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ÎN ZIARUL 
DE AZI:

• Secvențe culturale
• Știință și tehnică
• Răspundem celor ce 

ne scriu
(IN PAGINA A 2-A)

• Din sălile dc jude
cată

• Cînd au de gînd 
sectoarele I.G.L. să 
se înscrie pe traiec
toria îndeplinirii 
obligațiilor ce le 
revin ?
(ÎN PAGINA A 3-A)

întilnirea dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

și tovarășul Leonid Brejnev
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, s-a 
întllnit, în Crimeca, în cursul 
dimineții zilei de 1 august a.e,, 
cu tovarășul Leonid Brejnev, 
secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Leonid Brejnev s-au Infor
mat reciproc asupra îndeplini
rii planurilor de dezvoltare a

economici naționale în țările 
lor și au efectuat nn schimb 
dc păreri în legătură cu ex
tinderea în continuare a cola
borării multilaterale din re 
Republica Socialistă Romania 
și Uniunea Republicilor Sovie
tice Socialiste Și asupra lărgirii 
legăturilor dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice, 
precum și în alte probleme de 
interes reciproc.

Convorbirea s-a desfășurat 
Intr-o atmosferă prieteneasca.

Sosirea în țară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Conferinței Naționale

a partidului

(Agcrprcs)

Hotăririle

Entuziaștii

bilanțul activității lor rodnice noi fapte demne de con-

Un imperativ al prezentului, ai perspectivei

FOLOSIREA ZESTREI TEHNICE A MINELOR
afirmăAtelierul de automatizare se

uzinei o 
Moldova

Organizarea 
aproviziona- 

Dacă ne ținem 
începutul lui

întrecerii socialiste, cea dedicată intimpinării zilei de 23 August și a 
Republicii, metalurgiștii de la Uzina de utilaj minier Petroșani, ac-

'V/v / , W ' • 

cuvma XiEci de

■

Metalurgiștii de la U.U.M.P își 
onorează cu promptitudine obligațiile

Trecind in noua etapă a
celei de a XXV-a aniversări a _____ , ____._____  . . .
ționind cu fermitatea ce-i caracterizează pentru traducerea in viață a hotăririlor Conferinței Națio
nale a partidului, adaugă in aceste zile in bilanțul activității lor rodnice noi fapte demne de con
semnat.

Primele colivii basculante
pentru transportul lemnului de mină

După ce serviciile constructor șef și tehnolog 
șef au pregătit documentația și tehnologia de e- 
xecuție, brigada condusă de comunistul Teoiil 
Chiș, sub asistența tehnică a inginerului Vasile 
Hogmao și a maistrului șef Vasile Roman din 
secția construcții metalice, a ticcut la executarea 
unui nou utilaj — colivia basculantă pentru 
transportul lemnului de mină. O primă comandă 
de trei asemenea colivii pentru puțul principal 
Aninoasa-nord a fost terminată ia sfîrșilul lunii 
iulie. Asamblarea și probele inițiale de funcțio
nare efectuate în uzină au dat depline satisfac
ții, conîirmînd competența profesională a briga
dierului Teofil Chiș șj a oamenilor din formația 
sa de lucru. In prima jumălaie a lunii august ace
eași brigadă, dcplasîndu-se la locul de montare, 
va efectua 
în vederea 
sa-nord în

asamblarea generală a noilor colivii 
montării lor la puțul principal Aninoa- 
• impnl prevăzut.

DLC-uri pentru I. M. Moldova Nouă

U.U.M. Petroșani este singura uzină din țară 
care fabrică dispozitive de legat cablul la colivi
ile de extracție. Aceste DLC-uri, cum le spun 
constructorii, se produc în mai multe variante ; 
DLC-1, DLC-2... 3, corespunzător grosimii cablu
lui pe care ele îl leagă și sarcinilor cărora tre
buie să le facă față. In cursul lunii iulie două 
astfel de dispozitive au parcurs fazele de „con
fecționare'' din secțiile turnătorie, construcții me
talice, mecanică și din atelierul de 
taj. Operațiile efectuate îd ultimul

ajustaj-mon- 
atelier, dato-

Printre frezorii de nădejde 
ai U.U.M. Petroșani se află și 
comunistul Gheorghe Nimoiu 
pe care obiectivul nostru l-a 
înregistrat în timpul execuției 
unei matrițe pentru debavu- 
rat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Roman, președintele 
Consiliului dc Stat ai Repu
blicii Socialiste România, care 
a participat la întilnirea prie
tenească a conducătorilor u- 
nor partide comuniste și mun
citorești din țările socialiste 
aflâți intr-o scurtă vacanță în 
Uniunea Sovietică, s-a îna
poiat, marți după-amiază, din 
Crimeea, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu.

La sosire pe aeroportul „Mi
hail Kogălniceanu1* din Con
stanța, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost întîmpinați

dc tovarășii II ir Verdeț, Maxim 
Bergh ianu. Florian Dănălache, 
Petru Lupu, Vasile Vîlcu, Cor
nel. Burtică, Mid Dobrescu, 
Vasile Patilinet, Ion Stănesuti, 
Ion Dincă, Mihai Marinescu, 
cu soțiile.

■ Erau de față membri ai C.C. 
al P.C.R. și ai guvernului, re
prezentanți ai organelor locale 
de partid și dc stat

Erau, de asemenea, prezenți 
V. I. Drozdenko, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la Bucu
rești, precum și consulul gene
ral al U.R.S.S. la Constanța, 
M. I. Hoșcv,

Foto : Ion LICIU

rită dificultăților și răspunderii pe care ele le im
plică, au fost încredințate experimentatului lăcă
tuș, un om cu limplele argintii și cu un stagiu 
de 26 de ani în uzină -- loan Gabor. Cele două 
dispozitive de tipul DLC-1 deja montate și alte 
două tare vor fi executate, înainte de termenul 
planificat, în cinstea zilei de 23 August fac obi
ectul unei comenzi pe care colectivele 
execută penlru întreprinderea minieră 
Nouă.

Cu obiectivul precis stabilit și anume: produ
cerea in Valea Jiului a unor elemente de auto
matizare șl semnalizare necesare în subteran, 
deci în construcție antigrizutoasă și antidellagran- 
tă. la U.U.M.P. a fost creat atelierul de automa
tizare, sector de concepție și execuție de o ma
re utilitate penlru uzină, și nu numai pentru ea, 
și cu o largă perspectivă de dezvoltare în viilor. 
Integrindu-se în scurt timp în entuziasmul crea
tor ce propulsează munca întregului colectiv al 
uzinei spre noi realizări de prestigiu in întrece
rea socialistă. Atelierul de automatizare produ
ce deja in concepție proprie sonerii de tipul 
SSA-1 clacsoane CSA-2 pentru semnalizări în 
subteran, întrerupătoare IAS-2, iar pe baza docu
mentației l.C.P.M.H. tablouri de semnalizare cu . 
4 și 8 vizoare, unele elemente de comandă auto- j 
mată, toate în construcție antigrizuluoasă. Tină- / 
rul și harnicul colectiv al atelierului își consacră I 
în aceste zile capacitatea creatoare terminării u-l 
nor noi laturi de aparate și elemente de automa
tizare, pregătind întîmpinarea zilei de 23 August/ 
și Ziua minerului cu noi succese ce se vor adău-j 
ga celor ale tuturor compartimentelor de produc-l 
tie ale uzinei.

In raportul prezentat la Conferința Națională a parti 
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat faptul câ 
„Un imperativ major rj progresului este creșterea mai 
accentuată a productivității muncii... Realizarea unei pro
ductivități superioare necesită nu intensificarea efortului 
fizic ci a muncii de concepție în vederea extinderii meca
nizării și automatizării..."

începutul convorbirii noastre cu tov. ing. VALER 
ȘTANCIU, șeful serviciului metode din Centrala cărbune 
lui Petroșani s-a aflat în 
acestui deziderat de prim 
ascendentă a economiei.

puternicul cîmp de atracție al 
ordin pentru evoluția perpetuă.

— In conjunctura actuală, 
viitorul economiei noastre, deci 
— implicit — și al mineritului 
este așa cum a accentuat cu 
multă justețe și putere de pă
trundere secretarul general al 
partidului de la tribuna recen
tei Conferințe numai și numai 
al piecanizării. Omul trebuie 
să știe — iar dacă nu să în-

vețe ! — a sc folosi de mașină, 
de o tehnologie superioară în 
care se găsește investită gîn- 
dire și care se cere să-și dez
văluie rodul.

oborisem de sus, din 
incinta minei Aninoa- 
sa, in stradă, să prin

dem autobuzul de Petroșani 
wde și un sfert". Șeful de 
brigadă VASILE MEREU- 
ȚA (în 1971 a obținut cu 
brigada un spor anual de 
12 000 tone!), care pășea 
alături de noi, îl zărește pe 
șeful său de sector, inginerul 
CONSTANTIN FLOREA :

— Noroc bun !
— Noroc bun! Ei, cum 

mers azi ?
— Bine, d'apei cum ?
— In curind schimbi st

Făurirea omului Înaintat,
dezvoltarea lui multilaterala

— Am zice să pornim 
de la o stare de fapt nu 
prea îmbucurătoare : la 
ora actuală în cadrul u- 
nităților miniere 
Văii Jiului, Se află 
funcțiune nici 50 la su
tă din dotarea teh
nică „de 
ne referim 
combine și 
de abataj...
dv. în legătură cu acest 
aspect ?

alc 
în

dotarea 1 
calibru*' 

in speță la 
Ia complexe 
Care-i opinia

Convorbire cu prof. GHEORGHE POPA, 
directorul Școlii populare de artă

(Continuare în pag.

— Ai, cind o să-a)ung a- | 
colo, sint in stare să mă în
trec ru toate frontalele din 
Vale

V. TEODORESCU

mnun

Instantaneu de la 
Petroșani.

„Lacto-vegetarian"-ul deschis, zilele tr ecule. în Piața Victoriei
Foto: Ion LEONARD

— Pornind de la netăgăduitul 
adevăr că societatea socialistă 
multilateral dezvoltată nu se 
poate construi decît pe baza ce
lor mai noi cuceriri ale științei, 
tehnicii și culturii, vă solicităm, 
tovarășe director, cîteva cuvinte 
privind modul cum se acționea
ză, cum trebuie să se acționeze, 
în instituțiile noastre de cultu-, 
ră, pentru atingerea principalu
lui țel — reieșit atît de pregnant 
din magistralul Raport prezentat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la Conferința Națională cit și 
din celelalte documente ale înal
tului for al partidului — înfăp
tuirea mărețului nostru program 
ideologic, făurirea omului înain

tat, continua dezvoltare a perso
nalității lui multilaterale...

— Au existat și, să recunoaș
tem, mai există încă multe defi
ciențe în organizarea și desfă
șurarea activității cultural-edu
cative dc masă de la cluburile 
și căminele noastre culturale. Se 
știe, în fond, că tocmai existen
ta, ba, mai mult, persistența u- 
nor modalități deficitare de ex
primare în munca politico-ideo- 
logică de masă a determinat ne
cesitatea adoptării, în Plenara 
C.C. al P.C.R. din 3—5 noiem
brie 1971 a mărețului program 
al P.C.R. pentru îmbunătățirea 
muncii ideologice și de educație 
socialistă, larg dezbătut apoi de

întregul nostru popor și aprobat 
unanim de Conferința Națională 
a partidului, ale cărei ecouri le 
trăim atît de intens azi. Defi
ciențe însă... perfectibile! In în
treaga țară, așa cum afirma se
cretarul general al partidului 
nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, se desfășoară azi, la 
opt luni de la plenara din no
iembrie, o activitate multilate
rală, cu bune rezultate în dome
niul ideologic și al educației 
socialiste. Aceste rezultate est»1

— Desigur, pe bună drepta
te, se face aprecierea că do
tarea tehnologică a unităților 
miniere din bazin nu este încă 
folosită la capacitatea ei. Asta 
nu înseamnă că nu ne mîndrim 
și cu realizări bune — acolo 
unde factorii răspunzători de 
bunul mers al producției au 
dovedit tot interesul pentru 
promovarea noului, a inițiati
velor valoroase, s-au înregistrat 
frecvent în frontale 9-10 tone 
Pc post oroductivitate cu avan- 

- sări medii zilnice de 1,25 m. 
Pe luna în curs brigada con
dusă de Cristian Pompei de la 

LuDeni earn lucrează 1p

front cu o combină 2 K 52 a 
raportat un randament cu
prins între 8 și 14 tone/post. 
Productivități"-situate între 8,5 
și 14,6 tone/post realizează și 
brigada lui Pâdureanu cu aba
tajul plasat în stratul 15, blo
cul VI al aceleiași mine. Iți 
crește inima în fața acestor re
zultate situate la nivelul de 
productivitate al complexelor 
de abataj introdus în subtera
nul bazinului nostru. A nu se 
trage concluzia că posibilități
le complexelor de abataj sint 
limitate pentru conjunctura 
Văii Jiului. Neîndoielnic s-a 
acumulat o experiență în a- 
cest sens, dar nu suficientă. 
Cu părere de rău trebuie re
cunoscut că nu s-a însușit încă 
așa cum trebuie tehnologia de • 
lucru cu complexele. Sigur, 
stăpînirea acestuj utilaj se cîș- 
tigă în timp, pe seama perse
verenței. Se constată o serie 
de deficiențe dc organizare in
ternă, <?e flux, de spatele fron
tului, aș spune; adică, ba se 
blochează ventilatorul, ba stă 
banda, ori așa ceva în 
normal n-ar fi permis să 
întîmple. Apoi ar trebui 
mai mulți oameni — nu doar 
cîțiva — să știe să învețe să 
cunoască temeinic ..lucrul” la 
complex. Sint o seric de pri
ceperi, de deprinderi, de asimi
lat, fără de are e un nonsens 
să fie repartizat cineva acolo... 
Complexul de abataj e o ve
ritabilă uzină care dă cărbu
ne !

Preocuparea de a însuși mai 
bine tehnologia implicată de 
complex și de a crește, a ca-

cu liniștea lui, ce se dez
văluie privirii după înde
lungi clipe de reverie, as- 
cunzind taine ce greu le 
descoperi. încerc, fără suc
ces, să descopăr taina oame
nilor statorniciți, odată cu 
vremea, renunțind să caute 
alt loc, in ciuda verilor 
scurte și a iernilor lungi, 
valsînd printre razele, acum 
anemice, ale soarelui, trasînd 
volte nebănuite, pe care le 
înțeleg, le trăiesc, numai 
oamenii Văii Jiului, acești 
oameni ce deschid diaman
tului negru drum liber spre 
înnobilarea lui, spre călăto
ria ce se va sfirși la furnal 
sau în căminele oamenilor. 
Dacă pentru reporter miste
rele adincului se lasă greu 
cucerite, pentru minerii ce 
coboară in inima pămintului 
din tată-n fiu toate abata
jele, hățișul galeriilor 
nume de legendă, acestora i 
se dăruiesc generoase. ‘

— Ai fost și astăzi in mi
nă, îmi spunea cu ton do
jenitor Sever Grozavu, șeful 
sectorului II, și nu te văd 
mulțumit. De ce ? Ai stat de 
vorbă cu oamenii, ți-ai făcut 
mulți prieteni, ai umblat 
prin locuri numai de ei căl
cate pină acum, numai de 
mineri, ai ascultat lupta pica- 
mărului cu duritatea munte
lui, ai văzut vechea și fan
tastica încleștare a omului 
cu lopata. Ce mai vrei ? Mai 
mult nu-ți poate oferi ni
meni.

— Cred că nu mă înțelegi. 
Sau poate greșesc eu.

— Ce să-i faci ? Dacă 
cobori rar in mină așa se 
intimplă.

— Voi mai
— Nu, nu

cu
li

zultatele zilei care trecuse. 
In munca minerilor, cifrele, 
de orice natură ar fi ele, țin 
locul oricărui comentariu. 
,Cu 200 mai mult, ne apro
piem de linia de plutire. Deci 
se poate ? I 
transportului, 
rea cu lemn... 
tari, pină la 
august scoatem și minusul".

— Numai atit ?
— Mă așteptam să mă în

trebi — imi răspunde zîm- 
bind și plin de subînțeles 
Sever Grozavu. întrebarea 
asta o pune și directorul, dar 
și portarul minei. E o în
trebare prozaică...

— ?/?
— ...ca și răspunsul ce se 

poate da...
— Poate, dar nu înțeleg 

unde vrei să ajungi ?
— Toți spun : .ne facem 

datoria, luptăm pentru plan", 
dar, adesea numai atit, din 
păcate. Consemnăm operativ 
realizările .ei“. nu eu, dar 
.uită" prea -de multe ori că 
n-am lemn in sector, că oa
menii au probleme care-i 
frămîntă și pe care sint 
chemați să le rezolve. Pen
tru că în fond cine face pla
nul, omul sau vorba ? Să fiu 
scurt, că trebuie să coborim 
in mină...

mod 
se 
ca

Convorbire realizată de 
Ing. T. MULLER

(Coniinuare în pag a 3-a)

„Lacto — 
vegetarian"

— Zău, mă ?
— Apei o să am curaju’ 

atunci pe toți frontaliștii 
să-i chem EU (mi-a plăcut 
accentuarea...) la întrecere...

Strat serios! Doi ani o 
s-aveți ce scoate!

— Da’ cum ? Apei, îmi 
știți ortacii, unu’ și unu’! O 
să facem minuni, acolo...

Comunistul Vasile Mereu- 
ță, membru în comitetul de 
partid și in comitetul oa
menilor muncii de la mină 
ne suride. Ii stă bine cu lu
mina asta risipită cu dăr
nicie pe chip. Lumina încre
derii în propriile sale forțe, 
în puterea uriașă a ortacilor 
săi.

JliMv 4181

Dv- ciiuva zile, la Petro
șani, in l'iața Victoriei (în 
localul fostei cofetării „Fa
vorit"), s-a deschis o nouă 
unitate a T.A.P.L., cu spe
cific aparte: „Lacto-vegeta- 
rian“.

Zilnic, in noua unitate — 
unicat (deocamdată ? 1) se 
pot servi variate preparate 
din carne de pasăre și vi
tă (ciorbe, supe, pui la la
vă, tocăniță), produse lacta
te și dietetice proaspete 
(iaurt, smintină, brinză, lap
te de pasăre, gris etc.), 
fructe (de la mere la... pe
peni verzi), produse de pa
tiserie și cofetărie, micul de-

cadrul ambiant ul noii u- 
ități 0 atrăgător și re

confortant; albul odihni.or 
al fețelor de masă e... com
pletat cu flori proaspete dc 
sezon. Sugerăm acum, la în
ceput de.», drum, conducerii 
T.A.P.L. să supradimensioneze 
„reclama" la adresa acestei 
unități — a cărei necesitate 
se simțea cu stringență.

Ce este un turboa- 
gregat energetic de 
330 MW ? Inginerul 
Tiberlu Greoi, direc
torul general al Uzi
nei de mașini grele 
din București, între
prindere in care s-a 
născut acest meca
nism, l-a caracterizat 
prompt: cel mai com
plex produs indus
trial din cite a fabri
cat pină acum Româ
nia. Definiția ar pu
tea fi completată cu 
constatarea că un a- 
semenea obiectiv în 
funcțiune va fnrniza 
mai multă energie e- 
lectrică decît hidro
centrala de pe Argeș.

Colosul metalic, ca
pabil să dezvolte o 
asemenea forță, este 
zămislit intre zidurile 
unei clădiri cu o su
prafață de aproape 10 
ha. Totul pare aici de 
domeniul fanteziei și 
contrastelor. Uzina, în 
vîrstă de 6 ani, este 
una din puținele din 
lume șl singura de 
pe continent, de o a 
semenea anverguri

veni.
așa! Dacă vii 

din obligație mai bine re
nunță. Nimeni, nici un mi
ner nu-ți va aprecia venirea. 
Toți se vor purta rece cu 
tine. Sintem noi, coborîtori 
ai adincului, oameni mai 
duri, dar sintem și senti
mentali. Am o rugăminte.

— Care ?
— Să renunți la ideea că 

un inginer, ca mine sau ca 
altul, ar fi .buricul pămîn- 
tului" intr-un sector 
nostru.

— De ce ?
— înainte de a fi ceea ce 

sint, am lucrat in abataj, am 
trecut prin toate .ierarhiile" 
adincului și știu ce-i place și 
ce nu minerului. Dacă vrei 
să rămîi cu o amintire de 
la noi, vreau s-o porți in 
suflet nu pe hi r tie. Noroc 
bun!...

ca al

Sintem in mină. Luăm 
la rind abatajele. Iu
tii pe 71, apoi 73, pe 

75... Cu ajutorul maistrului 
Vasile Lungu, un zdrahon de 
bărbat, pe fața căruia nu 
descifrezi decit ochii și albul 
dinților, zîmbetul ce se în
scrie in pojghița neagră a 
prafului ce-i acoperă obrajii. 
Pe nesimțite ajungem la 76, 
abatajul din stratul 3, acolo 
unde se dă o bătălie cruntă 
cu duritatea cărbunelui. Pri
ma cunoștință o facem cu 
un om îndesat, calm la vor
bă, timid, — Gheorghe Ba- 
lica. Din primul deceniu al 
eliberării lucrează la Lo
vea, de peste 13 ani elibe
rează cărbune, de 18 ani 
caută drumul spre abataj, zi 
de zi.

— Vedeți, noi minerii sin
tem considerați „vioara-ntîi“ 
la cărbune, așa pare la pri
ma vedere, dar lucrurile 
stau cu totul altfel. Aș vrea

Dem. D. IONAȘCU

(Continuare în pag. a 3-a)

al cărei proces de 
producție cuprinde, 
fără întreruperi, o su
ită de operații care 
încep de la elabora
rea oțelurilor (de cea 
mai înaltă calitate) și 
siîrșesc cu agregate 
finite gigant, de su-

tență in gindirea teh
nică românească. Fie
care detaliu exprimă 
aici, in uzină, cerința 
maximei eiiciențe. 
Sub același acoper^,- 
mint se află, de pildă, 
o oțelărie cu capaci
tatea anuală de

TURBOAGREGATUL corpurilor 
din oțel, 

utilajelor 
a fost înlo- 

a-

premă tehnicitate.
O asemenea unita

te poate ființa numai 
ca unicat la nivelul 
unei economii națio
nale. Uzina de mașini 
grele este deci uni- 
profilală pentru pro
ducția de clasă ridi
cată, pentru coloși de 
metal cu finețe de 
bijuterie și precizie 
de ceasornic. Rațiu
nea ciclului complet 
de fabricație conține 
Acumulări de rnmpe

120 000 tone, coordo
natoarea întregului 
flux tehnologic, dota
tă cu cuptoare elec
trice de 50 tone, ca
re marchează ultimul 
cuvint în materie șl 
forja — cu utilaje — 
cheie, intre care o 
singură presă, de 
6 000 tone. concen
trează ea însăși com
plexitatea unei uzine; 
poduri rulante de for
jare cu capacități
pină la 200 tone, cu 'Cnntmu »•

baterii de tratamente 
tehnice, utilate cu 
cuptoare inalte cit o 
casă cu 7 etaje.

Dar nu numai utila
jele asigură gradul 
înalt de tehnicitate 
al uzinei, ci și proce
deele tehnice aplica
te. Uzina bucureștea- 
nă este singura de pe 
continent în care teh
nologia 
monolite 
destinate 
gigantice,
cuită cu metoda 
samblării prin sudură 
a unor piese compo 
nente mai mici. E o 
metodă care revolu 
ționează tehnica in 
materie. Tot atit de 
îndrăznețe sint și me 
(odele de tratament 
termic al pieselor, 
printr-un sistem de 
aerosoli. La toate a 
cestea se adaugă ma
șini și utilaje, marea 
majoritate prototi
puri. scoase prin ma
niera lor de iuncțio-

I. DUMITRESCU
Ir» oaz •
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La Casa de cultură din Petroșani

Apropierea dc om șl dc problematica vicfll 
aclolul culturaldau ciidcnia

In zilele noastre, culturii poate 
1 se • orc moi mult decît orirînd, 
marca ci importantă reiese cu 
putere dinlr-o formulare a tova
rășului Nicolae Ci-aușesru în 
Raportul la Conferința Națională 
a p.niăkilui: ..Noi nr propunem 
să asigurăm o dezvoltare mul- 
tilalcială a Societății iniloi Irea 
tuturor laturilor v Icții sociale, 
afil a economiei cîl și a științei 
și culturii, perfecționarea con
ducerii. formai ea oynlnl nou. 
promovarea clicii și (vhitățil so
cialiste. De aceea. considerăm 
pe deplin corespunzătoare etapei 
Istorice actuale formulai ea ca obi
ectiv lundamenlal al partidului — 
făurirea societății socialisto mul
tilateral dezvoltate '. De ni< i 

pentru cultură, in general. și 
pentru activitatea «ultur.ilă dc 
masă, in special, chemată să 

la modelarea omului, 
a orizontului său dv 

și formarea unei 
specifice timpului, 
cerințe generali 
de activitatea 
caselor de

contribuie 
la lărgire 
cunoștințe 
conștiințe

Aceste cerințe generale sint 
ilustrate de activitatea clu
burilor și caselor de cultură 
din Valea Jiului. De rîndul n- 
cesla. să ne referim la Casa de 
cultură din Petroșani. Intr-un 
fel ea îndeplinește un rol de 
ferment al mișcării culturale 
din municipiu: de aici au pornit 
multe ințialive interesante, s-a 
eăulat ca activitatea să fie re
glată după munca, timpul liber 
și trebuințele omului care-și gă-

sește in fiecare zi ceva care 
•>ă-l «fragă, de la expoziții pină 
la tu liuni tematice moi < nm- 
ph'xe (de naluiă economică, i- 
doologiiă, nrlistiră ele.). Despre 
orientarea de principiu șl do 
fapt < arc guvernează întreaga 
«(livitalv a Casei de cultură clin 
Petroșani considerăm că este 
grăitoare opinia Iov. Gheorghe 
Ncgram, instructor-melodist, ca
re ne mărturisea printre allele 
< li primează acțiunile cu carac
ter economic, un lei de pivot al 
întregii activități.

Acest lapt indică o 
adine ă și nuanțată a 
viața omului poartă 
profesiunii sale iar 
sale din timpul liber se îndreap
tă preponderent către lărgirea 
slerei sale de cunoștințe profe
sionale. Raționamentul a stat la 
baza unor acțiuni diverse din 
«are notăm cuprinzătoarea Ex
poziție a realizărilor economice 
și sociale din Valea Jiului, 
„Ziua brigadierului" — schimb 
de experiență in care s-a ana
lizat cu pertinență munca mi
nerilor și perspectivele ei — 
diverse conferințe și expuneri 
(„Productivitatea, factor determi
nant in îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan").

Un alt capitol bine susținut de 
către Casa de cultură este edu
cația politico-ideologică. S-a 
pornit de Ia un fapt de care 
ne convingem zi cu zi : cetățea
nul este chemat să-și spună cu-

înțclegcre 
lucrurilor: 
amprenta 
ocupațiile

s-a

vintul In lot ceea ce se hotă
răște și înfăptuiește In |nra 
nonstifi, cu alic cuvinte, munca 
și conducerea colectivă. In acest 
sens, acțiunile de popularizare 
sau i'Xplk ilare n politicii parti
dului și stalului este de o marc 
însemnătate. Cincinalul înainte 
do termen — ciclu de ar tiuni 

, expuneri, conferințe, dezba
teri și mosc rotunde privind po
litica internă și externă au tost 
viu organizate și s-nu dovedit 
eficiente, lapt care a convins 
de necesitatea lor.

Casa de cultură a inițiat și 
schimburi de experiență intre 
iu liviști pe tărimul culturii In 
Valea Jiului, a fost dezbătută și 
problema cărții și bibliotecii, 
modalitățile de atragere a citito
rului.

Sub raport artistic sc desprin
de o lot atlt de bună orientare, 
in primul rînd de educație ar
tistică (ciclul tematic „arta și 
viața", periodicele proiecții do 
filme despre artă etc.) și apoi 
activitatea artiștilor amatori 
(„Cînlec, zimbet, voie bună", 
„Cintă Jiul și Parîngul*', specta
cole la care au contribuit tara
ful, soliștii, fanfara).

Ce se are în vedere în pers
pectivă î

— Susținerea în continuare a 
acțiunilor cu caracter economic 
și ideologic cărora Ie vom acor
da o mai susținută atenție și te
meinică pregătire — spunea Gh. 
Negraru. Este și o primă garnn-

țio a eficienței lor, a dou 
Incul organizării, In întreprin
deri, cămine niun< Horești, In 
primul rînd, și cele de un mai 
larg ecou la Casa do culturii. In 
domeniul artistic munca noastră 
se îndreaptă către pregătirea u- 
nor evenimente culturale in în- 
timpinnroa zilei de 23 August și 
a celei de-a XXV-a aniversări a 
Republicii. Vom participa la un 
festival al filmului do turism 
(„Hercules ’72") la Băile Mereu- 
lane. Iu concursul republican al 
brigăzilor de agitație (de la I 
august organizăm o stagiune a 
brigăzii artistice, cu program, 
la cinematograful „7 Noiembrie" 
prccedînd timp de 10 -15 minute 
filmul), la concursul de n 
populară și altele.

Din activitatea cotidiană 
desfășoară la Casa de cultură 
din Petroșani se desprinde com
plexitatea și seriozitatea, o po
zitiva notă de profesionalitale 
(in sensul depășirii diletantismu
lui), justa îmbinare a probleme
lor dc interes mai restrins cu 
cele generale. Fără îndoială că 
rațiunea existenței ei se justifi
că be deplin, fiind un important 
instrument de educare și infor
mare a locuitorilor din Petro
șani, în același timp fiind o in
stituție artistică cu indubitabil 
prestigiu.

T. SPATARU
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UN INSTRUCTIV CONCURS

Studiul magnetoscopic

al defectelor

ln Franța s-o pu» la punct 
un oporat denumit mefalosco- 
pul „DFR" caro permite detec
tarea defectelor pieselor din 
metale feroase. Dacă, după 
ce au fost mognetizate,. piese
le supuse controlului nu ou de
fecte, liniile de forță care 
circulă in interior ou o distri
buție regulată. In cazul unui 
defect care taie direcția cim- 
pufui magnetic, liniile de for
ță sini deformate și întretaie 
suprafața piesei. In consecin
ță se produce o perturbare a 
cimpului magntic superficial, 
înainte de a magnetizo piesa 
care trebue controlată, se pre
sară pe co o pulbere din par
ticule magnetice, denumită re
velator. Atunci cind piesa are 
defecte, fiecare particulă se 
deplasează in momentul apli
cării unui cimp magnetic și 
ospectul pulberii se modifică. 
Astfel, se poate constata dacă 
piesa prezintă defecte in in
teriorul său, localizindu-le. 
Metaloscopul permite detec
tarea rapidă a defectelor si
tuate la o adincime de maxi
mum 15 mm de la suprafață, 
indiferent de greutatea, forma 
și dimensiunile piesei studiate.

nul Joseph I. Brady au adus 
argumente matematice in fa
voarea existenței celei de-a 
10-a planete a sistemului nor- 
tru solar, ca urmare o studierii 
cometei Halley. Planeta ipo
tetică, a cărei existență a fost 
prezisă de mai mulți ani, ar fi 
de trei ori mai mare 
Saturn și s-ar roti in 
Soarelui la o distanță de 
liarde km. Perioada sa
revoluție or fi de circa 600 ani 
tereștri.

Hormon folosit

în tratamentul

cancerului

Gheață precristalină și

apă solidă

UȘILE CONTA
pionier al 

materialiste
psihologiei 

din România
spe- 

Conta

deed 
jurul 

9 mi- 
de

S.U.A. se studiază un hor- 
mosculin (calusteronul), 
poate fi folosit în trata- 

ovansat al

De ce crește masa

Pămintului
Pămintului a crescut 

sută in cursul ultimilor 
afirmă

Masa 
cu 1 la
500 milioane de ani, 
savantul sovietic Kiril Fiorenski.
Afirmația sa are ca sprijin mă
surătorile făcute in numeroase 
puncte ale Pămintului pentru 
determinarea cantității de prof 
meteoritic și de meteori care 
cad pe planeta noastră in 
fiecare an. In calculele sale, 
Fiorenski a ținut seama și de 
masa pe care o pierde Pămîn- 
tul ca urmare a difuzării în at
mosferă a ionilor unor ele
mente. Bilanțul acestor feno
mene cu efecte conlraril este 
pozitiv, din el rezultind creș
terea de masă anunțată 
pămintului.

o

In 
mon 
care 
meniul cancerului
sinului. In urma testării noului 
medicament, in cazuri la care 
nici unul din tratamentele o- 
bișnuife nu reușise sâ înceti
nească evoluția bolii, s-au în
registrat ameliorări pe dure
le variabile la un procentaj 
de 63,6 la sută din numărul 
total de bolnave tratate. In 
cazuri similare, administrarea 
testosteronului a produs amelio
rări similare la numai 21,5 
ia sută, iar in ce privește re
gresiunea leziunilor la un caz 
din două.

Tehnici cosmice în
sprijinul medicilor

Deși nu a făcut studii 
cialc de psihologie, V. 
(1845—1882) a acordat spațiu 
larg în opera sa acestei știin
țe. una din lucrările sale. TEO
RIA FATALISMULUI — fiind 
aproape in întregime dedicată 
tratării problemelor de psiholo
gie. puțind fi astfel considerată 
prima lucrare de psihologie 
materialistă din țara noastră. 
De altiel, autorul insuși regreta 
— dnpâ cam ne informează Ana 
Conta Kerbach in , Biografia lui 
V. Conta" — că nu și-a intitu
lat această lucrare ÎNCERCĂRI 
DE PSIHOLOGIE. Teze și idei 
psihologice intilnim și in alte lu
crări ale sale (INTRODUCERE 1N 
METAFIZICĂ. BAZELE META
FIZICII. ele.), dar numai in TE
ORIA FATALISMULUI acestea 
sint tratate extensiv și sistema
tic.

Principalele întrebări cărora 
Conta le dă răspuns in lucrarea 
amintită sint : NATURA FENO
MENELOR PSIHICE ; DETER
MINISMUL FENOMENE1 OR 
PSIHICE; ASPECTUL GNOSEO
LOGIC AL PSIHICULUI.

Abordind teza naturii fenome
nelor psihice. Conta combate pe 
de o parte pe idealiști, care sus
țineau caracterul supranatural 
al psihicului, dar ii critică și pe 
materialiștii vulgari susținind 
răspicat și cu argumente din do
meniul științelor naturii (in 
special al fiziologiei sistemului 
nervos) că .sufletul nu e alt
ceva decît proprietatea creieru
lui’ și că __ nu este o secre-
țiune, ci o FUNCȚIUNE și toc
mai de aceea el este NEMATE
RIAL".

Analizind in continuare și 
alte aspecte ale naturii psihicu
lui, Conta ajunge să susțină i- 
de a avansată pentru timpul său 
cu privire la corelația 
structură și funcțiune
că „Forțele psihice sint ajunse 
la cel mai înalt grad de dezvol
tare la om, pentru că mecanis
mul creierului omenesc este

de

Oamenii de știință numesc 
astăzi „produse secundare ale 
cosmonauticii" acele noi dez
voltări tehnice care, inițial, fu
seseră destinate exclusiv cos- 
monauților. Medicina este a- 
ceea care profită cel mai mult 
de pe urma tehnicii cosmonau
tice. Astfel, unii medici din 
R.F.G. au putut stabili, cu aju
torul unui aparat medical des
tinat cosmonauților (așa numi
tul „analizator al singelui"), că 
in globulele albe ale bolnavilor 
de leucemie se găsesc canti
tăți neobișnuit de mari de zinc 
și titaniu. Cu ajutorul acestei 
metode noi de analizare a 
singelui se încearcă, ceva mai 
devreme, a simptomelor de can
cer. O altă metodă se sprijină 
pe folosirea razelor laser și 
este experimentată la ora actu
ală pe animale, făcind posibil 
un control riguros continuu al 
anumitor procese metabolice 
moleculare. Aparatura care ser
vea inițial la detectarea de că
tre cosmonauți a unor particu
le extrem de fine, provenite 
din meteoriți, a fost intre timp 
transformotă de tehnicieni și 
medici intr-un mijloc extrem de 
sensibil de înregistrare a func
țiilor cardiace. Acest „Balisto- 
cardiograf” pare să întreacă 
în materie de precizie chiar și 
electrocardiografie utilizată pină 
acum.

Doi cercetători de la Univer
sitatea din Chicago afirmă că 
au preparat apă solidă amor
fă, complet lipsită de germeni 
cristalini. Aceasta o diferen
țiază de preparatele de „ghea
ță vitroasă” obținută de alți 
autori. Stratul de apă solidă 
obținut este transparent dar 
imperfect din punct de vedere 
optic. El dă o diagramă de ra
ze x caracteristică stării amor
fe. O asemenea formă de apă 
solidificată este interesantă din 
punct de vedere al cercetări, 
deoarece ea furnizează un mo
del pentru apa lichidă.

Telefoane

perfecționate
cizcază că sistemul nervos, „are 
rolul de a stabili relațiunca, le
gătura cea mai slrin.să Intre a- 
nimal și lumea exterioară". A- 
șadar, din capul locului, cl alri- 
bule psihicului funcție gnoseo
logică. care se realizează prin 
intermediul tuturor proceselor 
psihice, pe care Conta le divi
zează tn „percepțluni de întîiul 
grad" și „percepțluni de al 
doilea grad" care, I 
științei moderne, ar 
senzorială și treapta 
cunoașterii.

Încercarea lui de 
gindirea doar prin „Jocul forțe
lor fizice, chimice și fiziologi
ce", ignorind rolul factorilor 
sociali, rolul muncii și al lim
bajului este lipsită de temei ști
ințific. Viciul fundamental al 
teoriei sale a „întipăriturilor" 
este acela că nu a reușit să dea 
o explicație științifică saltului 
calitativ al formării gindi- 
rii, explicație pe care psiho
logia științifică din zilele noas
tre o dă pe baza teoriei despre 
cele două sisteme de semnali
zare și în lumina principiului 
dialectic al salturilor calitative.

în afară de problemele esen
țiale de mai sus, în opera filo
zofică a marelui ginditor român 
iși găsesc locul și alte teme de 
psihologie : metodele de cer
cetare ale acestei discipline (și 
în special INTROSPECȚIA și 
EXPERIMENTUL), ANIMISMUL 
PRIMITIV, ÎNȚELEGEREA, ME
MORIA. VOINȚA, IMAGINA
ȚIA, ele. Nu ne-a stat insă nici 
in putință și nici in intenție o 
discuție exhaustivă a lor. Ci 
am dorit doar să punctăm cîteva 
din tezele și ipotezele sale pri
vitoare la ienomenele psihice, 
teze care constituie pietre de 
temelie la edificiul psihologiei 
științifice materialiste din țara 
noastră, acelea prin care auto
rul lor a lost un precursor și 
un pionier al acesteia.

„percepțluni de
în limbajul 
ii treapta 

i logică a

„Cartea medicală în sprijinul 
cadrelor medii tehnico-sanitare**

Sub îndrumarea Comitetului orășenesc U.T.C. Vulcan 
se desfășoară de cîteva zile, concursul pe tema : „Cartea 
medicală in sprijinul cadrelor medii tehnico-sanitare" 
la care participă un însemnat număr de tineri și tinere din 
cadrul Spitalului,policlinicii, circumscripțiilor și unităților 
sanitare din localitate.

Concurenții cei mai buni care se vor clasa pe primele 
trei locuri, vor reprezenta orașul Vulcan la faza județeană 
ce se va desfășura la Deva, în cursul lunii august.

Antrenarea personalului mediu tehnic sanitar în aceas
tă acțiune contribuie nemijlocit la ridicarea pregătirii lui 
profesionale și afirmarea acestuia pe linia îmbunătățirii a- 
sistenței sanitare a populației.

La prima expoziție de tele
foane de la Munchen (R.F.G.), 
au fost prezentate ultimele nou
tăți. Foarte practic pentru cei 
plecați in vacanță este un tele
fon care la numirea unui anumit 
cuvînt dintr-un cod, redă toate 
informațiile acumulate in timpul 
absenței posesorului. O altă in
venție poate servi la suprave
gherea copiilor lăsați singuri 
acasă. Părinții trebuie doar să 
formeze numărul de telefon. La 
primul semnal, două furci ridi
că receptorul timp de 30 de 
secunde, suficient pentru ca 
părinții aflați în altă parte să 
poată auzi tot ce se petrece 
in camera copilului.

de-a 10-a planetă

sistemului solar

Ion DRAGAN

dintre 
arătind

oriental și 
Cu totul

grup de specialiști ame- 
condus de matematicia-

a explica

La înalta

^HăsțnuuiauL

Dan DUMITRESCU

alta, 
in

deosebită îi 
a fi, de a

intr-adevăr, 
îmi spunea

salariatele, preferă să 
aceste preparate din 
C.L.F. sau de la ali-

Așadar, secția de

a dăruirii
cotă

juns la cel mai înalt grad 
complicațlune".

Caracterul militant al tezelor 
sale împotriva Idealismului este 
formulat de către filozoiul ro
mân in mod explicit și anume 
in preocuparea dc a da lovitura 
de grație acestei filozofii și de 
a o izgoni din domeniu] vieții 
sufletești.

Demonstrarea naturii materia
le a fenomenelor psihice il va 
duce in mod firesc pe Conta 
spre altă problemă esențială cu 
care materialismul se corelează: 
DETERMINISMUL FENOMENE
LOR PSIHICE, pe care el il nu
mește „falalism". desigur dato
rită limbajului filozofic româ
nesc destul de sărăcăcios pe 
vremea aceea. De altfel, Conta 
se simte obligat să explice a- 
cest termen în lucrarea citată, 
precizind că nu are „de a face 
...nici cu fatalismul 
nici cu cel teologic,
altul este fatalismul apărat de 
mine... Aici se dovedește că in 
lume nu sini decît cauze nece
sare care dau naștere tot la e- 
fecte NECESARE".

Determinismul materialist al 
fenomenelor psihice constituie 
cheia de boltă a luptei sate îm
potriva idealismului din psiho
logie precizind că „nu eul meu 
creează lumea exterioară, ci mai 
degrabă lumea exterioară, dă 
naștere prin influențele ei, la 
lumea interioară".

Cu toate limitele și inconsec
vențele. teoria sa despre deter
minismul fenomenelor psihice 
este meritorie iiindcă a pus ba
zele rezolvării științifice a ra
portului dintre lumea obiectivă 
și cea subiectivă (viața sufle
tească). Și aceasta in intenția 
de a stabili legile psihicului.

Cea de a treia problemă, core
lată firesc cu natura materială 
a fenomenelor psihice și cu de
terminismul lor obiectiv, este 
cea a FUNCȚIEI GNOSEOLOGI
CE A PSIHICULUI, implicată în 
mecanismul determinismului. în 
legătură cu aceasta. Conta pre- ce ne serin

Ml 1
m î 
li tj

Li
Ij
fi

După înfățișare, după 
durile mărturisite, 
poți socoti un om în pli

nă maturitate, energic și 
țin dur. Pare mai tinăr,

VOTA

Covrigul cu susan 
pe post de mărunțiș
Duminică, 23 iulie a.c., in 

jurul orei 10 la chioșcul nr. 
G9 ,,Piine“ de la halele din 
Petroșani, desfacerea era pe 
terminate. Gestionara, retra
să in interiorul unității iși 
pregătea monetarul. l.cr 
tejghea un tinerel arțăgos, 
promovat de familie in func
ția de vinzător.

Unul dintre ultimii cum
părători a solicitat o jumăta
te de pline albă, punind pe 
tejghea 5 lei din care urma 
să i se rețină costul mărfii 
in valoare de lei 4,80. Ră- 
mîne insă stupefiat vâzind 
că in loc de rest i se pune 
in față un sfert de covrig, din 
aceia cu susan, in valoare de 
40 bani, care, după părerea 
uimitorului, reprezenta res
tul de 20 bani. Bucățica de 
covrig, neagră, de arsă ce 
era, nu putea satisface cum
părătorul. El a refuzat a- 
cest fel de soluționare a pro
blemei restului de bani ce-i 
reveneau, motiv pentru care 
a insistat să i se restituie în 
numerar restul de 20 bani. 
Nu avem bani mărunți, sus
ținea morțiș tinerelul și a 
împins din nou bucățica de 
covrig in fața cumpărătoru
lui. Refuzi marfa statului ?! 
A mai replicat tăios și cu... 
poantă.

— Da, o refuz și rog res
tul, i s-a răspuns.

Sărind in ajutorul vînzăto- 
rului improvizat, gestionara 
nici pe departe nu era de 
acord cu soluționarea justă 
a neînțelegerii, dimpotrivă 
s-a arătat a fi și mai gro
zavă.

— Puteți să mă reclamați 
unde vreți.

Pină la urmă s-a găsit și 
mărunțișul, in cauză, pe care 
gestionara l-a aruncat osten
tativ în fața cumpărătorului.

Aducem cazul la cunoș
tința conducerii O.C.L. Ali
mentara, care, în repetate 
rinduri. cu prilejul unor se
sizări similare, a comunicat 
ziarului că vinzătorii au 
obligația de a restitui cum
părătorilor restul in nume
rar și nici decum in produse 
nesolicitate. Cu toate acestea 
practicile de felul celor ară
tate mai sus nu au dispărut 
din comerțul alimentar, do
vada că la unitatea nr. 69 
covrigii vechi, nevînduți și 
dinainte secționați in patru, 
aveau destinația precisă de 
a fi plasați cumpărătorilor 
in loc de mărunțișul ce li 
se cuvenea, procede.u care 
nu are ce căuta in comerțul 
socialist.

L DAVID

G ȘANDOR RICZA, strada Libertății 17/2, Vulcan, 
cazul că sînteți nemulțumiți de felul cum adunarea de- 

legaților v-a stabilit contribuția în bani și contribuția în 
muncă puteți face sesizare — în termen de 10 zile de la 
primirea comunicării — la Comitetul executiv al consiliu
lui popular orășenesc Vulcan, care este obligat a vă co
munica rezultatul în termen de 10 zile.

• CONSTANTIN BODESCU, Petrila. Adresați-vă co
misiei de judecată, de pe lingă Consiliul popular al orașu
lui Petrila.

© VASILE TRINCA, E.M. Livezeni. Repartițiile pentru 
spațiile locative destinate salariaților se eliberează de către 
consiliile populare orășenești pe baza propunerilor ce se 
fac de către comisiile de locuințe ce funcționează în cadrul 
unităților economice cu aprobarea conducerii tchnico-admi- 
nistratîvc. In cazul că apartamentul ce vi s-a repartizat 
nu corespunde cu cerințele familiei, depuneți o cerere tip 
la comisia de locuințe a E.M. Livezeni, în măsură să cer
ceteze realitatea de pe teren și în funcție de cele consta
tate Și disponibilități, să adreseze către consiliul popular 
propunerea de schimbarea locuinței.

• MAI MULȚI LOCUITORI DE PE STRADA MA
MELA, Petroșani.

Pentru instalarea noilor cișmele de alimentare cu apă 
a populației de pe strada dv. este necesar să vă adresați, 
in scris, Consiliului popular al municipiului Petroșani. In
formațiile ce ni le cereți, cu privire la modernizarea dru
mului, le puteți obține prin deputatul dv., de la 
de arhitectură și sistematizare a municipiului.

serviciul

© PANAGHIA VLAD, Petroșani. Conducerea 
tivei „Unirea" Petroșani ne informează, că. sînteți 
tă intr-o funcție corespunzătoare cu specialitatea dv. Deoa
rece funcția ocupată de dv. corespunde cu interesele uni
tății unde munciți, cooperativa nu vă poate soluționa fa
vorabil sesizarea în sensul celor arătate redacției.

coopera- 
încadra-

pu- 
mai 

pasionat, mai ambițios. La 41 
de ani Gheorghe Stănculete, 
șeful secției semiindustrializa- 
te de pe lingă C.L.F. Petroșani, 
cu sediul la Livezeni, neagă 
foarte prompt orice întrebare 
care sugerează oboseala.

— Nu. eu nu obosesc... mă 
asigura in dimineața in care 
am stat de vorbă in curtea 
secției, omul voinic, pe a cărui 
față zimbetul sănătos, plin, nu 
pare a lipsi niciodată. Acum, 
în plin sezon de conservare a 
zarzavaturilor, cind sint soli
citat peste tot n-am timp d" 
odihnă.

Există oare printre noi cine
va care să nu consume zarza
vaturi, intr-o formă sau 
care să nu fie interesat 
desăvirșita funcționare a con
servării acestora pentru iarnă ? 
Evident, nu ! Vara, aducea 
întotdeauna gospodinelor o su
medenie de griji mărunte și 
un surplus de muncă: era se
zonul pregătirii conservelor 
pentru iarnă. Astăzi insă, cea 
mai mare parte a gospodinelor 
mai ales 
cumpere 
unitățile 
mentara.
semiindustrializate de la Live
zeni, vine in sprijinul gospo
dăriei noastre. In timpul verii, 
acest adevărat laborator

nar prelucrează sute de tone 
de legume și zarzavaturi. Sor
tarea zarzavaturilor, spălarea, 
prepararea, umplerea și fier
berea în recipienți sint opera
ții la care GHEORGHE STĂN- 
CULETE, gospodar priceput, 
devenit pe tot timpul anului — 
indiferent de sezon — prepa
rator de conserve, vădește o

atentă preocupare. La sfîrșitul 
dialogului, întrerupt de solici
tările și telefoanele cu bene
ficiarii, pe care nu le prea 
agreează, știam foarte bine de 
ce nu dă semne de oboseală. 
Nu e vorba doar de o vigoare 
fizică, vizibilă pentru oricine. 
O vigoare psihică ' ■ ■ - -
dirijează felul de 
gindi.

— Există un gind 
care mă preocupă, 
Gheorghe Stănculete.

— Materia primă ? Sau for
ța de muncă ? II intreb fiindcă 
știu că varza, castraveții, ar
deiul, țelina și gogonelele, se 
aduc de la mari distanțe, și 
că distanțele astea implică le
gături, deplasări și cite alte 
necazuri.

— Dacă aș putea să rezolv 
eu totul, aș fi cineva / Iar dacă 
stau bine să mă gindesc, nici 
nu e nevoie de un efort deo
sebit : materia primă de peste 
800 mii lei, care prelucrată 
va depăși 3 milioane și jumă
tate lei, e ceva, nu?J Anul 
1971 planul l-am încheiat lajix 
deși am avut 34 000 kg numai 
conserve de varză, castraveți 
și ardei. Anul ăsta secția pre
lucrează pentru iarnă peste 260 
tone varză, 100 tone castraveți, 
40 tone gogonele, 45 tone di
verse și altele. Simplu, ar fi 
așa: marfa ar trebui să-mi vi
nă de-a gata, eu cu forța de 
muncă pe care o am in secție 
s-o pot conserva. Ar fi ideaL

— cum e I
— Eu știu una și buna . l a- 

lea Jiului are nevoie de con
serve pentru iarnă / Are. E» 
bine, noi facem totul pentru 
asta, chiar dacă aducem zarza
vatul de la suie de kilometri, 
cum ar fi Alba lulia, Lugoj, 
Ilia, și alte localități. Pină a- 
cum am pregătit peste 40 tone 
castraveți, 20 tone varză și 3 
tone ardei ■ ■ ■'■ 
conserve pe 
gospodinelor 
putui lunii

, Am putea 
canaturilor care e sinonimă 
uroma, culoarea, dar șt 
respectarea riguroasă a igienii. 
Gheorghe Stănculete a luui mă
suri pentru a evita asemenea 
neglijențe; toate recipientele 
sini controlate riguros înainte 
de a ajunge zarzavaturile in 
ele.

...Pasiunea, dragostea 
meseria aleasă, munca 
tă îndeplinirii sarcinilor 
revin s 
Gheorghe 
satisfacții 
cei mai ■ 
L.L.F-Ullll. L/c^iyui , liu-i UȘUF 
să cuprinzi in cîteva fraze ac
tivitatea unei secții, a unui 
om. mai ales atunci cind el 
este, de aproape 5 ani, „labo
rantul din umbră" al con
servelor ce le găsesc gospodi
nele în toate nuigazinele din 
localitățile Văii Jiului Fieeav 
zi, in felul ei, 
de preocupări 
de acum, cind 
tru iarnă sfnt 
daugă cele peste 100 tone 
urmează sâ fu < rmwvate 
prima decadă a

Gheorghe Stănculete, pentru 
care munco ca o face este fru
moasă, pasionantă — cum 
mărturisea .• ta datorie.

iuți. Sint primele 
care le oferim 

chiar de la ince- 
august.
cita calitatea zar-

vu 
cu

pentru 
dărui-

ce 
secției, i-au adus lui 
e Stănculete și multe 

situindu-l printre 
buni salar uiți ai 
Desigur, nu-i ușor

a fost marcată 
specifice. Celor 
pregătirile pen
ta co», h se fl

ee 
to

lunii august.
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Celei de-a 18-a Conferințe 
internaționale împotriva 

bombelor atomice
și cu hidrogen

Gensuikyo
îmi este deosebit de plăcut

ca, in numele Consiliutuu de
Stat cn HcpuDiicn boc,-iahstc
Homaru:i și al meu pci
sâ vă adresez dumne;.v>oastrâ.
parucipanu ia cea ac-a 18-a
Contor înță internațională î na
potrivii bombelor atomice și cu
hidrogien — Gensuikyo - un
cordial salut, precum șii cele
maj sincere urări de suc<

Acțiunile Și activitățile 
fășurate în ultimii ani 
Consiliul japonez, 
bombelor atomice și cu hidro
gen — Gensuikyo — s-au im
pus ca o contribuție majoră la 
lupta popoarelor de pretutin
deni împotriva imperialismului 
și a politicii acestuia de agre
siune. dominație, forță și dic
tat, pentru instaurarea 
climat de pace, securitate 
colaborare internațională.

înfăptuirea dezarmării 
nerale Și totale și. în primul 
rind, a celei nucleare este 
astăzi dezideratul principal al 
întregii umanități și, de aceea, 
este imperios necesar ca toate 
statele să-și asume răspunde
rea față de propriile popoare, 
do toate națiunile lumii de a 
acționa în mod practic pentru 
realizarea unor programe con
crete menite să ducă la lichi
darea cursei înarmărilor. în
ghețarea și reducerea treptată a 
bugetelor militare, stoparea 
producerii de armament și în
deosebi a armamentului nu
clear. a altor mijloace de ex
terminare în masă, distrugerea 
acestor arme sub control in
ternational. lichidarea bazelor 
militare străine și retragerea 
trupelor de pe teritoriile altor 
state, reducerea treptată a e- 
feetivelor militare naționale, 
crearea condițiilor necesare 
desființării blocurilor militare.

Doresc să reafirm și cu a- 
cest prilej că România va face 
totul pentru a-și aduce con
tribuția activă la înfăptuirea 
dezarmării generale și, în pri
mul rind, cea nucleară.

des- 
de 

Împotriva

unui 
Și

Este, totodată, convingerea 
noastră fermă că pentru în
făptuirea dezarmării generale, 
și în primul rind a celei nu
cleare, este necesară intensifi
carea activității politico a tu
turor forțelor progresiste, anti- 
imperialiste, se impune ca po
poarele să-și ridice glasul cu 
toată puterea pentru atingerea 
acestui țel primordial al în
tregii omeniri.

In mod statornic, Republica 
Socialistă România Se pronun
ță pentru lichidarea focarelor 
și surselor de încordare în 
lume, pentru soluționarea pro
blemelor litigioase dintre state 
pe calea tratativelor.

Mă folosesc de această oca
zie pentru a exprima încă o 
dată solidaritatea și sprijinul 
nostru total față de cauza eroi
cului popor vietnamez — e- 
xemplu nepieritor de eroism și 
abnegație —. a popoarelor 
cambodgian și laoțian. Consi
derăm imperios necesar ca 
S.U.A, să pună capăt agresiu
nii, să-și retragă trupele din 
Peninsula Indochinezâ, iar po
poarele indochineze să fie 
lăsate să-și hotărască singure 
soarta, urmînd căile de dez
voltare care le socot necesare, 
conform năzuințelor lor. Ne 
exprimăm speranța că relua
rea tratativelor de la Paris va 
duce la o soluție politică 
care să țină seama de cerințe
le și năzuințele popoarelor 
vietnamez. laoțian și cam
bodgian, pentru independență, 
pentru o viață liberă.

Urînd încă o dată succes de
plin lucrărilor Conferinței dum
neavoastră, doresc să reafirm 
hotărîrea poporului român de a 
milita cu consecvență și în viitor 
pentru unirea într-un singur 
șuvoi a celor mai largi forțe 
antiimperialiste. în lupta pen
tru triumful idealurilor 
libertate și independență 
ționalâ. împotriva imperialis
mului. pentru pace, înțelegere 
si colaborare între popoare.

de 
na-

NICOLAE CEAUȘESCU, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România
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Pe agenda lunii august

Numeroase manifestări cultural-ariistice

Moscova
A

Încheierea primei seswni 
a Comisiei mixte 

sovicto-ainericanc
Comitetele județene de cul

tură și educație socialistă or
ganizează și in această lună 
numeroase manifestări, cul- 
lural-artistice de masă. Con
semnăm o parte dintre aces
tea : Sn județul Alba, fn de
corul pitoresc al localității 
Oașa, de pe valea Sebeșului, 
va avea loc „Sărbătoarea 
muncitorilor forestieri*, pri
lej de cinstire a muncii lor 
harnice: localitatea Monea- 
sa, din județul Arad, va 
găzdui cea de-a patra ediție 
a Festivalului cîntecului, jo
cului și portului popular din 
Țara Zarandului, ținut in 
care s-au păstrat, în forma 
lor autentică, multe dintre 
datinile și tradițiile strămo
șești. Cea de-a doua e- 
diție a „Cîntecului munți
lor" va reuni la Lainici me
sageri ai folclorului din rc-

giunca premonlană și mon
tană a masivului Paring, iar 
la Tismana se va ține o nouă 
ediție a Festivalului cîntccu- 
lui, jocului și portului popu
lar din Gorj.

Locuitorii stațiunilor mon
tane de pe Valea Oltului, 
precum și numeroși oameni 
ai muncii veniți la odihnă 
pe aceste meleaguri, vor pu
tea urmări, între 3 și b .au
gust, la Călimănești, progra
mele artistic ce vor fi pre
zentate in cadrul Festivalu
lui folcloric inter județean 
„Cintecele Oltului". Ca și in 
anii precedenți, pe scena sa 
vor evolua cele mai repre
zentative ansambluri și for
mații artistice de amatori, din 
vetrele folclorice situate de-a 
lungul Oltului.

In localitățile din apropie
rea muntelui Ceahlău vor fi

folclorice „Cin- 
voie bună" (Boto- 
„Cintă de răsuna 

(Tecuci), „Mindră 
Prahova" (Ploiești), 

folclorului co-

inițiale nuinijesiări care cu
prind in programele lor fru
moasele datini, obiceiuri și 
legende ale oierilor.

Serbările 
tece și 
șani), 
lunca" 
floare-i
festivalurile 
drenase (Valea Lupului, ju
dețul Satu 
fanfarelor 
Caraș-Severin). 
cîmpenească — 
Sărmaș1 
Mureș), precum și festivalu
rile de muzică ușoară 
taliv ialomițean' 
gust, 
alb* 
completează tabloul deosebit 
de. bogat al activităților cul
tural-artistice ale acestei luni.

(Agerpres)

Mare) și cel-al 
(Anina. județul 

petrecerea 
..Praica la 

(Sărmaș, județul

Amara), și 
(4-16 august,

,Por- 
(7-13 au- 
„Nufărul 

Tulcea)

Minerii țării
raportează succese

Do pe întreg cuprin
sul țării sosesc vești 
despre succesele cu ca
re minorii înlîmpină săr
bătoarea lor.

• Colectivul brigăzii 
duse de Ștefan Vintilă de la ex
ploatarea Ploștina a înscris în 
bilanțul activității pe luna iu
lie 470 metri liniari betonați in 
galerii. Cota respectivă este cea 
mai înaltă cunoscută la astfel 
de lucrări în bazinul de lignit al 
Văii Molrului șl în țară șl în
trece de 2,3 ori pe cea stabilită 
în graiicul de producție al bri
găzii.

© Minerii de la exploatarea 
Somova, județul Tulcea, anunță 
că au îndeplinit planul produc
ției globale și mariă pe prime
le 8 luni ale anului — succes 
pe care îl dedică apropiatei săr
bători a „Zilei minerului".

© Colectivul exploatării 
niere Baia Sprie a extras 
subteran suplimentar 17 000 
ne minereu, îndeplinind planul
pe 7 luni Ia acest indicator în
că la sfîrșitul decadei a doua 
a lunii iulie.

Se îmbogățește necontenit salba hotelurilor turistice
In numeroase localități din ța

ră s-au deschis în ultimele luni 
numeroase hoteluri, moteluri, ho
nuri turistice și campinguri.

Printre noile hoteluri se află 
acelea de la Satu Mare, Miercu
rea Ciuc, Vaslui, Geoagiu-Bă:, 
Oituz și Măgura (pe șoseaua 
Oituz-Brașov), Pădurea Băița, 
județul Ilfov, Săliște, județul Si
biu, honurile „Pescarilor" pe Va
lea Arieșului, „Cetatea Dezno”,

s-<
județul Arad, honul „Morilor", 
lingă Hirșovo, Dumbrava Sibiu
lui, complexele turistice Voina și 
Sighetu Marmației și multe alte
le.

Asemenea construcții se mai 
fac la Fintînele, lingă viitoarea 
hidrocentrală, la Băile Felix, Bor- 
șa, Rm. Vilcea, Rădăuți, Buftea. 
Slănic Moldova, în Delta Dună
rii și în numeroase alte localități 
și puncte turistice.

In Capitală s-au deschis, toto
dată, șantierele a 3 mari hoteluri 
turistice. Unul dintre acestea, ca
re se ridică la intersecția străzii 
Mihai Eminescu cu Calea Doro
banți, va avea 18 nivele, iar un 
altul, ce va fi 
intersecției Bd. Republicii-str. Ar- 
menescă va avea 13 etaje. Toto
dată, in vecinătatea Casei Scîn- 
teîi se clădește un hotel-școală 
cu 500 de locuri.

amplast în zona

MOSCOVA 1 (Agerpres). — 
Marți, s-a încheiat la Moscova 
prima sesiune a Comisiei mixte 
soviolo-americano în probleme
le comerțului, relatează aqenția 
TASS.

După cum se arată intr-un co
municat oficial, „convorbirile au 
avut un caracter de lucru con
structiv și au contribuit la cla
rificarea reciproca și apropie
rea pozițiilor în problemele dez
bătute".

Cele două delegații au exami
nat probleme legale de înche
ierea acordului comercial intre

U.R.S.S. și S.U.A. — caro s.î cu
prindă clauza națiunii ceh-i mai 
favorizate. Părțile ou procedai 
la un schimb de opinii privind 
participarea la înfăptuirea unor 
proiecte industriale comune, a- 
cordarea reciprocă do credite, 
reglementarea deconturilor
lcnd-lcase, transporturile mari
timo și alto probleme.

înțelegerea privind crearea 
Comisiei mixte soviclo-ainerica- 
ne in problemele comerțului a 
fost realizată între conducăto
rii U.R.S.S. și președintele S.U.A. 
Richard Nixon, in mai 1972.

Intilnire L. Brejnev
MOSCOVA I (Agerpres). — 

Agenția TASS anunță că Leonid 
Brejnev, secretar generai al 
C.C. al P.C.U.S., s-a întilnit, 
marți, cu Erich Honecker, prim- 
secretar al C.C. al P.S.U.G., care 
se află într-un scurt concediu

E. Honecker
de odihnă în Crimcca. Cu acest 
prilej, a avut loc un schimb de 
păreri în probleme ale dezvoltă
rii relațiilor dintre P.C.U.S. și 
P.S.U.G., dintre popoarele 
U.R.S.S. și R.D.G., precum și în 
alte probleme de interes comun.

FAPTUL 
DIVERS 

PE GLOB
CONDAMNAT IA... 123

ANI ÎNCHISOARE

NEW YORK fu localitatea 
amoritana Upper Marlboro, 
statul Maryland, a începui, 
luni, procesul Intentat Iul 
Arthur Bremer, autorul aten
tatului coinls la 15 marile îm
potriva guvernatorului Alaba 
mei. George Wallace. Prima 
fază a dezbaterilor — selec
ționarea juriului -- a fost in 
chelală in mal puțin de o o- 
ră. De altfel, este de așteptat 
ca procesul să dureze aproxi
mativ o săplămină. împotri
va lui Bremer au fost pronun
țate 17 capele de acuzare. In 
cazul în care aceslea vor fi 
considerate întemeiate, Bre
mer va fl condamnat la... 123 
ani închisoare.

VIOAR \ STRADIVARIUS

MIERCURI 2 AUGUST

Soarele răsare la ora 5,04 și 
apune la ora 19,39. Zile trecu
te din an — 215. Zile rămase 
— 151.

CURT

Guvernul vest-german 
va examina problema 

relațiilor cu R. P. Chineză
BONN 1 (Agerpres). — Ser

viciul pentru presă și infor
mații de la Bonn a anunțat că 
guvernul federal va examina, 
într-un viitor apropiat, proble
ma relațiilor dintre R.F. a 
Germaniei și R.P. Chineză,

transmite agenția DPA. Reuniu
nea cabinetului va avea loc 
după rcînloarcerea din vacan
ță a cancelarului federal Willy 
Brandt și a ministrului 
externe. Walter Scheel.

Demisia guvernului din Guyana
GEORGETOWN I (Agerpres). 

— Toți cei 16 miniștri din cabi
netul de ia Georgetown și-au 
prezentat luni noaptea demisiile 
penlru a permite președintelui 
tării, Arthur Chung, numirea u- 
nui nou guvern — anunță agen
ția Reuter. O declarație oficia-

de

NEW YORK O nouă vioară 
Stradivarius va fi scoasă la 
licitație la New York. Pose
sorul acesteia, membru al li
nei orchestre dintr-un bar 
din San Francisco a anunțat 
că a cumpărat vioara în urmă 
cu 19 ani, cu 2 500 de dolari, 
dintr-un magazin de instru
mente muzicale vechi. Vînză- 
torul l-a asigurai că inscrip
ția de pe instrument ..Anlo- 
nins Stradivarius, Cremonesis, 
1731” este falsă. Ulterior, ca
litățile impecabile ale instru
mentului l-au convins pe po
sesor dar și pe specialiști, că 
vioara se numără printre pu
tinele care au ieșit din ale 
lierul marelui făurar italian 
în. ultimii săi ani de viață.

15, dată publicității în capitala 
Guyanei, menționează că premi
erul Forbes Burnham urmează 
să anunțe în scurt timp compo
nenta noii echipe ministeriale.

Ultima schimbare de guvern 
din Guyana a avut loc in febru
arie 1969.

SENZAȚIONAL !

Ședința Consiliului de Securitate
NEW YORK 1 (Agerpres). — 

In cadrul ședinței Consiliului de 
Securitate, consacrată examină
rii raportului secretarului gene
ral al O.N.U., Kurt Waldheim, 
referitor la situația din Namibia 
au luat cuvînlul reprezentanții 
Iugoslaviei, Somaliei și Nigeri
ei, care au condamnat refuzul 
autorităților rasiste din Repu
blica Sud-Africană de a respec
ta holărîrile Organizației Nați-

anilor Unite privind acordarea 
imediata a dreptului la autode
terminare poporului namibian.

—
Aviația S.U.A. 
a bombardat 

din nou orașul 
Haifong

NEW YORK Cinci Indivizi 
înarmați, deghizați în oameni 
de afaceri, au efectuai, in 
noaptea de duminică spre 
luni, unul dintre cele mai 
senzaționale hold up-uri din 
New York. Ei au reușit să 
se strecoare în Hotelul ..Pia
za" și. după Imobilizarea per
sonalului și a clienților a- 
flați în holul acestuia, au 
forțat 20 de seifuri, insușfn- 
du-și conținutul in numerar 
și în obiecte de preț aparți- 
nind hotelului și clienților.

NAVIGATOR SOLITAR

BONN Stimulat de exemplul 
lui Sir Francis Chichester, un 
navigator solitar vest-german 
în vîrstă de 65 de ani este pe 
punctul de a încheia ocolul 
lumii, în mai puțin de zece 
luni. Angajat în această ac
țiune temerară la 6 septem
brie 1971, dr. Jurgen Meier, 
originar din Munchen, a tra
versat fără escală Atlanticul 
în 59 de zile, apoi, navigind 
prin canalul Panama, a tre
cut Oceanul Pacific, sărbăto- 
rindu-șl cea de-a 65-a aniver
sare la bordul ambarcațiunii 
sale cu pînze — „Paloma", în 
dreptul Capului Bunei Spe
ranțe.

Recent, dr. Meier a semna
lat că se află în dreptul in
sulelor Azore și că speră să 
ajungă acasă la Începutul lu
nii septembrie.

HANOI 1 (Agerpres). — A- 
genția V.N.A. informează că, 
luni, aviația Statelor Unite a 
bombardat din nou orașul Hai
fong, lansînd peste 100 bombe 
asupra cîtorva cartiere populate 
ale orașului. Au căzut numeroa
se victime din rîndul populației 
civile și au fost distruse, par
țial sau total, în jur de 400 de 
case de locuit, o școală elemen
tară, un templu budist, un ma
gazin alimentar și o piață. A- 
genția V.N.A. precizează că a- 
cesta este al treilea atac între- 
ptins de aviația americană asu
pra Haifonguluî în cursul ulti
melor 3 zile,

Senatul american a adoptat 
luni seara cu 75 de voturi (con
tra 9) un amendament la legea 
privind vînzările de armament. 
Amendamentul, prezentat de se
natorul democrat Henry Jack- 
son, autorizează livrarea de ar
mament Israelului într-un volum 
nelimitat.

+ însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Republicii Socialiste 
România la Aden, Ion Neagu, a 
fost primit de președintele Con
siliului Prezidențial al Republicii 
Democratice și Populare a Yeme
nului, Salem Robaya Aii. Cu a- 
cest prilej, a avut loc o convor
bire cu privire la bunele rela
ții dintre cele două țări și la 
perspectivele lor de dezvoltare.

Referindu-se, într-un inter
viu acordat ziarului austriac 
„Salzburger Nachrichten", la a- 
legerile anticipate din R.F. a 
Germaniei, președintele Parlidu
lui libcr-democrat, Walter 
Scheel, a afirmat că P.L.D. do
rește să continue cooperasca lo
ială cu Partidul social-democrat, 
prezidat de cancelarul 
Brandt.

Intr-o declarație făcută la 
Institutul pakistanez pentru pro
bleme internaționale, președinte
le Zulfikar Aii Bhutto a arătat 
că acordul de la Simla consti
tuie punctul de pornire pentru 
stabilirea unei păci juste și du
rabile între India și Pakistan.

de
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9,55 Publicitate;

WillySr. informații utilitare

EVENIMENTE

© 1808 — S-a născut cărtu
rarul Simion Bărnuțiu (m. 1864) 
< 1891 — A fost creat Parti
dul Social-Democrat Bulgar 
(transformat în 1919 în P. G, 
Bulgar) @ 1940 — A fost con
stituită Republica Sovietică 
Socialista Moldovenească ©
1945 — A fost semnat Acordul 
de la Potsdam de către U.R.S.S. 
S.U.A. și Marea Brilanie ©
1946 — A fost creată Federa
ția Mondială a Asociațiilor 
pentru Națiunile Unite.

mergem
Expoziții. In foaierul Casei 

de cultură sint deschise Expo
ziția realizărilor social-econo- 
mice din Valea Jiului și expo
ziția de pictură, grafică și 
sculptură a artiștilor plastici 
din Petroșani și Deva.

Casa de cultură Petroșani. 
La ora 19 la clubul căminului 
E.M. Livezeni va fi prezentată 
in cadrul temei ,,Documente 
ale Conferinței Naționale a 
parlidului" expunerea „Pregă
tirea forței de muncă și creș
terea nivelului de trai al popu
lației".

9,00 Deschiderea emisiunii. 
Telex ; 9,05 
rc-rar elvețian ; 9,25 O 
ță pentru o idee — „ 
tinu (II); ~ ’
10,00 Curs de limba rusă. Lec
ția a 8-a; 10,30 Steaua pola
ră. Elevi și “ucenici; 11,00 Te- 
lecinemateca pentru copii i 
Corabia „Pasărea albastră". 
Medalion Dusan Vskotic:
12.30 Telejurnal; 17,30 Des
chiderea emisiunii de după- 
amiază. Curs de limba ger
mană — lecția a 7-a ; 
18,00 Muzică — Emisiune de ac
tualitate muzicală ; 18,25 Timp 
și anotimp în agricultură ; 18,55 
Noutăți cultural-artistice; 
19,10 Tragerea Pronoexpres ; 
19,20 1 001 de seri; 19,30 Te
lejurnal. Holărîrile Conferin
ței Naționale a parlidului — 
cauză a întregului popor; 
20,00 O floare din Bihor : FIo- 
rica Duma; 20,15 Telecinema- 
teca : „Frica iese din ascun
ziș" In rolul principal Antho
ny Perkins ; 21,55 Secretele ti
nereții. Conferință de presă pe 
marginea recentului simpozion 
internațional de gerialrie;
22.30 „24 de orc".

tație juridică; 11,30 Slăvită fii, 
patria mea ; 12,00 Discul zilei: 
Neil Diamond ; 12,15 Recital 
de operă Elena Dima Toroi- 
man; 12,30 Intilnire cu melo
dia populară și interpretul pre
ferat ; 13,00 Radiojurnal; 13,30 
Estivală — muzică de prînz 
14,00 Compozitorul săptăminii; 
Mihail Jora; 14,21 Muzică u- 
șoară ; 14,35 Estrada artistului 
amator ; 15,00 Buletin de știri; 
15,05 Scene din opera „Polița 
de căsătorie" de Rossini; 15,30 
Muzică de estradă ; 16,00 Ra
diojurnal ; 16,15 Pîrîiaș cu apă 
lină — piese corale; 16,30 Ști
ința la zi ; 16,35 Muzică ușoa
ră ; 17,00 Tinăra generație 
răspunde prezenl; 17,20 Duete 
comice din operete; 17,30Fol
clor muzical năsăudean ; 17,45 
Recital Elena Constantinescu 
și Will Tura ; 18,00 Orele se
rii ; 20,05 Zece melodii profe
rate ; 20,40 Conștiința patrioti
că in acțiune; 20,50 Interpreți 
ai cîntecului popular: Gheor- 
ghe Roșoga și Remus Bistriță; 
21,00 Revista șlagărelor ; 21,25 
Moment poetic; 21,30 Bijuterii 
muzicale; 21,45 Canțonete vo
cale și orchestrale; 22,00 Ra
diojurnal ; 22,30 Concert de 
seară ; 24,00 Buletin de știri ; 
0,03—6,00 Estrada nocturnă.

+ Fidel Castro, prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Cuba, primul 
ministru al Guvernului Revolu
ționar, a primit delegația mili
tară chiliană, condusă de Jose 
Sepullveda, directorul corpului 
de carabinieri, care s-a aflat în 
Cuba cu ocazia sărbătorii na
ționale a acestei țări - Ziua de 
26 iulie.

Marți, s-au deschis 
miyamada, în prefectura 
no, lucrările Congresului 
catelor muncitorilor feroviari. 
Congresul urmează să stabileas
că strategia de acțiune a acestor 
sindicate pentru „ofensiva 
primăvară" a anului 1973.

6,00 Muzică șl actualități ; 
7,00 Radiojurnal; 8,00 Sumarul 
presei; 9,30 Viața cărților ; 
9,50 Muzică ușoară; 10,00 Bu
letin de știri; 10,05 Melodii 
populare ; 10,30 Vreau să știu; 
11,00 Buletin de știri; 11,05 
Formația Kinks; 11,15 Consul-

Teri, temperatura maximă 
aerului la Petroșani a fost de 
plus 25 de grade iar la Paring 
de plus 18 grade. Minimele au 
fost de plus 13 și, respectiv, 
plus 10 grade.

Pentru următoarele 24 de 
ore: Vreme instabilă cu cer 
variabil. Vor cădea precipita
ții slabe însoțite de descărcări 
electrice. Vint slab pînă la po
trivit din sectorul sudic.

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

0 Numărul victimelor, al da
unelor provocate de inundațiile 
din Filipine continuă să crească. 
Potrivit ultimelor informații, nu
mărul persoanelor care și-au 
pierdut viața se ridică la 600. In 
același timp, alic două milioane 
au rămas fără locuințe.

0 Un grav accident s-a pro
pus intr-o mină de cărbuni si
tuată la 40 km de orașul austra
lian Brisbane (statul Queens
land)). Ca urmare a două puter
nice explozii, 17 mineri și-au 
pierdut viața. In același timp, 
zece persoane au fost rănite. La 
mai multe ore după producerea 
exploziilor, galeriile continua să

< Luînd cuvîntul în Congres, 
senatorul George McGovern, 
candidat al Partidului Democrat 
la postul de președinte al S.U.A., 
a declarat că uriașele cheltuieli 
militare din ultimii ani consti
tuie principala cauză a inflației 
în Statele Unite.

Ministerul Agriculturii al 
S.U.A. a anunțat, la 31 iulie, a- 
cordarca unui credit de 7,5 mi
lioane dolari Ungariei pentru 
finanțarea achiziționării din 
S.U.A. a unor animale destina
te consumului și de reproduce
re — relatează agenția France 
Presse.

PETROȘANI

angajează urgent:

Condiții de angajare : să posede carnet de conducere cate

goriile A și C.

Informații suplimentare se pot obține zilnic intre orele 7-10, 

de la biroul personal al întreprinderii cu sediul in Petroșani str. 

Republicii nr. 101, telefon 1623.

Mica publicitate
PIERDUT carnet muncitor calificat scria A 17 648/M.M. 

— Rcsteanu Marcel, eliberat de T.C.M.M. Petroșani. Declar

FAMILIILE Marioara și Nicolae Iluza, anunță cu adin- 
că durere încetarea din viață a scumpului lor soț și tată 
Nicolae Huza. Inmormîntarea va avea Ioc azi, 2 august 
1972, din str. Traian Vuia, nr. 8, Petrila.

Tiparul — întreprinderea polig rafică Hunedoara — Subunita tea Petroșani 40 390


