare a 
sarcinilor fizice pe acest 
an. Cele 42 apartamente a- 
le blocului 54 vor fi termina
te pî.nă în primele zile ale 
lunii septembrie. Două e- 
chipe de zidari puternice șî 
cu experiență ale șantieru
lui au sosit la punctul 
lucru ,unde, favorizat 
faptul că procedeul 
prefabricare necesită 
ține lucrări de finisaj, 
încheia 
oare 
în decurs de o lună. Am 
întărit echipa de montaj a 
prefabricatelor celei de a 
treia scări prin repartizarea 
unui muncitor cu experiență 
din echipa condusă de 
Mihai Boboiu, spre a asi
gura astfel execuția ritmică 
și de bună calitate a lucră
rilor. Sînt create astfel toa
te condițiile pentru 
ultimele 
se ridice în 
lună. Poligonul 
zeni are turnate 
sele necesare în 
Aceeași echipă

de 
de 

prin
pu- 
vor 

tencuieiile interr- 
la primele două scări

"le pentru ca
14 apartamente să 

decurs de o
Live- 

pie-

va continua să execute 
blocul 55, unde, deocamda
tă, cu sprijinul beneficiaru
lui și titularului de investi
ții, trebuie să solicităm din 
nou fabricii din Bîrcea să 
ne furnizeze urgent, așa 
cum s-a decis încă la în
ceputul anului, prefabricate
le necesare construcției a- 
partamentelor așezate pe 
colțul blocului, avînd a- 

semenea di
mensiuni î.icît 
nu le putem e- 
xecuta în pro
priul poligon. 
Sperăm că re
zolvarea aces
tei stuații se 
va tace în 
timp. La cele
lalte obiective 
ritmul de exe

cuție s-a intensificat, de 
asemenea, în ultimele zile. 
Prin montajul prefabricate
lor și activitatea noilor 
echpe de zidari se asigură, 
totodată realizarea sa.c.nilor 
valor ce de către colecti
vul lotului din Petrila.

Este inutil să mai comen
tăm cele declarate de in
terlocutor. Dorim să adău
găm că după cum se poa
te; bine observa, execuția 
obiectivelor din Petrila nu 
ridică executantului pro
bleme de neînlăturat. Con
diția intensificării ritmu
lui rezidă însă în prezen
ța unei bune organizări la 
punctele de lucru, în eșalo
narea judicioasă a forței de 
muncă și asigurarea forma
lilor de lucru cu materiale 
și unelte corespunzătoare 
cerințelor. Sînt deziderate

or- 
productiei, con- 

’ ' ‘ ’ 2 
și cea a grupului din Petro
șani vor manifesta zi de 
zi interes față de desfășu
rarea neîntreruptă a execu
ției obiectivelor.

î.ifr-o zi cu soare ca mul
te altele, ce și-a zis Ilea
na Munteanu din satul Bur- 
dești - Petrila : doar am 
mai făcut focul în aer liber 
și nu s-a întîmplat nimic. II 
va face deci și de data as
ta. De prevederile legilor, 
care interzic facerea 
lui deschis pe timp de 
la o distanță mică față 
construcții, depozite și 
materiale ce prezintă 
col de incendiu, n-a 
cunoștință. Așa că ignorînd 
legea și vîntul, a dat foc... 
grajdului vecinului Rusu Do- 
bre.

Elena Cercea tot din ora
șul Petrila, strada Republicii 
nr. 138, încadrată în 
că la I.C.M.M., se grăbea să 
facă focul pentru că aștepta 
soțul de la m:.tă și mîn- 
carea nu era gata. A luat o 
sticlă cu benzină și a 
runcat pe foc. Astfel, 
a mai luat masa împreună 
cu soțul, cum avea de gînd, 
ci, scoasă din casă pe geam

de vecini, a fost transporta
tă la spital, qlegîndu-se cu 
arsuri deosebit de grave. 
Așa se face că Ileana Mun- 
tea.-iu a fost obligată să plă
tească paguba pricinuită 
vecinului, iar Elena Cercea, 
pe lîngă suferințe, a rămas 
și cu regretul în suflet pen
tru pagubele însemnate cau
zate de foc. .

Și într-un caz și în altul, 
pagubele puteau fi deose
bit de mari dacă vecinii 
,iu interveneau prompt și nu 
localizau focul pînă la 
sirea pompierilor.

Reamintim deci :
Nu faceți foc deschis pe 

timp de vînt 
mun- mai mică de 50 

trucții !
Nu faceți foc 

ță mai mică de 
pădure !

Nu aprindeți 
materiale inflamabile !

Ion JITEA, 
Compania de pompieri 

militari Petroșani

foc.u- 
vî hi
de 

alte 
peri- 
avut

so

la distanță 
m d« cons-

la o disfan-
100 m cle

a-
nu

focul cu

Acolo unde se hotărăște 
creșterea producției proprii

cerințelor. Sînt 
ușor de înfăptuit dacă 
ganizatorii 
ducerea șantierului nr.

din
toate 

acest scop.
de montaj

A XX-a ediție a Olimpiadei 
internaționale
Olimpiada internațională 

de matematică a început la 
1 iulie, la București unde s-a 
organizat și p r i m a 
ediție în anul 1959. 
•Și-au anunțat participarea 
loturi de e'evi din 15 țări, fie
care format din opt elevi ma- ' 
temaficieni însoțiți de pro
fesori îndrumători.

Olimpiada se desfășoară 
între 1-13 iulie a.c. în 12 iu
lie are loc festivitatea de 
închidere și de premiere a 
celor mai buni dintre cei 
buni. Desfășurarea olimpi
adei „strănepoților lui Pi- 
tagora" veniți la București 
■din diverse țări, va avea loc 
sub semnul unei întreceri ști
ințifice de prestigiu.

Elevii și profesorii vor fi 
invitați în excursii pentru 
cunoașterea Capitalei și a ță
rii, să viziteze muzee pre
cum și alte obiective istorice,

de matematică
economice și științifice, 
mai avea loc dezbateri de 
specialitate, de pildă 
prilejuită de presenfqred de 
către elevii participant! a 
problemelor și soluțiilor ori
ginale date de ei la olimpia
dă. Profesorii vor fi invitați 
la o masă rotundă cu tema 
„Roiul olimpiadelor națio
nale și internaționale în dez
voltarea învățămîntului mate
matic in licee" la care, fără 
îndoială, se vor adăuga și 
acele scurte programe 
ad-hoc ce se nasc numai a- 
colo unde se întîlnesc tineri 
de aceeași vîrstă, din di
ferite țări, pe care-i leagă 
nu numai ' 
știință, ci i 
sentimente 
laborare.

Ing. I 
inspector

vor

cea

pasiunea pentru 
mai ales calde 
prietenești de co-

ilie BREBEN,
- școlar județean

Renumit pentru calitatea 
produselor și operativitatea 
cu care onorează comenzi
le beneficiarilor, laborato
rul de preparate reci din 
Petroșani se situează de mai ția 
mulți ani printre unitățile 
fruntașe ale sectorului de 
alimentație publică. Se poa
te spune că depășirile de 
plan obținute pe întreprin
dere la producția proprie 
sînt hotărîte încă de aici 
- din unitatea nr. 341 -
ele fiind rezultatul unor 
preocupări sporite pentru 
aprovizionarea unităților cu 
produse de calitate, într-un 
sortiment bogat, livrate în 
mod operativ către unită
țile beneficiare.

Zilnic, laboratorul livrea
ză între 20-30 de sortimen
te de preparate reci. Peri
odic, realizează chiar 
50 - 60 de sortimente, pen- 

în unele zile să
50 60 
tru ca 
atingă adevărate recorduri : 
120 de sortimente realizate 
atunci cînd se ivesc comenzi 
speciale. Pentru a ne face 
o imagi.re despre hărnicia 
colectivului amintim realiză
rile obținute la un singur
produs : laboratorul livrea-

■ - ' )
Instantaneu din labora

torul de preparate reci. 
Foto : Ion LEONARD 

I

ză aproximativ 300 de mii 
de mititei pe lună, ceea ce 
înseamnă o medie z'lnică de 
aproape 10 000 bucăți.

De menționat că produc- 
*'j laboratorului a înregis
trat o creștere, în acest an. 
Această creștere, se 
aatorește muncii depu
se de loan Georgea, Maria 
Brîndău, Florica Ilieș, Ber
ta Haidu, Susana Luca, E- 
lena Blaj și alții, conduși cu 
pricepere și răspundere de 
loan Ilieș, șeful laboratoru
lui de preparate reci.

Emil DEMIAN

Frumosul 
trebuie 
permanentizat

O plimbare prin cartierul 
Aeroport este acum, vara, 
deosebit de plăcută. Cetă
țenii din acest mare carti
er al municipiului nostru țin 
să arate că, acolo unde 
există voință și acțiune 
pot înfăptui lucruri demne 
de admirat. Strada Inde
pendenței este în această 
perioadă o mare alee, un 
frumos parc. Pe strada Vi
itorului, ochiul trecătorului 
este.încînfat de gardurile vii, 
bogate și bine întreținute de 
locatarii „caselor mici". Pe 
strada Unirii este de admi- 
rat... pădurea de trandafiri 
roșii din fața blocurilor nr. 
9, 11 și 13, iar pe strada 
Păcii minunata grădină din 
fața blocului nr. 20.

- Colocatarii mei - spu
nea responsabilul blocului 
nr. 20, Ion Ciobanu < au 
ieșit, în primăvară, cu toții 
la lucru. Desigur, atunci a 
fost mai greu, pentru că 
trebuia săpat și procurați 
arbori ornamentali și flori. 
Acum e mai ușor. Există to
tuși o treabă importantă ca
re trebuie făcută acum. Es
te vorba de îngrijirea a- 
cestei grădini și păstrarea a 
ceea ce s-a realizat. Oame
nii din bloc, printre care 
Gheorghe Dragomiroiu, El
vira Dragomiroiu, Maria 
Cîmpeanu, Gheorghe Ena- 
che, Ion Bălan, Vintlă Chio- 
reanu, Pavel Blaj și alții 
du" înțeles acest lucru și a- 
proape zilnic, în timpul li
ber, își găsesc de lucru prin
tre arbuști și rondurile de 
flori.

C. DANiLA, Petroșani
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Pe drept s-a 
nătatea este bunul cel 
de preț al omului, 
acest 
însă numai în momentul în 
care ne îmbolnăvim. Cu ■ cît 
suferințele sînt mai mari și 
mai îndelungate, cu atît ne 
dăm mai bine seama de va
loarea a ceea ce am pier
dut. Depunem eforturi sus
ținute pentru a ne însuși o 
meserie, pentru a acumula 
cît mai multe bunuri mate
riale și spirituale, făcînd u- 
neori chiar sacrificii, fără în
să a ne preocupa în ace- . 
eași măsură și de păstrarea 
și întărirea sănătății.

Organizația mondială a 
sănăia- 

din 
min- 

să- 
nătății stau factorii eredi
tari- moșteniți și cei legați 
de mediul prezent sau tre
cut. Deși nu se manifestă 
prin semne evidente ca sta-

spus că so
mai 

Despre 
lucru ne convingem

sănătății definește 
tea ca o „Stare bună 
punct de vedere fizic, 
tal și social". La baza 
nătății stau factorii

rea de boală, criteriile care 
definesc starea de sănăta
te trebuie cunoscute și ur
mărite în folosul nostru, 
deoarece ele ne permit să 
apreciem momentul trecerii 
graniței de la sănătate la 
boală. Sîntem sănătoși în 
iipsa bolilor sau infirmități
lor care ne -determină să în- 
trerupem activitatea obișnu
ită, cînd dispunem de ener
gia necesară satisfacerii ce
rințelor curente ale vieții, 
în prezența unei stări de 
satisfacție generală, a pof
tei de mîncare și a senzației 
de foame, cînd prezentăm 
stabilitate în greutatea cor
porală, în capacitatea de re
facere normală a energiei 
consumate prin somn regulat 
sau alte mijloace de recre- 
ere, în prezența echilibrului 
emoțional și a capacității de 
adaptare socială.

Este important ca prin ob
servații proprii să ne cu
noaștem nivelul sănătății și

să luptăm pentru menținerea 
sau ridicarea lui pe o treap
tă superioară.

Pe de altă parte, nu tre
buie să confundăm orice 
indispoziție cu starea de 
boală. Interese psihologice 
sau materiale pot interveni 
în încercarea unor indivizi 
de a fi considerați bolnavi 
sau de a prelungi starea de 
boală. în aceste, situații re
lațiile medic-pacient devin 
contradictorii pentru că nu 
urmăresc același obiectiv 
- sănătatea. Boala „făcută" 
este diferit simțită de . bol-, 
navi, fapt care se reflectă 
și prin comportamentul lor. 
In condițiile vieții moderne, 
de intensă urbanizare și 
industrializare, putem fi de
pășiți în procesele de adap
tare datorită unor lipsuri de 
ordin educativ, formativ și 
de organizare a vieții.

Din aceste motive se im
pune respectarea următoa
relor reguli : alternarea re-

pausuiui în funcție de du- 
raia și intensitatea muncii ; 
păstrarea și întărirea sănă
tății mintale (pentru că sis- . 
ternul nervos ne ajută în 
procesul de adaptare); dez
voltarea încrederii în capa
citățile proprii ; existența u- 
nui echilibru emotiv - activ 
- stabil ; respectarea regu
lilor de igienă privind păs- I 
trarea și întărirea sănătății. ' 
Avantajele sănătății sînt I 
foarte mari, atît pentru in- ' 
divid, .cît și pentru colecti- I 
vitate. Dezvoltarea econo- | 
mică a unei țări începe cu i 
sănătatea poporului. Sănă- | 
tate înseamnă îmbogățirea . 
capitalului uman, ceea ce a- I 
duce după sine o creștere a * 
potențialului productiv al I 
statului, o creștere a pro- • 
ducției și, în final, o îrnbo- I 
gățire materială și spiritua- i 
lă a fiecărui individ. J

George DÎRLEA, f
medic I
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Pentru a intra în tainele 
mitologiei dacice, trebuie 
să pornim de la formele ar
haice ale totemismului sil- 
vanic, ale dendrolatriei, co
mune pe vaste teritorii ge
ografice, mereu. îmbogățite 
cu simboluri extra și para- 
botamce, dar și cu noi va
lori spirituale, în dauna ce
lor magico-mitolog'ce. Mo
numentalizarea arboricolă, 
cum au arătat . teoreticienii 
de talia lui W. Mannhardt, 
Angelo de Gubernatis, Ja
mes Frozer, iar la noi Ro
mulus Vulcănescu („Coloana 
cerului", 1972), constituie „mo
dul de reflectare spiritua
lă a vieții desfășurate în 
pădure, arborii utili de
vin apoi arbori cosmic, ce
resc, ai vieții, ca substituți 
divini*1.

Pentru un popor „aninat de 
munți", cum- remarca în 
secolul II istoricul și poetul 
latin Florus, desigur coni
ferele ar fi trebuit să fie 
simbol al puterii divine și 
„instrumente de cult". Dar, 
în vreme ce la popoarele 
învecinate, bradul era con
siderat arbore al vieții, semn 
al maternității, tisa invoca 
duhul morții, era un semn 
al neantului. La traci se 
petrece o neutralizare a 
simbolisticii antagoniste, bra
dul este sacralizat ca arbo
re cosmic și terestru, al vie
ții și morții, al norocului și 
nenorocirii, benign și malign, 
„cosmogonic, teogonic și 
antropogonic" (R. Vulcănescu), 
metamorfoză sau substitut 
divin, mirific, în „toate ce
remoniile comunității : ado
rarea astrelor, ' ciclul vieții 
(naștere, nuntă, moarte), ci
clul calendaristic (serbări sol- 
stițiale și echinocțiale, de 
muncă). în Dacia este a- 
testat cultul cavalerului trac 
sau danubian, iconografie a 
spiritului celui mort în lu
mea nepămînteană, străju
ită de arborele cosmic, ca
re preia și prerogativele vie
ții și morții. Teohari An
tonescu, interpretînd cultul 
cabirilor în Dacia, într-un 
studiu publicat în 1889, sus
ține prezența în scenele imor
talizate a doi arbori cosmici, 
în vîrful cărora străjuiau doi 
șerpi (reptile care au un

destin variat în mitologiile 
dacă, greacă, romană, pro- 
toromană și română), în- 
cadiind d:scul solar. Or. io- 
van Iorgovan, cum am 
demonstrat, înfruntă balau
rul, în calitate de erou so
lar. .

Sînt cunoscute manifes
tările plastice ale cultului 
bradului la traci, zeița Ben- 
dis, care posedă atributele

în'îlnește cu substantivul co
mun știuhă, știulă (același 
etimon dac), ilustrare . se
mantică a bradului de nuntă 
la ciobanii noștri jieni. As
censionarea știuhei (să nu 
uităm că stur înseamnă co
loană, țurțure) sau, mai re
cent, împușcarea ei, pe lîn- 
gă motivațiile tălmăcite pî
nă acum de cercetători, 
transfigurează, în fața co

Aniversarea creării 
primului stat dac 

centralizat 
și indepenendt

Dianei (Artemis), poartă, ca 
simbol al puterii silvane, o 
ramură de brad. Ramura de 
brad care apare stilizată pe 
monedele dace (imitații), pe 
ceramica dacă. La protoro- 
mâni, cu atestări care re
zistă pînă azi în folclor, bra
dul moștenește virtuțile mi
tologice cu care îl înzes
traseră dacii - ca arbore 
cosmic, ceresc, a! vieții, naș
terii, morții, de pomenire, 
de fertilizare, de jurămînt, 
întîlnindu-se totodată nu
meroase substitute și mo
numentalizări stiliforme, suc
cedanee și simulacre ale 
sale, culmi ale evoluției es
tetice fiind neasemuita în 
frumusețe baladă mioritică 
și coloana brâncușiană.

La noi, dar mai ales în 
munții Retezat, acest cult es
te probat și de unele topo
nime, între care Valea de 
Brazi merită o atenție deo
sebită. Valea de Brazi, ca 
și Valea de Pești invocă to
ponimic o origine care 
poate coborî pînă la întîlni- 
rea romanilor cu dacii. în 
sanctuarul dacilor, limba 
latină, suprapunîndu-se pes
te substrat, a imortalizat a- 
ceastă zonă printr-o stră
veche formă a genitivului ro
mânesc, cu prepoziția de, 
păstrată doar pe aceste 
meleaguri. Un alt toponim 
din Retezat, Sturul, despre a 
cărui istorie am scris, se

munității, maturizarea tî.iă- 
rului, sexual și ca personalita
te complexă, proba „sporti
vă" pe care o trece cu suc
ces este o dovadă a sănă
tății și inteligenței sale, 
constituind „certificatul de 
mire".

Despre brad, ca totem, 
substitut și simboi cosmic, a- 
vem în vedere străvechile o-

biceiuri folclorice și rituale 
ale jienilor, mai putem a- 
m.nti cînd se trece în re
vistă pa'e*a acum sărăcită 
alegoric a mon lesturilor fu
nerare sau a colindelor de 
factură nupțială, între care 
ceremonialul stilizat al pi- 
țărăilor demonstrează in
terpretativ, spectacular și mi
tologic, o. obîrșie dacică. 
S-ar mai putea vorb: și des
pre alte substitute dendro- 
morfe, cu atestări toponimi
ce mai ales în Șurean și 
Paring, precum stejarul, mă
rul, salcia etc. Unii cercetă
tori vorbesc chiar de un 
fond arboric carpatic cu 
valențe totemice: bradul,
fagul, stejarul, ptopul, nucul, 
mărul, cireșul, aducînd în 
sprijin probe arheologice, re
licve etnografice și folclo
rice. La greci, romani, celți, 
trac*, deci și la daci, stejarul 
era închinat zeului focului, 
fulgerelor, trăzneteior. Ca 
arbore sacru acoperea, în- 
mitul genezei sale, cerul, 
iar rădăcina copleșea pă- 
mîntul. Simboliza totodată 
viața și moartea. Și totuși 
bradul deține supremația în 
viața spirituală a dacilor și 
protoromon.lor.

Prof Ion VULPE

PORUMBEI VERZI Șl 
GALBENI

în împrejurimile orașului
britanic Portsmuth zboară
pescăruși de culoare... verde,' 
iar în comitatul Surrey pes
căruși - galbeni.

Este vorba de un capriciu 
al naturii ?

Nicidecum. Pescărușii au 
fost vopsiți cu o substanță 
chim că inofensivă pentru a 
putea fi observați mai ușor 
unde rtși fac cuiburile și 
unde .mănîncă.

Motivul ?
Pentru a fi mai ușor depis

tați pe pistele de aterizare 
ale aerodromurilor civile si 
militare, unde, nu de puține 
ori, au produs accidente.
PARTENERII FOTBALIȘTILOR 

KENYENI
în vreme ce în Argentina 

se desfășura campionatul 
mondial de fotbal, în alte 
țări ale lumii au și început 
pregătirile pentru viitorul 
campionat fotbalistic mon
dial. Una din etape va fi 
turneul african.

Fotbaliștii din Kenya au 
găsit un procedeu foarte 
ingenios de antrenament : fo-

Peisaj mioritic. Foto : N. MOLDOVEANU
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U MO R
PENTRU CEI MARI Soția : De ce ești indis

cret ? Eu te-am întrebat da
că tu l-ai împușcat ?

După naufragiul unui va
por, soția s-a salvat pe o 
insulă părăsită în largul o-

- Nevasta mea vrea să 
fac o cură de apă minera
lă. Nu cumva știți vreo sta
țiune prin preajma Odobeș- 
tiului ?

- Dacă știam că sforăie așa îngrozitor, nu-| ador
meam.

(Desen de Ing. Zoltan KIRALY jr.)

ceanului. După cîtva timp 
apare și soțul din valuri. E- 
puizat el se tîrăște pe pla
jă și șoptește :
- lată-mă, am ajuns și 

eu, draga mea.
— Și unde mi-ai fost pî

nă acum ? Vaporul s-a scu
fundat de mai bine de 
o oră !

- Spune-mi doctore, da
că stau lingă o fată „rup
tă din soare" capăt... inso- 
lație ?
{ Un băiețel vizionează un 
film cu indieni care își vop
sesc fețele.

- De ce se vopsesc, tă
ticule ? — întreabă el.

- Se pregătesc de război. 
A doua zi băiatul vine 
alarmat în camera tatălui 
său :

- Tăticule, ar fi mai bine 
să plecăm, mămica se pre
gătește de război...J Un client vorbește avoca
tului său timp de trei sfer
turi de oră... Juristul nu în
țelege nimic din cele spuse 
și, exasperat, exclamă :

- Vă rog să-nii expuneți 
cazul concis și clar, că de 
încurcat, îl încurc eu !

Gheorghe STOIAN, 
Petroșani

î i lume sînt atîtea acci
dente de circulație, încît as
tăzi nu mai surprinde pe ni
meni nici numărul, nici gra
vitatea lor. Totuși, ciocnirea 
a două mașini în orășelul 
norvegian Bearkey, situat pe 
O insulă din Arhipelagul

Vesteralen, i-a uimit foarte 
tare pe cei care cunosc o- 
rășelul și circulația lui : u- 
nicul autoturism de pe insu
lă și unicul autocamion s-au 
ciocnit pe singura stradă din 
oraș !...
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Către vară-ncoace 
Cind griul se coace 
Și cînd fiecare 
Mai pleacă la mare 
De acolo vine 
Cu plasele pline 
Cu plet$ și barbă 
Și la git c-o „salbă" 
Metamorfozat 
Băiatul din sat. 
II știm dinainte 
De băiat cuminte 
Dar el s-a schimbat 
Cînd s-a transferat. 
Lucrează la „Ulnbra" 
Fiindcă viața, sumbra, 
Nimic nu-i prea da 
Dacă nu muncea... 
El știe secretul
Cum se vinde „Kentul 
Are verighete, 
Bluze și brichete 
Ceasuri, ochelari,

bișnițar
Blugi originali, 
Cite și mai cîte 
Pe care-a dat sute 
„Insă-aici, să știi, 
Valorează mii...!" 
(Așa-i el, isteț 
Dă la suprapreț) 
Și-uite-așa băiatul 
Iși duce veleatul 
Pină-n iarnă cînd 
Cu lacrimi curgind 
Iși dă bine seama, 
Se-ntoarce la mama 
Să-i pape din oală 
Pic de-agoniseală...

losesc ca parteneri... ele
fanții. Antrenorul echipei ke- 
nyene afirmă că uriașele pa
chiderme au reacții rapide și 
urmăresc mingea cu mar6 
rapidita.e.

„MANÎNC GUNOI"
Manfred Lorengel, sculp

tor din Bremen, a inventat 
pentru străzi niște coșuri de 
gunoi foarte ingenioase. Es
te vorba despre niște ani
male sălbatice caraghioase, 
din piatră, cu gurile deschi
se. Copiii, în. special, sînt 
foarte încîntați de aseme
nea cutii de gunoi și le pre
feră trotuarului.

PE O ROATA
Canadianul Bob Mac Guines 

în. virstă de 26 de ani, 
a pornit într-o excursie ' în 
țară pe mo.Tociclu cu ruc
sacul în spate. Dintre cei 
6 400 km pe care îi are de 
parcurs, în prima zi el a 
parcurs 70 km. Singur a re-, 
cunoscut că a căzut de cî- 
feva ori, că mijlocul de 
transport nu este prea, co
mod, dar că intenționează să 
se țină de cuvînt și să par
curgă întregul traseu.

Să vedem !
CROCODILII DIN 

AUSTRALIA
5 000. de piei de wccodilî 

austalieni de apă dulce au 
fost introduse, prin contra-: 
bandă în Franța, pentru con
fecționarea poșetelor de da
mă. Crocodilii de apă dul
ce trăiesc în lacurile din ; 
nordul Australiei, și din 1972, 
ei sî it protejați de leg'sla'ia 
privind exemplarele rare de 
faună.

în pof’da interd'cției, bra- 
con’eri vînează în special 
-srocoail din delta rîurilor 
din nordul țării, care au 
o lungime de 6-7 m și a 
căror piele este foarte so- 
lictatâ de marochinerii oc
cidentali.

Povestiri 
în pastile

Imediat ce intrară în pă- j 
durea adormită, văzură cum 
toate viețuitoarele dormeau 
un somn adînc, Făt-Frumos 
spuse : „lată unde duce ex
cesul de somnifere !“.

„Adu-mi o picătură de apă 
vie, drept întăritor", îi strigă 
voinicul vulturului și acesta 
sosi după un ceas și spuse -. 
„La „APĂ VIE" era inventar, 
iar la bufet nu aveau de- 
cît „Șliboviță".

Zîna îi arătă grădina pa
latului unde erau trei cai; 
albi ca spuma laptelui și îl 
pofti să-și alegă : „Uite ăla 
cu stea în frunte mănîncă 
jăratec și zboară ca gîndul, 
cel cu coama într-o parte in
tuiește orice primejdie...". 
„Eu îl vreau pe al tredea", 
spuse Făt-Frumos. „Acela ce 
șie să facă?" „Nu șhe ni
mic dar... e responsabilul ce
lorlalți...".

„Aruncă gresia 1“ strigă 
Făt-Frumos și în spatele lor 
se făcu un munte înalt, Dar 
Baba-Cloanța îl trecu. „A- 
runcă peria I" strigă Făt-Fru
mos și în spate se făcu un 
codru des dar Baba-Cloanța 
îl trecu și pe acesta. ,,A- 
runcă mătura I" strigă Fâf- 
Frumos. „Asta de ce s-o 
mai arunc?", întrebă Co- 
sînzeana. „Ți-am luat aspi
rator".

Mircea ANDRAS
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P.S- Și în municipiul nostru / 
au apărut acești „rara a- J 
vis" care te fac să întorci ț 
capul cînd ii întilnești pe l 
stradă deși ar merita luați 
de urechi. 1

Mrcea BUJORESCU J

Era în al 4-lea 
cer, restul fiind 
deja ocupat.

Cum am a7 
juns pe auto
stradă m-ăm și... 
autodepășft.

Cenaclul umo
riștilor a ținut 
ieri o conferin
ță de... groază.

Ing. Zoltan 
KIRALY jr.
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Alegerea noului președinte 
al Italiei

PREZENTE ROMÂNEȘTI
» »

FILME
9 IULIE

ROMA 8 (Agerpres). - 
Sandro Pertini a fost ales, 
eîmbătă, președinte al Re
publicii Italiene. Candidat al 
Partidului Socialist, Sandro 
Pertini a întrunit, la cel 
de-al 16-lea tur de scrutin 
al alegerilor prezidențiale, 
832 din cele 995 de sufragii 
exprimate. Pentru el au vo
tat reprezentanții partidelor 
socialist, comunist, democrat-

ROMA 8 (Agerpres). -
După alegerea lui Sandro 

Pertini în funcția de preșe
dinte a| Republicii Italiene, 
secretarul general a! Parti
dului Comunist Italian, Enrico 
Berlinguer, a exprimat, în- 
tr-o declarație, satisfacția 
P.C.I., a parlamentarilor și 
consilierilor regionali comu
niști pentru această opțiune 
pol tică. Odată cu alegerea 
Iui Pertini în această înaltă 
funcție - a arătat vorbitorul

creștin, socialist-democratic 
și republican - partide ale 
majorității parlamentare ca
re sprijină guvernul monoco- 
lor condus de premierul Giu
lio Andreotti.

Noul președinte al Italiei 
este ales pe o perioadă de 
șapte ani. Pertini îi succede 
în această înaltă funcție lui 
Giovanni Leone, care a de

la 15 iunie.

numit pentru 
Quirinal un

misionat
★

- „este 
dată la
exponent socialist al 
rii muncitorești, care 
ționat întotdeauna 
unitatea acesteia".

prima 
eminent 
mișcă- 
a ac- 
pențru

Totodată, Enrico Berlinguer 
a exprimat . sat'sfacția pen
tru faptul că „au prevalat 
în rîndul tuturor partidelor 
democratice rațiunile unității", 
votul de sîmbătă constituind 
,.o v;ctorie a colaborării și 
solidarității tuturor forțelor 
democratice".

f NOUAKCHOTT 8 (Ager
ii preș). - Președintele Repu- 
j blicii Islamice Mauritania, 
j Moktar Ould Daddah, a 
; primit pe ambasadorul Re- 
: publicii Socialiste România 
; la Nouakchott, Ion Moan- 
; gă, cu prilejul încheierii 
: misiunii sale în această ța- 
: ră.
: Șeful statului mauritanian
: ■ a rugat să se transmită to- 
: varășului Nicolae Ceaușescu, 
: președintele Republicii So- 
: cialiste România. salutul 
: său cordial, felicitări sin- 
î cere pentru marile realizări 
: obținute în dezvoltarea 
; României Socialiste, precum 
Ș și admirația sa pentru pres- 
f tigiul de care România se 
j bucură în rîndul națiunilor 
j lumii contemporane. De a- 
i semenea, el a dat o înaltă 
; apreciere relațiilor nriete- 
: nesti care se dezvoltă între 
: cele două țări.

MOSCOVA 8 (Agerpres). 
ț Cea de-a VI a ediție a

Concursului internațional 
muzical „P. I. Ceaikovski" 
la care au participat tineri 
interpreți din 35 de țări, 
printre care și România, a 
lua* sfîrșit printr-o festivita
te, organizată la Moscova,

In numele Ministerului 
Culturii și al Comitetului de 
organizare a concursului, 
T. N. Hrennikov, prim-se- 
cretar al Uniunii compozi
torilor din U.R.S.S., i-a feli
citat călduros pe cei 38 de 
laureați ai concursului pen
tru succesul înregistrat la 
această prestigioasă con
fruntare muzicală.

Printre tinerii interpreți, 
care au obț nut distincții la 
ediția din acest an a con
cursului se numără și Miha- 
ela Martin — premiul al 
ll-lea și medalia de argint 
la secția vioară, Mariana 
Cioromila — prem'ul al III- 
lea și medalia de bronz, și 
luliana Ciurcă — diploma 
de onoare, la secția canto.

BUENOS AIRES 8 (Ager- | 
preș). Un ser de lucrări ro- : 
mânești o'e is'Orie a fost ■: 
donat, în'xgdrul unei festi- | 
vi.tăți, Bibliotecii Academiei ; 
Naționale de Istorie din ; 
Buenos Aires, Argentina. :

Mulțumind pentru lucră- = 
rile donate, profesor Enrt- ■ 
que Barba, președintele A- : 
cademîei, a evocat md.men- t 
te ale istoriei bimilenare a ț 
poporului român. La festi- : 
v’tate du paticipat acade- : 
micieni, istorici, alți oameni 1 
de cultură argentinieni.

Totodată, Ia Biblioteca i 
medicală a Universității din ) 
Buenos Aires a fost organi- i 
zată o expunere intitulată ! 
„Descoperitorul insulinei, ! 
savantul român N. C. Pave- : 
lescu". Cu acest prilej au i 
fost donate bibliotecii Iu- ■ 
crări românești de medicină i 
inclusiv lucrări referitoare ; 
la savantul omagiat. ;

PETROȘANI t 7 Noiem
brie: Eu, tu și Ovidiu; Re
publica : Johnny Chitară; 
Unirea : Polițistul, pilot de 
cursă ; PETRILA : Corsarul; 
LONEA : Aripioară sau 
picior ; ANiNOASA : Pro
fetul, aurul și ardelenii ; 
VULCAN : Trepte pe cer ; 
LUPENI - “ - ~
tembrie ; 
Frații Jderi 
Pintea.

Cultural : Sep-
Muncitoresc : 

; URICANI :

10 IULIE

PETROȘANI - 7 Noiem
brie : Guarilla ; Republi
ca ; Insula egretelor ar
gintii ; Unirea : Jucăria ; 
PETRILA ; Corsarul; LO- 
NEA : Revoltă în cosmos ; 
VULCAN : Floare la ure
che ; LUPENI - Cultural: 
Judecătorul din Bodrum ; 
Muncitoresc: Făgăduiala; 
URiCANI :' Al 7-lea conti
nent.

TV

Convorbiri
chinezo- 

palestiniene
DAMASC 8 (Agerpres). - 

Președintele Comitetului E- 
xecutiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, Yas
ser _Arafat, s-a întîlnit, la Da- 
masc, cu Ci Pîn-fei, vicepre
ședinte al Comitetului Per
manent al Adunării Națio
nale a Reprezentanților 
populari a R.P. Chineze, cu 
care a avut o convorbire cor
dială- și prietenească - in
formează agenția China 
Nouă. Cu acest prilej, Yas
ser Arafat a informat pe 
interlocutorul său despre ac
tuala situație din Orientul 
Mijlociu și în legătură cu 
lupta poporuțui palestinian. 
La rîndul său, Ci Pîn-fei a 
reafirmat sprijinul ferm al 
R.P. Chineze față de lupta 
justă, a popoarelor arab și 
palestinian - relevă agenția 
citată.

Declarația președintelui 
Egiptului

VIENA 8 (Agerpres). - 
Președintele Egiptului, An
war El Sadat, a declarat,; 
la Viena, că principala pro
blemă de rezolvat în ce 
privește situația din Orien
tul Apropiat este chestiunea 
palestiniană. El a apreciat 
că „este indispensabil să se 
acorde palestinienilor drep
tul la autodeterminare în- 
tr-o perioadă de tranziție de 
cinci ani".

ASTĂZI, ALEGERI IN 
BOLIVIA

LA PAZ 8 (Agerpres). - 
Astăzi, duminică, în Bolivia 
vor avea loc alegeri gene
rale.

Este pentru prima oară du
pă 12'ani cînd 2 milioane de 
alegători se vor prezenta în 
fața urnelor în vederea de
semnării unui președnte al 
Republicii, Un vicepreședinte, 
27 de senatori și .11 deputați.

In același timp, după cum 
relevă agenția M.E.N., șe
ful statului egiptean a de
clarat că Egptul depune e- 
forturi pentru instaurarea u- 
nei păci permanente în Ori
entul Apropiat, și nu pentru 
o reglementare separată.

Referindu-se la convorbiri
le pe care le va avea în 
capitala Austriei, în acest 
sfîrșit de săptămînă, cu Shi
mon Peres, liderul Partidu
lui Muncii - principala for- 
mațiurie de opoziție din Is
rael -, Anwar El Sadat și-a 
exprimat speranța că aces
tea vor contribui la „scoa
terea dialogului israelo-egip- 
tean din actualul impaș".

Întîlnire Brandt - Mitterrand
PARIS 8 (Agerpres). Willy 

Brandt, președintele Partidu
lui Social-Democrat din 
R.F.G., care se află într-o vi
zită la Paris, a avut o întîl
nire cu Francois Mitterrand, 
pr.mul secretar al Partidului 
Socialist Francez.

După cum relevă agenția 
Reuter, cei doi lideri politici

au examinat neoficial proble
me legate de lărgirea Pie
ței comune, precum și de pre
gătirea viitoarelor alegeri în 
cadrul Parlamentului euro
pean, organ consultativ al 
C.E.E., pe baza votului uni
versal și direct. Aceste ale
geri sînt prevăzute să se des
fășoare în luna iunie 1979.

INTRE președintele Repu
blicii Populare Mozambic, 
Samora Machel, și preșe
dintele Republicii Democrati
ce Madagascar, Didier Ratsi- 
raka, au avut loc, la Ma
puto, convorbiri care s-au 
referit |a stadiul relațiilor 
dintre cele două țări. Părțile 
au abordat, de asemenea, 
Unele probleme internaționa
le actuale, îndeosebi cele 
referitoare la situația de pe 
continentul african,

NIGERUL va investi apro
ximativ 520 milioane dolari 
pentru dezvoltarea industriei

Hua Kuofen despre problemele 
economice ale Chinei

PEKIN 8 (Agerpres). - 
Luînd cuvînful în cadrul lu
crărilor Conferinței naționa
le pentru finanțe și comerț 
din China, care se desfășoa
ră la Pekin în prezența a 
5 000 de delegați, Hua Kuo
fen, președintele C C. al P.C. 
Chinez, premierul Consiliu
lui de Stat al R.P. Chineze, 
a arătat, între altele, că „si
tuația actuală' în domeniile 
politic, economic, științific, 
cultural, educațional și în 
alte domenii este excelentă". 
Președintele a spus în con
tinuare că, în ultimul timp, 
economia națională s-a re
dresat, asigurîndu-se, astfel, 
bazele unei creșteri ferme și 
a une' dezvoltări sănătoase.
. Releyînd că există rămîneri

în urmă. în domeniul tehno
logic și în ce privește cali
ficarea cadrelor, vorbitorul 
a spus : „Unii tovarăși încă 
nu au conștiința adecvată a 
importanței studierii, însuși
rii și aplicării legilor econo
mice ale socialismului. In 
activitatea noastră economi
că trebuie să acționăm în 
conformitate cu legde econo
mice obiective, cadrele de 
conducere la toate nivelu
rile trebuie să depună efor
turi pentru a îmbina politi
cul și economicul și a ridi
ca calitatea conducerii eco
nomice. Aceasta este cheia 
pentru dezvoltarea rapidă 
a economiei naționale și ea 
necesită o atenție deosebită".

DUMINICA, 9 IULIE

8,00 Sportul pentru toți.
8,15 Tot înainte I
9,10 Șoimii patriei.
9,20 Film serial pentru 

copii : „Don Qui- 
jote''. Episodul 7. 
Pentru căminul dv. 
Viața satului. 
Bucuriile muzicii. 
De strajă patriei.

sale de extragere a uraniu
lui, pe baza considerabilelor 
rezerve uranifere ale țării - 
informează agenția M.A.P. 
Acest proiect reprezintă u- 
nul dintre obiectivele de 
seama ale oficialităților de 
la Niamey, în cadrul efortu
rilor de dezvoltare economi
că- a Nigerului.

IN PRIMELE ȘASE LUNI 
ale acestui an, costul vieții a

22,15
crescut în Brazilia cu 21,2 la 
sută. Raia înregistrată în Iu-
na iunie - 3,6 la suta — a
fost cea mai ridicată, de la
începutul anului și pînâ in "
prezent.

LA BUDAPESTA s-au în
cheiat lucrările sesiunii de

9,45
10,00 
11,45
12.30 
13,00 Telex.
13,05 Album duminical.
16.35 Daciada ■— reportaj.
16.50 Ocolul lumii în... 20 

de melodii.
17.50 Film serial. „Linia 

maritimă Onedin". 
Episodul 46.

18,40 Micul ecran pentru 
cei mici.

19,00 Telejurnal.
19.30 Reportaj TV.
19,55 Laureați ai Festiva

lului național „Cîn- 
tarea României".

20.35 Film artistic : Ade
vărul despre Robert 
Forrest. Producție a 
studiourilor ameri
cane. 
Telejurnal. Sport.

LUNI, 10 IULIE

RAI PENTRU ALPINIȘTI

în ultimii cinci ani, în Hi
malaia — acest rai al alpi- 
niștilor, au sosit 135 de expe
diții de alpîniști. Porțiunea 
din Nepal a munților Hima
laia are peste 200 de piscuri 
cu o înălțime de 7000 m, în
tre care opt din cele 14 vîr- 
furi muntoase sînt cele mai 
înalte. „Piscul cel mai aproa
pe de Lună" (Chomolungma) 
are 8.848 metri.

MAME DE CROCODILI...

Zoologul sud-african A. C. 
Pooley a descoperit în com
portamentul crocodililor un 
fapt foarte interesant : fe
mela își păzește ouăle în
gropate în sol pînâ la ie
șirea puilor, iar cînd aceștia 
-încep să țipe, odată aflați 
la lumina zilei, mama se 

Irepede la pui și îi aiutti 
să iasă, rupînd cojile de pe 
ei. După aceea, îi ia în gură 
și îi duce în apă, pentru a-i 
învăța să înoate.

Micii crocodili rămîn lin

gă mamele lor timp de 
cîteva săptămîni.

Zoologul sud-african afir
mă că acest comportament 
este unic la reptile și el se 
apropie, mai degrabă, de 
cel a! păsărilor.

completează colecția de la 
Cracovia.

DESPRE UN ALT 
DONALD

Tn Editura britanică „Sou
venir Press" a apărut, re
cent, cartea „Prin valuri cu

Faptul divers pe glob

ISTORIA FOTOGAFIEi
Primul muzeu al istoriei 

fotografiei din Polonia, des
chis, recent, la Cracovia, 
poartă numele renumitului 
fotograf polonez VVIadislav 
Bogatzki. Primele fotografii, 
făcute încă în prima jumă
tate a secolului trecut, pre
zintă vizitatorilor peisaje, 
construcții, scene din viața 
zilnică a locuitorilor Polo
niei secolului trecut. Mii de 
aparate de fotografiat, din 
cele mai vechi timpuri pî- 
nă la cele mai moderne,

delfinul" scrisă de omul de 
știință H. Dobbs. Autorul 
cărții a făcut cunoștință cu 
deifinui Donald în timpul u- 
nor filmări subacvatice pe 
litoralul vestic al Marii Bri
tanii. El a ajuns să se îm
prietenească atît de mult cu 
Donald, îneît a reușit să-l 
dreseze pentru a salva oa
meni de la înec, „Minuna
tul animal mi-a deschis in
teresul pentru viața seme
nilor săi. Viața delfinilor în 
libertate este cu totul alta

decît viața lor din bazine", 
scrie Dobbs.

CĂSĂTORIE FULGER

îndeobște, oficierea unei 
căsătorii durează un anumit 
timp, însă cea desfășurată 
recent la Toronto, în Cana
da, a, realizat un adevărat 
.„record" mondial de viteză 
- ceva mai mult de un mi
nut.

Graba cu care s-a desfă
șurat ceremonia s-a dato
rat faptului că cei doi miri 
au ținut să-și schimbe veri
ghetele Într-o cușcă de circ, 
rolul de martori fiind în
deplinit de... trei lei și trei 
tigri. Ca măsură de preca
uție, în cușcă se afla și dre
sorul. Felinele nu au fost 
deloc impresionante de ceea 
ce s-a petrecut sub ochii 
lor; dealtfel, unul din lei a 
căscat, cugetînd probabil 
la dictonul ce zice că mare 
e grădina... L

vară a Adunării de Stat a 
R.P. Ungare. Sesiunea a dez
bătut și aprobat darea de 
seamă cu privire la activita
tea guvernului și sarcinile de 
viitor, precum și proiectul 
de lege privind îndeplinirea 
bugetului de stat pe anul 
1977.

IN SALVADOR a fost da
tă publicității versiunea de
finitivă a planului cincinal 
1978-1982, denumit „Bie- 
nestar para Todos" (Bunăsta
rea pentru tați).

Planul prevede patru o- 
biective principale : creșterea 
susținută a Produsului Na
țional Brut, îndeosebi pe sea
ma dezvoltării industriei ; 
îmbunătățirea situației folo
sirii forței de muncă ; re
ducerea dependenței externe 
a Salvadorului ; eforturi im
portante ale statului în do
meniul social, îndeosebi al 
construcției de locuințe.

Mica publicitate
V1ND motoretă „Mobra", 

telefon 42921.
SCHIMB apartament con

fort I două camere cartier 
Dacia Deva cu similar Pe
troșani - zonă centrală. In
formații' telefon 42680 Kos- 
naș. (393)

PIERDUT port-chei negru 
cu 5 chei; Zona Hermes. A- 
dresați-vă administrației zia
rului. Recompensă. (392)

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA, Petroșani, str. Republicii, nr. 90, telefoane: 41662 (secretariat], 4 24 64 (secții).

I 
I I
I 
I

15,55
16,00

Telex.
Emisiune în limba 
maghiară.

19,00 Melodii celebre.
19,15 Publicitate.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
19,50 Panoramic.
20.30 Roman-foileton: Fa

milia Palliser. Epi
sodul 20.

21,25 Mai aveți o între
bare ?
Cadran mondial.

22.20 Telejurnal.
21,55

RADIO

6,00 Buletin de 
7,OU Radiojurnal. 7,4o Va 
recomandam pentru azi. 
8,00 Ilustrate muzicale.
8.30 Radioprogramul sa
telor. 10,00 Antologie li
rică. 10,10 Te apăr și te 
cînt, patria mea. 11,00 
Radiomagazinul femeilor.
11.30 ■' 
12,00 
toți.
13,15 
Unda 
din opere. 14,20 Muzică 
ușoară. 14,40 Muzică 
populară. 15,00 Divertis- 
club. 16,00 Sonorități în 
alternantă. 20,00 Radiojur
nal. 20,15 Dans. 22,00 
Radiojurnal. 22,30 Estrada 
duminicală. 24,00 Buletin 
de știri.

știri.

Muzică populară. 
De toate pentru 
13,00 Radiojurnal. 
Muzică folk. 13,30 
veselă. 14,00 Duete
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