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TREI INIȚIATIVE MINEREȘTI
CUCERESC VALEA JIULUI

100 ml. avansare în medie lunar pe brigadă și

O anchetă a redacției caremuncii sint în aceste zile martori și în acelașiOamenii

4 pagini 30 bani

In cadrul rubricii : „In in- 
timpinarca Conferinței Na
ționale a partidului și a 
celej <le-a \XV-a aniver
sări a Republicii", vom 
continua ancheta noastră 
cu privire la extinderea i- 
nlțiativolor minerești pen
tru mărirea vitezelor de a- 
vansare în subteran.
Ancheta socială „Dacă 
problemele sint rezolvate, 
de ce mai reclamă oame
nii ?"
O pagină specială SPORT 
în care printre altele vom 
publica cronica 
„Cupei României" la 
ediția 1971—1972.
In pag. a 4-a veți 
cili cele mai noi 
mente petrecute pe 
internațională.

Vizita de lucru
a tovarășului

Nicolae Ceaușescu 
în unități agricole

din județul Constanța

ÎN iNTiMPINAREA conferinței naționale a p. c. r 
Șl A CELEI DE-A XXV-A ANIVERSĂRI A REPUBLICII

Strungarul Iosif Colbert do 
la atelierul mecanic al I.I.L. 
Petroșani Se remarcă printre 
meseriașii destoinici și pri- 
cepuți de la această între
prindere.

Cincinalul înainte de termen!

exploatare la lucrările de deschidei i si pregătiri
Două cicluri 1 unar în plus la abatajele frontale
Patru cicluri pe zi și ariplă la abatajele cameră

Sîmbătâ dimineața, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a făcut o vi
zită de lucru pe ogoarele dobro
gene, întîlnindu-sc cu harnicii 
lucrători ai acestora, eflați în 
plină activitate de recoltare a 
cerealelor, de întreținere a ce
lorlalte culturi.

In această vizită, secretarul ge
neral al partiduluj a fost însoțit 
de tovarășii Manea Mânescu, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., și 
Vasile Vîlcu, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului județean — Constanța ai 
P.C.R

In drum spre unitățile agrico
le de la Poarta Albă, Cobadin, 
Chirnogcni și Albești, elicopte
rul, la bordul căruia se află tova
rășul Nicolae Ceaușescu. mem
brii conducerii de partid cc-1 
însoțesc, survolează ogoarele 
întinse ale județului.

Se aterizează în plin cîmp, în 
lanurile întreprinderii agricole 
de stat de la Poarta Albă. Aici, 
în întîmpinarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. a celorlalți 
oaspeți, au venit lucrători ai 
întreprinderii și țărani coopera
tori din satele învecinate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
răspunde cu căldură manifestă
rilor entuziaste, strînge mîinlle 
a nenumărați lucrători ai ogoa
relor.

Gazdele invită apoi pe oaspeți 
să cunoască roadele muncii lor. 
Pînă acum, la întreprinderea a- 
gricolă de stat — Poarta Albă 
s-a recoltat întreaga suprafață 
de orz. producția medie la hec
tar fiind de 3 700 kg. precum și 
circa 45 la sută din tarlalele de 
grîu. In 4—5 zile urmează să 
se termine integral recoltarea 
grîului, îndeplinindu-se astfel 
angajamentul luat în cinstea 
Conferinței Naționale a partidu
lui de a se încheia înainte de 
termen această lucrare. Gazdele 
arată că la grîu s-au obținut 
pînă acum 3 800 kg în medie la 
hectar. însă sînt toate dovezile 
că la sfîrșitul recoltatului, pro
ducția medie se va ridica la cir
ca 4 000 kg în lanurile neirigate: 
în cele irigate — subliniază con
ducerea întreprinderii — vom

obține 4 500—1 800 ki 
hectar.

Se intră în lanuri. Alături de 
lucrătorii întreprinderii se află 
numeroși studenți de la Facul
tatea de drept din București, 
cure, animați de înalte simță
minte civice, au venit In vastele 
amfiteatre ale muncii patriotice 
să dea o mină de ajutor la 
slrinsul recoltei. Apreciind ini
țiativa tineretului studios, mun
ca sa entuziastă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu atrage aten
ția conducerii întreprinderii a- 
gricole c’e a lua măsuri cores
punzătoare pentru folosirea cît 
mai deplină a acestui sprijin, 
pentru asigurarea tuturor condi
țiilor dc muncă ș( de viață ale 
tinerilor în perioada cît se află 
pe ogoare.

în timpul vizitei, oaspeții se 
opresc la o parcelă de soia, 
plantă oleaginoasă deosebit de 
valoroasă, care are nevoie pen
tru dezvoltarea ei în cele mal 
bune condiții dc multă apă. De 
fapt. întreprinderea agricolă 
de stat Poarta Albă î.și Irigă 
în prezent aproape întreaga 
suprafață arabilă de circa 
7 000 ha, deținînd în ultimii 
ani, de cînd beneficiază de com
plexul dc irigații Medgidia 
Nord, o bogată experiență în a- 
cest domeniu, care își găsește 
finalizarea în rezultate din ce 
în ce mai bune. Și aici, cît și 
în dreptul unor lanuri de po
rumb și floarea-soarelui. discu
țiile au ca temă principală efi
ciența irigațiilor. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu recomandă 
extinderea metodei de irigații 
prin brazde, mult mai rentabi
lă și mai productivă. Constată
rile făcute la fața locului de
monstrează. o dată mai mult, 
avantajul acestui sistem în com
parație cu cel al aspersoarelor. 
care, de altfel, nici nu ar mai 
putea să facă față în condițiile 
cînd porumbul și floaree-soa- 
relui s-au dezvoltat viguros, a- 
rătînd ca o adevărată pădure 
tînără. Intr-un lan de floarea- 
soarelui se prezintă conducăto
rilor de partid și de stat a a- 
daptare locală de trecere de la

(Continuare în pag. a 4-a)

la

timp participanți directi ai unei activități febrile, entuziaste, 
pline de căutări creatoare pCTîtrg a da un conținut cît mai 
plenar sentimentelor profunde cu care întîmpină cele două 
mari evenimente din viața poporului, a întregii țări, care vor 
marca acest an de neuitat al erei noastre socialiste i Confe- 
rinLa Națională a partidului si cea de. a XXV-a aniversare a 
proclamării Republicii.

își propune să înfățișeze răs
punsurile unor factori de co ■»

La Șantierul barajului Valea de Pești La Casa de cultură

Animați de arzătoarea dorință a împlinirii chemării a- 
dresate întreguluj popor de secretarul general al Partidu- 
lui Cornunlst Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, puterni
cul detașament al minerilor din Valea Jiului a dat izvor

ducere de la exploatările mi
niere, la următoarele întrebări.

Un succes de prestigiu al 
colectivului de constructori

din Petroșani

unor inițiative de inestimabilă valoare a căror extindere 
contribuie la emulația generală, grăbind redresarea pro
ducției de cărbune a Văii, asigurînd în continuare obținerea 
unor rezultate economice din ce în ce rnaj bune și în final 
un aport pe măsura înaltului patriotism al minerilor la 
înflorirea României socialiste.

1) Ce probleme ridică generali
zarea celor trei initiative ?

• Terminarea cu o lună mai devreme a umpluturii în corpul barajului
• începe execuția măștii de etanșare din beton asfaltic

„100 ml avansare în medie lunar, pe brigadă Și exploa- 
tare la lucrările de deschideri și pregătiri", „Două cicluri 
lunar in plus la abatajele frontale" și „Patru cîmpuri de 
cărbune pe zi și aripă la abatajele cameră" — iată valoroa- 
sele inițiative care capătă pe zi ce trece o circulație tot mai 
largă la minele Văii Jiului.

Pentru a urmări ecoul acestor inițiative, preocupările
fac tori 1 or răspunzători de susținerea și generalizarea lor, am 
întreprins o anchetă în rîndul directorilor Și secretarilor 
comitetelor de partid de la exploatările miniere.

La întrebările redacției au răspuns pentru numărul de 
astăzi al ziarului tovarășii ing. Dumitru Popeanăș, preșe- 
iintelc comitetului oamenilor muncii și loan Raczek, secre
tarul comitetului de partid de la mina Lupeni.

Din aceste răspunsuri se degajă nu numai capacitatea 
creatoare, receptivitatea din ce în ce mai mare față de nou, 
climatul favorabil căutărilor creatoare șj dorința colectivului 
de muncitori, ingineri și tehnicieni de a fi la înălțimea înda
toririlor. ci se conturează deja și o experiență pozitivă dem
nă de remarcat.

Dar, să lăsăm r-uvînfuj ^țmilor noștri iîdgrjocutorf.

3) Ce acțiuni ați inițiat pentru 
ridicarea pe o treaptă supe
rioară a întrecerii socialiste?

B m ales pentru a-i caracteriza
JU pe oamenii ce-și serbează 

azi reușita între doi ver- 
sanți abrupți de munte, cifrele de 
bilanț ale primei jumătăți de an, 
rostite de directorul Șantierului Va
lea fiului superior Uricani al 
I.L.H.S., inginerul ȘTEFAN NI- 
COLAUi

— Lotul baraj Valea de Pești — 
avînd ca șef de lot pe inginerul 
MIHAI NEFERU — și-a realizat 
sarcina de plan în proporție de 120 
la sută adică în proporție de 63 la 
sută din valoarea planului anual. 
Minerii carierei Păroasa — sprijinul 
direct al celor din baraj — au reu
șit prin schimbarea metodei de 
pușcare prevăzută în proiect — ra
ționalizare a șefului carierei, mais
trul FLORIAN STRAUȚ - să 
crească în ultimele trei luni cu 90 
la sută productivitatea realizată și 
să obțină în aceeași perioadă, doar 
prin scăderea prețului de producere 
al rocii escavate, economii de 
720 000 lei față de deviz. Iar toate 
acestea înseamnă încheierea cu o 
lună mai devreme — în loc de 1 
august la 30 iunie — a umpluturii 
in corpul barajului, permițînd tur
narea în devans a măștii de etan
șare din beton asfaltic și scurtarea

astfel, cu cel puțin o lună, a ier/ne- 
nului de predare integrală a obiec
tivului.

£5 articipare, efort, dăruire — 
g împlinire. Note ale unei sim

fonii ale cărei acorduri su
nă senin și înălțător in această pri
mă parte, prefațînd izbinzile din fi
nalul ei.

— Sînteți tînăr, tovarășe inginer 
Neferu. Pentru prima oară în via
ță încheiați o lucrare ca șef de lot. 
Ce visați pentru viilor ?

— Mi-a plăcut întotdeauna ma
tematica. Dc aceea pentru viitor, în 
locul visului, prefer un calcul rea
list, așa cum realism a însemnat 
întreaga acțiune la care toți cei de 
aici au participat. Pășim pe coro
nament la cota finală, dar, înainte 
de a pleca, pentru parte din noi 
urmează încă încercări mai preten
țioase calitativ, cu volum de muncă 
mai mic, dar d- foarte mare im
portanță. Dăm înveliș — adevărată 
poleială de aur — acestui monu
ment...

Poezia și emoțiile își au loc a- 
cum cînd o treaptă a fost urcată. 
„Am clădit pentru ca populația din 
Valea Jiului să aibă apă industrială, 
iar mai tîrziu loc de petrecere în 
jurul lacului în această ambianță

frumoasă. Totul e în beneficiul co
lectivității, de aceea am pus cot la 
cot, am dat bătaie..." Expresia feței 
șefului de echipă CONSTANTIN 
LAVRIC, rostind aceste cuvinte, tră
dează o inimă fierbinte, tresălt’tnd 
la senzația trezită de această adevă
rată operă monumentală pe care o 
privește. Alături de-a sa, inimile lui 
PAVEL APETREI, H ARAL AM- 
BIE VORNICU, CONSTANTIN 
BURCIU, STEFAN CHIRAȘ ori a 
lui CONSTANTIN COCA, șef de 
echipă care deja a coborit de pe 
baraj împreună cu ortacii pentru a 
executa rampele necesare utilajelor 
ce vor face amestecul de beton fo-

A. HOFFMAN

(Continuare In pag. a 3-a)

Stabilit ca An internațional al 
cărții, pe tot parcursul lui 1972, 
în întreaga lume, au loc mani
festări dintre cele mai complexe 
și variate a căror temă esenția
lă o formează raporturile ce se 
stabilesc între carte și cititor. 
Dintre multele mijloace moder
ne de comunicare, cartea este 
cel mai vechi iar valoarea su 
informativă și educațională a 
sporit într-un ritm vertiginos. 
Dovada peremptorie o consti
tuie tirajele, cu cifre astronomi^ 
ce, care au menirea să satisfa
că într-o măsură tot mai exactă 
șl diferențiată dorința profundă 
a omului contemporan de a ști 
cît mai mult.

In această suită de acțiuni 
își află locul și Expoziția cărții

(Continuare tn pag. a 3-a)

KA TMANDU
Citiți în interiorul ziarului textul relatărilor, sub titlul 

„INIȚIATIVA CARE NE STA LA INIMA"

llie VASILE

(Continuare în pag a -#-j)
Foto : Aurel HAVARNEANUBarajul de la Valea de Pești aproape de „ora finală

Strins delimitată de cel mat 
înalt lanț muntos al planetei, Hi
malaya, capitala regatului nepa- 
lez — Katmandu — mult timp 
inaccesibilă străinilor, se prezintă 
dintru început ca un vast muzeu 
in aer liber. Impresia este atît 
rezultatul prezenței a peste 2 733 
temple și sanctuare, budiste sau 
hinduse, cît și a descoperirii unei 
vieți spirituale cu extrem de 
vechi și largi izvoare de influență 
fi acumulare. Fiind așezată în 
spațiul de interferență a lumilor 
indiană, persano-afgană, tibet ană 
și chineză, valea Nepalului a fost 
fertilizată din plin de aceste ci
vilizații Loc de refugiu în pe
rioadele de mari răscoliri istorice, 
armate sau spirituale, prin difi
cultățile de comunicare cu lumea 
exterioară, zona aceasta este lo
cuită de o populație de agricul
tori, meșteșugari, munteni,, cu un 
puternic fi nealterat sentiment al- 
tradiției.

Așezată la confluența riurilor 
Bagmati și Vishnoumati, actuala 
capitală a Nepalului este străjui
tă. la distanță de cîțiva leilome-

tri, de cele două foste centre po
litice ale țării, anticul Lalit-Patan 
și Bhatgaon, împreună cu care 
formează o întinsă aglomerare de 
circa 400 000 oameni. Considerat 
cel mai pitoresc. în ciuda distru
ge) Hor provocate de năvălirea 
gurkhasilor, Patanul conservă cele 
mai bogat ornamentate și armo
nios colorate temple ce includ și 
reprezentarea întregului registru 
de animale fabuloase ale religiei 
budiste. Edificat, și păstrat, în cel 
mai pur stil indian, templul Ma- 
ha-Budadha atrage anual mii de 
pelerini.

La cîțiva kilometri mai la est, 
se află Bhatgaonul. Rămas a- 
proape intact, secolele ce au tre
cut peste el i-au imprimat o at
mosferă hieratică, de decor tea
tral care așteaptă terminarea 
antractului și intrarea obișnuiților 
săi actori. Mica așezare adăpos
tește însă cel mai caracteristic și 
monumental templu nepalez : 
Hyatpola Deval, cu cinci acope
rișuri. Regele ce l-a ridicat, 
Bhoupatindra Molia, a fost imor
talizat în aur așezat pe tronul 
său, deasupra unei flori de lotus, 
într-o atitudine de reculegere pro
tectoare a foștilor săi supuși.

Ca și pentru multe alte orașe 
ale lumii, tradiția a transmis că 
viața în regiunea Katmanduului 
a apărut și s-a proliferat datorită 
intervenției unui personaj de des 
ccndență divină Manjusri este 
personajul legendar care a con
dus primii coloni în această vale, 
trecînd printr-o breșă făcută dc
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F.B.I.-ul va fi accesibil femeilor
■ut faptul că fostul director al 

F.B.l.-ului, Ec’gar Hoover, decedat la începutul 
lumi mai. nu a admis nici o femeie printre an
gajați) săi. Timp de 48 ani. efectivul celebrilor 
„G-men“ (care ajunsese, în ultimii ani. la cîteva 
țf<i de mii) n rămas compus în exclusivitate din 
bărbnți. Intransigența lui Hoover

admis în rîndnl colaboratorilor 
necăsătoriți.

acolo îneît nu a 
săi decît bărbați

Urmașul sân la conducerea F.B.l.-ului, Pa
trick Gray, deocamdată ad-interim. este 
mai clement. El a anunțat 
F.B.l.-ului vor 
meilor.

STELUȚA

Foto:
Ion CIUR

ÎMBINÎND
UTILUL...

La grădina zoologică din Kol- 
maarden (Suedia), cimpanzei» 
Yoye și Tultan execută niște 
desene care se vind imediat cu 
sume care ajung pînă la 350 
coroane. Cu banii riști ga fi, di
recția grădinii reușește să cum
pere hrana necesară animalelor. 
Și cum maimuțele pictează, s-ar 
părea, cu plăcere, aranjamentul 
are șanse să dureze încă multă 
vreme.

Bourgouin Bret este cel mai 
tînăr pilot din Franța. Cu pri
lejul celei de-a 17-a aniversări 
a zilei sale de naștere, Bret a 
primit cel mai frumos cadou — 
un brevet de pilot eliberat de 
Școala de aviație din Ailles 
D'Isere. In prezent, dorința sa 
cea mai mare este de a urma 
Școala națională de aviație ci
vilă pentru q deveni pilot dc 
linie.

★

Tcmplele egiptene de la 
Dcrr și Wadi Essabou, construi
te în perioada faraonului Ram
ses al II-lea (1301—1234 î.e.n.)

El-

funcționcază pe bază de ultra
sunete și cure distruge fără du
rere calculii stabiliți în vezică. 
Folosirea acestui aparat nu ne
cesită nici un fel de anestezic. 
O sondă ultrasensibilă este in
trodusă în vezica urinară, iar cu 
ajutorul ultrasunetelor fiecare 
calcul este ars și dezintegrat, 
transformîndu-1 în praf. între
gul proces poate fi urmărit de 
medic pe un ecran.

Metoda dr. Terhorst a fost a- 
plicată pînă în prezent cu succes 
asupra a 14 pacienți.

Din nefericire, acest 
nu poate fi folosit încă pentru

Unul dintre cele mai strălu
cite num<> ale aristocrației spa
niole. acel al lui don Jaimc de 
Mora y Aragon, a figurat re
cent pe afișul unei coride orga
nizate la Marbella. Programul 
a prevăzut ca don Jaime să în
frunte nu mai puțin de șase 
tauri.

Caracterizindu-se ca -nu gro
zav de curajos". matadorul im
provizat susține că entuziasmul 
său pentru coride a făcut de
butul în arenă inevitabil. Intr- 
un moment dp sinceritate, don 
Jaime a recunoscut că hotărirea 
sa a fost motivată și de o a- 
cutâ jenă financiară. De aseme
nea, a anunțat că va apare în- 
1-r-o coridă în care celălalt cap 
dc afiș va fi celebrul matador 
„El Cordobes".

Profesorul Gerald Smith, so
ciolog american, a inventat un 
miniemițător-brăfară cu ajuto
rul căruia vor putea fi supra- 
vegheați deținuții eliberați pe 
cauțiune. Emițătorul are legătu
ră directă cu postul de poliție 
fi poate da imediat un semnal 
de alarmă in cazul in care cel 
eare-l poartă încearcă să se de
baraseze de el sau să părăsească 
localitatea care i-a fost impu
să.

vor fi reconstruite de oficialită
țile de la Cairo.

Lucrările de restaurare 
templului El-Dcrr, situat 
apropiere de barajul de 
Assuan, vor fi terminate peste 
trei luni. Noul templu va fi am
plasat. de data aceasta, la o 
distanță de 3 kilometri de locul 
original. In ce privește templul 
de la Wadi-Essabou, lucrările 
vor începe anul viitor.

Persoanele care' suferă 
calculi nu vor mai fi nevoite să 
se supună unei intervenții chi
rurgicale. Dr. Bodo Terhorst, de 
la Clinica de urologie a Univer
sității din Aix-le-Chapclle 
(Franța), a reușit, după doi ani 
de strădanii și încercări, să 
construiască Un aparat caic "

distrugerea calculilor renali sau 
cei ai vczicei biliare.

★
Agenția științifică și tehnolo

gică a Ministerului japonez pen
tru Comerțul Internațional 
industrie a primit sarcina 
pună la punct un sistem de 
dioghidaj generalizat pentru 
treaga rețea rutieră a țării, 
cest plan prevede echiparea 
turor autovehiculelor cu apar
te de radio emisie-recepție, ast
fel îneît întreaga circulație a 
mașinilor va fi dirijată de la 
Un singur centru.

Echipamentul adaptat la au
tovehicule și cel dispus de-a 
lungul autostrăzilor, precum și 
întreaga infrastructură necesară 
urmează să fie terminată în ur
mătorii patru ani. Costul acestui 
plan se va ridica la 4 miliarde 
yeni.

La Tokio a fost dată publicității o Carte Albă asupra 
mediului ambiant în care se arată că poluarea aerului și a 
apei costă în prezent Japonia un miliard și jumătate de yeni.

Această sumă cuprinde cheltuielile făcute de autorități 
pentru despăgubirea agricultorilor, pescarilor, precum și 
pentru vopsirea și repararea clădirilor sau a monumentelor 
arhitectonice asupra cărora și-au lăsat amprenta agenții po-

Reprezentanți ai companiilor japoneze, americane, cana
diene, australiene, franceze și vest-germane studiază proiec
tul extragerii magneziului din apele Oceanului Pacific. în 
regiunea Insulei Hawaii, de la o adîncime de 5 000 metri.

Noul zăcămînt, reperat anul trecut, este estimat la apro
ximativ 400 000 milioane tone.

boară intr-o diminea
ță răcoroasă de vară, din cur
sa de Uricani, la Paroșeni sau 
I.upcni, atunci cind primele 
raze ale soarelui se revarsă 
peste .creștet ui" Zănoagel. 
poate fi martorul unei prive
liști, mai puțin obișnuite. Din
colo dc verdele pădurii, in
tr-un contrast perfect., întrea
ga regiune este, dominată de 
albul imaculat al rocii calca- 
roase, fn care apa și vîntul au 
modelat un relief cu totul 
deosebit de al munților vecini. 
Pereții abrupți, platourile cu 
coline și sllncile singuratice, 
sint numai citeva dintre feno
menele specifice peisajului 
carstic, des inf Unite in acest 
masiv.

Ca să ajungi fn inima Ză- 
noagei, nu ai nevoie mai mult 
de o oră și jumătate, dacă vei 
alege drumeagul ce pornește 
din incinta minei Paroșeni. Un 
nesfîrșit joc de lumini și cu
lori. născute din. sclipirile soa
relui, te va însoți pas cu pas. 
pină fn dealul numit dc oa
menii de prin părțile locului 
RLa seăuniș'. Aici, poteci nu
meroase se întretaie, îndrep- 
tlndu-se spre alte locuri de 
tainică frumusețe, și daca te 
abați din drum, la marginea 
pădurii, vei da peste niște mari 
rupturi fn masa calcaroasă, 
răni adinei, mărturii ale unui 
dezechilibru tectonic.

Impresionat de ceea ce ai 
văzut, vei continua urcușul, 
pe cărăruia ce șerpuiește prin

pădurea de fag, umbroasă un
di diminețile sint răcoroase, 
I ii tăceri in văzduh și pa< c 
in ramuri. Poarca matinală îți 
ixi umc;i fața, iar șuvițele de 
lumină, scăpate prin urzeala 
frunzelor, vor ținti pieziș din 
<e in ce mai des bucățile de 
calcar, < ind pe nesimțite, ai să 
ajungi fn șaua ierboasă și o- 
dihniloare, unde-și dau fntilni- 
re ' "

al masivului—Zănoaga Marc 
Aici ai să șovăi, și nu t ei ști 
< <■ să alegi din pitorescul mag
nific : creasta roasă de ploi și 
ninsori, profilată intr-o solem
nă încremenire pe azurul ce
rului, unde fiecare stimă a- 
flală solitar in bătaia i intuim, 
a îmbrăcat In negura vremii 
cele mai ciudate forme au za
rea nesfîrșită cu văi domoale 
și păduri întrepătrunse, cu go
lurile și plaiurile alpine 
Vilcanului, Parîngului și 
tezatului.

Deși n-ai să le saturi

Dotele statistice privind cerce
tările întreprinse în rlndul studen
ților de Io Universitatea Harvard 
— S.U.A. și Cambridge — Marea 
Britanie, sînt de natură să con
firme teoria conform căreia co
munii de știință au șanse să 
trăiască mai mult decît olleții.

noaga Marc și Sliubeiul. Tă
cerea pajiștei însorite o vei 
găsi tulburată de strigătele 
păstorilor și tâlăngile oilor, iar 
după creasta de calcar la stina 
din Stiubei, oricind vei fi 
bine primit.

Cu forțe proaspete, iți vei 
continua drumul, prin poiana 
slînei .de sub Piatră', și după 
o jumătate de oră, osteneala 
urcușului, are să-ți fie răs
plătită, generos, de panoramele 
încântătoare, care se deschid 
asupra înprejurimilor, cfnd fn 
sfirșit le-ai oprit pentru o cli
pă, pe cel mai impunător uirf

sor
bind priveliștea, trebuie, totuși 
să-ți mai păstrezi o rezervă de 
timp ca atunci cind te vei des
părți cu greu de muntele Ză
noaga. să urmezi drumul de 
creastă, care te va duce le cele 
două virfuri gemene : Prihn- 
dișlea și Oborocn. Pajiștea al
pină. cu multitudinea ei de 
culori, ți izvorul cu apă ris- 
talină ce-l vei intîlni in drum, 
Iți vor da prilejul unei clipe 
de odihnă. Abruptul muntelui 
Prihodiștea, fl vei străbate < u 
■ușurință, iar odată ajuns fn 
virf, te vei bucura din plin, 
cind vei privi spre nord fru
moasa (ară a Hațegului, și o 
bună parte din Masivul Rete
zat.

In tirziul după amiezii, la 
reîntoarcere pe valea Mierlea- 
sa, să nu pierzi amurgul dc 
după Dealul Mare, care in văz
duhul incendiat se va stinge 
încet

Savantul 
penhoga, 
mo privind durata medie o vie
ții atleților, o ajuns la concluzia 
care ar puteo să confirme a- 
ceostă constotore. Astfel, el a 
constatat că, în rindul otleților 
campioni pînă la vîrsta de 50

oni mortalitatea crește, ajungînd 
să fie egală cu aceea a cetă
țenilor obișnuiți.

Revista „Lancet" afirmă că oo- 
menii de știință studiază du
rata medie a vieții atleților, 
deoarece aceasta ar putea să 
confirme sau să infirme teoria 
foarte răspindită după care gim- 
nostico are o influență 
cătoare asupro inimii și | 
sau amină, degenerarea 
sanguine coronoriene. 
statistice privind durcto 
o canotorilor de Io cele 
universități, in 
1869, confirmă 
trăit in medie 
mult decît un 
Se consideră că faptul 
buie neapărat să fie pus in le
gătura cu exercițiile fizice, deoa
rece tabelele societăților de o- 
sigurare demonstrează că oceia 
care au obsolvit universitatea 
trăiesc in medie mai mult decît 
ceilalți cetățeni, chiar dacă nu 
s-au

O 
rota 
nele 
activități cerebrale, decît Io cel 
care pun un accent moi mare pe 
dezvoltarea mușchilor, 
statistice demonstrează că 
medie un atlet a trăit 45,71 
după obținerea diplomei, iar 
student eminent a trăit 47,73 
după obținerea diplomei.

binefâ- 
previne, 
vaselor 
Datele 
medie 
două 

1829— 
cu 

moi 
d. 

tre-

Z----------------------
i Pe străzile, drumuri

le și șoselele naționale 
din Statele Unite, se 
produc anual circa 2 
milioane de accidente 
de circulație de diver
se grade. Drept urma
re, anual 4 milioane 
de automobile sînt ex
pediate direct la cimi
tirele de mașini, și cir
ca 55 000 de persoane 
își pierd viața. Investi
gațiile poliției dovedesc 
că 20 000 din cei acci
dentați fatal se aflau 
în stare de ebrietate 
înaintea comiterii acci
dentelor. Cu alte cu
vinte, săptămînal al
coolul ucide pe căile 
rutiere americane circa 
380 oameni. Tot statis
ticile oficiale arată că 
în S.U.A. există circa 
20 milioane de alcoolici 
și persoane într-o fază 
premergătoare intoxi
cării alcoolice.

reclamatii
pentru
Scotland

J

Yard ALCOOLUL
LA VOLAN

10)

- Ea este ! - Trage cu urechea ;
5) Tare... tun - lese și din foc;
6) Se dă după vint — închis din 
naștere; 7) A atinge corzi sen-

ocupat cu gimnastica, 
altă statistică relevă o du- 
mai mare a vieții Io persoa- 
care se ocupă mai mult cu

Dotele 
in 

ani 
un 

ani

perioada 
că aceștio 
cu doi ani 
cetățean d

ORIZONTAL : 1) Norocul soar- 
tej; 2) Vise, vise, bat Io poarta 
inimii; 3) Mic la vedere - Fo
cul mortii; 4) A da la pămint

de

sa-cum se

Robert Mark, recent instalat 
ca șef al Scotland Yard-ului nu 
are, s-ar zice, o părere prea 
bună despre obiceiurile și me
todele poliției londoneze. Așa 
se explică de ce, imediat după 
ce a ocupat acest post, el a 
înființat o „Secție centrală pen
tru reclamații", la care va a- 
vea dreptul să se adreseze orice 
cetățean înclinat să depună vreo 
reclamație la adresa poliției.

sibile ; 8) Unu la suta - 
ranjează la spate ; 9) Trase de 
coadă - Primul dinainte ! 10)
Una lată (pl) - La spate.

VERTICAL : 1) Marca-i dă un 
lucru ; 2) Contra pină la... plin
- Se lasă înjugat; 3) Plecot 
de-acasă I... — ...pe mîine; 4) 
Era cineva odată — Sută la su
tă - întins ; 5) O cintăreață bo- 
gotă - A fost, este și va fi ; 6) 
Albăstrea - Se simte - Cu de 
toate înstărită ; 7) Lasă-mă să 
te las (pl-); 8) Plusuri la mijloc
- Dată la o parte ; ~
murată vicioasă - A • 
schelet (pop.) ; 10) i 
dublu exemplar - 
de... spălat buzunare.

9) O infu
se întări Ia 
A treia in 
Curățătorie

Ion LICIU

mă faci 
Să-nvăț 
re „șparga"?
Nu mă deranja și 
De nu vrei 
mergi cu targa !

taci 
să...

Guvernul federal, a- 
larmat de perspectiva 
șumbră a sporirii la 
60 000 a numărului 
victimelor accidentelor 
de circulație, a alocat 
suma de 18 milioane 
dolari pentru începerea .

unei campanii naționa
le împotriva alcoolis
mului. în speranța scă
derii la 15 000 a numă
rului victimelor acci
dentelor de circulație, 
pînă în anul 1975. In 
unele restaurante

fost instalate aparate 
la care consumatorul 
își poate măsura can
titatea dc alcool din 
sînge. înainte de a se 
hotărî dacă este cazul 
să se întoarcă acăsă 
cu mașina proprie sau

să ia autobuzul. In nu
meroase state s-au a- 
doptat pentru prima 
dată legi care condam
nă cu închisoarea pe 
cei care se urc la 
volan după Un popas 
la bar. Recidiviștilor li

se administrează obli
gatoriu pastile antial- 
coolice care provoacă 
individului dureri de 
stomac și senzația de 
vomă chiar dacă mi
roase numai alcoolul. 
Au fost, de asemenea, 
inventate diverse apa
rate de depistare a va
porilor dc alcool din 
mașină, care blochează 
automat motorul în ca
zul detectării lor.

Este greu de în 
ce măsură toate aceste 
acțiuni vor ajuta la 
scăderea numărului ac
cidentelor de circulație. 
Autoritățile nolițien^sti 
declară că, după mai 
mult de șase luni de la 
aplic. . programului, 
nu se observă nici o 
schimbare substanțială 
în privința numărului 
celor ce se urcă la vo
lan în stare de ebrieta-
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Moi inlii dorim să ne 
oprim asupra unui as
pect : de ce o luot 

naștere tocmai la mina noas
tră inițiotivo co’e ne stă Io 
inimă, oceeo de a se realiza 
kmor două cicluri in plus Io 
abatajele frontale T Brigada 
condusă de Eroul Muncii So
cialele Petre Constantin a rea
lizat din prima lună de opli- 
care o programului de 6 ore 
ovonsareo medie pe care o 
reolizo in condițiile programu
lui de 8 ore. La o odunore de 
partid ținută in luna martie, 
Petre Constantin și-o exprimot 
părerea că in condițiile lucru
lui de 6 ore, cu o organizare 
bună a lucrului in abataj și cu 
o aprovizionare bună o locului 
de muncă se poate depăși nu
mărul de cicluri programat. Și 
el o trecut Io fapte. Orgoni- 
zindu-șî din ce in ce mei bine 
munco in obotoj, incepind cu 
lunile aprilie și moi, brigodo a 
începui să „soite", realizind 
peste planul lunar 1: s-2 ci
cluri. Urmărind cu otenție a-

ceste reiullole, comporindu-le 
cu cele obținute de brigăzile 
vecine ne-om zis că și in oile 
ebotoje, care au condiții ase
mănătoare se pot obține 1—2 
cicluri în plus. Ochii noștri s-ou 
îndreptat cu moi mare atenție 
spre aceste brigăzi, pentru a 
vedeo ce este bun in obotojul 
lui Petre și ce lipsește in cele
lalte pentru a se depăși și în 
acestea numărul de cicluri. 
A$o s-o născut treptat și ideec 
lui Petre Constantin de a che
ma Io întrecere toote brigă
zile de mineri de Io abatajele 
frontale pentru o realiza lunar 
două cicluri în plus.

Organizația noastră
partid, comitetul oamenilor 
muncii dou o înaltă prețuire 
ocestei inițiative socotind-o 
deosebit de valoroasă pentru 
mina Lupeni. Pornind de Io 
faptul că la noi 85—90 la sulă 
din producția exploolării se 
extrage din abataje frontole, 
om considerat că generaliza
rea inițiativei la toate brigă
zile de frontalis/ care prin

de

program aveau să realizeze un 
ciclu complet in 24 de oie este 
o necesitate atit pentru crește
rea producției și o eficienței 
economice cit șl pentru întă
rirea încrederii membrilor for
mațiilor de lucru în deplina 
reușită a programului de 6 
ore. Practic, in luna iunie s-ou 
aliniat inițiativei de a se rea
liza lunar două cicluri in plus, 
8 brigăzi de la abatajele fron
tale, care aveau condiții pen
tru aceasta. Ne foce plăcere să 
arătăm acum către sfirșit de 
lună că REZULTATELE SlNT 
MAI MULT DECÎT BUNE. Bri- 
godo lui Petre Constantin a 
realizat în plus trei cicluri, 
Vasile Caila — 3 cicluri, Ion 
Solomon - 1 ciclu, Vasile Rusu
— 2,5 cicluri, Cristian Pompei
- 3 cicluri, Mihai Blaga - 2 
cicluri, Remus Pădureanu - 4 
cicluri, loan Onuț - 4 cicluri. 
Se poale spune concret că 
prin depășirea numărului de 
cicluri programate, producția 
realizată peste plan de acesle 
8 brigăzi in luna iunie va re-

prezenta circa 12 0 00 tone de 
cărbune.

Ceoo ce este esențiol, depâ- 
șireo numărului de cicluri o 
condus la REAtIZAREA UNOR 
PRODUCTIVITĂȚI RIDICATE. In 
abatajul lui Cristian Pompei 
s-a realizat o productivitate de 
10,6 tone pe post (față de 8,5 
lone/post prevăzut pentru tăie
re mecanizată), Remus Pâdu- 
reonu - 9,35 tone/post și Ion 
Onuț — 6,27 tone/post in strat 
subțire. In abatajul lui Petre 
Constantin, lucrindu-se fără tă
iere mecanizată s-o realizat o 
productivitate de 9,60 tone/post 
(față de 8 tone/post planificat) 
- productivitate care n-a 
atinsă de aceostă brigadă 
în condițiile programului 
8 ore.

Ținind seama de experiența 
și rezultatele obținute, genera
lizarea inițiativei la toate bri
găzile de mineri unde există 
condiții, nu moi constituie o 
problemă. Este necesară doar 
o preocupare susținută în con
tinuare din partea noastră.

fost 
nici 
de

>:X

«nrial-poliltrr d»s Ins,, ieri 1n- 
ir-una din sălile Casei dc cultu
ră din Petroșani. Expoziția este 
organizată de Centrul de libră
rii Deva și librăria „Ion Crean
gă" din Petroșani. La deschide
re au participat zeci de oameni 
ai muncii do diferite profesiuni. 
Au fost de fnțâ tovarășii Loghin 
Popa, șef de secție la Comite
lui municipal de partid. Ion Ba
dea. activist c’e partid, prof. Ion 
Poporogu. președintele Comite
tului municipal pentru cultură 
și educație socialistă. Vladimir 
Pop, directorul Centrului de li
brării Deva. Deschizînd expo
ziția, tovarășul Loghin Popa a 
arătat semnificația culturală și 
politică a acestei manifestări, 
organizate în cinstea Conferin
ței Naționale o partidului și a 
celei de a 25-a aniversări a Re
publicii. Cartea, în special cartea 
socinl-politică. este un princi
pal instrument de influențare a 
conștiinței omului din societatea 
socialistă, deformare a unei gîn- 
diri științifice superioare despre 
natură și societate. Faptul că 
titlurile apărute în Editura po
litică se ridică la zeci și sute

de milioane de exemplare este 
o mărturie mai mult de* it con
vingătoare rrfrriloare la pă
trunderea lor hi masa de citi
tori, adevărata necesitate a a- 
pariției lor.

Expoziția, cu vînzare. este 
deschisă în toată luna iulie. Cu 
o concepție organizatorică mo
dernă care permite vizitatoru
lui și o privire exactă de an
samblu. dar și de detaliu, ca re
unește titluri c’e mare diversi
tate : de la clasicii marxism-lc- 
ninismuluj (ln maj multe ediții, 
opere complete) pînă In cele 
mai recente documente referi
toare ia politica internă și ex
ternă a României, elaborate de 
conducerea noastră de partid. 
Nu lipsesc lucrări despre miș
carea muncitorească internațio
nală. monografii și biografii al® 
unor iluștri reprezentanți a; spi
ritului revoluționar caracteri
zează clasa muncitoare, volu
me de istorie, filozofic, sociolo
gie.

Expoziția cărții social-politicc 
este Un binevenit eveniment 
cultura) în municipiu) nostru 
și va fi deschisă, zilnic, între o- 
relc 9—12 și 17—21, iar pentru 
«rupurj de interesați din în
treprinderi și instituții, și în 
restul timpului.

întreprinderea de gospodărie 
eninnnală Petroșani

Angajează urgent
— CONDUCĂTORI AUTO

— MECANICI AUTO

— FIERARI

— STRUNGARI

— REVIZORI TEHNICI.

Condițiile de angajare și salarizare sînt cele 
prevăzute de H.CM. 914/1968 și Legea nr. 
12/1971

Informații suplimentare se pot obține zilnic, 
între orele 7—15, de la biroul personal al între
prinderii din Petroșani, str. Republicii, nr. 31, 
telefon nr. 1920—1921.

• s
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Asîgurorea unor condi
ții optime la fronturile 
de lucru constituie o 

sarcină de căpetenie. Genera
lizarea inițiativelor care vizea
ză o viteză de avansare su-

punctele de vedere, să asigu
răm mersul normal continuu al 
producției, să prevenim defec
țiunile. orice stagnare, ca ci
clurile să nu stagneze. In acest 
sens ne străduim să antrenăm

tetul oamenilor muncii și con
ducerile sectoarelor au avut în 
vedere de la început o meri 
bună asigurare a echipamen
tului de susținere la toote aba
tajele frontale. De asemenea,

periooră la toote genurile de toți factorii de influențare de în ultima vreme am introdus
lucrări miniere și o producti Io mină pentru o concura la unele transportoare noi, am
vitate mai rid'cctă presupune aplicarea noilor inițiative, să înlocuit unele piese uzate la
de la bun început o plasare rezolvam lucrurile operativ, fă- cele vechi, am luat măsuri
corespunzătoare a fiecărui loc ră a lăsa ceva de pe o zi pe pentru aprovizionarea moi bu-
de muncă cu efectiv, aprovi- 

n zionare materială, asistență
k tehnică. Intr-un cuvînt, se cere
îs să umerim zilnic, cu atenție
[< frecare loc de muncă din toate
$

cita și pentru asigurarea unei 
permanente conlucrări și intr-a
jutorări între schimburi.

Pe linia rezolvării unor pro
bleme de ordin tehnic, comi-

nă a locurilor de muncă cu 
materiale și vagonete goale. 
Ținind seama că la începutul 
lunii am avut stagnări din cau
za proastei funcționări a trons-

portului, am mobilizat toți fac
torii de boză din acest sector 
în scopul asigurării unei apro
vizionări ritmice a brigăzilor.

Dezbaterea problemelor ma
jore ole producției în comite
tul de partid al minei și in 
organizațiile de bază, menține
rea unui contact direct și per
manent cu șefii de brigăzi atit 
la suprafață cit și la locurile 
lor de muncă din subteran a 
determinat in mod simțitor îm
bunătățirea condițiilor la locu
ri.e de muncă.

Acționom pentru men- 
ținereo unui contact 
sistematic si permanent 

cu brigadierii, cu șefii de sec
toare, cu secretarii organizații
lor de bază, cu organizatorii 
de grupe sindicale și cu alți 
factori pentru a analiza îm
preună modalitățile de susți
nere a întrecerii. Manifestăm 
o preocupare susținută pentru 
popularizarea prin toate for
mele și mijloocele muncii po
litice de masă a angajamen
telor luote, a rezultatelor obți-

nute, a fruntașilor și a expe
rienței dobindite precum și 
pentru combaterea stărilor de 
lucruri negative. De exemplu, 
stația de radioamplificare in
formează zilnic asupro mersu
lui întrecerii, pe panouri și 
grafice se afișează din 5 în 
5 zile rezultatele complete ob
ținute — viteze de avansare, 
producție realizată, producti
vitatea obținută și cîștigurile 
pe post ce corespund acestor 
rezultate: comitetul de partid

ol minei a alcătuit un colectiv 
de 16 ingineri care, in afară 
de problemele de serviciu, au 
sarcina de a răspunde politic, 
educativ și tehnic de cite o 
brigadă; cineclubul realizează 
un film pentru popularizarea 
sistemului de podire aplicat in 
abatajul lui Petre Constantin; 
brigada artistică de agitație 
a clubului miner va prezenta 
în pauzele de la cinematograf 
programe de 8—10 minute.

Pe baza unui program, mem-

brii comitetului sindicalului vor 
efectua vizite la domiciliul ce
lor core foc absențe nemoti
vate pentru a sta de vorbă și 
cu membrii familiilor lor. Vom 
asigura „zilelor" brigadierului, 
maistrului, inginerului o orien
tare moi bună și un conținui 
mai bogat, pentru o face din 
ele adevărate tribune de ge
neralizare a experienței pozi
tive.

Anchetă realizată de
C. MAGDALIN

Plantări 
în fond 

forestier
După realizarea de către ti

neri! din întregul municipiu, 
a angajamentului ca în cinstea 
Conferinței Naționale a parti
dului să îndeplinească integral 
planul anual de colectare a fie
rului vechi, un alt obiectiv al 
muncii patriotice ne dă prilejul 
să consemnăm spiritul patrio
tic al tinerilor. Este vorba de 
plantarea în fond forestier a 
unei suprafețe dc 15 ha cu pu- 
ieți de conifere, obiectiv care, 
de asemenea, a fost deja înde
plinit pe întregul an. Aceeași 
realizare o raportează tinerii 
și la plantările de arbuști or
namentali pentru înfrumuseța
rea localităților.

Nouță fi 
în librării

xxx — Curs de socialism 
științific;

Gr. Smeu — Previzibil și im
previzibil;

V. Georgescu — Ideile politice 
și iluminismul;
xxx — Politica externă 

a României socialiste;
A. Simion — Dictatul de Ia 

Viena;
Ștefan Pascu — Populație și 

societate;
T. Arghezi — Cu bastonul 

prin București;
Flaut — Cartaginezul.

I

Un succes de prestigiu 
al colectivului de constructori

(L’nnrtzc din pag. 1) 

losit la masca de el an fare din par
tea amonte a barajului. Intre ei t 
TOADER MIRAUȚA, NiCOLAE 
MIRAUȚA, PETRU BOI OG A...

— Mă așez uneori la distanță 
pentru a privi această mîndrie a 
noastră, îmi spune inginerul NICO
LAE BANC IE A, șeful S.U.C.T.-ului 
din șantier. 90 la sulă din lucrările 
la baraj s-au executat mecanizat / 
încărcatul rocii din carieră cu es- 
eavatorul, transport cu basculante 
de 27 de tone, împrăștiere cit bul
dozerul, compactare cu vibrocompre- 
ioare dezvoltînd 30 tone forță/mp 
pentru a da știricii rezistența care o 
ar ea în masiv. Totul s-a obținut cu

mîinile de aur ale lui VASILE CIO
CAN, GHEORGHE IL1OIU, AN
DREI PRONOZA și LUDOVIC 
BARAT AS; cit cele 20 de curse pe 
„zi-lumină" ale „Belaz"-iștilor MU
CENIC STANESCU, CONSTAN
TIN MORARU, IO AN PASCUȚ 
și IOAN MOCANU; cu „artiștii" 
în a așeza straiele de anrocamente 
NICOLAE SERBAN și GHEOR
GHE PARASCH1V; cu SANDU 
ROȘU, GHEORGHE COTOARA, 
maistrul ILIE PETRJȘOR, inginerul 
GHEORGHE BOB și cu toți cei
lalți

— Am așezat in corpul baraju
lui uneori âte 5 700 tone roca pe 
zi, dar nu aceste vîrfuri au consti
tuit greutatea ci cele 3 SCO—4 000

tone așezate ritmic, zi de zi, în ul
timele două luni — relatează ingi
nerul GHEORGHE C1OBANU. Am 
realizat barajul înalt de peste S0 
metri iar în el vedem rodul întregii 
noastre frămîntări și dăruiri de-a 
lungul anilor.

Milionul de tone de rocă al ba
rajului .e tocmai muntele Păroasa, 
retezat de încărcăturile de 2S 000 
kg amestec exploziv declanșate la 
fiecare pușcătură de minerii PETRE 
TETEI, și ION B1RSAN, cu con
cursul compresoriștilor și forezorilor 
LAURENT IU ZEGREANU și HO- 
RIA TRIF, ale fraților RADU și 
FLORIN STRAU'Ț.

Dar nici unul din oamenii întîl- 
niți nu scapă a-mi spune, și nici

șoferul VASILE HOGEA, că „de 
la S dimineața și pînă noaptea ne-au 
condus spre acest rezultat, cu am
biția lor, cu sfat și pricepere cei doi 
oameni adevărați care se află în 
fruntea șantierului — inginerii STE
FAN NICOLAU și PETRE ȘOI- 
LEANU".

Muncitorii, tehnicienii și inginerii, 
prezenți permanent cu toții pe șan
tier, dăruindu-se plenar unui scop 
măreț, luptîndu-se cu natura dezlăn
țuită și cu slînca dură, au înălțat 
un monument folositor omului, iar 
daca l-au încheiat mai repede e pen
tru' că și-au împărțit in mod egal 
efortul suplimentar de care era ne
voie, susținîndu-se între ei.

Succesul, împlinirea le-au mărit 
prestigiul, iar mîndria e nemărginită.
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Școala profesională 
de materiale de construcții

Str. Prelungirea Oituz — Deva
recrutează candidați — băieți și fete — pentru meseriile:

— OPERATORI LA FABRICA
REA LIANȚILOR ȘI PRODUSE
LOR DIN AZBOCIMENT

— OPERATORI ÎN INDUSTRIA 
PREFABRICATELOR

— FIERAR-BETONIȘTI
— MAȘINI PREMO
— PĂDURARI

I

I i

is
II
II

— LĂCĂTUȘI MECANICI
— ELECTRICIENI INSTALA

ȚII AUTOMATIZĂRI
— ELECTRICIENI ÎNTREȚI

NERE ȘI REPARAȚII
— LABORANȚI
— STRUNGARI
— SUDORI
Candidații vor prezenta următoarele acte:
— certificat <le naștere în original
— adeverință de promovare a 8—10 clase
— fișa medicală eliberată de circumscripția sanitară
— buletin de analiza singelui și rezultatul examenului radiologie 

pulmonar.
Elevii școlii primesc întreținere gratuită pe tot timpul școlarizării (hrană, 

cazare, îmbrăcăminte, rechizite și 20 la sută din venitul ce îl realizează în 
timpul practicii în întreprindere).

Elevii externi primesc bursă în bani.
înscrierile se fac pînă la data de 5 iulie a.c. la secretariatul școlii.
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Cînd Ioan Oancea. Miron 
Năsăleanu și Aurel Co- 
jocaru, toți trei din U- 

ricani s-au înlîlnit să-și pe
treacă la bufetul Sterminos din 
localitate, nu s-au gîndit nici 
o clipă la proverbul „spu
ne-mi cu cine te aduni ca să-ți 
spun cine ești".

S-a convins insă de acest 
lucru N. M. care, fiind invitat 
să ia loc La masa lor, s-a așe
zat să servească o prăjitură. 
Cînd să plece N. M., ceilalți 
comeseni i-au pretins să plă
tească el toate prăjiturile con
sumate. Pentru că acesta a re
fuzat la plecare -cei trei mag
nifici” l-au bătut pc N’. M. lă- 
sîndu-1 în nesimțire, cauzîndu-j 
și o fractură la baza craniului.

Pentru vătămarea gravă a 
integrității corporale loan 
Oancea, Miron Năsăleanu și 
Aurel Cojocaru au fost con
damnați la cite doi ani închi
soare, conform art. 182 din Co
dul penal.

G
reu este să devii negus
tor și mai ales cinstit. 
De acest adevăr s-a 

convins și Gheorghe Pop care, 
în noaptea de 6 spre 7 
octombrie 1971, după ce bău
se bine la cîteva bufete din 
Petrila, i-a întrebat pe un lu
crător de la miliție și unul de 
la paza contractuală cînd plea-

că autobuzul spre Petroșani. 
Și, fiindcă avea timp suficient 
pînă la plecare, a dat o raită 
în str. .Dobrești de unde a fu
rat o gîscă. Intîlnindu-1 pe 
paznic i-a oferit-o acestuia 
spre cumpărare. Paznicul recu- 
noscîndu-1, a căzut la învoia
lă și fiindcă „nu avea 
bani" la. el i-a propus lui 
Gheorghe Pop să-1 însoțească 
pînă acasă să-i plătească gîsca. 
Șj i-a plătit-o. căci întîlnin- 
du-se pe drum cu un alt paz
nic l-au predat pe hoțul de-

cinstindu-se la bufetul Dună- 
a rea din Petroșani, a sustras 

din ladă o sticlă de un kilo
gram cu rachiu alb și a ascun
s-o în servietă. Incercînd să 
părăsească localul, Ioan Cîm- 
peanu a fost prins și condam
nat la un an închisoare. Sufi
cient ca să-i piară pofta de 
rachiu.

Cînd S. A. a venit în luna 
septembrie 1971 la Ghi
zela Apipie din Petro

șani să o găzduiască, nu știa

le-a introdus ulterior în poșeta 
numitei S. A. Trucul a fost 
descoperit și ,,gazda" a fost 
condamnată la un an închisoa
re pentru ca să știe că 
înșelăciune nu rămîne 
depsită.

orice 
nepe-

Ce s-a gîndit Marin 
&

venit negustor, organelor de 
miliție. Condamnat la un an și 
nouă luni, Gheorghe Pop are 
acum timp suficient nu numai 
să aștepte autobuzul dar și să 
re flecteze serios la „meseria de 
negustor" și la cele 24 condam
nări suferite pînă acum pentru 
furt și înșelăciune.

Tarc mult îi plăcea lui 
loan Cîmpeanu din Tg. 
Jiu rachiul alb cu și 

fără sirop. Se da în vînt pen
tru el. Așa a făcut și în ziua 
de 29 octombrie 1971. cînd,

Jiu rachiul alb cu

că binevoitoarea ei proprietară 
se ocupă cu furtul. Și încă ce 
furt! In timp ce S. A. se odih
nea, Ghizela Apipie a sustras 
din poșeta acesteia adeverin
țele primite de la stația C.F.R. 
Petroșani unde ii erau depozi
tate bagajele. Prezentîndu-se 
la magazia respectivă i-a ridi
cat geamantanele din care a 
scos toate obiectele de îmbră
căminte mai de preț. Profilind 
de schimbarea magazionerelor, 
Ghizela Apipie a depus din nou 
bagajele la magazie, primind 
apoi alte adeverințe, pe care

Ciora
3 din comuna Țînțăreni, 

județul Gorj cînd a ve
nit în .Valea Jiului ? — „Măi, 
dar n-ar fi rău să ciupesc un 
ban. așa după priceperea mea, 
că doar îmi crapă mintea de 
isteț ce sînt !•• Zis și făcut. In 
primăvara anului trecui, la 
maj mulți țărani din Uricani 
s-a prezentat că este angajatul 
exploatării forestiere Și vrea 
să cumpere fin pentru cai. In 
același timp el oferea cetățe
nilor diferite servicii, promi- 
țîndu-le celor care făceau tîr- 
gul, că le procură tărîțe ȘÎ fă
ină de porumb în schimbul u- 
ijor sume de bani care variau 
între 50—125 lei și sacii nece-, 
sari. Așa a strîns o sumă fru
mușică după care a dispărut 
din localitate.

Deștept Marin Ciora. nimic 
de zis, dar organele de mili
ție >-au luat urma și l-au bă
gat un an de zile la răcoare. 
Așa că de acum nu mai are 
nici grija cailor, nici a tărițc- 
lor.

N. GIIERGHIN
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DUMINICA 2 IULIE
Soarele răsare la ora 4,35 și 

apune la ora 20,03.
Zile trecute din an — 184. 

Zile rămase — 182.
LUNI 3 IULIE

Soarele răsare la ora 4,36 și 
apune la ora 20,03.

Zile trecute din an — 185. 
Zile rămase — 181.

EVENIMENTE
DUMINICA 2 IULIE

15C4 — A murit Ștefan cel 
Marc, domn al Moldovei între 
anii 1457—1504; 1877 — S-a
născut Alexandru Dobrogeanu 
Ghcrea, militant al mișcării mun
citorești, inginer și publicist (m. 
1937); 1891 — A murit Mihail 
Kogălniccanu, istoric, scriitor, zia
rist și om politic (n. 1817); 1902 
— S-a născut chimistul Costin D. 
Ncnițescd (m. 1970).

LUI ’ 3 IULIE
1972 — Vizita ministrului dc 

exierne al Belgiei, Pierre Harmcl, 
in R. P. Bulgaria (3—6 iulie); 
1883 — La Praga s-a născut ma
rele scriitor Franz Kafka (m. 3. 
VI. 1924); 1943 — A fost creat 
Partidul Comunist din Ceylon; 
1972 — La Tokio, între 3—8 iu
lie, arc loc reuniunea regionala a 
editorilor din Asia.

mergem/
EXPOZIȚII — La Casa de 

cultură din Petroșani sînt deschi
se două expoziții : de pictură, 
grafică și sculptură, a membrilor 
filialei U.A.P. din Valea Jiului 
și a. cenaclului plastic din Deva; 
..l ilatelistul miner 1972“ (dumi
nică, ultima zi).

CASA DE CULTURA URI
CANI. Astăzi, la ora IC, în sala 
mică, dimineață de basme „Pă
cală cel hazliu".

DUMINICA 2 IULIE
PETROȘANI — 7 Noiembrie : 

Pentru ca se iubesc; Republica : 
Steaua de tinichea; J’ETRILA : 
Atunci i-am condamnat pe toți 
la moarte; LONEA — Minerul : 
Sorgul roșu; ANINOASA : Triplă 
verificare; VULCAN : Pădurea 
pierdută; PAROȘENI 1 Ritmuri 
spaniole; LUPENI — Cultural : 
Incidentul; Muncitoresc t O du
minică pierdută; BARBzATENI : 
Sezon mon; URICANI: Porum
belul de argilă.

LUNI 3 IULIE
PETROȘANI — 7 Noiembrie : 

Ancheta de la hotel Excelsior; 
Republica: Olcsi„; PETR1LA : 
Atunci i-am condamnat pe toți la 
moarte; LONEA — Minerul: 
Sorgul roșu; ANINOASA : Triplă 
verificare; VULCAN: Sorgul 
roșu; PAROȘENI : Ritmuri spa
niole; LUPENI — Cultural : 
Silvia; URICANI : Porumbelul 
de argilă.

SPITALUL LUPENI ANUNȚA

Direcțiunea Spitalului Lupeni 
anunță populația orașului Lupeni, 
Uricani și din satul Cîmpu lui 
Neag că se prelungește termenul 
pentru determinarea grupei de 
singe pînă la 15 iulie a. c. Toți 
cei care nu și-au determinat pî
nă în prezent grupa de sînge sînt 
invitați să se prezinte la centrele 
dc determinare din Lupeni și U- 
ricani.

DUMINICA 2 IULIE
PROGRA.MIL 1: 6,C0 Bule

tin de știri; 6,05 Concertul dimi
neții; 7,C0 Radiojurnal; 7,45 A- 
vanpremieră cotidiană; 8,CC Su
marul presei; 8,08 Ilustrate mu
zicale; 9,C0 Ora satului; 10,CC 
Radiomagazinul femeilor; 10,30 
Succese ale discului; 11,C0 Bule

tin dc știri; 11,05 Intîlnire cti 
melodia populară și interpretul 
preferat; 12,00 De toate pentru 
toți; 13,00 Radiojurnal. Sport; 
13.15 Recitalul pianistului Cor- 
ncliu Gheorghiu; 13,30 Refrene 
îndrăgite; 14,00 Unda veselă;
14.30 Melodiile vacanței — mu
zică ușoară; 15,00 Buletin dc 
știri; 15,05 Suita de balet „Silfi
dele" de Chopin; 15,30 Serial ra
diofonic pentru tinerii ascultători. 
„Start spre extraordinar". Epi
sodul XII : „Proiectul Lcda-16"; 
16 00—19,55 Estrada duminicală;
17.30 Azi în România; 19,C0 Ra
diojurnal; 19,55 Tableta dc seară; 
20,00 Fotbal : Finala Cupei Ro
mâniei. Transmisiune directă; 
22,00 Radiojurnal; 22,10 Pano
ramic sportiv; 22,30—24,C0 Con
cert de scară; 22,50 Moment poe
tic; 24,00 Buletin de știri; 0,03— 
6.C0 Estrada nocturnă.

LUNI 3 IULIE
PROGRAMUL 1 : 6,C0 Muzi

că și actualități; 7,C0 Radiojur
nal; 8,00 Sumarul presei; 9,30 
Revista literară radio (reluare): 
10,C0 Buletin dc știri; 10,05 Din 
muzica popoarelor; 11.15 Prezent 
și viitor în știința agricolă; 11.30 
Cabana melodiilor; 12,15 Recital 
de operă; 12,30 Intîlnire cu me
lodia populară șî interpretul pre
ferat; 13,00 Radiojurnal; 13,15 
Avanpremieră cotidiană; 13,30 
Estivală — muzică de prînz; 
13,57 Compozitorul săptămînii;
14.30 Te apăr, tc laud, te cînt — 
emisiune muzicală pentru ostași; 
15,00 Buletin dc știri; 15,05 Via
ța economică; 15,30 Muzică dc 
estradă; 16,00 Radiojurnal; 16,15 
Cîntecc; 16.30 Știința la zi; 16,35 
Muzica litoralului; 17,00 Antena 
tineretului; 17,25 Concert de mu
zică populară; 17,45 Melodii: 
18,00 Orele serii; 20,00 Tableta 
dc scară; 20,05 Zece melodii pre
ferate; 20,40 Marea întrecere so
cialistă în întîmpinarea Conferin
ței Naționale a partidului și a 
celei dc a 25-a aniversări a Re
publicii; 21,00 Teatru radiofonic: 
„Bătrîni la poartă" dc 1 itel Con- 
stantinescu; 21,51 Muzică ușoa
ră; 22.00 Radiojurnal; 22,30 Me
ridiane melodii; 24,00 Buletin de 
știii; 0.03—6,00 Estrada noc
turnă.

DUMINICA 2 IULIE
8,15 Gimnastica pentru toți; 

8,30 Cravatele roșii; IC,00 Viața 
satului; 11,10 Să înțelegem mu
zica. Concert simfonic prezentat 
și dirijat de Leonard Bernstein; 
12,00 Dc strajă patriei; 12,30 E- 
misiune în limba maghiară; 14,15 
Telcsport; 15,30 Postmeridian; 
17,00 Potcoava dc piatră. Episo
dul al 6-lea: „Solie de taină"; 
17,40 Cîntare patriei — concurs 
coral inter județean; 19,00 Repor
tajul săptămînii : „Alexandria"; 
19,20 1 001 de seri; 19,30 Tele
jurnal; 20,00 Finala Cupei Ro
mâniei la fotbal. Transmisiune 
directă dc Ia stadionul „23 Au
gust"; 21,50 Tcledivertisment... 
„Fără titlu"; 22,50 Telejurnal. 
Duminică sportivă.

LUNI 3 IULIE
17.3C Deschiderea emisiunii; 

18,00 Căminul; 18,40 Ecranul; 
19,00 Săp’.ămîna in imagini;
19.20 1 COI de seri; 19.30 Tele
jurnal; 20,00 In întimpinarea 
Conferinței Naționale a Partidu
lui Comunist Român și a celei 
de-a 25-a aniversări a Republicii;
20.20 La mijloc de codru des; 
20,45 Film serial : ./Salut Ger
main"; 21,25 Prim plan; 21.50 
Să înțelegem muzica - ciclu de 
educație muzicală prezentat de 
Leonard Bernstein- 22,40 „24 de 
ore". Contraste în lumea capita 
lului

Ieri, temperatura maximă a 
lost la Petroșani de plus 22 gra
de, iar la Paring de plus 13 gtade. 
Minima din cursul nopții a lost 
dc plus 14 grade și. respectiv, 
de plus 8 grade.

Pentru următoarele 24 de ore : 
Ă’rcmea se menține instabilă, cu 
cerul mai mult noros. Vor con
tinua să cadă precipitații sub !or- 
ma de averse dc ploaie. Vînt slab, 
pînă la potrivit din sectorul mi-
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Vizita de lucru 
a tovarășului 

Nicolae Ceaușescu 
in unități agricole 

din județul Constanța
(Urmare din pag. t)

•Istetnul de irigare cu aspersoa- 
rc. Ia cel în brazde prin inter
mediul unor conducte din pîn- 
r.ft impermeabilă. Apreciind fl
ees te preocupări care nu sînt 
numai ale specialiștilor între
prinderii ci și pe ansamblul ju
dețului. secretarul generai dă 
indicații ce irigarea în brazdă 
să fie aplicată de la început, 
dm primul moment al lucrări
lor agricole In acest scop să 
se ia măsuri de nivelare a tere
nurilor Și amenajare a lor, în
că din perioada de însămîn- 
țări. care să permită aplica rea 
unor metode de irigare bazate 
pe scurgerea liberă a apei prin
tre brazde. Tovarășul Nicolae 
Ceausescu trasează ca sarcină 
organelor de partid și de stal 
ale județului să elaboreze ur
gent un studiu privind perfec
ționarea sistemului dc irigații 
în brazdă, prin căderea liberă n 
apei, extinderea acestui sistem 
la toate culturile. Consider — 
subliniază tovarășul Nicolne 
Ceaușescu — că în acest cinci
nal pe întreaga suprafață dc 
porumb irigat Dobrogea poate 
și trebuie să obțină cel puțin 
8 000 kg boabe la hectar

De- . lungul a aproape doi ki
lometri. 6e merge printre la
nuri de porumb și floarea-soa- 
relui

— Aveți culturi frumoase, a- 
preciază tovarășul Nicolae 
Cewușescu.

Un scurt popas într-un lan de 
porumb însămînțat după bor- 
ceag. Se arată câ întreprinde
rea a insămînțat pînă acum 
400 ha în cultura a doua, ur- 
mînd ca pînă la 5 iulie, cel târ
ziu. o d<»tă cu terminarea re 
coltatului. să mai însămânțeze 
încă 800 ha eu porumb în cul
tura a doua. In felul acesta — 
subliniază gazdele — porumbul 
din cultura a doua, dintr-un soi 
timpuriu, are posibilitatea să 
ajungă la maturitate în circa 
90 de zile, putindu-se obține o 
producție de cel puțin 3 000 kg 
boabe la hectar.

Este un exemplu de folosire 
rațională, eficientă a pămîntu- 
lui. care reține atenția oaspe- 
ți’or. In acest context, tovară
șul Nicolae Ceaușescu recoman
dă ca pentru porumbul în cul
tura a doua să se utilizeze so
iuri cu creștere rapidă, astfel 
Inc? să se obțină porumb boa
be.

In legătură cu folosirea rațio
nală a furajelor, în discuțiile 
dintre oaspeți și gazde se sub
liniază importanța sporirii con
ținutului în substanțe nutritive 
a acestora. îndeosebi prin cul
turile intercalate de porumb si
loz și sfeclă furajeră. Folosirea 
mai deplină a furajelor sucu
lente trebuie să înlocuiască con
sumul de porumb boabe în hra
na animalelor. Pe timpul verii, 
adaugă secretarul general, este 
bine să se extindă pășunatul în 
cîmp. îndeosebi la tineretul ta
urin

In timpul vizitei au loc, de 
asemenea, discuții în legătură 
cu mai buna organizare a acti
vității pe ogoare, cu măsurile 
pentru folosirea rațională a 
forțe; de muncă, extinderea me
canizării la unele lucrări care 
solicită un volum mare de 
muncă

Primul secretar al Comitetu
lui județean de partid asigură 
pe secretarul general al parti
dului că oamenii muncii de pe 
întreg cuprinsul județului au 
primit cu entuziasm chemarea 
la întrecere lansată de oamenii 
muncii din Capitală și se vor 
strădui să fie la înălțimea re
zultatelor color mai bune.

La Cobadin, aceeași primire 
sărbătorească.

Ln marginea unui Ion de 
griu in pîrgft, în oare combine
le au și intrat se arată că aici 
se v.i obține o producție de 
5 000 kg de griu pentru sămîn- 
ță la hectar.

In cadrul dialogului, alături 
de preocupările cooperatorilor, 
vin în centrul discuției aspecte 
ale activității întreprinderii a- 
gricolc de stat din Cobadin.

A treia întâlnire cu agricul
torii dobrogeni are loc la Chir- 
nogeni.

Elicopterul aterizează în mar
ginea unui lan de griu. Cit cu
prinzi cu ochii se întinde o marc 
de spice. C.A.P. Chirnogeni de
ține cea mai întinsă suprafață 
nrabilă dintre cooperativele din 
județ — peste 5 000 ha și, con
stant, recoltele obținute sînt din 
cele mal bune. Anul trecut, la 
grâu. cooperatorii au realizat 
2 256 kg la hectar. Anul ncesta 
adunarea generală a hotărît să 
se ajungă la 3 300 kg. Recolta 
este însă peste prevederi. Eva
luările făcute in lan, confirma
te și de cele peste 300 ha re
coltate pînă astăzi, arată că se 
recoltează peste 3 500 kg. De pe 
loturile de grîu de sămînță. se 
obține și mai mult — 4 200 kg 
la hectar. Tente în culturi ne
irigate.

Intrând în lan. secretarul ge
neral al partidului recomandă 
cooperatorilor și mecanizatori
lor să utilizeze cît mai bine 
parcul de mașini.

Ca și la grîu. recoltele se a- 
nunță bune și la alte culturi: 
floarea-soarelui, fasole, etc.

Ultima unitate înscrisă în i- 
tinerariul vizitei secretarului 
general al partidului în unită
țile agricole din județul Con
stanța este complexul interco- 
operatist pentru creșterea va
cilor de lapte de la Albești, o 
unitate zootehnică modernă, 
creată prin forțele reunite a 16 
cooperative agricole de produc
ție din împrejurimi.

Secretarul general, apreciind 
eficiența eforturilor depuse, su
bliniază necesitatea ca în viitor, 
în general, să nu se construias
că complexe mai mari de 500 
de vaci de lapte, practica de
monstrând avantajul fermelor 
cu un număr mai mic de vaci 
de lapte și cu pășuni apropiate. 
Directorul complexului. dr. 
Constantin Năstase, relevă pre
ocupările specialiștilor de aici 
de a spori continuu producția 
de lapte în așa fel ca, după o 
perioadă relativ scurtă de func
ționare 3 complexului, să se a- 
jungă la o producție de circa 
4 000 1 lapte pe cap de vacă 
furajată-

Secretarul general al parti
dului subliniază că sînt multi
ple posibilități pentru a se ob
ține rezultate și mai bune.

...A fost o vizită de lucru fruc
tuoasă, plină de învățăminte nu 
numai pentru agricultura do
brogeană, ci și pentru lucrăto
rii agriculturii din întreaga ța
ră, recomandările secretarului 
general al partidului vizînd pro
bleme esențiale ale dezvoltării 
acestei importante ramuri a e- 
conomiei naționale. Infățișînd 
cu mîndrie realizările de pînă 
acum, oamenii muncii dobro
geni și-au exprimat, totodată, 
ferma lor hotărâre de a fi, 
alături de întregul nostru po
por, la înălțimea sarcinilor pe 
care le pune partidul în fața 
națiunii, de a îndeplini cinci
nalul înainte de termen.

Reportajul vizitei 
a fost realizat de
Adrian IONESCU 
Mircea IONESCU

ț Concluziile unor savanți I 
I sovietici și americani asupra { 
' formării Pămîntului și a ț 

planetelor Marte și Venus j
, MOSCOVA 1 (Agerpres). — 
i Luna și Pămintul, planetele 
ț Marte și Venus s-au jormet 
l pe baza unui principiu co- 
J mun — aceasta este conclu- 
\ zia la care au' ajuns unii 
1 savanți sovietici și americani, 
i după studii și discuții științi- 
! jice îndelungate — relatează 
i agenția TASS.
J Specialiștii in cauză consi- 
| deră că după formarea lor 
I dintr-un nor de praf și de ga- 
I ze, planetele menționate au 
\ trecut printr-un stadiu de 
1 așa-numită topire zonală, ca- 
. racterizat prin faptul că, in 
j cursul desfășurării sale, sub- 
ț stanțele mai ușor fuzibile și 
( mai volatile se ridică la su- 
) prafață. In felul acesta s-ar 
) fi format și învelișurile Pă- 
î mintului — atmosfera, hi- 
{! dr os fer a și scoarța terestră.

Cit privește sursa de energie 
necesară producerii fenome- 

( nului, specialiștii au in ve- 
i dere energia provenită din 
i dezintegrarea elementelor ra- 
ț dioactive, in special a uraniu- 
l lui și a thoriului.

!
’ Acest proces de topire zo

nală, afirmă de exemplu A- 
lexei Tugarikov. membru co- 

! respondent al Academiei de 
științe a U.R.S.S.. continuă și 
in momentul de față. Pe Lu

nă insă, el a fost mult mai l 
slab și a luat sfirșit cu a- i 
proximativ 3,5 miliarde de J 
ani în urmă. 1

Ipoteza topirii zonale a fost \ 
avansată și de Alexandr Vi- i 
nogradou, vicepreședinte al 1 
Academiei de științe a ) 
U.R.S.S., care consideră că a- I 
cest proces planetar este ana- J 
log cu procesele de topire din 1 
metalurgie, unde elementele ( 
se dispun in ordine — mai i 
intîi cele ușor fuzibile, apoi j 
cele mai grele și mai greu fu- 1 
zibile. Teoria lui Vinogradov < 
este sprijinită de găsirea pe J 
Lună a anortozitelor. Aceste \ 
roci au fost descoperită atît l 
de stația cosmică automată / 
sovietică ,Luna-20‘, în fe- J 
bruarie a.c. cît și de astronau- ț 
ții americani care au vizitat I 
Luna. Analiza chimică a de- ) 
monstrat că anortozitele sint \ 
rezultatul unor procese de to- ( 
pire ce au avut loc in lăun- l 
trul satelitului Terrei, fiind o I 
varietate de roci întilnite, de ) 
regulă pe Pămînt, la adlncimi * 
de cîțiva kilometri și doar ra- l 
reori la suprafață. Se crede că j 
pe Lună anortozitele au apă- ) 
rut prin iruperea lavei la su- | 
prafață cu peste 3,5 miliarde | 
de ani in urmă. \

Plecarea unei delegații 
de partid și guvernamentale 

in Republica Algeriană 
Democratică și Populară

O delegație de partid și gu
vernamentală, condusă dc tova
rășul Paul Niculescu-M Izll, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, a plecat 
sîmbătă dimineața la Alger, 
pentru a participa la festivită
țile prilejuite de cea de-a X- a 
aniversare a independenței na
ționale a Republicii Algeriene 
Democratice și Populare.

Din delegație fac parte tova
rășii Gheorghc Paloș, membru 
al C.C. al P.C.R., prim secretar

al Comitetului județean Gorj 
al P.C.R., președintele Consi
liului popular județean, șl Pe
tru Burlacii, adjunct al minis
trului afacerilor externe.

Pe aeroportul Olopcni. dele
gai in a fost salutată de tova
rășii Gheorghc* Rădulescu, mem- 
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului dc Miniștri. Nicolac E- 
cobescu, adjunct nl ministrului 
afacerilor externe, dc alte pr 
soane oficiale.

Praga

DELEGAȚIA FORȚELOR ARMATE ALE
R.S.R. A PLECAT SPRE PATRIE

PRAGA 1. — Sîmbătă dupa- 
amiazn, a plecat spre patrie dele
gația forțelor armate ale Republicii 
Socialiste România, condusa dc ge
neral de armată Ion Ioniță, minis
trul forțelor armate, care, la invi
tația Prezidiului C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, a guvernului federal 
și a ministrului apărării naționale, 
a făcut o vizită oficială de prie
tenie în R. S. Cehoslovacă.

Pc aeroportul Ruzync din Praga. 
membrii delegației au fost salutați 
la plecare de general de armată

Conferința 
a lui G.

PARIS 1 (Agerpres). — Georges 
Marchais, secretar general adjunct 
al C.C. al Partidului Comunist 
Francez, a ținut o conferință dc pre
să consacrată rezultatelor recentei 
plenare a C.C. al P.C.F. Relevînd 
că plenara a aprobat în unanimi
tate programul guvernamental co
mun elaborat de partidele comunist 
și socialist și a hotărît supunerea 
lui dezbaterii Conferinței naționale

Martin Dzur, ministrul apărării na
ționale al R. S. Cehoslovace, Mi
roslav Hurza, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, colonel Mi
roslav Vosecky, adjunct al minis
trului dc interne, de generali și ofi
țeri superiori ai Armatei Populare 
Cehoslovace. Erau prezenți, de a- 
scmenca, ambasadorul României Ia 
Praga, Teodor Haș, atașatul mili
tar, Petre Rotariu, precum și ata
șați militari acreditați în R. S. 
Cehoslovacă.

de presă 
Marchais
a celor două partide, convocată 
pentru 9 iulie, Georges Marchais a 
arătat că documentul respectiv nu 
numai că reprezintă un pas înainte, 
dar creează o situație nouă, fiind 
iară precedent în istoria celor doua 
partide. Aceasta, a spus el, este o 
realizare importantă, care va exer
cita o influență profundă asupra 
situației politice din Franța.

Cum va evolua vremea 
pe luna iulie

’ Meteorologii anunță pentru lu- 
I na iulie o vreme in general fa-
• vorabilă agriculturii. Sub aspect 
I pluviometric, iulie va fi, în cea 
I mai mare parte a țării, apropiată 
' de normal. La începutul primei 
I decade și a celei de a treia se
* prevăd ploi mai generale, sub for- 
| mă dc averse, cu excepția unor 
' zone restrinse în sudul țării. U- 
I neori și pe alocuri, ele vor fi în- 
J soțite și de furtună. In restul lu- 
I nii nebulozitatea va fi redusă, iar 
I ploile vor avea un caracter izo- 
' lat. Temperatura medic lunară 
| nu va depăși pe cea obișnuită în 
' această perioadă.

Vremea călduroasă va favoriza 
« coacerea lanurilor de griu în de- 
| cursul celei de-a doua decade și

I------------------------------—________ _

în jumătatea de nord a țării. | 
Totodată, ea va permite buna ' 
desfășurare a recoltărilor de vară. | 
In această lună se mențin con- • 
diții bune pentru dezvoltarea po- I 
nimbului, florii-soarelui, sfeclei de J 
zahăr, cartofilor și celorlalte cui- | 
turi aflate în vegetație. Pînă acum * 
toate acestea se prezintă bine. »

Condițiile din această lună ire- I 
buie folosite din plin pentru re- ' 
col tarea și înmagazinarea produc- | 
(iei de grîu, orz și mazăre, pentru » 
strîngerea și conservarea nutrețu- I 
rilor, întreținerea culturilor și ’ 
pentru asigurarea unei producții a 
suplimentare prin însămînțarea la ’ 
vreme a tuturor suprafețelor des- J 
tinate culturilor duble.

(Agerpres) '

Prezențe

RABAT 1 (Agerpres). — 
cadrul cooperării în domeniul 
minier dintre România șl Ma
roc. recent a Intrat în produc
ție flotația de cupru „Iminirfl", 
a cărei capacitate se ridică la 
200 tone dc minereu pe zl. Spe
cialiștii români, care lucrează 
în baza convenției de coopera
re minieră, desfășoară o activi
tate intensă și pentru termina
rea lucrărilor pregătitoare în 
scopul dării în funcțiune a mi
nei de la Taalat. Dc asemenea, 
lucrările pentru deschiderea 
minei de cupru de la Ouansimi 
se află într-o fază avansată. 
Obiectivul Ouansimi va fi dat 
în exploatare cu echipamente 
furnizate de partea română în 
cadrul schimburilor economice 
dintre cele două țări.

★

In

BRUXELLES 1 (Agerpres). 
— In cadrul lucrărilor Congre
sului internațional de chirurgie 
cardio-vasculară, care 6e des
fășoară la Bruxelles, acad. prof. 
Ion Făgărășanu a prezentat co
municarea ..Pionierii chirurgiei 
anginei pectorale : Toma Iones- 
cu, Daniclopolu, Le Riche și 
Fontaine’ Autorul comunicării 
a relevat prioritatea 6avanților 
i-omâni în promovarea acestei 
chirui’gii, aceștia fiind primii 
care au recomandat operarea 
pentru această maladie. Comu
nicarea a stîrnit mare interes 
fiind comentată pe larg de cei 
800 dc delegați prezenți la con
gres.

întrevederi ale secretarului
general al 0. N. U

GENEVA 1 (Agerpres). — 
Seci-etarul general al Organiza
ției Națiunilor Unite, Kurt 
Waldheim, a primit la Geneva 
delegația Consiliului Mondial 
al Păcii, condusă de secretarul 
general al Consiliului, Romesh 
Chandra. Delegația l-a informat

♦

O hotărîrc 
a €. C.

al P. C. U. S

pc Waldheim asupra activității 
desfășurate de Consiliul Mondi
al al Păcii în sprijinul asigură
rii securâtâțil europene, al de
zarmării generale și totale, Îm
potriva agresiunii S.U.A. In In
dochina. împotriva colonialis
mului și segregației rasiale.

Waldheim a apreciat contri
buția Consiliului Mondial al 
Păcii în lupta pentru asigura
rea păcii și securității în lume. 
El s-a pronunțat pentru promo
varea cooperării intre Organi
zația Națiunilor Unite și Con
siliul Mondial al Păcii, în 
te domeniile.

toa-

MOSCOVA 1 (Agerpres). — 
C.C. al P.C.U.S., Prezidiul So
vietului Suprem, Consiliul de 
Miniștri și Consiliul Central al 
Sindicatelor din U.R.S.S. au a- 
doptat o hotărâre cu privire la 
medul de alcătuire a bilanțului 
întrecerii socialiste unionale în 
cinstea celei de-a 50-a aniver
sări a creării U.R.S.S. și cu pri
vire la măsurile de stimulare a 
câștigătorilor acestei întreceri. 
In hotărâre se arată că in între
prinderi. colhozuri și alte orga
nizații economice se desfășoa
ră pe larg întrecerea socialistă 
în cinstea aniversării, manifes- 
tîndu-se tot mai puternic carac
terul ei dc masă.

• S-a hotărât instituirea insig
nei jubiliare de onoare a C.C. 
al P.C.U.S., Prezidiului Sovietu
lui Suprem. Consiliului de Mi
niștri și Consiliului Central al 
Sindicatelor ce va fi acordată 
întreprinderilor, colhozurilor, 
organizațiilor și instituțiilor cu 
cele mai bune rezultate în în
trecere.

--------♦

Mișcări
greviste

tarile
capitaliste

S. U. A

Declarațiile senatorului 
George McGovern privind 

încetarea războiului din

WASHINGTON 1 (Agerpres). 
— Cei 1 600 de piloți ai com
paniei aeriene „North-West 
Airlines’, una dintre cele mai 
mari din S.U.A., au declarat vi
neri o grevă pe timp nelimitat 
în sprijinul satisfacerii reven
dicărilor privind îmbunătățirea 
condițiilor de viață și de mun
că.

Apelul la grevă a fost lansat 
de reprezentanții salariaților 
după eșuarea negocierilor cu 
administrația companiei desti
nate încheierii noilor contracte 
colective dc muncă.

Japonia

Indochina
(Agerpres). 
McGovern, 
la investi-

WASHINGTON 1 
— Senatorul George 
principalul candidat 
tura Partidului Democrat pen
tru alegerile prezidențiale, a a- 
cordat agenției Associated Press 
un interviu în care a expus 
planul său privind încetarea 
războiului din Indochina. „Aș 
pune capăt bombardamentelor, 
în cazul în care aș ajunge pre
ședinte, a afirmat McGovern. 
Aș stabili retragerea tuturor 
forțelor americane în decurs de 
90 de zile de la inaugurarea 
mandatului meu. Simultan, aș 
anunța încetarea oricărui aju
tor militar pentru autoritățile 
de la Pnom Penh și Saigon. La 
nevoie, aș 
Hanoi în 
grabnice a 
rilor".

Referindu-se la prioritățile 
interne, McGovern a subliniat 
necesitatea urgentă de a se de
plasa în mod substanțial .chel-

tuielile din sectorul militar în 
sectoarele civile ale economiei 
americane.

TOKIO 1 (Agerpres). — Tra
ficul feroviar in Japonia este 
parțial afectat de greva declan
șată la începutul săptămînii de 
membrii sindicatului mecanici
lor (DORO) în semn de pro- 

atest față de arestarea 
muncitori.
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•- Intre 27 și 29 iunie, 
la Moscova a avut loc cea 
de-a G-a ședință a Comitetului 
reprezentanților împuterniciți al 
țărilor membre ale Centrului 
internațional de informare ști
ințifică șl tehnică. Ședința a fost 
prezidată de reprezentantul per
manent al Republicii Socialiste 
România, tovarășul V. Tdrăboi.

La Praga au luat sfirșit lu
crările sesiunii comune a Camerei 
ponorului și Camerei națiunilor ale 
Adunării Federale a R. S. Ceho
slovace. Executarea bugetului pe 
1971, adoptarea legii cu privire la 
direcțiile agricole raionale și regio
nale, o informare cu privire la si
tuația in domeniul leșalității socia
liste, alegerea noilor judecători ai 
Tribunalului suprem și ai tribuna
lelor militare au constituit princi
palele puncte înscrise pe agenda se
siunii.

„Suedia a fost de la început 
favorabilă convocării conferinței ge- 
neral-europene pentru securitate și 
colaborare”, a declarat premierul 
suedez Olof Palme, într-un inter
viu acordat săptăminalului fran
cez „Unite”. Primul ministru al 
Suediei a arătat apoi că guvernul 
<ău se pronunță in favoarea dez
voltării largi a colaborării econo
mice în Europa și că intenționează 
să aducă o contribuție pozitivă in 
acest sens.

♦ Timp de cinci zile, la Mosco
va a avut loc o întilnire între spe
cialiști sovietici și americani în do
meniul oncologiei. Cu acest prilej, 
menționează agenția TASS, a fost 
pus la punct un program de cer
cetări în domeniul chimioterap-ei 
maladiilor canceroase. Printre al.ele, 
programul prevede experimentarea 
în comun a unor noi preparate anti- 
canceroase, realizate de specialiști 
sovietici și americani.

Uineri, a luat sfirșit vizita 
întreprinsă în Belgia de ministrul 
algerian al afacerilor externe, Ab
delaziz Bouteflika, consacrată exa
minării posibilităților dezvoltării re
lațiilor algeriano-belgiene, confrun
tării punctelor de vedere in proble
me interesind țările din bazinul me
diteranean și altor aspecte ale si
tuației internaționale actuale.

face o călătorie la 
vederea rezolvării 
problemei prizonie-

„Cartea albă“ asupra 
diplomației

TOKIO 1 (Agerpres). — Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
Japoniei a dat publicității „Car
tea albă" asupra diplomației, 
anunță agenția Kyodo.

„Cartea alba" afirmă că „nor
malizarea relațiilor japono-chi- 
neze este problema cea mai im
portantă a diplomației nipone’ 
și relevă „hotărârea guvernului 
de la Tokio de a rezolva aceas
tă problemă1*. Este pentru pri
ma oară cînd Ministerul de 
Externe al Japoniei a prezen
tat o atitudine limpede asupra

japoneze
problemei relațiilor japono-chi- 
neze, menționează agenția Kyo
do.

Referindu-se la relațiile cu 
Uniunea Sovietică, documentul 
afirmă că Japonia ar trebui să 
promoveze înțelegerea cu aceas
tă țară în diverse domenii, in- 
cluzînd comerțul, economia, 
cultura, știința și tehnologia.

„Cartea albă* apreciază că 
pacea și prosperitatea Japoniei, 
țară asiatică, sînt profund le
gate de pacea și prosperitatea 
celorlalte țări ale Asiei.

Secretarul general a! Organi
zației Națiunilor Unite, Kurt Wal
dheim, a informat, vineri, statele 
membre că intenționează să conti
nue politica sa dc „austeritate" fi
nanciară pînă în anul viitor pentru 
a restabili „solvabilitatea" organi
zației.

Ultima mare bancă particu
lară din Chile „Banco Sud-Ameri- 
cano” — a trecut în sectorul de 
stat al economiei, în urma preluării 
de către guvernul chilian a 71,5 la 
sută din acțiunile acesteia.

In prezent, în Chile, întregul sis
tem bancar este naționalizat.

KATMANDU

(Urinare din pag. 1) 

lovitura unui trăznet ceresc în 
lanțul muntos insurmontabil. Con
form datelor păstrate pe cale o- 
rală, fundarea orașului Katmandu 
a avut loc în secolul III îx.n. de 
împăratul Ashoka; tot el a dis
pus construirea aici, în țara unde 
s-a născut Buddha, a numeroase 
monumente.

De fapt, în acest secol a fost 
ridicat Palanul, în punctele car
dinale ale căruia se păstrează in
tacte și astăzi cele patru lăcașuri 
funerare construite de împărat. 
Actuala capitală s-a ridicat înce- 
pînd cu anul 723 e.n., sau anul 
3 824 al calendarului Kali Yuga. 
Primele 18 020 clădiri — case și 
temple — au folosit lemnul de 
cedru himalaian, de unde se tra
ge și numele orașului: „kat” în
seamnă lemn, iar „jnandu" — 
templu. Ultima sa transformare 
arhitecturala de proporții este

semnalată în secolul XV, sub re
gii dinastiei Malla. Toate con
strucțiile ulterioare și actualul 
cartier rezidențial au fost pla
sate în afara perimetrului istoric 
al capitalei.

O privire generală asupra Kat- 
manduului îți dezvăluie structura 
sa arhitecturală, caracterizată prin 
concentrarea unui întreg cartier 
în jurul pieței unui palat sau 
templu. Aceeași dispoziție se re
găsește și la Patan și Bhatgaon. 
Un palat pe o latură, cîteva pa
gode, mari sau mici, pe cealaltă 
latură, iar de aici iradiază în 
toate direcțiile zeci de străzi, pi
uă la confluența cu o altă piață, 
de unde străzile se continuă sau 
se fring. Lipsa unei, sau unor, 
axe și organizarea pluricirculară, 
cu suprafețele tangente, exprimă 
succint această lume multiaonfe- 
sională și multiseculară, ale cărei 
părți componente se ating, con
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O vedere din ca
pitala Nepalului, 
Katmandu, situată 
în sud-vestul gra
niței cu India, nu 
departe de poalele 
Munților Hima
laya.

viețuiesc, dar nu se dizolvă unele 
în altele.

In toate anotimpurile anului, 
felurite sărbători, de tradiții suc
cesive sau simultane, animă, u- 
neori zile în șir, populația capi
talei și a regiunii înconjurătoare.

Anul religios se deschide pri
măvara cu marca procesiune a 
zeului Matchendra, a cărui sta
tuie, ornată cu ghirlande de flori, 
este purtată timp de patru zile 
pe o distanță de numai 2,3 kilo
metri.

Sărbătoarea Dashera, durează o 
săptămînă și se încheie cu o pa
radă militară și jocuri de artificii. 
In toate aceste prilejuri, prezen
ța familiei regale, a cîntăreților 
și aezilor populari imprimă spec
tacolului tenta unei bucurii co
munitare. care chiar în prezența 
unor străini, rămîne intangibilă, 
explozivă și seînteietoare ca orice 
esență specifică.

LONDRA 1 (Agerpres). — In 
turul doi al probei de dublu 
mixt, din cadrul turneului in
ternațional de tenis de la Wim
bledon, perechea Ilie Năstase 
(România) — Rosemary Casals 
(S.U.A.) a învins cu 6—2, 6—1 
cuplul T. Ulrich (Danemarca)
— Julie Heldman (S.U.A.).

Alte rezultate : Mandarino. 
J. Mandarino (Brazilia) — Lall 
(India), Charles (Anglia) 6—8, 
6—4, 6—4 ; Metreveli, Morozo
va (U.R.S.S.) — Mignot, Gur- 
dal (Belgia) 6—2, 6—3 ; Curtis 
(Anglia), Overton (S.U.A.) — 
Kamiwazumi, Sawamatsu (Ja
ponia) 6—4, 6—1 ; Barclay, 
Durr (Franța) — Mendoza. 
Congdon (Anglia) 6—1, 6—1.

BELGRAD 1 (Agerpres). — 
In ziua a doua a competiției 
internaționale masculine de 
handbal „Trofeul Iugoslavia", 
care se desfășoară la Sarajevo, 
reprezentativa României a in- 
tîlnit echipa Bulgariei pe care 
a învins-o la scor : 23—11
(9—7). Cei mai buni jucători ai 
învingătorilor au fost Gruia, 
Guneș și Gațu.

Intr-un alt meci, selecționa
ta Iugoslaviei a dispus cu 19— 
18 (12—9) de formația Ungari
ei.

După două etape, clasamen
tul este următorul : 1. Iugosla
via — 4 puncte ; 2. România — 
2 puncte (golaveraj 41—33) : 3. 
Ungaria — 2 puncte (37—37); 
4. Bulgaria — zero puncte.

In ultima zi a turneului sa 
vor disputa următoarele parti
de : Iugoslavia — România și 
Ungaria — Bulgaria.

REYKJAVIK 1 (Agerpres).
— Capitala Islandei, Reykja
vik, găzduiește începînd ele as
tăzi meciul pentru titlul mondi
al de șah dintre marii maeștri 
Boris Spasski (U.R.S.S.) și Ro
bert Fischer (S.U.A.), eveni
ment care suscită un viu inte
res in rândurile iubitorilor 
„sportului minții* de pretutin
deni.

Confruntarea celor doi cori
fei ai șahului mondial cuprin
de 21 de partide, care se vor 
disputa cite" trei in fiecare săp- 
tămină, în zilele de marți, joi

și duminică. In ziua următoa
re fiecărei partide se vor con
tinua eventualele partide între
rupte. Sîmbătă va fi zi de re
paus. Pentru a deveni campion 
mondial, Fischer va trebui să 
totalizeze 12,5 puncte, în timp 
ce lui Spasski îi sînt necesare 
12 puncte pentru a-și păstra 
titlul.

BELGRAD 1 (Agerpres). — 
Astăzi, se dă startul din Bel
grad în cel de-al 28-lea Tur 
ciclist al Iugoslaviei, competiție 
la care și-au anunțat participa
rea rutieri din nouă țări : Co- 
hoslovacia. Franța, Italia, Olan
da, Polonia, România, Ungaria, 
U.R.S.S. și Iugoslavia. Traseul 
actualei ediții măsoară 1 118 
km, împărțiți in 12 etape. So
sirea va avea loc. la 9 iulie, la 
Pola.

•Ar

Astăzi, pe stadionul „23 Au
gust* din Capitalii, se dispută, 
cu începere de la ora 20,00 cea 
de-a 35-a finală a „Cupei Ro
mâniei" la fotbal. Protagonis
tele. echipele Rapid București 
și Jiul Petroșani, s-au calificat 
în această ultimă fază a com
petiției dispunind în semifina
le de Metalul București, actu
ala revelație a cupei, și, respec
tiv, Dinamo București. Dacă 
echipa Rapid a mai fost pre
zentă în ultimul act al acestei . 
competiții, în schimb echipa 
din Petroșani participă pentru 
prima oară la finala ..Cupei Ro
mâniei". După cum au comuni
cat antrenorii celor două echi
pe, în loturile respective nu e- 
xistă indisponibilități, astfel că 
la fluierul arbitrului Gheorghc 
Limona, pe gazonul stadionului 
„23 August",' astă seară, 
se vor alinia următoarele for
mații :

RAP’D BUCUREȘTI : Rădu- 
canu, Pop, Lupescu, Boc, Co- 
drea. Dinu, Dumitru, Năstures- 
cu, M. Stelian, Neagu, Angeles- 
cu.

JIUL PETROȘANI : Suciu, 
Georgescu. Georgevici, Stocker, 
Tonca, Cotorinani, Dodu, Ur- 
meș, Mulțescu, Libardi, Făgaș.

I
I
I
I
I
I 
I 
I
I
I

I

I 
I 
I 
I 
I 
I
I

1^ Comisia dc acreditare a P. 
dului Democrat a hotărît să ir

Ime participarea la Convenția N. 
țională a primarului orașului Ch.

Îcago, Richard J. Daley și a altor
58 de membri ai delegației statului 

I Illinois, și J legație.
I Comisia, care
* nrînrr-un vor n?

1 aicși lllll-U mamela uuiv
noilor prevederi ale partidului pi
Vind d*'*’r*"‘' 'LL»» m'nr li rA 

| vențîc.

■ liv

I

Președintele Tunisiei, Habib 
Bourguiba, și-a încheiat vizita ofi
cială de trei zile în Franța. După 
cum apreciază agenția France Presse, 
convorbirile purtate cu acest prilej 
de oaspetele tunisian cu președin
tele Georges Pompidou, precum și 
cele care au avut loc la nivel mi
nisterial au permis degajarea unei 
largi concordanțe de păreri în pro
blemele internaționale discutate și 
au contribuit la dezvoltarea relații
lor dintre cele două țări.

+ Andrei Gromîko, ministrul a- 
facerilor externe al Uniunii Sovie
tice, urmează să facă, în intervalul 
5—12 iulie, o vizită oficială în O- 
landa, Luxemburg și Belgia, la in
vitația guvernelor acestor țări — 
relatează agenția TASS.

’ara
dului Democrat a hotărît să infir- 
.... 2... Na
țională a primarului orașului Chi-

să primească o nouă de-

; a luat hotărîrea 
printr-un vot de 71 la 61, aprecia
ză că delegații înlăturați au fost 
aleși intr-o manieră care contravine 

___ "... , pri
vind desemnarea delegați lor la con-

.ecretarul de slat al S.U. 1., 
W'illiam Rogers, a părăsit simhătă 
dimineața Djakarta, redueîndu-și cu 
24 de ore vizita oficială in Indo
nezia, anunță agenția Reuter. A- 
ceasta hotărire a fost adoptată pen- 

' tru a permite includerea Republicii 
Arabe Yemen in programul turneu
lui său în unele țări din Asia și 
Europa.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

l'ineri a început la Ankara 
Congresul național al Partidului 
Republican al Poporului din Tur
cia. Lucrările congresului au loc la 
aproximativ șapte săptănâni după ce 
în fruntea acestui partid a fost ales 
Bulent Ecevit, in locul lui Ismet 
fnonu, care a demisionat.

împuterniciți» guvernelor Fin
landei și R. D. Germane au sem
nat» la Helsinki, un protocol privind 
schimburile de mărfuri între cele 
două țări în perioada 1 iulie 1972 — 
30 iunie 1973.
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