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Secvențe culturale
Suplimentarea angajamentelor consiliilor populare în cinstea Conferinței Naționale 

a partidului și a celei de-a XXV-a aniversări a proclamării Republicii

Un important factor de

EXPRESIE A HOTARIRII UNANIME A CETĂȚENILOR 
VĂII JIULUI PENTRU DEZVOLTAREA MULTILATERALĂ

cultură și educație patriotică

După cum se știe la 8 mai 
a. c., in prezența tovarășului 
Nkolae Ceaușescu. a tovarășei 
Elena Ceaușescu. a membrilor 
conducerii dc partid și dc stat 
e fost inaugurat Muzeul de is
torie «] Republicii Socialiste 
România, unul din prestigioase
le lăcașuri de cultură și știin
ță. de educație patriotică a ma
selor. Organizat in fostul Talat 
al poștei centrale construit du
pă planurile arhitectului Al. Să- 
valescu, dat în folosință în a- 
nu| 1900, muzeul cuprinzind 62 
dc săli ilustrează viața poporu
lui român in milenara sa dez
voltare din cele mai vechi tini 
puri. de 
teritoriul 
In epoca 
socialiste 
late.

A trebuit să treacă mai bine 
dc un secol de cind înaintașii 
noștri, oameni dc seamă ai cul
turii și științei românești, au 
militat pentru crearea acestei 
instituții importante și repre-

la apariția omului pe 
României pină astăzi, 
construirii societății 
multilateral dczvol-

nirii progresiste lăsate do ina- 
hitașii noștri în domeniul acti
vităților muzeografice, înccpînd 
cu Muzeul de antichități creat 
in 1864, prin decretul lui Ale
xandru Ioan Cuza, acum peste 
un veac*

In muzeu sint expuse o parte 
însemnată din obiectele ce for
mează patrimoniul civilizației 
românești adunat cu trudă și 
conservat cu grijă de muzeele 
și Instituțiile de seamă ale ță
rii. Vizitatorului i se Înfățișea
ză astfel circa 30 000 exponate 
de valoare prezentate in mod 
cronologic in 62 de săli cum 
specificam, cu o suprafață de 
15 000 mp.

Istoria străveche a poporului 
nostru este ilustrată de nume
roase obiecte ce atestă prezen
ța omului pe aceste meleaguri 
acum 600 de milenii. Uneltele 
de piatră de la Dîrjoc, falanga 
omului de Neanderthal dc la 
Ohaba-Ponor, ceramică și «- 
biecte de podoabă intre care 
coiful de la Ciumești, reprezin-

Unirea Transilvaniei ui Româ
nia. Proclamațiile de Ia Pa dej 
și Islaz, steagul domnesc cu 
stemele reunite ale Țării Româ
nești și 'Moldovei, obiecte care 
au aparținui domnitorului Cu
za. Ini Kogălnkeanu, Alecsan- 
dri sau Costache Negri, memo
randumul de la 1892 și drape
lele participanțiJor Ie Aduna
rea Națională de la Alba Iulia 
1918 reprezintă doar o parte 
din exponatele de valoare ale 
muzeului național pentru aceas
tă epocă istorică.

Perioada contemporană evo
că evenimentele istorice de la 
primul război mondial și pină 
in zilele noastre. Exponate de 
o deosebită importanță istorică 
ilustrează mersul ascendent al 
societății românești contempo
rane. Cărți de delegați la Con
gresul de creare a P.C.R.. sire
na de Ia Atelierele C.F.R.-Gri- 
vița, primele numere ale ziare
lor .Scîntcia* și „România li
beră*. alte ziare ilegale, foto
grafii și portrete ale unor per-

Șl RIDICAREA NIVELULUI URBANISTIC
AL LOCALITĂȚILOR MUNICIPIULUI

Apropierea evenimentului istoric dc importanță majoră in viața poporului 
nostru — Conferința Națională a partidului, ce v« avea Ioc in zilele de 19—21 
iulie 1972 — stimulează puternic inițiativa oamenilor muncii, a tuturor cetățe
nilor din Valea Jiului, antrenați in întrecerea socialistă pentru realizarea cin
cinalului înainte de termen. In această atmosferă dc avint creator, de muncă în
suflețită, oamenii muncii din Valea Jiului s-au angajat să-și înzecească eforturi
le pentru înfăptuirea obiectivelor care vizează dezvoltarea și 
municipiului nostru. Sprijinind inițiativa de suplimentare a

înfrumuscțarca 
angajamentelor

consiliilor populare, deputății Văij Jiului ți intreaga populație din municipiu, 
s-au angajat la o activitate susținută pentru valorificarea deplină a tuturor re
zervelor locale. Suplimentarea angajamentelor exprimă hotărirca tuturor ce
tățenilor ca, sub conducerea organelor și a organizațiilor dc partid, consiliile 
populare orășenești și comunale să-și îndeplinească exemplar sarcinile asumate. 
Redăm în rezumat suplimentările an gajamentelor care vor contribui la dez
voltarea și înfrumusețarea municipiului nostru.

URICANI

LUPEN1

materiale auten- 
mare însemnătate

zc-niative a istorici patriei 
poporului nostru. Abia in 
socialismului a fost posibil a- 
cest lucru <-u sprijinul și îndru
marea partidului, ale tovarășu
lui Xicolae Ceaușescu personal, 
prin eforturile unui număr în
demnat de arheologi și istorici 
dc seamă și cu contribuția e- 
sențială a peste 350 de muzee, 
arhive șj instituții culturale 
din țară. Să nu uităm comisia 
d«- organizare avind ca pre
ședinte pe acad. prof. univ. 
Constantin Daicoviciu din rin
gurile căreia au făcut parte 
profesorii universitari Dumitru 
Berciu, Dionisie Pippidi, Emil 
Condurachi. Mihai Borza, C. C. 
Giurescu. Vasile Maciu. Aron 
Petrie. Titu Georgescu precum 
și mulți alți specialiști. Se poa
te spune că Muzeul de istorie 
al R. S. România este rezulta
tul experienței și cunoașterii 
întregului front al istoriei și 
muzeologiei românești. Muzeul, 
așa cum spunea in cuvinful 
-inaugural prof. univ. Miron 
Constan tinescu, președintele A- 
cademiei de științe sociale și 
politice, „avînd Ia bază con
cepția materialismului istoric, 
concepția despre istorie și so
cietate a partidului nostru, a- 
ceastă nouă înfăptuire cultu- 
ral-științifică se adaugă moșle-

FRIN CONTRIBUȚIA IN 
MUNCA A LOCUITORILOR, se 
va extrage din albia Jiului de 
vest cantitatea dc 1 000 mc bo
lovani dc rîu și se vor trans? 
porta la locul dc muncă în ve* 
cerca construirii digului din lo
calitatea Cîmpu lui Neag;

— din contribuția bănească 
se va executa construirea unui 
kilometru dc dig în localitatea 
Cîmpu lui Neag;.

— pină la data dc 15 august 
1972 se vor termina lucrările de 
construcție a bazinului de înot 
din orașul Uricani;

— prin contribuția în muncă 
a locuitorilor din Uricani și lo
calitatea Valea de Brazi se vor 
executa lucrări de reparații și 
întrețineri de drumuri comunale 
pe o lungime de 1 200 ml. Pînă 
la data de 20 august 1972 se vor 
executa prin muncă patriotică 
lucrări în valoare de 2 000 000 
lei;

— pină la data de 30 septem
brie a.c. va fi realizat planul 
la contractări de animale pe 
anul In curs la următoarele ca
tegorii! tineret bovin 260 cape
te; ovine 170 capete; porcine 27u 
capete.

ÎN DOMENIUL ECONOAMEI 
LOCALE, realizarea 

de reparații 
fondul locativ 
de stat în

lă documente 
tice și de o i 
și valoare științifică.

Stalul dac liber și 
romanilor îd Dacia 
cea de a doua parte 
Iui. Dintre obiectele 
re menționăm celebrul vas cu 
inscripția „Decebalus per Sco- 
rilo“. diplome militare, capul 
de bronz al împăratului Tra- 
ianus Dacius, tăblițele cerate 
de la Roșia Montană etc. Pe
rioada de trecere la feudalism 
și dezvoltarea societății feu
dale pe teritoriul țării noastre 
este reprezentată în 14 săli prin 
exponate de valoare națională. 
Găsim aici cele mai vechi do
cumente emise de domnii Țării 
Românești, Moldovei și voievo
zii Transilvaniei, cele mai vechi 
tipare și sigilii domnești, 
breaslă și orășenești, arme 
epocă, obiecte de podoabă, 
ramică.

Epoca modernă — foarte 
ne realizată In cîteva săli, 
prinde evenimentele de Ia miș
carea revoluționară a Iui Tudor 
Vladimirescu din 1821 și pină 
la desăvirșirea statului națio
nal unitar 1918. Sînt prezentate 
intr-o concepție grafică moder
nă evenimente mari din istoria 
patriei : Revoluția de la 1848, 
Unirea Principatelor — 1859, 
Războiul de independență de la 
1877, primul război mondial și

stăpinirca 
formează 

a muzeu- 
de valoa-

dc 
de 

ce-

bi- 
cu-

sonalități politice, hărți, obiec
te și arme de Ia formațiunile 
de luptă patriotice, primele legi 
ale statului democrat-popular, 
precum și aspecte ilustrate prin 
hărți, panouri și fotografii ale 
realizărilor contemporane. Mu
zeul de istorie al R. S. Româ
nia este întregit in mod fericit 
cu o secție de tezaure în care 
sînt prezentate cele mai im
portante lucrări de artă în aur 
și pietre prețioase. Tot in mu
zeu se află și o secția de nu
mismatică. Muzeul de istorie al 
Republicii Socialiste România a 
devenit astfel marca carte de 
istorie a poporului nostru des
chisă larg pentru toate catego
riile de vizitatori. Este ilustrat 
în mod convingător drumul 
greu dar ascendent pe care po
porul nostru l-a parcurs pentru 
realizarea unității și indepen
denței naționale. Recunoaștem 
in această realizare cuvintele 
scrise de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU In cartea de aur 
a muzeului : „Sintem convinși 
că prin aceste minunate măr
turii ale glorioasei istorii a po
porului nostru, muzeul va con
stitui un mijloc eficient de e- 
ducare patriotică, internaționa- 
lîstă a tinerei generații, a tu
turor oamenilor muncii din pa
tria noastră1*.

volumu- 
capila- 

proprie- 
propor

ție de 70 la sută pînă la data 
de 15 iulie 1972, la reparații cu
rente în proporție de 55 la sută, 
iar la lucrările de terți unități 
și populație în proporție de 65 
la sută; realizarea pînă la a- 
ceeași dată în proporție de 40 
la sută a lucrărilor de reparații 
la școli și grădinițe; realizarea 
In proporție de 55 la sută a 
lucrărilor de reparații capitale

5n domeniul gospodăriei comu
nale (rețele apă-canal) pînă la 
15 iulie a.c.; realizarea a 70 
la sută din volumul de repara
ții și modernizări de străzi.

IN DOMENIUL INVESTI
ȚIILOR SOCTAL-CULTURALE, 
se va preda și pune în func
țiune noua piață de alimente a 
orașului împreună cu complexul 
c’e unități comerciale, pină la 
data de 1 august 1972; se va 
preda cu 15 zile înainte de ter
men căminul pentru nefami- 
liști cu 300 de locuri din caitie- 
rul Viscoza IV; se va aduce în 
fază avansată blocul C I cu 80 
apartamente din același cartier.

ÎN DOMENIUL GOSPODĂ
RIRII ȘI ÎNFRUMUSEȚĂRII O- 
KAȘULUI, se vor înfăptui inte
gral obiectivele din planul între
cerii patriotice în valoare de 
10 000 000 lei pînă la 15 iulie a.c. 
și’se va realiza un volum supli
mentar de lucrări de circa 
2 000 000 lei pînă la 30 septem
brie a.c. cuprinzînd următoarele 
obiective : parcul tineretului cu 
suprafața de 3 ha; două baze 
sportive noi, modernizarea zo
nei centrale a orașului, definiti
varea zonei de agrement Braia 
amenajarea pe un nou ampla
sament a orașului copiilor; 
se vor termina lucrările privind 
amenajarea drumului de acces 
la stația inferioară a telescau- 
nului Straja, defrișarea între
gului traseu al telescaunului; 
modernizarea a 1,7 km străzi și 
trotuare și 1 
nat public; 
principal cu 
tru călători.
trale cu 10 puncte gospodărești, 
6 terenuri de joacă pentru co
pii și 12 seturi complete de 
aparate de joacă pentru copii.

1N DOMENIUL COMERȚU
LUI, se vor moderniza 5 unități 
comerciale, vor fi deschise 
noi unități de desfacere.

PRIN CONTRIBUȚIA 
NEASCA ȘI ÎN MUNCA, 
la 30 octombrie 1972, se vor re
aliza următoarele obiectivei 
drumul de acces la telescaunul

km rețea de ilumi- 
dotarea traseului 
10 staționare pen- 
iar cartierele cen-

două

BA- 
pînă

alimentăriiStraja; extinderea 
cu apă în cartierul Bărbfiteni, 
reconstrucția podului suspendai 
peste Jiu la Bărbăteni, repa
rarea Străzii Pompierilor și Bra
zilor, amenajarea zonei de a- 
grement Braia

VULCAN
PRIN CONTRIBUȚIE IN 

MUNCA se va repara strada 
Dccebal pînă la 30 octombrie 
a.c.; amenajarea unui drum 
între strada Cabanei și locul de 
agrement rLa brazi" pînă la 
23 august a.c-, repararea drumu
lui din localitatea Dealul Babii 
pină la 1 septembrie; termina
rea lucrărilor la locul d« agre
ment pînă la 23 august 1972: 
darea în folosință a ștrandului 
pînă la 1 iulie.

IN DOMENIUL GOSPODĂ
RESC ȘI DE ÎNFRUMUSEȚA
RE. Realizarea obiectivelor 
din planul acțiunilor patriotice 
pe anul 1972, montarea a două 
staționare dc călători pe strada 
Victoriei, dotarea terenurilor de 
joacă pentru copii din str. Cri- 
vidia și cartierul Coroești pînă 
la data de 23 august 1972.

ÎN DOMENIUL INVESTIȚI
ILOR, darea în folosință a gră
diniței de copii nr. 5 pînă la da
ta de 1 august 1972.

AN1NOASA
ACȚIUNI DE GOSPODĂRI

RE ȘI ÎNFRUMUSEȚARE.
Pină la data de 15 iulie a.c. 

va fi realizat și depășit planul 
acțiunilor patriotice cu încă 
100 000 lei; se vor termina și da 
în folosință două terenuri de 
joacă pentru copii; se va pune 
în funcțiune noua conductă de 
apă potabilă pentru locuitorii 
din satul Iscroni.

DIN CONTRIBUȚIA BA- 
NEASCA ȘI IN MUNCA A CE
TĂȚENILOR. Atacarea și ter
minarea fundației de la școala 
generală Iscroni pentru con
struirea celor două săli de cla-

ROBOȚII
prieteni sau dușmani?

Ce-i drept, secolul XX nu este 
lipsit de epitete : a fost numit 
secokil atomului ți ol spațiului, 
secolul electricității și al poli
merilor, secolul automobilului șl 
ol avionului și, in sfîrșlt, in ul
tima vreme, secolul roboților. A- 
cesta din urmă este de fapt o- 
devâratul simbol al tehnicii mo
derne.

DE LA CAPCANA VINATORULUI 
LA CREIERUL ELECTRONIC

Istoricii afirmă că primul dis
pozitiv automat a apărut cu mult 
înaintea primei roți. In fond ce 
este un automat ? Definiția ști
ințifică cea moi generală este 
următoarea : „Dispozitiv care-și 
îndeplinește funcția fără să ne
cesite intervenția omului". Cap
cana primitivă pentru animale 
răspundea perfect acestei defini
ții. Vinătorul o așeza intr-un loc,

se depărta, iar capcana iși în
deplinea misiunea. Totuși, nu se 
poote spune despre aceasta că 
a fost precursoarea automatelor. 
Epoca lor a început o dotă cu 
apariția mașinilor de lucru și, cu 
o viteză remarcabilă, 
de la regulatorul cu bule a Iul 
Watt la automatele 
noastre și la atelierele ți uzinele 
cere funcționează fără personal.

Dacă dispozitivele automate in 
general au făcut progrese remar
cabile, mijloccefe tehnice de cal
cul s-au dezvoltat intr-un ritm 
inimaginabil. Deși secolul mași
nilor electronice nu a început 
propriu-zis decit cu 15—20 ani in 
urmă, asistăm deja la apariția 
celei de-a patra generații a a- 
cestora, aceea a marilor circuite 
integrate. G.C.I., compuse din mii

s-a trecut

din zilele

de elemente și ale căror dimen
siuni nu depășesc pe acelea ale 
unui cub minuscul. Ordinatorul 
„se comprimă" pe zi ce trece șl, 
probabil peste 20 sau 30 ani, el 
va putea să rivalizeze cu creierul, 
avînd o cantitate de elemente 
comparabilă cu acesta.

încă de pe acum, viteza de cal
cul o ordinatoarelor o devenit 
inaccesibilă imaginației : zeci de 
milioane de operații pe secun
dă; mașinile G.C.I. vor funcționa 
probabil de sute de ori moi re
pede. La ora actuală, mașina 
reușește să-și găsească informa
țiile necesare in „memoria" sa 
de 200 ori mai repede decit pu
tea s-o facă cu 15 ani in urmă. 
Calculatoarele moderne sînt ca
pabile să parcurgă intr-o jumă
tate de secundă o informație 
conținind 3 miliarde de cuvinte și 
să aleagă dintre acestea ce este

să; realizarea a 65 la sută din 
pktnul anual n contribuției in 
muncă cu brațele și 75 la sută 
din planul anual cu atelajele, 
pînă la data de 15 iulie a.c.

PETROȘANI

BANIȚA

INI’RIN CONTRIBUȚIA 
MUNCA A CETĂȚENILOR, se 
vor executa: modernizarea stră
zi, Republlcjj (porțiunea mater
nitate — cartierul Carpați) pînă 
la data de 20 iulie a.c.; repara
rea drumului Slătinioara și 
Coasta pînă la data de 1 
septembrie a.c.; decolmalarca 
șanțului de gardă din cartierul 
Aeroport pînă la 30 septembrie- 
darea în folosință a ștrandul- 
din cartierul Aeroport.

PETRILA
PRIN MUNCA PATRIOTICA 

A CETĂȚENILOR se vor re
para străzile din cartierele 7 
Noiembrie, Vulturului. 8 Martie, 
Prundului, colonia Petrila și 
Lonea; se vor amenaja zone 
verzi pe o suprafață de 1 ha în 
cartierul 7 Noiembrie; se vor 
construi două poduri în colonia 
Petrila; se vor amenaja trei 
baze sportive și două terenuri 
de joacă pentru copii; ,,sc 
vor executa îndiguiri în 
Dobrcști, colonia Traian Vu
ia, Pîrîul Cetății și Rîpa Mare.

PRIN CONTRIBUȚIA IN 
MUNCA A LOCUITORILOR se 
vor efectua 25 000 zile muncă in 
cinstea Conferinței Naționale a 
partidului, se vor repara străzile 
Roșia. Sabia. Prundului. Flori
lor, Victoriei, Coșbuc, Predoni 
ș.a.; vor fi reparate drumurile 
comunale pe o distanță de 12 
km în Răscoala. Tirici, Cimpa 
și Jieț; se vor amenaja cana
lele de gardă din cartierele 7 
Noiembrie Și 8 Martie; regula
rizarea torenților Rîpa Mare și 
Pîrîul Cetății; în cinstea zilei 
de 23 August vor fi terminate 
toate lucrările planificate prin 
contribuția în muncă executind 
în totalitate cele 40 000 zile de 
muncă.

IN DOMENII L EDILI I AR- 
GOSPODARESC suplimentarea 
planului acțiunilor patriotice da 
înfrumusețare cu 450 000 lelj 
depășirea sarcinilor de plan In 
cadrul activităților obștești cu 
40 000 lei; darea în folosință a 
terenului dc fotbal pînă la 15 
iulie a.c.; terminarea lucrărilor 
de împrejmuire a căminului 
cultural și construcția unuj tro
tuar dc 100 ml; întreținerea dru
murilor comunale din Crivadla 
și Merișor.

ÎN DOMENIUL AGRICL LTU- 
RII. Depășirea producției glo
bale vegetale și animale ca 
50 000 Ici: depășirea numărului 
de animale cu 100 taurine. 150 
ovine și 50 porcine: depășirea 
sarcinilor de plan la fondul 
centralizat al statului cu 40 ca
pete tineret bovin. 1 500 litri 
lapte de vacă si 2 000 litri lapte 
de oaie; curățirea suprafeței de 
60 ha pășune comunală; recolta
rea a 10 tone de fin pentru în
grijirea reproducătorilor.

★
Animați de puternice senti

mente de dăruire, de adîncâ 
răspundere civică și patriotică, 
deputății, toți locuitorii muni
cipiului nostru, iși vor intensi
fica în această perioadei efortu
rile pentru a îndeplini și depăși 
obiectivele planificate, sporin- 
du-și astfel contribuția la ridi
carea patriei noastre pe noi 
trepte de progres , și bunăstare.

Pătrunși de înalta responsabi
litate ce le revine, cetățenii, toți 
oamenii muncii din Valea Jiu
lui sînt hotărîțj să nu precupe
țească nici un efort pentru a 
transpune în fapte sarcinile sta
bil ite.-

Muncind cu răspundere comu-> 
nistă și clan cetățenesc oame* 
nii muncii din localitățile Văii 
Jiului, vor dovedi încă o dată 
orin înfăptuirea angajamentelor 
luate. în cinstea celor două mă
rețe evenimente istorice, atașa
mentul și adeziunea lor totală 
față de politica partidului și 
statului nostru.

r.ecesor pentru un anumit mo
ment.

Mașinile ou învățat să CI
TEASCĂ. Și iată cum : un dispo
zitiv utilizat în sistemele poligra
fice este capabil să introducă in 
ordinator orice text imprimat, 
scris la mașină și chiar de mină 
cu o viteză ce atinge 2 400 sem
ne pe secundă. Acum se studiază 
posibilitatea de a împinge a- 
ceastă limită pină la 60 000 ca
ractere și chiar mai mult.

Mașinile au învățat să SCRIE 
„Tocul" cu laser al unor dispo
zitive poote să marcheze pe hîr- 
tio fotografică pînă la 100 000 
semne pe secundă.

Mașinile ou învățat să VOR
BEASCĂ, fie sintetizind un discurs 
pe bazo elementelor înmagazina
te în „memoria" lor, fie compu- 
nîndu-l pe baza cuvintelor înre
gistrate pe bandă magnetică. Le
xicul unei moșini americane care

poote vorbi, oparținînd sistemului 
„Periphonics", conceput în 1970, 
conține 2 000 cuvinte.

Mașinile învață să ASCULTE, 
sarcină ceva mei dificilă.

Pentru moment insă, ordinatoa
rele nu știu să GINDEASCÂ, dar 
este cert că se va ajunge și Ic 
această fază. In numeroase țări 
au început să se facă experiențe 
in vederea creării unei mașini cc- 
pobile să gîndească. La Institu
tul tehnologic din Massachusetts, 
o echipă de specialiști, condusă 
de profesorul Marvin L. Minsky 
a reușit să construiască un robot 
a cărui „dezvoltare intelectuală 
generală" corespunde cu opro- 
ximoție intelectului unui copii de 
patru ani. Robotul este capobH 
să prindă o minge care este o- 
runcoto in direcția lui sau să se 
joace cu cuburile.

(Va urma)

Cetăți traco-getice
■

■

■
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CALEIDOSCOP Flori insectivore
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Băile române■
■

■ Din perioadele glaciare Nun.de, «rirnu Ie cu blănuri 
prețioase, sfnt deosebit de sfi
oasa, ssipartind greu prezența 
vmuhti chior fi in crescătorii.

In munții Trascăului există 
niște cimpuri ciudate de pia-

„Agreați" de... nurci

de 
oameni 

Drept 
privință, 

» animale

’■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■

Prof. Stelian POPESCU

K Jt.
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Aparatul 
lui Bănciulescu

Piimul aviator din lume, ca
re a reușit să piloteze un apa
rat de zbor, fără a se servi 
de picioare, a fost românul 
Gheorghe Bănciulescu. in 1925, 
in timp ce survola munții Boe- 
miei. pe un timp nefavorabil, 
aparatul acestui as al aviației 
mondiale a fost ciocnit de un 
avion german, apărut pe neaș
teptate din ceață. Aparatul lui 
Bănciulescu este proiectat și 
lovit de stincile munților, dar 
pilotul, grav rănit, reușește să 
redreseze zboriil și să ajun
gă la București, in momentul 
in care avionul s-a oprit pe 
aeroport, temerarul aviator 
și-a pierdut cunoștința. Cind 
și-a recăpătat-o, el a aflat că 
pierduse ambele picioare. De
parte de a se descuraja, el în
vață să meargă perfect evr pro
teze și chiar să piloteze. Ast
fel, devine instructor de avia
ție și. deși invalid, efectuează 
zeci de raiduri in țară și peste 
hotare uimind întreaga lume 
cu voința și ambiția sa.

tră. Ele fac călătorului o im
presie stranie, de sol extrate
restru. Pe întinse suprafețe, 
cimpia apărută în plin munte, 
pare jrăminiată de mani de 
ciclopi, adunată și apoi răvă
șită, intr-un haos de pietre 
ascuțite, brăzdate in șanțuri, 
burtoase. perforate, lustruite, 
colțuroase, lipsite de vegetație, 
ca intr-o lume a morții. Ce fe
nomen a dat naștere unei geo
grafii atit de neobișnuite ? 
Geologii presupun că lapiezu- 
rile — denumire științifică 
dală acestor formațiuni de 
roci — s-au format in perioa
dele glaciare. Sub acțiunea 
apei și a temperaturilor foar
te' scăzute, care dominau pe 
atunci Carpații, zone întinse 
din munți au fost nivelate, iar 
rocile de calcar au început a 
se dizolva, ajungind in final 
de a conferi peisajului un as
pect bizar, de sol zdrențuit.

Vestitele băi romane erau 
apreciate și fn vechea Dacie. O 
recentă cercetare arheologică 
făcută In zona castrului de la 
Rădăcinești (județul Vilcea) a 
scos la iveală una din aceste 
ingenioase instalații, care de
monstrează al it gradul de 
tehnicitate in domeniul res-

pectiv, cit și rafinamentul le 
care ajunsese fn ecea vrwme 
oficierea unei banale bCi. 
Scoase din nou la lumina zi
lei, de sub stratul grot de 
pămint care le-a acoperit de 
aproape două milenii, termele 
de la Rădăcinești au oferit 
posibilitatea specialiștilor de 
a reconstitui construcțiile și 
instalațiile. Intrarea in ter
me se făcea printr-un vestiar

elegant, pardosit cu dale mari. 
De aici se putea pătrunde 
in camere largi, care dispu
neau de diverse bazine: cu 
apă fierbinte, cu apă caldă, cu 
apă rece, cu aer cald, cu a- 
bur; in încăperi pentru odih
nă și masaj etc. Pereții came
relor era tencuiți cu un mor
tar special, rezistent la ume
zeală, vopsit in roșu pompeian* 
al cărui mod de ffparare <• 
rămas încă un mister al 
nicii.

Jtelicvele unora dintre cele 
mai vechi fortificații militare 
de pe continentul european 
te află fn apropiere de Bo
toșani, la Stincești. Aici, cu 
aproape 3 000 de ani in urmă, 
traco-geții au ridicat două pu
ternice cetăți de pămint, a 
căror construcție impresionea-

Ele știu să deosebească, prin
tr-un simț aparte, oamenii bu
ni de cei răi; iși aleg simpatii 
dintre îngrijitori. Observațiile 
de psihologie animală au con
dus la alegerea 
în funcția de 
crescătoria 
unor c 
nurci. 
această 
vul de 
cu 6 500 față de anul trecut 
cind, de la același număr de 
femele s-au obținut doar 5 500 
pui.

Cea mai veche 
pictură pe sticlă 

românească
și angajarea 
îngrijitori, la 
la Gilău, a 
„agreați" de 
rezultat, in 

efecti- 
a crescut

ză prin ingeniozitate și măies
trie tehnică. Cetățile, înălțate 
ca mijloc de apărare împotri
va năvălirilor sciților, dispu
neau de imense valuri de pă
mint, a căror construcție a 
necesitat un volum uimitor de 
efort uman.

Rezervația naturală Mohoș, 
din apropierea lacului Ana, 
din Munții Bodocului, este una 
dintre cele mai întinse din 
țară. Aici, inlr^un străvechi 
crater stins, se dezvoltă cîtevu 
specii floristice rare. Printre 
ele se numără plante insecti
vore ca „rouă cerului", „pinus 
silcestris", care crește vigu
roasă în acest mediu, ca și alte 
plante cuaternare retrase în 
acest refugiu după topirea 
ghețarilor din Carpați. Far
mecul Mohoșului il constituie, 
de asemenea, mulțimea de 
lacuri ovale cu apă limpede, 
împărăția de altădată a unor 
colonii de rațe, sălbatice, dispă
rute de multă vreme.

In biserica de lemn din Fi
ni șei, județul Cluj, specialiștii 
în etnografie continuă să fa
că descoperiri surprinzătoare. 
Paradoxal, dar datorită di
mensiunilor foarte nuiri, o pic
tură pe sticla expusă aici, la 
tetrapod, nu a fost pur și sim- 

. piu .observată" pină acum. 
Cercetătorii care au investi
gat, de-a lungul anilor, aceas
tă biserică — monument isto
ric au socotit probabil că lu
crarea, dată fiind mărimea ei 
cu totul neobișnuită, ca și 
frumusețea coloristlcă și com
pozițională, n-au scăpat aten
ției celor dinaintea lor. Supu- 
nînd în cele din urmă studiu
lui această pictură, specialiștii 
au constatai că ca aparține 
vestitei școli de la Nicula, fiind 
cea niai veche creație artis
tică populară pe sticlă cunos
cută în țara noastră. Data
rea exactă. 1767, elimină orice 
dubiu. Pină nu de mult, se con
sidera drept cea ntai veche i- 
coană pe sticlă cea identifica
tă in biseria din Mureșenii 
Birgăului, județul Bistrița-Nă- 
suud datind din 1769.

(Agerpres)

Nun.de
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Gospodarii blocului
Sărbătorirea „Zilei învățătorului" JURNAL DE VACANȚA

în Petroșani
Intrlnd ln strada 1'arlnguluj din orașul Lupeni, In fața 

ochilor apar cele 0 „vedete" ale orașului. Este vorba dc cric 
fi blocuri dc tip A. Sini blocuri frumoase confortabile. care 
reflectă grija partidului și stalului nostru pentru viața noas
tră. a minerilor.

Desigur, act ste clădiri frumoase trebuie $6 fie bine gos
podări' c, lucru cerc, le blocul A-2. s-a reușit cu greu deși 
a foM construit printre primele din seria celor 8 blocuri. 
Era ultimul bloc pe lingă care se mai vedeau băltoace, gră
mezi de pietroaie și cărămizi, murdărie. Ușile c’e Ia aefti ile 
blocului, la un moment dat rămăseseră doar cu »î’e unul sau 
două eramuri.

In primăvara anului 1970, locatarii blocului A-2 și-au 
ales în fruntea lor, ca președinte al comitetului de bloc, pr 
comunistul Petru Sim. de profesie mecanic de extracție la 
sectorul XIII general al E M. Lupeni. La început, n-a fost 
ușor. A trebuit dusă muncă de lămurire cu locatarii pentru 
a Jc arăta necesitatea amenajării de spații verzi în jurul blo
cului. Și oamenii s-au pus pe treabă.

Prin contribuția xmluntnră a locatarilor, în ambele părți 
ale blocului au fost amenajate cile un mic parc de odihnă. 
Au fost plantați circa fiO puieți de brad și diferiți arboreți 
ornamentali, s-a amenajat un teren dc joacă pentru copii 
care este dotat cu leagăne și alte aparate, au fost confecțio
nate bănci, s-au cumpărat si confecționat perdele pentru 
cele două scări ale blocului, s-au construit circa 500 ml 
gârduleț din țăruși metalici și sîrmâ pentru protejarea zo
nelor verzi, au fost zugrăvite și văruite casele scărilor. In 
țoale aceste realizări gospodărești este înglobată contribuția 
deosebită a fov. Petru Sim. loan Stanciu, Nicolae Dicu. Vc-n- 
țel Balint, Ioan Radosav. Ivan Vasil iș, Petru Polotca. Sînt 
doar cîtcva nume de locatari care au răspuns prezent la 
acțiunile întreprinse de comitetul de bloc.

loan MON DOC A
miner șef dc brigadă, locatar al blocului A-2 Lupeni

SASWAWV.WWWV.V.WASWASW.V.V.V-,

ANUNIURILE |
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de mică și marc publicitate se primesc zilnic la admi
nistrația ziarului, str. Republicii, nr. 90. intre orele 7—15,30.

TARIFUL anunțurilor de mică publicitate pe cuvint;
— pierderi 1
— lecții, meditații. închirieri, anunțuri de familie

2
1,50— cereri de serviciu

— oferte de serviciu, schimb de locuințe
— vinzări, cumpărări, diverse 3
Anunțurile din afara orașului Petroșani se pot

prin poștă, pe aceeași adresă, menționindu-se contul 4962035.

(Urmare din pag. 1)

partid, prof. th. (RON POPA, rec
torul I.M.P., PITRU BĂRBI', pri
marul orașului Vulcan, p-ol. ILEA
NA SlCHfTlU. VI ADJ MIR URF 
< III. RODICA Dl NC A. 1.1 FN A 
BIANU (artist piastre), DUMITRU 
CONSTANT IN ESCU. VAS1LE O- 
ROS, prim-secretar al Comitetului 
municipal U.T.C.. RADU NF.AG, 
actor.

in încheierea Icftiiiiății prilejuite 
de „‘Ziua învățătorului" a luat cu- 
‘.intui tovarășul LAZĂR DAVID, 
adresînd cadrelor didactice din l’n- 
lea fiului calde felicitări cu prilejul 
«teslei sărbători, din partea Comi
tetului județean de partid fi a Con
siliului popular județean. ..Recent» 
conferință extraordinară a organi
zației județene dc partid Hunedoara 
— ,r spus vorbitorul — a analizat 
cu exigență comunistă problemei® 
fundamentale pe care le ridică viața 
economică, politică și sociala din ju
dețul nostru și a stabilit noi sarcini 
izvorîte din documentele de partid 
și de stat, din preocupările comu
niștilor, ale colectivelor dc oameni 
ai muncii din județ. Răspunzînd tn- 
llăcăratci chemări a secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușesctt, de a realiza cin
cinalul înainte de termen, comuniș
tii, oamenii muncii hunedoreni s-au 
angajat să-și mobilizeze toate for
țele pentru a da patriei mai ntultă 
fontă și oțel, mai mult cărbune fi 
lemn, mai multe produse chimice, 
să dea în folosință înainte dc ter
men obiective industriale și social- 
culturalc. Din hotărîrilc Conferinței, 
sarcini însemnate revin și școlii, 
mijloc important dc educare socia
listă a tinerei generații, dc formare

a unei concepții înaintate despre na
tură și societate. Aveți, stimați to
varăși, în mîinilc diimneavoasti.i rea 
mai prețioasa materie prima a ■'me
nirii — sufletul copilului dc virstă 
școlară", Evidențiind rezultatele a- 
nului școlar in ansamblul tudețului, 
tovarășul J.azăr David, în încheiere, 
a spus i „Avem convingerea < a dum
neavoastră. întregul corp profesoral 
din municipiul Petroșani, veți face 
totul pent ut ridicarea pe o t reaptă 
superioară a ■ alității înv.ițămîntului 
hunedorean, veți răspunde prin lap
te cuvintelor de îndemn pe care to-

vui.ipil Nicolae Ccauțewti le rostea 
dc la tribuna Conferinței Naționale 
a <4<lrclor didactice, in 1969 : ,.Să 
munciți în așa Ici, tovarăși, incit 
generațiile dc mîine să poată spu
ne : iată, am avut asemenea dascăli 
comuniști, care au știut să-și facă 
datoria față dc popor, față dc idea
lurile socialismului și d iminismidtii".

Festivitatea prilejuită de „Ziua 
învățătorului" a continual printr-un 
frumos spectacol artistic al pionie
rilor fi școlarilor din l alea Jiului, 
care s-au făcut ctnioscuți in jude/ 
fi in {ară prin tale irul lor

La Școala generala nr. I \ alean, 
fn prezența elevilor și cadrelor di
dactice, a avut Inc o îniilnirc cu 
Mircea Bărbițn, secretar al comite
tului U.T.G. de la I. M. Paroșeni.

Invitatul a vorbit despre munca 
însuflețită a meciștilor mineri in 
cinstea Conferinței Naționale a 
P.C.R., răspunzînd numeroaselor în
trebări puse de participant.

Acțiunea a avui loc la clubul șco
lii, special amenajat cu materiale 
documentare ilustrative, despre fe
lul cum sînt intîmpinate cele doua 
evenimente ale acestui an : Confe
rința Națională a partidului ti a 
XXV-a aniversare a Republicii.

★
Din prima zi de vacanță, mii 

dc elevi ai școlilor din Valea Jiului

.m pornit, însoțiți de profesori, spre 
diverse șantiere ale muncii patrio
tic- O contribuție importanta o au 
elevii la înfrumusețarea fi gospodă
rirea localităților. Se remarcă par
ticiparea • Icvilor de la Liceul din 
Petroșani la lucrările de amenajare 
și modernizare a străzii Republicii 
(porțiunea stadion — maternitate), 
realizîndu-sc, in acest fel, economii 
importante. Toate activitățile patrio
tice ale elevilor sini dedicate apro
piatei Conferințe Naționale a parti
dului, evenimenr ce-i stimulează și 
pînă la care contribuția lor va 
spori și mai mult.

Sînt doar cîteva fapte ale pri
melor vile dc vacanța. Le vor urma 
ihclc. Munca e abia la începutul 
său.

r 1
INFORMAȚII 
UTILITARE
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Soarele răsare la ora 4,34 ți 

apune la ora 20.04.
Zile trecute din an — 183.

Zile rămase — 181
EVENIMENTE

i
leu i
lei i ■z La tragerea din 30 iunie 1972 au

1 lei i ieșit cîștigătoarc următoarele nu
9 lei 5 mere :lei
expedia Extragerea I : 58 7 22 63 3 8

90 30 2.
Extragerea a Il-a : 83 67 4 19 

77 56 36.
•: ji

Bogat sortiment de produse
electro-tehnice

La unitatea nr. 64, de produse 
electrotehnice, din strada Re
publicii, Petroșani zilnic mare 
afluență de cumpărători. Atrași 
de noile sortimente produse dc 
industria noastră electro-tehni- 
că, cumpărătorii manifestă un 
deosebit interes față dc gama 
largă de articole noi, moderne 
de înaltă telmicitate puse re
cent în vînzare cum sînt: fri
giderele marca „.FRIGERO-SU- 
PER“, fabricate la Găieșit, noul 
model, perfecționat de mașini 
de spălat ..ALBA-LUX 9" 
cele două tipuri de mașini 
cusul „ILEANA" produse 
Cugir.

Sînt mult căutate sobele elec
trice de teracotă, radiatoarele 
cu ulei, de diferite mărimi,-co-- 
respunzător cu cerințele spa
țiului de încălzit și radiatoarele 
cu ventilator, care reprezintă

Și 
de 
la

dare, lămpi pentru noptiere ca 
și modernele aspiratoare de ti
purile „PRACTIC" și „IDEAL".

Magazinul pune, totodată 
la dispozăția cumpărătorilor. în- 
cepînd de la becuri și materia
lele necesare instalațiilor de ilu
minat. o serie de produse elec
trice ca î roboți de bucătărie, 
pompe, ventilatoare, reșouri, 
filtre pentru cafea, bătător elec
tric de covoare (atașabil la orice 
tip de aspirator) ciocane de li
pit și multe altele, necesare gos
podăriilor zilelor noastre.

ÎNTREPRINDEREA 
DE PREFABRICATE 

DIN BETON 
DEVA

Str. Sîntuhaltn nr. 1

angajează urgent:
jurisconsult 
lăcătuși 
muncitori necalificați pentru calificare la 
de muncă în meseria de mașiniști.

Pentru calificare se primesc absolvenți a 7—8 
clase școală generală, în vîrstă de 18—25 ani.

Durata cursului este de 7 luni, fără scoatere 
din producție.

Informații suplimentare la sediul unității sau 
la telefon 13930—13931, interior 119.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Hărăbol 

loan, eliberată de E.M. Aninoasa. O declar nulă.
PIERDUT legitimație de serviciu pe. numele Tămaș 

loan, eliberată de E.M. Aninoasa. O declar nulă.
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Suciți Va- 

silc, eliberată de U.U.M. Petroșani. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Gheorghe 
Paraschiva, eliberată de preparația Petrila. O declar nulă.

Școala profesională
I 
I 
I 
I

1881 — A apărut primul nu
măr al revistei „Contemporanul"; 
1917 — A murit Titu Maiorescu, 
criiic literar, estetician și om po
litic (55 de ani) (n. 1840); 1920 

- A apărut primul număr (seria 
1) al revistei „Lupta dc clasa"; 
1867 — Constituirea dominionu
lui Canada. Sărbătoare națională; 
1921 — A fost creat Partidul O-
munist Chinez; 1972 — In R. D. 
Germană „Ziua Miliției Popu
lare"; 1960 — Proclamarea Rc-

IFOLIME
SÎMBATA 1 IULIE

PETROȘANI - 7 Noiembrie : 
Pentru că se iubesc; Republica : 
Steaua dc tinichea; LONEA — 
Minerul; Omul orchestră; VUL
CAN ; Pădurea pierdută; LU
PENI -- Cultural: Incidentul; 
BARBA IEN1: Sezon mort, se
riile I și II; URICANI : Casta
nele sînt bune.

ni verse
Direcțiunea Spitalului Lupeni 

anunță populația orașului Lupeni, 
Uricani și din satul Cîmpu lui 
Ncag că se prelungește termenul 
pentru dctcriniryirca grupei dc 
sînge pînă la 15 iulie a. c. Toți 
c^i caro nu și-au determinat pî
nă în prezent grupa de singe sint 
invitați să se prezinte la centrele 
de determinare din Lupeni și U-, 
ricani.

Tragere la sorti
Festivitatea tragerii la sorți a 

premiilor oferite parlicipanțilm la 
concursul cu tema „Contribuția 
României la cauza păcii și cola
borării între popoare", organizat 
de Comitetul Național pentru 
Apărarea Păcii, va avea loc du
minică, 2 iulie, ora 9 dimineața, 
la Casa de cultură a sectorului 
II București, str. M. Eminesci: nr. 
89

Rezultatul tragerii va fi publi- 
CaJ Jn revis,a ..Pentru apărarea 
păcii", nr. 8.
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Vizita delegației forțelor armate ale R. S. R FAPTUL

LONDRA 30 — Coresponden
tul Agerpres. Nicolae Plopcanu. 
transmite: In ultima zi a vizi
tei neoficiale întreprinse in Ma
rca Britanic. vicepreședintele 
Consiliului dc Stat al Republi
cii Socialiste România, Emil 
Bodnaraș, a avui o întrevedere 
cu Michael Hcseltine, ministru 
pentru problemele aerospațiale. 
Vicepreședintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România a fost însoțit de aca
demii ianul Henri Coandft, mi
nistru. consilier la Consiliul <lc 
Stat, și de ambasadorul Re
publicii Socialiste România la 
Londra. Vasile Pungan. l.a în
trevedere a participat lordul 
Drumalbin, ministru fără porto
foliu. și funcționari superiori

din Departamentul comerțului 
și industriei.

Vineri dimineață, vicepreșe
dintele Consiliului dc Stat al 
Republicii Socialisto România a 
primit la Ambasada română pe 
Sir Arnold Weistock, directorul 
general al companiei britanice 
„General Electric", și pe John 
Wi'.cman, director general al 
companiei „U. K. Opticals 
L.D.T.".

Vineri dupâ-amiază, tovarășul 
Emil Bodnaraș a părăsit Lon
dra. indreptîndu-se spre patrie.

La plecare, pe aeroportul 
Heathrow, au fost prezonți re
prezentanți ai conducerii fir
mei ..Rolls Royce", precum șl 
ambasadorul român la Londra, 
Vasile Pungan.

R. S. Cehoslovacă

Semnarea protocolului
comercial româno- egiptean

PRAGA 30 — Coresponden
tul Agerpres, C. Prisăcaru, 
transmite i Secretarul general 
al Comitetului Central al Par
tidului Comunist din Cehoslo
vacia. Gustav Husak, a primit, 
vineri, delegația forțelor arma
te ale Republicii Socialiste Ro
mânia, condusă de general de 
armată Ion Ion Iță, ministrul 
forțelor armate.

Tovarășul Gustav Husak a . 
salutat. în numele C.C. al 
P.C.C., prezența în Cehoslova-

delegației militare româ- 
a apreciat că aceasta va

cia a 
ne și _ .
reprezenta o importantă contri
buție la întărirea, pe mai de
parte, a prieteniei dintre cele 
două popoare și armate. El a 
arătat că relațiile dintre parti
dele și popoarele 
dezvoltă în folosul 
țări.

Secretarul general al C.C. al 
P.O. din Cehoslovacia a înmî- 
nat membrilor* delegației pla
cheta înfățișînd pe Element

noastre se 
ambelor

Gottwald — reprezentant de 
frunte al partidului și al popo
rului cehoslovac.

La primire au fost dc față 
ministrul apărării naționale al 
Cehoslovaciei. Martin Dzur, 
membri ai conducerii acestui 
minister, precum și ambasado
rul României la Praga, Teodor 
Haș.

★

CAIRO 30 — Corespondentul 
Agerpres, Nicolae N. Lupu, 
transmite i La Cairo, a fost sem
nat protocolul privind schim
burile de mărfuri dintre Re
publica Socialistă România și 
Republica Arabă Egipt pe pe
rioada 1 iulie 1972 — 31 decem
brie 1973.

Reflecting cursul ascendent al 
relațiilor economice româno-e- 
giptene, protocolul prevede o 
creștere substanțială a schim
burilor comerciale dintre cele 
două țări, precum și lărgirea 
listei de mărfuri livrate de fie-

care parte. Potrivit noului pro
tocol, Republica Socialistă Ro
mânia va exporta mașini-unelte, 
utilaje și instalații echipament 
petrolier, echipament electric, 
produse ale industriei chimice, 
petroliere ale industriei lemnu
lui, iar Republica Arabă Egipt 
va exporta în țara noastră — 
bumbac, produse textile, țiței, 
coc6 metalurgic, precum și dife
rite produse agricole și manu
facturate.

Tratativele au avut loc într-o 
atmosferă cordială, de înțelegere 
reciprocă și colaborare.

Muncitorii de
militare ale

la bazele
S. U. A.

din Okinawa în grevă

încheierea primului 
congres al organizației 

„Unitatea

NAIIA 30 (Agerpres). — Cei 
15 000 dc membri ai sindicatului 
muncitorilor dc la bazele militare 
din Okinawa au declarat o grevă 
în semn de protest față dc conce
dierile masive, înrăutățirea condiții
lor dc lucru și amînarca plătirii sa
lariilor.

De la retrocedarea Okinawci, Sta-' 
tele Unite au continuat să foloseas
că bazele militare din insulă. In

ultimul timp, comandamentul mili
tar a încercat chiar să determine 
echipajele unor nave staționate în 
porturile din Okinawa să intre și 
sa acționeze în apele teritoriale ale 
R. D. Vietnam.

Muncitorii japonezi au organizat 
pichete de grevă și demonstrații în 
fața bazelor și a comandamentului 
forțelor militare ale S.U.A. din 
insulă, cerînd, între altele, evacua
rea instalațiilor militare american-..

In aceeași zl, membrii dele
gației militare româpe au fost 
primiți dc președintele guver
nului cehoslovac, Lubomir 
Strougal. Cu acest prilej, gene
ralului de armată Ion Ioniță i-a 
fost laminat Ordinul „Drapelul 
Roșu", iar membrilor delegației 
— ordine și medalii ale R.S. 
Cehoslovace, conferite de pre
ședintele Republicii, Ludvik 
Svoboda, pentru contribuția 
deosebită la întărirea prieteniei 
dintre cele două popoare și ar
mate.

In cursul dimineții de vineri, 
membrii delegației militare ro
mâne, însoțiți de general-loco- 
tenent Jan Lux, adjunct al mi
nistrului apărării naționale al 
R.S. Cehoslovace, au vizitat o 
unitate militară din regiunea 
Cehiei de sud.

Cu prilejul vizitei în Cehos
lovacia a reprezentanților for
țelor noastre armate, la Praga 
a avut loc, la amiază, un miting 
al prieteniei dintre forțele ar
mate ale României și Cehoslo
vaciei.

latino-americană11
CIUDAD DE MEXICO 30 

(Agerpres). — In capitala me
xicană a luat sfîrșit primul 
congres al organizației -Unita
tea latino-americană', din ca
re fac parte reprezentanți ai u- 
nor organizații obștești și gu
vernamentale din diverse țări 
ale Amcricii Latine. La Con
gres au participat delegați din 
Argentina, Bolivia, Columbia, 
Costa Rica, Ecuador, Guatema
la, Honduras. Mexic, Nicaragua, 
Paraguay, Peru, Porto Rico,

Salvador. Uruguay, Chile. A 
fost ales un Consiliu dc condu
cere al organizației, al cărui 
președinte este Serruto Flores 
(Peru).

Participanții la Congres au 
adoptat în unanimitate un me
saj în care cheamă toate for
țele democratice, antiimperia- 
liste de pe continent să-și u- 
ncască eforturile în lupta pen
tru independența economică 
deplină a țărilor lor, împotri
va neocolonialismului.

/
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La centrala atomo-electrică de 
la Novovoronej, pe Don, a avut 
loc un eveniment important: a 
fost pus in funcțiune cel de-al 
treilea bloc energetic al centralei, 
avînd o putere de 440 033 ki
lowați, ceea ce face ca puterea 
totală a acesteia să depășească, 
pentru pirma dată, un milion de 
kilowați. Primul bloc energetic al 
atomocentralei, dat în exploatare 
în 1964, are o putere de 210 000 
kilowați, al doilea, intrat în func
țiune în 1969 — 365 000 kilo
wați. Aici se folosesc reactori ato
mici de tipul apă-apă, care s-au 
dovedit a fi ușor de dirijat și 
cu un mare coeficient de sigu
ranță. Noul reactor, apa-apă-440, 
sau prescurtat „A.A.R.E.440", 
are un înalt indiciu de eficiență 
economică. Este pentru prima da
tă cînd un reactor atomic produ
ce energie electrică la un preț 
de cost egal cu cel al energiei 
produse la termocentrale. „Cele 
trei blocuri energetice de la ato- 
mocentrala din Novovoronej, a 
declarat inginerul 1. V. Prokopen
ko, șeful celui de-al treilea agre
gat, reprezintă tot atîtea trepte

in dezvoltarea producției indus
triale de energie electrică pe ba
za energiei atomice. Ele au avut, 
totodată, rolul de „puncte de în
cercare" a calculelor inginerești, 
a sistemelor de dirijare, a posibi
lităților de sporire a capacității 
Aici, pe malul Donului, s-au for
mat puternice nuclee de cercetă
tori în domeniul energeticii ato
mice : fizicieni de la Institutul 
de Energie Atomică „I. V. 
Kurccatov", proiectanți de la In- 

. stitutul unional de termotebnie, 
oameni de știință de la diverse 
alte institute și instituții de în- 
vățămînt superior.

Alături de blocul al 
abia intrat în exj

.......... treilea, 
cploatare indus

trială, se desfășoară din plin lu
crările de montare a celui de-al 
patrulea bloc. Ceva mai mult, se 
are în vedere instalarea, aici, a 
unui bloc atomoenergetic „milio
nar", care, în ce privește prețul 
de cost al energiei electrice, va 
fi sub cel realizat la termocen
trale.

Laurențiu DUȚA 
corespondentul Agerpres 

la Moscova

U.R.S.S. : Recent flota sovietică de pescuit din Kam- 
ciatka s-a îmbogățit cu „Arctica" o uriașă uzină plutitoare 
dc prelucrare a peștelui. Nava, construită la șantierele na

vale din Gdansk (R.P. Polonă) are o lungime de 164 m și un 
deplasament de 19 000 tone. Utilată cu cele mai moderne 
istalații, ea poate pescui în condiții meteorologice com
plexe.

In foto : Nava sovietică de pescuit „Arctica".

BERLIN 30. — 
tul Agerpres, Ștefan 
mite: La Berlin au 
lucrările celui de-al 
greș al Federației 
Libere Germane (F.S.L.G.). 
lucrări au participat 2 199 
delegați, reprezcntînd 7,3 milioane 
de membri ai sindicatelor din R.D. 
Germană, precum și invitați de peste 
hotare; a luat parte o delegație a 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, condusă de tovarășul Vir
gil Trofin. membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent 
al G.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Central al U.G.S.R.

Delegații au aprobat textul unei 
scrisori de salut adresată Comitctu-

Coresponden
Deju, trans- 
luat sfîrșit 

VlII-lca con- 
Sindicatelor 

La 
dc
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Conferință de presă a președintelui Nison
WASHINGTON 30 (Agerpres). 

— Președintele Statelor Unite, 
Richard Nixon, a ținut joi sea
ra, la Casa Albă, o conferință 
de presă.

Referindu-se la războiul din 
Vietnam, președintele a anun
țat că Statele Unite au hotărît 
să revină la masa tratativelor 
cvadripartite de la Paris asu
pra Vietnamului, începînd de 
la 13 iulie, și și-a exprimat 
speranța că reluarea acestor 
convorbiri va fi utilă. El a re
fuzat. însă, să fixeze o dată-li- 
mită pentru încetarea minării 
și blocării porturilor, precum 
și a bombardării teritoriului 
Republicii Democrate Vietnam, 
afirmînd că acestea vor conti
nua „pînă la realizarea unui a- 
cord*. Președintele Nixon a a- 
firmat că „războiul ar putea lua

sfîrșit dacă negocierile se do 
vedesc a fi constructive", însă 
nu a exclus posibilitatea conti
nuării actelor dc război ale 
S.U.A. împotriva Vietnamului ' 
și după 20 ianuarie 1973, data 
încheierii actualului său man
dat prezidențial, invocînd din 
nou pretextul „protejării trupe
lor americane rămase în Viet
nam* și al ,.păstrării unor 
atu-uri pentru eliberarea prizo
nierilor americani de război*.

In altă ordine de idei, pre
ședintele Nixon a spus că acor
durile pentru controlul înar
mărilor, semnate la Moscova, 
au drept scop „să pună cel pu
țin o frînă în calea dezvoltării 
unor noi arme". El a afirmat 
însă că intenționează să ceară 
Congresului ca „S.U.A. să con
tinue cheltuielile consacrate pu-

nerii la punct a tipurilor de ar
me care nu Intră în,, prevede
rile acordului menționat*. El 
și-a exprimat speranța că a do
ua etapă a convorbirilor S.A.LT 
va începe în octombrie și va 
duce la semnarea unui tratat 
permanent pentru limitarea ar
melor strategice.

Răspunzînd unor întrebări 
legate de situația economică in
ternă, președintele Nixon a de
clarat cA este nemulțumit de 
procentul de 5,9 la sută la ca
re se menține șomajul în S.U.A. 
El a spus că Administrația con
tinuă să exploreze alte mijloa
ce pentru reducerea acestui 
procent, precizînd însă că, deo
camdată. nu are în vedere nici 
o măsură concretă în această 
problemă.

rea înnoirii contractului colec
tiv de muncă pe scară naționa-

< La Belgrad a fost semnat 
programul de colaborare cultu
rală dintre R-S.F. Iugoslavia și 
R.D. Germană pe anii 1972 și 
1973, informează agenția Ta- 
niug.

+ Reprezentantul secretarului 
general al O.N.U. in Cipru, Bi- 
biano Osorio Tafall, a plecat 
Ia Geneva. El îl va informa pe 
secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, despre situația 
din Cipru.

In prealabil, informează a- 
genția Reuter, Osorio-Tafall, a 
avut Întrevederi cu președinte
le Ciprului, arhiepiscopul Ma
karios, precum și cu vicepreșe
dintele Fazii Kuciuk, liderul 
țomunității cipriote turce, în 
legătură cu stadiul pregătirilor 
în vederea reluării convorbiri
lor intercomunitare cipriote, 
prevăzute să înceapă luni.

< Alexei Kosîghin, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., l-a primit, joi pe Hanș- 
Gunther Sohl, președintele Uni
unii federale a industriașilor 
din R.F. a Germaniei, anunță 
agenția TASS. Au fost exami
nate probleme ale dezvoltării 
relațiilor economice și tehnico- 
științifice dintre Uniunea Sovi
etică și R.F.G. în situația care 
s-a creat ca urmare a intrării 
în vigoare a tratatului încheiat 
de cele două state, la 12 august 
1970.

Iui Central al Frontului Națio
nal, partidul de guvernămint 
din Republica Democratică 
Populară a Yemenului, Ia care 
sînt dezbătute probleme privind 
evoluția politică și economică 
a țării după cel de-al V-lea 
Congres al partidului, din luna 
martie a.c. — anunță agenția 
M.E.N. Pe ordinea de zi a lu
crărilor figurează, de aseme
nea, probleme referitoare la în
tărirea securității interne a sta
tului.

Britanii, Irlandei, Danemarcei 
și Norvegiei. De menționat că 
Belgia este prima din cele șase 
țări membre ale C.E.E. care a 
ratificat acest tratat. Este vor
ba însă numai de Camera Su
perioară a Parlamentului bel
gian, Camera Inferioară urmind 
să se pronunțe după vacanța 
parlamentară de vară.

+ Compania „Aiitalia* a 
suspendat joi peste 50 la sută 
din zborurile sale Internaționa
le obișnuite, încercând să pre
întâmpina consecințele grevei 
<âe 60 de ore declanșate miercuri 
de piloțli din sectorul aviației 
Civile din Italia.

Piloții italieni au declanșat 
greva pentru a protesta împo
triva refuzului reprezentanților 
Companiilor aeriene de a anga
ja tratative concrete în vede-

+ Președintele Tunisiei, Ha
bib Bourguiba, aflat într-o vizi
tă oficială în Franța, a avut o 
serie de convorbiri cu președin
tele Franței, Georges Pompi
dou. Cei doi președinți, infor
mează agenția France Presse, 
au analizat posibilitățile îmbu
nătățirii relațiilor bilaterale, 
probleme interesînd țările bazi
nului mediteranean, aspecte ale 
situației internaționale actuale.

> La Aden au început lucră
rile unei reuniuni a Comitetu-

< Plecînd spre Cairo, unde 
va conduce delegația țării sa
lo la cea de-a 19-a sesiune a 
Consiliului Uniunii economice 
arabe, care se deschide sîmbă- 
tă, ministrul iordanian al eco
nomiei, Saed AI Nabulsi, a de
clarat că această reuniune va 
lua în discuție „problema liber
tății de tranzit și de circulație 
a persoanelor intre Egipt, Siria, 
Irak și Iordania" și „măsurile 
administrative care împiedică 
schimburile comerciale intre 
țările respective.*

♦ La Praga au început joi 
convorbiri privind relațiile mu
tuale dintre R.S. Cehoslovacă 
și R.F. a Germaniei — anunță 
egenția C.T.K.

Delegația R.S. Cehoslovace es
te condusă de Jiri Goetz, ad ■ 
junct a! ministrului afacerilor 
externe, iar cea a R.F. a Ger
maniei de Paul Frank, secretar 
dc stat la Ministerul Afaceri
lor Externe.

♦ Congresul național japo
nez pentru restabilirea relați
ilor diplomatice dintre R.P. 
Chineză și Japonia a dat publi
cității. la 27 iunie, un protest 
în legătură cu hotărârea guver
nului Sato de a permite in
trarea în porturile japoneze a 
două nave militare apârținînd 
Taivanului -- anunță agenția 
China Nouă. Documentul men
ționat critică guvernul Sato 
pentru continuarea politicii sa
le de ostilitate față de Repu
blica Populară Chineză.

+ Un acord de cooperare e- 
conomică șl tehnică între Re; 
publica Populară Chineză și 
Republica Shri Lanka (Ceylon) 
a fost semnat joi la Pekin, a- 
nunță agenția China Nouă.

< Senatul belgian a aprobat, 
Joi, cu 138 de voturi favorabile 
și o abținere, tratatul de ade
rare la Piața comună a Marii

♦ întreprinderea poloneză 
de comerț exterior „Bumar" a 
semnat cu reprezentanții fir
mei americane .Clark Equip
ment Co" un acord de colabo
rare. In virtutea acestui acord, 
firma americană va acorda par
tenerilor polonezi dreptul de 
folosință — în vederea produ
cerii și a comercializării — a 
documentației unor produse ale* 
industriei constructoare de ma
șini. In 
partea 
dreptul 
patente 
ducție.

In prezența cancelarului 
federal Willy Brandt au fost 
inaugurate la Munchen con
strucțiile sportive care vor găz
dui olimpiada din acest an.

După cum s-a anunțat cu a- 
cest prilej, suma afectată pre
gătirii și organizării Jocurilor 
olimpice de la Munchen se ri
dică pînă în prezent la 1,972 mi
liarde mărci vest-germane.

+ Curtea Supremă a State
lor Unite a hotărît abolirea 
pedepsei cu moartea pe întreg 
teritoriul S.U.A.

afară dc documentație 
poloneză a obținui și 
de a folosi o serie de 
și tehnologii de

Redacția și administrația ziarului i Petroșani, strada Republicii Nr. 90, telefon i 1662

In pofida intensificării războiului 
populația R. D. Vietnam 
dă o ripostă hotărîtă 

agresorului
IIANOI 30 (Agerpres). — Agen

ția V.N.A. anunță ca la Hanoi a 
avut loc o conferință dc presă or
ganizata dc Ministerul Afacerilor 
Externe al R. D. Vietnam. Luînd 
cuvîntul, conducătorul departamen
tului dc presă și informații al Mi
nisterului Afacerilor Externe, Ngo 
Dicm, a arătat că, în decursul ulti
melor trei luni, Statele Unite au in
tensificat agresiunea împotriva R.D. 
Vietnam, mobilizînd în acest scop 
uriașe forțe aeriene și navale, prin
tre care 1 200 avioane de vinăloa- 
re și bombardament, 200 dc avioa
ne strategice „3-52“, aproape 60 de 
nave militare și 6 portavioane, la 
bordul cărora se afla peste 40 000 
de militari americani.

In pofida intensificării, fără pre
cedent, a războiului — a subliniat 
vorbitorul — forțele armate și popu
lația R. D. Vietnam au dat o ri
postă hotărîtă inamicului, doborînd 
— în ultimele trei luni — 260 dc 
avioane și incendiind 50 de nave 
militare americane. La 27 iunie, dea
supra Hanoiului a fost doborit ccl 
de-al 3 700-lea avion american.

In cadru] conferinței de presă au 
fost prezentați ziariștilor 14 piloți 
americani capturați în urma raidu-

rilor efectuate asupra teritoriului 
nord-vietnamez.

★
VIETNAMUL DE SUD 30 (A- 

gerpres). —. Agenția dc presă 
..Eliberarea* a difuzat o decla
rație a Ministerului Afacerilor 
Externe al Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud în care se 
condamnă cu vigoare Intensifi
carea agresiunii aeriene a S.U.A 
asupra orașului Hanoi și a altor 
zone dens populate din R.D. 
Vietnam. Populația din Viet
namul de sud și Guvernul Re
voluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de sud — se 
arată în declarație — cer cu 
hotărîre guvernului american 
să pună neîntârziat capăt bom
bardamentelor și tuturor acțiu
nilor militare împotriva R D. 

| Vietnam.

SIMPOZION

DIVERS
PE GLOB

Antrenamente pentru
noi zboruri spațiale

WASHINGTON 3C (Agerpres). 
— Trei astronauți americani vor 
efectua, în vara aceasta, un an
trenament de 56 de zile, intr-un 
simulator de altitudine, in vede
rea pregătirii din punct dc vedere 
medical a programului spațial 
„Skylab", a cărui primă fază va 
începe în luna mai. anal viitor. 
Este vorba de Robert Crippen, 
William Thornton și Karol Bobko, 
care vor intra în simulator la 
15 iulie, la Houston

In programul antrenamentelor 
sînt incluse 16 experiențe medi
cale și biologice privind în prin
cipal sistemul cardiovascular, pier
derile de energie în funcție de 
munca realizată și de alimentație, 
precum și verificarea funcționării 
unor instalații de la bordul vii
toarei stații spațiale americane. 
Cei trei astronauți vor lua parte, 

asemenea, la o serie de cursuri 
fizică solară, astrodinamică.

de 
de

Colesterolul

lui Central al P.S.U.G., au adoptai 
o declarație de solidaritate cu po
porul vietnamez, o rezoluție în pro
blema Orientului Apropiat, o decla
rație în sprijinul luptei de eliberare 
a popoarelor aflate sub dominație 
colonială și o rezoluție generală.

In funcția de președinte al 
F.S.L.G. a fost reales Herbert 
Warnke, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.S.U.G.

MOSCOVA 30 — La Mosco
va a avut loc un simpozion 
organizat dc Institutul de 
Marxjsm-leninism de pe lîngă 
C.C. al P.C.U.S., avînd ca te
mă „Legitățile și etapele con
struirii și dezvoltării socia- 
lismului“, la care au parti
cipat oameni de știință din 
Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. 
Germană, Mongolia. Polonia, 
România. Ungaria și Uniunea 
Sovietică. Din țara noastră, 
la sinpozion au luat parte dr. 
Gheorghe Surpat și dr. Da
mian Hurezeanu, șefi dc sec
toare la Institutul de studii 
istorice și social-politice de 
pe lîngă C.C. al P.C.R., care 
au prezentat comunicarea „E- 
tapele făuririi și dezvoltării 
socialismului în România. 
Trăsăturile societății socialis
te multilateral dezvoltate".

Ș‘ tumorile canceroase
/OHANNESBURG 30 (Ager- 

pres). — Profesorul sud-african 
Felix Sebba, de la Universitatea 
Witwatersrand din Johannesburg, 
a anunțat miercuri că el crede 
că ar fi reușit să depisteze cauza 
fundamentală a cancerului, pu- 
nînd în lumină rolul colesterolu
lui în procesul de formare a tu
morilor canceroase. Profesorul 
Sebba, specialist în fizico-chimie, 
susține că formarea unei cantități 
prea mari de colesterol — prezent 
în toate celulele vii — provoacă 
o divizare anormal de rapidă a 
celulei, care pierde legătura sa 
cu celulele înconjurătoare. Aceas
ta ar explica cele două caracte
ristici mai importante ale celulei 
canceroase / creșterea sa necontro
lată și împrăștierea ei în celelalte 
părți ale corpului.

SPORT • TELEX • SPORT
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MUNCHEN 30 (Agerpres). — Bazele sportive 
construite în vederea Jocurilor Olimpice, ce se 
vor desfășura în vara aceasta la Miinchen, sînt 
gata să-și primească oaspeții. Cu 59 de zile înain
tea deschiderii oficiale a Olimpiadei de vară, di
rectorul construcțiilor olimpice, Karl Merz, a în- 
mînat în mod oficial președintelui Comitetului 
de organizare, Willy Daume „cheia“ complexului 
sportiv dc Ia Oberwiesenfeld. Ceremonia s-a des
fășurat în prezența cancelarului Willy Brandt și 
a primului ministru al landului Bavaria, Alfons 
Goppel. Intr-o scurtă alocuțiune, cancelarul 
Willy Brandt a subliniat că Republica Federală 
a Germaniei va putea să arate, cu prilejul Jocu-

rilor Olimpice, că ea aparține marii familii a po
poarelor iubitoare de pace.

Ceremonia a fost completată cu demonstrații 
de gimnastică, jocuri de handbal, sărituri de la 
trambulină.

Parcul olimpic de la Oberwiesenfeld cuprinde 
marele stadion cu 80 000 de locuri (aici se vor 
desfășura festivitățile Olimpiadei, întrecerile de 
atletism, jocuri de fotbal etc.), piscina olimpică 
cu tribune avînd capacitatea de 10 000 locuri, sa
la de box (8 000 locuri), velodromul olimpic (5 000 
locuri), sala de volei (3 500 locuri), terenuri pen
tru hochei pe iarbă.

LONDRA 30 (Agerpres). — In 
primul tur al probei de dublu băr
bați din cadrul turneului internațio
nal dc tenis de la Wimbledon, cuplul 
Ilic Năstase (România) — Wilhelm 
Bungert (R. F. a Germanici) a în
vins cu 6—3, 8—6, 7—5 perechea 
Irvine (Rhodesia) — Perkins (Aus- 
tialia). Alte rezultate: Lall, Muk- 
herjea (India) — Jauffret, N’Go- 
drella (Franța) 4—6, 6—4, 6—3, 
7—5; Graebner, Stockton S.U.A. — 
McDonald. Warwick (Australia)
6— 3, 6—3, 6—2; Chanfreau, Go- 
ven (Franța) — Panatta, Pietran- 
geli (Italia) 1—6, 3—6, 6—3, 9—8, 
10—8; Molina (Columbia), Spcar 
(Iugoslavia) — Kamiwazumi, Sakai 
(Japonia) 6—3, 6—3, 9—7; Parun 
(Noua Zeclandă), Mignot (Belgia)
— J. Ulrich, T. Ulrich (Danemar
ca) 6—2, 3—6, 4—6, 9—8, 11—9.

Rezultate înregistrate în turul trei 
al probei dc simplu bărbați : Smith 
(S.U.A.) — Mayer (S.U.A.) 6-3,
7— 5, 3—6, 9—7; Diblcy (Australia)
— Tanner (S.U.A.) 9—8, 6—4,
9—8; Meircvcli (U.R.S.S.) - Paish 
(Anglia) 7—5, 6—3, 3—6, 6—4;
Hrcbec (Cehoslovacia) — Kakulia 
(U.R.S.S.) 4-6, 6—3, 8-6, 6—1;

Crammer (Republica Sud-Aficană) 
— Estep (S.U.A.) 9—8, 6—4, 9—7; 
McManus (S.U.A.) — Hombcrgcn 
(Belgia) 6—C, 6—4, 6—1.

★
BELGRAD 30 (Agerpres). — A 

12-a ediție a „Trofeului Iugoslavia" 
la handbal masculin s-a deschis la 
Sarajevo cu meciul dintre echipele 
României și Ungariei. Handbaliștii 
români au jucat foarte slab în pri
ma repriză cînd au fost conduși cu 
11—5. Ei și-au revenit în partea a 
doua a jocului, dar nu au mai putut 
recupera întreaga diferență, pierzînd 
pînă la urmă cu 18—19. Cele mai 
multe puncte pentru învingători 
le-au înscris Varșa (6) și Stiller (5). 
Din echipa romană, singurul jucă
tor eficace a fost Gruia, autorul a 
8 goluri. Guncsch a înscris 3 goluri, 
Kicsid și Voinca — cîte două go
luri. In cel de-al doilea meci al 
turneului, selecționata Iugoslaviei a 
întrecut cu 26—22 (13—10) forma
ția Bulgariei.

★
RIO DE JANEIRO 30 (Ager

pres). — „Cupa Independenței", mi
cul campionat mondial de fotbal.

care se desfășoară în aceste 2ile în 
Brazilia, a continuat cu trei partide 
din cadrul grupelor semifinale.

Surpriza zilei a fumizat-o echipa 
U.R.S.S. (prezentă la competiție cu 
lotul formației Zaria Voroșilovgrad), 
care a întrecut cu scorul de 1—0 
(C—0) reprezentativa Uruguayului. 
Unicul gol al partidei a fost în
scris in minutul 59 de Onîscenko.

O victorie concludentă a obținut 
echipa Portugaliei, care, la Rio de 
Janeiro, a învins cu 3—1 (2—1) se
lecționata Argentinei. Scorul a fost 
deschis de Adolfo în minutul 38. 
Sud-americanii au egalat un minut 
mai tîrziu prin Brindisi, dar, îna
inte de sfîrșitul reprizei, Eusebio, ex
celent în acest meci, readuce în a- 
vantaj formația portugheză. La cî- 
teva minute după reluarea jocului, 
Diniz înscrie un al treilea gol. asi- 
Rttrînd succesul echipei Portugaliei. 
Comentatorul agenției France Presse 
consideră că Portugalia, prin jocul 
prestat în meciul cu echipa Argen
tinei, se anunță ca una din favori
tele competiției.

La Belo Horizonte, selecționatele 
Iugoslaviei și Scoției au terminat ne- 
decis: 2—2 (0—1).

^iparul — întreprinderea polig rafică Hunedoara — Subunita tea Petroșani dO 39G


