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Vizita de lucru a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu in mu
nicipiul Iași a Început joi, la 
primele ore ale dimineții, in 

însuflețită, 
do entu- 
care l-au 

condurăto-

OBIECTIVELE 
ANULUI 

1973

PLANUL REALIZAT LA COTE MAXIMALE
i

l
IN CONDIȚII DE EFICIENTĂ RIDICATĂ !

Sectorul V al E.M. Vulcan r
poate deveni un colectiv
fruntaș, dar cu o condiție

Strădanii pentru onorarea

în faza confecțiilor 

de atelier

RAMURA NOUĂ
A giNICULARULUI

4-5 DE LA PREPA
RAȚIA LUPENI

Fiec^rs' 4 la producția de cărbune

a .aa un aport
hotărîtor!

In ultimul trimestru al anu
lui. mersul extracției de căr
bune din cadrul sectorului V 
de la E.M. Vulcan a decurs 
într-un ritm neonorant pentru 
colectivul respectiv. Proporția 
de realizare a sarcinilor luna
re de producție a scăzut con
tinuu : 92,1 ; 89.1 ; 85,2 la sută. 
Rămînerea in urmă la randa
mentul mediu s-a accentuat 
cu o „cadență1* vertiginoasă : 
399. 503, 585 kq/post... Norme
le realizate s-au plasat cu 
mult sub cele planificate, pos
turile prestate cu mult peste 
cele prevăzute. Cu toate că. 
lună de lună, s-au efectuat la 
pregătiri cu mult mai multe 
posturi decit au fost planifica
te. restanta la aceste lucrări 
a întrecut 300 de metri...

Dar, să ne referim in speci
al la situația actuală, eviden
țiată atît de cej cu care am 
stat de vorbă la sector cit și 
de tov. Gbeorghe Săcăluș,

secretarul comitetului de partid 
pe mină, că nefavorabila con
junctură de zăcămînt — inter
calați! sterile de amploare, lu
crări vechi etc. — a fost de
pășită de majoritatea fronturi
lor de lucru. Brigăzile condu
se de minerii Vasile Cheța și 
Ștefan Gantz, de 4a abatajele 
cameră 1 și 3, au început să 
realizeze un bun randament, 
raportind în data de 13 ianua
rie a.c. și substanțiale sporuri 
la volumul de cărbune extras i 
peste 150, respectiv cca. 100 
de tone. Vasile Cheta și șeful 
de schimb de la aceeași briga
dă Vasile Ilieș, ne-au declarat 
că : ..Aprovizionarea cu cele 
necesare la front se face co
respunzător. Partea mecanică 
ne servește, atît doar că-s 3-4 
oameni la 7 locuri de muncă, 
pe fiecare schimb (n.n. — vom 
vedea că numai atiția se pre
zintă la serviciu in anumite 
perioade...)

extras pe centrală în cele patru 
ianuarie a.c. arată că atunci cind

Bilanțul de cărbune 
schimburi ale zilei de 17 . . 
la unitățile miniere ale Văii Jiului sînt depuse eforturi or
ganizatorice intense, cind se urmărește cu întreaga respon
sabilitate onorarea sarcinilor de plan la fiecare loc de mun
că, de către fiecare formație de lucru, bunele rezultate 
nu întirzie să-și facă apariția. In favoarea acestei afirma
ții se pot aduce ca argumente sporurile raportate, pe ziua 
respectivă, de exploatările miniere Paroșeni (aproape 300 
tone), Petrila (cea. 100 tone), Lonea, Vulcan Și Bărbăteni. 
Sînt vești îmbucurătoare care ne măresc încrederea că pînă 
la finele lunii, toate colectivele minerești se vor strădui 
cu succes să recupereze restanțele actuale, să onoreze cu 
cinste sarcinile de plan ale primei luni. din cel de-al trei
lea an al cincinalului.

Realizări de prestigiu »
Tovarășul Ștefan Moldovan, șeful serviciului salari

zare de la E. M. Petrila ne-a pus la curent cu o serie de 
rezultate frumoase obținute de harnicele colective de mun-

Caruselul
Dacă ortacii lui Cheta sint 

mulțumiți de partea mecanică, 
in schimb minerii din brigada 
lui Marin Baltag de la ..came
ra" 4 nu-s prea... satisfăcuti de 
aportul personalului în cauză •_ 
..Material trebuincios este, nu 
durem lipsă, cu partea meca
nică in schimb nu prea facem 
față, oamenii de la grupă sint 
nevoiți să meargă după scoc, 
lanț, lugne la alte fronturi, 
mă rog unde găsesc și ei...“ 
Din mărturisirile acestea din 
urmă ni s-a revelat un aspect 
cel puțin ciudat: multi lăcă
tuși, in loc să-și îndeplineas
că îndatoririle ce le revin, fac 
după cum le vin toanele — 
pe capricioșii. pe țîfnoșii : ..Nu 
merg dacă nu m-ajutați". Adi
că. dacă tu, om care dai căr
bune la front, nu lași imediat 
lucrul și nu te iei după nazu-

toanelor

Tr. MtTLLER

rile lăcătușului, adio lungire 
de transportor... Bine că nu-s 
toți așa. Atît că — uneori — 
toanele urcă mai sus, pe trep
tele ierarhice, devenind mai 
fine, subtilizîndu-se. Către 
sfirșitul schimbului I, din 13 
ianuarie, brigăzii lui Baltag 
trebuia să i se facă lungire in 
partea vestică. Cînd să se a- 
puce de lucru, lăcătușul Nico
lae Colda este luat de către 
maistrul minier Constantin 
Munteanu și dus la frontul 
brigăzii lui Ion Bud : „Hai la 
7 că s-a rupt lanțu'!“. „Și cu 
noi cum rămlne ?", a solicitat 
o lămurire Marin Baltag. Mais
trul n-a găsit cu cale să i-o 
dea... I-am cerut noi clarifica-

(Continuare in pag. a 3-a)

(Continuare in pag. a 3-a)

r osu
I

LA IZYORUl
RI TMURILOR MELODICE

Citeva acorduri de înce
put, apoi melodia se revar
să armonios din cutia de 
rezonanță a chitarei. Sem
nele ciudate ale partiturii 
prind viață sub ochii și 
miinile tinerei profesoare 
Eva Biro. In jurul ei oameni 
de toate virstele. veniți aici 
pentru a prinde neprețuitele 
taine ale frumosului. Melo
dia inundă încăperea și su
fletele cu acea lumină in- 
cîntătoare pe care numai 
muzica o poate oferi. E o 
veche canțonetă italiană, cu 
o poveste de dragoste. un 
clar de lună și clipocitul 
trist al valurilor tulburătoa
re și reci. Chitara parcă 
plinge. închid ochii și-mi 
pare că văd — așa cum o 
știu din ilustrații sau fil
me — bătrina cetate napo-

litană. mi norii de singe ai 
amurgului adormiți pe spi
narea de piatră a muntelui.

Am senzația ră ating valu
rile care vin obosite la țărm 
să șteargă amintirile nisipu
lui. Doi ochi înlăcrimați. Și 
bătaia îndepărtată a lopefi- 
lor de o indicibilă melancolie. 
Marea murmură din corzile 
sale lăuntrice imnul nostal
gic al unei despărțiri. In
tr-adevăr, chitara plingea...

Deodată ritmul se schimbă 
și degetele prinseră să aler
ge amețitor pe strune. E o 
melodie iberică, clocotitoa
re ca și singele fierbinte al 
acestor oameni care se nasc 
și mor cu cintecul pe buze. 
Sunetele se suprapun in bu
chete armonioase, punctate 
din cind in cind cu izbucniri 
de acorduri. Poate sint stri-

gătele pătimașe ale mulțimii 
care privește matadorul și 
furia insingerată a taurului 
căzut in genunchi; sau poa
te soarele topit al Andaluzi
ei sau bunătatea de bătrin 
zănatic a lui Don Quijotte, 
gonind cu calul in spume spre 
morile de vint. Tropot de 
copite... Și chitara cihta...

...In sala de vioară aceeași 
atmosferă, aceiași oameni a- 
tenți, aceeași măestrie și 
virtuozitate. Profesorul A- 
lexandru Pataki interpretea
ză ,,Balada‘' lui Porumbes- 
cu. Cine oare n-a auzit-o 
măcar odată in viață ? Un 
tremur nervos al arcușului

In cadrul lucrărilor de ex
tindere și modernizare a pre- 
parației Lupeni se află in e- 
xecuția Șantierului Valea Jiu
lui al T.C.M.M., ramura nouă 
a funicularului 4-5. Cele trei 
brigăzi de lăcătuși, sudori 
și montori ale atelierului de 
confecții al șantierului ou 
început primele repere ale a- 
cestei importante comenzi. 
Principalele obiective ale lu
crării le constituie stațiile 
de încărcare și acționare și 
întregul traseu al noii căi 
„aeriene" de transport for
mată din 10 piloni metalici 
și cablurile fixe și de trac
țiune respective. Execuția re
perelor noului funicular a fost 
încredințată brigăzii condu
se de loan Duca, secretarul 
organizației de bază a • a- 
telierului, Dionisie Sporea, 
lăcătușilor și sudorilor co
muniști Dumitru Costache, 
Mihăilă Pătruț, loan Ron- 
cea, Marin Popescu, Dumi
tru Birlad, responsabil al 
grupei sindicale, și multor 
altor meseriași pricepuți oi 
atelierului. In final, noul o- 
biectiv va însuma aproape 
100 de tone de confecții 
metalice.

Măsuri pentru 
îmbunătățirea 

asistenței medicale
In scopul îmbunătățirii 

asistentei medicale ambula
torii de specialitate. Minis
terul Sănătății preconizează 
o serie de măsuri organiza
torice, care vor crea con
diții pentru creșterea prom
ptitudinii și a operativită
ții. Astfel, vor fi înființate 
cabinete pentru consultații, 
la nivelul unor policlinici, 
institute și centre de cerce
tări medicale cu paturi și 
în unele spitale, deservite 
de cadre didactice și de 
cadre medicale cu expe
riență. La acest nivel, vor 
fi asistați ambulatoriu bol
navi selecționați de către 
medicii de specialitate din 
policlinicile teritoriale, bol
navi externați cărora li s-a 
indicat o urmărire medica
lă limitată, precum și alte 
categorii de bolnavi stabi
liți de șeful clinicii sau al 
secției respective. De ase
menea, in unele centre mun
citorești vor fi organizate 
cabinete de specialitate de
servite de medici specialiști 
din cadrul policlinicilor te
ritoriale.

Alte măsuri se referă la 
creșterea capacității de re
zolvare operativă a birou
lui de informații si fișier, 
in vederea eliminării pier
derii nejustificate de timp 
din partea populației, pre
cum și la valorificarea co
respunzătoare a bazei ma
teriale și efectuarea la timp 
a controalelor paraclinice 
pentru stabilirea cit mai o- 
perativă a diagnosticului.

(Agerpres).

In ziarul de azi

cu

sența lucrurilor, lac propu
neri, discută deschis.

Conducătorilor de partid și 
de slat le sint prezentate, In 
final, cele mai reprezentative 
realizări ale uzinei : boghiuri 
și screpere de diferite tipuri, 
echipamente, mașini.

Muncitorii de la „Nicolina" 
iși iau un călduros rămas bun 
de la secretarul general al 
partidului, invilindu-1 din toa
tă inima să mai revină in mij
locul lor.

Oaspeții se opresc apoi la 
țesătoria de mătase „Victo
ria'1. Este una dintre cele mai 
modeme unități de acest gen 
din tară, al cărei act de naș
tere datează doar de trei ani. 
Semnificativ este, de aseme
nea, faptul că media de virstă 
a muncitorilor de aici este de 
numai 20 de ani.

Secretarul general al parti
dului este întimpinat de ing. 
Maria Andrieș, directoarea 
fabricii, de membrii Comitetu
lui de conducere și Comite
tului de partid al acestei ti
nere unități industriale.

In secția tesătorie gazdele 
informează că aici se află în 
funcție feste 300 de războaie 
de fabricație românească, ale 
căror performante se află la 
înălțimea cerințelor tehnicii 
actuale.

Mai multe tinere muncitoa
re, printre care fruntașele în 
producție Margareta ~ 
Elvira 
Baliu, 
Armașu 
Nicolae 
primind 
piu dragostea fată de condu
cătorul iubit al poporului nos
tru.

In tesătoria cu mașini care 
funcționează pe baza jetului 
cu -ară, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se oprește cîteva 
momente, privind dexteritatea 
cu care lucrează muncitoarele 
Mariana Catană și Silvia Ale
xa.

Secretarul general al parti
dului apreciază randamentul 
ridicat al sectorului respec
tiv, utilizarea la maximum a 
spatiulu-i, calitatea deosebită 
a țesăturilor realizate, făcind 
recomandarea ca ministerele 
de resort să ia noi măsuri 
pentru creșterea producției de 
fire artificiale, astfel îneît să 
se asigure în mod cît mai 
corespunzător necesarul fa
bricilor prelucrătoare și dimi
nuarea importurilor.

In continuare, este vizita
tă secția de proiectare și țe- 
sătorie a catedrei de țesătorie 
a facultății de ‘ ' 
șoară.

Conducătorul partidului și 
statului nostru este întîmpi- 
nat de cadre didactice de la 
Institutul politehnic și Facul
tatea de industrie ușoară, 
precum și de un. mare nu
măr de studenți, care lu
crează aici — în inima pro
cesului de producție — cot la 
cot cu textiliștii, pe baza u- 
nui plan de producție.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
este informat asupra gradu
lui de integrare a proceselor 
comune — învățămînt-pro- 
ducție-cencetare .

Studenta Adelina Roma- 
neț, din anul IV, oferă o floa
re tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

— Noi lucrăm aici, spune 
ea, la fel ca muncitorii.

— Sper ca în viitor să lu
crați tot atît de bine ca și 
ei, recomandă secretarul ge
neral al partidului viitorilor 
ingineri.

— Ne vom strădui să înde
plinim cu cinsie această re
comandare, se angajează stu
denții."*

In sectorul de finisaj sînt 
prezentate utilaje românești, 
de mare productivitate, care 
alcătuiesc marea majoritate a 
dotărilor acestui loc de mun
că.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
apreciază funcționalitatea a- 
cestora și face recomandarea 
de a se intensifica activitatea 
de asimilare în țară a unor 
utilaje de finisaj superior, 
precum și a altor mașini ne
cesare industriei textile, pe 
baza, unui program complex, 
eșalonat pe etape, la realiza
rea căreia să concure Minis
terul Industriei Construcției 
de Mașini Grele. Ministerul 
Industriei Construcțiilor de 
Mașini-unelte și Electroteh-

Ministerulnice, precum și 
Industriei Ușqarc.

In atelierul de 
secretarul general ,----
lui urmărește operațiile 
fectuate la o mașină» de 
tre o grupă de studenți. 
flați ia practică Studenta 
Florentina Scutaru, din anul 
V al Facultății de chimie, o- 
feră ca dar tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, din par
tea colegilor săi, Un 
batic, realizat de ei. care e- 
xemplifică în mod 
gător modul în care și-au în
sușit tainele producției.

La atelierul de developat 
coloranți, maistrul Constantin 
Cazan se adresează secretaru
lui general al partidului, ex- 
primind, in numele colectivu- 

' ’ a
înainte 

planului

imprimai e, 
al partidu- 

e- 
ă-
a-

aceeași atmosferă 
plină de căldură, 
ziasm general, 1n 
primit ieșenii pe 
rul partidului și stalului încă 
din cliija sosirii in orașul lor. 
Mii și mii de locuitori ai a- 
cestei străvechi urbe moldave 
au ieșit, pe străzi, in Snlim- 
pinarea secretarului qeneral al 
partidului, ovationindu-l, salu- 
tîndu-I cu nețărmurită dra
goste. Se scandează puternic, 
neîntrerupt, „Ceaușescu-P.C.R.", 
„Ceaușescu și poporul". Ieșe
nii au mai trăit asemenea 
momente deosebite, adine înti
părite in inimi și conștiințe 
in anii 1968 și 1970, cu prile
jul wizitelor făcute de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, eve
nimente cu înalte și profunde 
semnificații in viata lașului 
și a locuitorilor săi.

Secretarul general al parti
dului este însoții de tovară
șii Gheorghe Pană și Dumi
tru Popescu, precum și tova
rășul Vasile Potop prim-secre- 
tar al Comitetului județean 
Iași al P.C.R.

In aclamațiile mulțimii, co
loana de mașini se îndreaptă 
spre zona industrială a o- 
rașului.

Vizita începe, semnificativ, 
la una din cele mai cunoscu
te întreprinderi ieșene — U- 
zina „Nicolina", veche citade
lă proletară, cu un glorios 
trecut revoluționar

In întimpinarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a celor
lalți conducători de partid și 
de stat au venit directorul u- 
zinei, Gheorghe Cioacă, nu
meroși muncitori, tehnicieni 
și ingineri. t

La început, se vizionează o 
sugestivă expoziție care pre
zintă, prin mărturii documen
tare, tradițiile revoluționare 
ale uzinei, iar prin semnifi
cative grafice și panouri sta
diul actual și perspectivele de 
dezvoltare a acestei importan
te întreprinderi industriale. 
Sînt prezentate, de asemenea, 
machetele unor produse de 
bază care dovedesc pricepe
rea și inteligenta colectivului.

Gazdele arată că indicațiile 
prețioase date de secretarul 
general al partidului cu pri
lejul vizitei de lucru 
1968, au fost transpuse 
practică, fapt ce a contribuit 
la o organizare mai judicioa
să a procesului de producție, 
la sporirea eficientei întregii 
activități, la ridicarea calită
ții produselor. Se relevă fap
tul că în acest *’ 
ducția a sporit 
și jumătate.

Sînt parcurse 
ale uzinei, urmărindu-se eta
pele mai importante ale flu
xului tehnologic.

împărtășind din preocupă
rile lor, gazdele arată că în
tregul colectiv al uzinei, în
suflețit de mărețele obiective 
stabilite de Conferința Națio
nală a partidului și Plenara 
C.C. al P.C.R. din noiembrie 
anul trecut, este hotărit să 
îndeplinească cincinalul in pa
tru ani și jumătate, sublini- 
indu-se că, in felul acesta, 
volumul producției globale se 
va dubla, fată de 1970.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
insistă asupra necesității per
fecționării fluxului tehnologic, 
modernizării secțiilor, asimilă
rii mai rapide a unor mașini 
complexe, organizării unei 
secții pentru întregul sistem 
de utilaj terasier, folosirii mai 
judicioase a capacităților e- 
xistente, în așa fel incit să 
se obțină o producție supli
mentară pe același spațiu.

La remarca directorului u- 
zinei că hala turnătoriei este 
cea de-acum patruzeci de ani 
și că ea nu mâi corespunde, 
secretarul general al partidu
lui răspunde:

— Cînd moștenirea e uti
lă. s-o folosim gospodărește.

In secții, la locurile de 
muncă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se interesează în
deaproape de desfășurarea 
procesului tehnologic, de mo
dul de organizare a produc
ției pentru continua creștere 
a eficientei activității.

Din discuțiile cu specialiști, 
cu numeroși muncitori se des
prind nu numai preocupările 
actuale ale acestora, dar și 
planuri de perspectivă. Oa
menii se referă direct la e-

frumos

convin-

din 
in

răstimp pro- 
de două ori

cîteva secții

Tudose, 
Pichineru și Mariana 
mașinistul Constantin 

oferă tovarășului 
Ceaușescu flori, ex- 
prin gestul lor sim-

industrie u-

lui său, angajamentul de 
îndeplini cu cinste, 
de termen, sarcinile 
cincinal.

Din nou un sector 
activității cadrelor didactice 
și studenților. Este vorba de 
laboratorul și stația pilot ale 
catedrei de finisaj textil, a 
Facultății 
trială.

— Cum 
veți toate 
necesare ? 
varășul Nicolae Ceaușescu

— Nici în visele mele de 
tinerețe nu. am sperat să lu
crez in asemenea excepțio
nale laboratoare, 
profesorul Mișulin 
șeful catedrei de finisaj tex
til a Facultății de chimie in
dustrială.

— Și rezultatele dv. să tie 
deci la înălțimea acestor do
tări, recomandă tovarășul 
Ceaușescu.

— „Ne vom strădui", 
angajăm solemn", se aud 
ale cadrelor didactice 
studenților prezenți.

Gazdele prezintă, în înche
ierea vizitei, o expoziție de
monstrativă a produselor 
realizate de fabrică. Direct oa- 
rea întreprinderii înfățișează, 
cu acest prilej, unele din suc
cesele recente ale colectivu
lui, obținute în activitatea 
depusă în scopul îndeplinirii 
cincinalului înainte de ter
men.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
este informat de asemenea, 
despre preocuparea pentru 
sporirea numărului de sorti
mente, care a ajuns la 50 in 
decurs de trei ani, toate fiind 
apreciate la ultimul . pavilion 
de mostre și livrate în canti
tățile cerute de comerț.

Secretarul general al parti
dului dă o bună apreciere 
modului în care a fost conce
pută construcția fabricii. u- 
tilizării eficiente a spațiului 
de producție, ordinei și cură
țeniei care domnesc în între
prindere, organizării judi
cioase a fluxului tehnologic. 
Se recomandă, totodată, di
versificarea sortimentelor de 
țesături necesare satisfacerii 
cerințelor crescînde, exigente, 
ale populației.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
felicită colectivul pentru suc
cesele obținute, îi urează noi 
realizări în îndeplinirea îna
inte de termen a cincinalu
lui.

Următorul obiectiv vizitat 
este Uzina metalurgică, dată 
în funcțiune acum 10 ani. 
Deși tînără, ea și-a cîștigat o 
frumoasă reputație, numele 
său fiind astăzi binecunoscut 
și apreciat în țară și străină
tate.

La intrarea în uzină, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. cei
lalți conducători de partid și de 
stat sînt salutați de Ion Aca- 
chi, ministrul industriei me
talurgice, Matei Ghigiu, /mi
nistrul construcțiilor indus
triale, Mihai Vătavu, di
rectorul întreprinderii.

Din. relatările gazdelor re
iese că în atenția colectivu
lui stau — ca preocupări cen
trale — creșterea producției, 
ridicarea calitativă a întregii 
activități, asimilarea de noi 
produse, în vederea dimi
nuării importului, • reducerea 
consumului de metal, spori
rea productivității muncii, 
valorificarea superioară a 
metalului.

Cu justificată satisfacție, 
directorul uzinei arată că 
muncitorii, tehnicienii și in-

rezervat

de chimie indus-

vă simțiți aici, a~ 
condițiile de lucru 
se interesează to-

răspunde 
Grin dea,

„Ne
voci

Și

(Continuare in pag. a 4-a)

(Continuare in pag. a 3-a)

£ Locuința ca accesoriu al contractului de muncă
• Dialog cu corespondenții
• Știința la zi

Valeriu BUTULESCU 
student I.M.P.

(Pagina a ll-a)

O Programul televiziunii pentru saptămîna viitoare
(Pagina a lll-a)
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LOCUINȚA
< '[iitoldl VII din Legea Nr. 

regi omeni oază modul
■ lolosinl i a) locuințelor pro- 

' ’«tatr rtr <lat construi le de 
treprinderi și organizații ero- 

■amice de slat din fonduri 
oprii și aflate in adminis-

• »rea lor. Potrivit nco>-lor dis- 
•'ilii. asemenea suprafețe

10 alive se repartizează de 
tre •: onduccrile unităților ce

‘ețin, numai angajațllor <•- 
crstnr unități. Contra* b le de 

hiriere a acestor suprafețe 
sini accesorii ale 

contractelor de muncă in sen- 
nnmai \ istl n| l HHli 

contract de muncă, cu unitatea 
delinca spațiul, creează 

iireplul folosirii acestuia.
Intrurit temeiul folosirii 

-oatiului la care ne referim
11 .onstituie contractul dc 
•mancă, la încetarea acestuia 
| n vina sau la inițiativa sh. 

angajatul | ierde și dreptul de
* mai lolosî locuința. Anqa- 
l-dii a < ăror contract de mun-

. a încetat din vina lor, an 
obligația de a elibera spațiul 

t- l-au deținut, ca accesoriu 
ontractului do muncă. în 

termen de 6 luni de la data
• etării contractului de mun-

■ Dacă în acest interval nu 
eliberează locuința, chiri

așii pot fi evacuați fără 
■ xista nici o obligație de a se 
atribui un alt spațiu de locuit. 
Evacuarea în aceste cazuri se 
disoune de către conducerea 
unități si se execută de către 
or ganele acesteia.

Salariații care au deținut 
locuința ca accesoriu al con
tractului de muncă și s-au 

nsionat, au dreptul de a fo
losi acel spațiu si după pen
sionare neputînd fi evacuați.

Daca angajatul sau pensio
narul deținător al unui spațiu 
de locuit, ca accesoriu al

conlracluhil de muncS. a de- 
i edat. membrii familiei <ah 
vor puh-a b ovai uați numai 
in măsura in care li sc atri
buie un spațiu locativ cores
punzător. Jn 
prin noțiunea 
7ător" se înțelege 
locativ care 
condiții de ■ on fort 
care sc dlspunt 
să corespundă 
relor evacuați, 
late cu legea.

atvasld situație 
de ..rorespun- 

un spațiu 
aibă aceleași 

1 ca cel din 
evacuarea și 
necesităților 

în conlormi-

ul n> in. i, indiferent 
•str motivai desfacerii 
ia. Ivdcuarr-a icestoi 
ne poate ti dispună o- 
u desfacerea conlrnctu- 
ă a mai fi necesara im- 
i vreunui termen. Mai 
im, de asemenea, că 
rea in aceste situații se 
dispune Iară a exista 
ia do a se atribui un

'n cererii angajatului, 
itie ondui erilc unități

lor Conducerile uniluților, -u 
orijinul comitetelor sindicale, 

-tu obllguțln sa analizeze li» - 
•ute caz in puric, să se de- 

locului pen- 
condițiile do 
memlllală șl 
se incadrca-

cx< eplii 
spa-

Consultație juridică
In principal se poate retine 

din aceste dispozițiuni legale 
Împrejurarea că nici o per
soană nu poate fi evacuată 
dintr-o locuința pe care o de
ține ca accesoriu al contractu
lui de munca, decît In cazul 
în oare i s-a desfăcut con
tractul de muncă din 
sau la inițiativa sa.

De la prevederile 
mai sus precizate, fac 
ție, nefiindu-le aplicabile, per
soanele * ”
locative 
tractului 
să fie și 
tract de 
situație sînt persoanele ce în
deplinesc funcții de personal 
casnic și de deservire a clă
dirilor cu mai multe aparta
mente (mecanici, personal de 
serviciu etc.) sau cele ce de
țin locuințe în incinta stațiilor 
și cantoanelor de cale ferată 
cantoanelor de drumuri, can
toanelor ocoalelor silvice si 
altele. Aceste categorii de sa- 
lariați pierd dreptul de folo
sință asupra suprafețelor lo
cative odată cu încetarea con-

vina

ce dejin suprafețe 
ca accesoriu al con- 
de muncă, fără Insă 
titulare ale unui con- 
inchiriere. In această

(ii sini absolut indispensabile 
pentru desfășurarea unei ac
tivități și ocuparea lor de că
tre alle persoane ce nu lu
crează in acel loc. ar creie 
qrave? perturbări în activitatea 
unității ce-l deține. Este greu 
de presupus, de exemplu, că 
aclivilaloi) unui canton de o- 
eol silvic sau cale ferată, i- 
zolale. s-ar- putea desfășura 
normal, dacă cantonierii res
pectivi i 
acestora, 
cui alte 
unitate.
Mai este necesar să precizăm că 

suprafețele locative deținute ca 
accesorii ale contractelor de 
muncă, cu excepția cazurilor 
de mai sus, pot face obiectul 
schimbului de locuință numai 
în măsura in care schimbul sc 
face intre angajați! aceleiași 
unități. In asemenea cazuri 
schimbul do locuință se apro
bă de către conducerea unită
ții-

Repartizări 
cesorii ale 
muncă, in 
menționate,

n-ar locui în incinta 
, sau dacă acolo ar lo- 

persoane străine de

a locuințelor ac- 
contractelor de 

afara excepțiilor 
se face pe ba-

Răspundem cititorilor
• DANCI GHEORGHE — Bani Mare

Potrivit art. 8 din Legea nr. 1/1970, au vechime neîn
treruptă in aceiași unitate și salariații care au lucrat în mai 
multe unitâfi ca urmare a transferării lor în interesul ser
viciului.

H.C.M. nr. 914/1968 prevede acordarea unui spor lunar 
vechime salariaților cu vechime neîntreruptă in aceiași 

unitate, stabilind următoarele procente la salariul tarifar, 
in funcție de vechime ; 3 la sută la o tranșă de 5-10 ani : 
5 la sută la o tranșă de 10-15 ani : 7 la sută la o vechime 
de 15-20 ani și 10 la sută la o vechime de peste 20 ani.

Sînt evidente, din cele de mai sus, două situații și a- 
nume : salariații transferați în interesul serviciului (art. 11. 
•it. ,,a“ din Legea nr. 1/1970) beneficiază de sporul pentru 
vechime neîntreruptă în aceiași unitate, iar pe altă parte 
■ ei transferați la cerere (art. 11, lit. ,,b“) pierd dreptul la

plaseze la fața 
tru a conslala 
locuit, situația 
dacă solicitantul ___
ză In prevederile legii.

Pe baza acestor clemente, 
avind in vedere și aportul și 
vei himea in producție, sc vor 
stabili .ingij.iții îndreptățiți a 
primi locuințe in ordinea de 
prioritate prevăzută de Icqr. 
Unitățile au obligația să în
tocmească tabele cil ordinea 
de urgență pentru primirea 
locuințe, care vor trebui 
fișate timp de 30 dc zile 
incinta unității. Xngajații 

consideră nedreptățiți | ol 
e contestație în acest timp 

conilestnțio 
conducerile 
de zile do

expusă

fac 
de 30 de zile, 
se rezolvă de 
nilăților in 20 
primirea lor.

Metodologia
■ ns este obligatorie dc altfel 
și în cazurile repartizărilor 
de locuințe din 
ca tiv de stat, cu 
doar că în aceste 
baza tabelelor, se
neri comitetelor executive < are 
vor repartiza locuințele avind 
în vedere aceste profunori și 
cu aceea că, in mod obligato
riu, contractele de închiriere 
în-cheiate ca accesoriu al celui 
de muncă vor purta mențiunea 
„contractul dc închiriere este 
accesoriul contractului d^ 
muncă și își pierde de drept 
valabilitatea in condițiile și 
termenele prevăzute de lege".

fondul lo- 
deosebirea 
cazuri, pe 

fac propu-

acest spor, drept care se naște abia după o perioadă de 5 
ani de vechime în aceiași unitate.

$ RADUICA MĂRGĂRIT — Vulcan
După cum cunoașteți, deja, prin sentința nr. 2 959/ 

1972 a Judecătoriei Petroșani, s-a dispus anularea .celei de 
a doua debitări a aceleiași amenzi.

© COLȚA GRIGORE — Vulcan
Chiar dacă ați avea drepturile prevăzute de ant. 16, 

al. 2 din Codul Muncii, cuvenite angajaților transferați, 
acestea sint prescrise întrueît, potrivit art. 118 ul. ultim, 
termenul în care angajatul poate pretinde orice sume de 
bani este de un an de la data cînd aceste sume urmau a 
fi plătite.

Horia NELEGA 
procuror

la film ?

Mergeți

NOTA

Producție

congelați

Nu este o exagerare în a a- 
iirma că vizionarea unui film 
ia cinematograful din Petrila 
este un act cutezător, specta
torul trebuind să facă dovada 
unei bune rezistențe fizice și 
morale. Dacă la mai toate ci
nematografele în costul biletu
lui sînt cuprinse și condițiile 
de vizionare (liniște, curățe
nie, căldură, intr-un cuvînt — 
confort), la Petrila nu e așa. 
Putinii temerari care se hotă
răsc să vadă filmul trebuie să 
fie echipați ca și cînd ar por
ni într-o expediție alpină. Iată 
de ce în sală se desfășoară, 
paralel, două spectacole: u- 
nul pe ecran, altul cu specta-

lorii devenind, vrind-nevrind, 
gimnașlL Cu privirea le ecran 
sar de pe scaun, mișcă miinile 
și picioarele, se fac genuflexi
uni... De ce ? 
nu e încălzita 
fără. .Am fost 
de iO ianuarie,

Pentru că sala 
și e frig ca a- 
la film pe data 
dar vă spun a- 

devărat că pe la jumătatea 
a trebuit să ne sculăm In 
cioare și să facem marș 
loc“ (Nicu Opriș, Petrila).

Rădăcinile acestei realități 
sini adine înfipte in... dezin
teres. Cinematograful este 
chiriașul clubului din Petrila, 
ares' fiind „îndeaproape" tu
telat de E.M. Petrila.

— Am convenit cu cinema
tograful să încălzim sala doar 
cînd sint spectacole — ne in
forma tov. loan Floca, directo
rul clubului.

Evident, încălzirea nu se fa
ce prin vorbe. In această rea 
gospodărire a clubului se o- 
glindește, fidel interesul comi
tetelor de partid, sindicat și 

Nu numai față de o 
clădire, ci grija pentru a crea 
și menține un climat cultural- 
educativ în localitate. Este bi
ne ca și dumnealor să vadă, 
din cînd in cînd, măcar un 
film în instituția pe care o co
ordonează atit de grijuliu...

și educație

U.T.C.

Ts.

In cadrul clubului tinere
tului de la Casa de cultură 
din Petroșani are loc astăzi, 
la ora 18. o inlilnlre cu șe
ful de brigadă Ioan Cojo- 
caru de la E.M. Lonea. In
tre inițiatorul „Brigăzii de 
producție și educație" și ti
neri se va realiza un dialog 
privitor la calitățile mora
le specifice omului contem
poran și posibilitățile de 
influențare moral-profeslo- 
nală de colectivul de mun
că. In continuare, se des
fășoară o seară distractivă.

noua
j () 11OU.J stație <le floțSn 
doțatăf cp bailru linii lehnolb- - 

‘qicff, ăfost pusă in luni - ' 
-tiunt*— in -cadrul sectorului (le- 
exploatare și prelucrare de la 
Baia de Fier aparținînd între
prinderii miniere din Rm. Vîl- 
cea. Noua instalație asigură 
o sporire cu 10 puncte a 
conținutului de carbon în con
centratul de grafit. Tot aici 
se află în fază finală de con
strucție o instalație de tra
tare care va asigura obținerea 
unui grafit de înaltă puritate. 
Instalația a fost proiectata dc 
specialiștii de la Ipromin și

vii funcționa pe baza "unei 
tehnologii originale elaborate 
de cercetătorii de la Bucu
rești.

O alta capacitate de produc
ție a intrat în funcțiune și în 
cadrul sectorului de exploa
tare a calcarului de la Bis
trița, apartinind aceleiași în
treprinderi. Ea va asigura du
blarea producției 
ceasta 
lui de calcar 
zînole 
la Govora.

și prin a- 
acoiperirea necesnru- 

solicilat de U- 
de produse sodice de

(Agerpres)

gestionara magazinului, mi-a mărturisit 
se simte acum ca ..acasă". Dar. n-a uitat 
rugăminte, pe care vă rog să o transmi-

Cauciuc sintetic de
superior

In cadrul

Metamorfozăcooperativei Cel mai înalt coș
industrial din lume

Atelier
Generator supraconduc-

tor de electricitate

a...

Reîmplantarea rinichilor

(50 
șl

i u-
ca 
de 

i cu 
pro-

„Unirea“

proiectări

intr-adevăr așa s-au petrecut lu- 
19 de la Maleia, am primit, din 
Alimentara o confirmare întocmai.

Specialiștii sovietici 
Industria cauciucului au 
al compoziții de sisteme 
gomere (molecule scurte 
lineare dinlr-o substanță 
rudllă cu cauciucul). Fie 
pășesc prin proprietățile 
chiar sl guma din cauclucu- | 
rlle lari șl permit obținerea . 
unul cauciuc dc calitate su- I 
perle na. cu o rezistență fă- 1 
ra precedent, in a cărui fa- I 
iJrlcare se poale renunța la I 
sulf »;i la negru do fum. i 
Noua tehnologic, care a fost I 
experimentată, deocamdată, . 
numai in laborator. constă j 
in umplerea formelor cu un 
lichid gros — amestec de ’ 
cauciuc șl oligomer — la ca
re se adaugă catalizatorul 
(acid acrilic sau metacrlllc) 
șl amestecul începe să se so- 
lidiflce, lransforriiindu-.se, în

I
I 

citeva minute, in piese e- ■ 
lastlce, negre, lucioase. OII- | 
gomerul întrunește atit pro- . 
prletățlle sulfului cit și ale I 
negrului de fum, fiind ir a- 1 
cclași timp, șl 
și material de umplutură 
plasllflant temporar.

In lumina unei Hotărîri a 
Consiliului de Miniștri în Pe
troșani a luat ființă un atelier 
de proiectări, apartinind coo
perativei „Unirea". Noua 
nilate cooperatistă are 
scop servirea unităților 
stat, obștești și populația 
documentații tehnice și [ 
iecte necesare la lucrările noi 
de construcții și instalații 
precum și pentru lucrările de 
reparații- amenajări, transfor
mări, extinderi a construcții
lor existențe.ș.a.._

Acoperind un sector . de 
primă necesitate, atelierul de
proiectare, care funcționează 
în clădirea -complexului coo
perativei din Aeroport, este 
de un real folos și se bucură 
de o mare căutare • din par
tea populației și unităților de 
stat interesate in obținerea 
unor documentații tehnice au
torizate,' competente.

Intr-o scrisoare adresată redacției, muncitorul timplar 
Gheorghe Droancă. salariat la O.C.L. Alimentara Petroșani, 
ne-a rugat să aducem la cunoștința cititorilor următoarea 
veste îmbucurătoare :

„Dacă v-ați petrecut o parte din timpul dv. liber in 
mijlocul naturii, pe frumoasele meleaguri ale Maicii, în
seamnă că ați vizitat ori ați trecut și pe lingă magazinul 
alimentar nr. 19. Cum era înainte acest magazin, cred că 
știți. Mă voi referi la înfățișarea lui actuală, primită în 
urma lucrărilor de extindere, modernizare și dotare la care 
am participat nemijlocit. Magazinul dispune acum de o 
sală modern amenajată pentru vînz.area cerealelor, de apă 
curentă, de rafturi pentru păstrarea și expunerea igienică 
a piinii și mezelurilor, de tejghea cu dublă expunere, de 
stativ pentru cintar: frigiderului • i-a fost transplantată o 
nouă inimă, la ferestre sînt perdele de catifea. Tovarășa 
Domnica Horga, 
cu sinceritate că 
să-mi spună și o 
toți cumpărătorilor, să contribuie fiecare ca înfățișarea 
actuală a magazinului să fie menținută cit mai mult timp, 
pentru că. pină acum, unii l-au mai confundat pe cel vechi 
cu un local de alt profil, cu o altă destinație. Știți, gestio
nara vrea să aibă cit mai multi cumpărători ai produselor 
oferite de magazin, dar cit mai puțini consumatori pe loc

.. băuturilor."
Ii satisfacem rugămintea și îl asigurăm pe autor 

spațiul cuvenit... și pențru alte asemenea vești.
Intcrcsîndu-ne dacă

crurile la magazinul nr. 
partea conducerii O.C.L. 
allind totodată că lucrările de modernizare efectuate și mo
bilierul cu care a fost dotat, intr-un cuvînt metamorfoza 
acestui magazin, au însumat peste 122 900 lei.

Există, după cum bine 
știm cu toții, fel de fel de 
numere. Numere întregi. Ze
cimale. Numere atomice (cei 
de pe băncile școlii. care 
mai țin minte tabloul lui 
Mendeleev, își vor aminti 
precis), numere de ziar, nu
mere de ordine... Un număr 
nelimitat dc... numere! Ci
te „specii" de numere, ali- 
tea feluri de numărători. 
Numărători sau... socoteli, 
sau numărări, sau statistici. 
Și de-astea sint multe. Și 
acțiunea in sine de a numă
ra are atitea sensuri și nu
anțe... A număra, de exem
plu, pe degetele unei singu
re mi ini, a-i număra (cuiva) 
înghițiturile in sec. a te nu
măra printre cei care..., 
toamna se numără bobocii. 
Așa-i că există foarte multe 
numere ? Și destule moduri 
de a număra ? Și multe so
iuri de numărători ? Pe toa
te le-am aflat. Pe toate cre
dem că le știm. Am auzit 
noi pină și de... numărătoa
rea inversă (la lansările na
velor cosmice în spațiul a- 
cela extraterestru și, mai re
cent, l-am. cumpărat pe... 
Petru Vintilă, care a publi
cat un roman cu același tit
lu dar fără nici o legătură 
cu... Selene). Numai de nu
mărătoarea... la derută n-am 
auzit încă. Nici eu, nici dum
neavoastră. Sint sigur. Cum 
e aia ? Sta fi un pic, că vă 
spun totul. Din fir in păr. 
vorba aceea. Mă duc eu a- 
cum citeva zile la Petrilța. 
Cu treburi, firește. începuse 
să ningă, dar era mai mult

ger deed zăpadă. Căutam 
blocul 43. In cartierul 8 
.Martie, Cel mai frumos car
tier al orașului. Fala urba
nistică a Petrilei. Așa se 
zice. Și zic și eu cum zic al
ții. De ce i-aș contrazice ? E 
adevărat că nu există in a- 
cest cartier... barză cu cata
lige roșii, pitici „barbă-cot" 
și... mănăstire-ntr-un picior, 
ghici ciupercă ce-i. ca sus.

poate să-l fi luat vintul să-l 
ducă undeva, dar este, sigur 
este — cine știe ce cimpi aș 
fi luat. Știu că sinteți cu
rioși să aflați cum de totuși 
nu am nimerit acest bloc 43. 
Care există. din moment ce 
există altele cu numerele 
44. 45 și ultimul, parcă, cel 
mai nou, 46... V-aș ruga să-l 

. răutăți dv, toți cei ce. știți-
să numărați. Intr-o

tr-odată foarte împrăștiat, 
să apară numai blocuri cu 
numere intre 10 și 20 și ce
va... La capătul drumului, in 
extremitatea cealaltă a car
tierului, am găsit blocul 
nr. 44. Pe-aici trebuie 
fie ! Ași! il găsesc pe 46, 
nou. pe 41 iirigă 44, pe 
lingă 1 și lingă 7. 43 nu 
nicăieri. întreb pe cei
vecini ies in cale. Nimeni nu 
știe. Ce să fac ? Intre pin-

cu 
să 

cel
42
e 

ca-

ordine

F

Numărătoare... la derută
Lonea, dar, oricum, aici 
.,8 Martie", blocurile sînt

la
î/i 
altfel — zvelte, aspectuoase, 
ordonate frumos, adică ali- 

~ ' le am zis ?
• scuze, am 
’ oi fi scos-o 
i sint ordo- 

am vrut să

niate... Ordonați 
Pardon, mii de 
greșit. De unde 
eu pe-asta că 
nate ? De fapt, 
spun altceva. Sint cam... de
zordonat plasate. Dar. 
rog. asta e treaba cui 
..plantat". Pe mine mă inte
resează altceva. Adică

mă 
le-a

mă 
interesa. Ce ? Să găsesc blo
cul 43 Ei și, aflați că. clupă 
o oră și ceva de „colindat" 
prin ger și fulgi rari, am re
nunțat. Nu l-am găsit. Nu 
se poate, îmi veți zice, trebu
ie să fie. Așa îmi ziceam și 
eu. că dacă ar fi fost să a- 
jung in situația de a fi con
trazis de... Pristanda, cu... 
nu se poate, coane Bănică.

oarecare, bineînțeles 
direcționată. Nu-l veți 
Cum am procedat eu, de nu 
l-am nimerit ? Că vorba a- 
ceea a nimerit orbul Brăi
la, dar un călător, ocazional, 
un bloc intr-un cartier nou 
din Petrila ! Am început nu
mărătoarea (căutările. adi
că) din extremitatea dinspre 
l onea a cartierului. Știam 
că trebuie să fie unul dintre 
blocurile noi. Am găsit ur
gent blocul nr. 45. Hai, că e 
bine, mi-am zis, n-o să mă 
congelez pe stradă! îmi voi 
atinge rapid ținta. Blocul 
nr. 43 trebuie să fie pe un
deva, prin apropiere. Și mă 
pun pe căutat. Și caută. Și 
caută. Nici gind! Numere 
mici și mijlocii: 23, 28 apoi 
36, pe urmă au început, în 
drumul meu, devenit din

adică 
găsi.

gele și șireturi, picioarele 
începuseră să capete o altă... 
stare fizică. Am intrat, 
complex, la croitorie, 
mă încălzesc. întreb 
de blocul buclucaș.
— aflu — e pe-aici, 
proape. O fi, zic, dar 
nunț. Și-am renunțat, 
pentru că pe la picioare 
mă... desprimăvărasem, m-am 
gindit s-o iau de-a lungul 
șoselei, înspre Lonea și să 
urc in autobuzul de Petro
șani din cealaltă stație. Zis 
și făcut! Și, de la fereastra 
autobuzului inapoindu-mă, 
pe același drum, fără succes, 
ce credeți că am văzut viza
vi de ..Autoservirea" de la 
complexul comercial ? Spu- 
ne-ți-mi repede ?... Blocul 
43. Exact ! Blocul 43 !

la 
să 

și-aici 
Există 
pe-a- 

eu re-v
Și

Adrian CONDOR

Mai multe considerente 
ce vizează in primul rind 
dorința redacției de a ține 
o permanentă legătură cu 
corespondenții săi voluntari 
ne determină să publicăm, 
in continuare, obișnuitul nos
tru dialog.

DIALOG

Dc dala aceasta ne adresăm 
în primul rind elevei 
Opriș de la Liceul de < 
generala din Uricani. 
i-am rămas datori cu un răs
puns. In parte am și Idcut a- 
cest lucru publlcîndu-i cores
pondentei Maria Opriș. pri
ma corespondență intitulată 
„Șoimii Retezatului". Frumoa
să și completă scrisoare. Cu a 
doua insă nu ara putut | ro- 
ceda la lei. Ne-a sosit cu in- 
t.îrziere. Așa că debutul in 
frumoasa și utila activitate de 
'^respondent voluntar l-ați

Mario 
•ulturii 
căreia

făcut deja cu succes, zicem 
noi. Inlrucit. lotuși, sinteți la 
început ne luam îngăduința 
de a vă da un prim -.lat. A- 
tunci cînd aveți la indemină 
lupta sau faptele șl ne scri
eți. nu. uitați să oxpodiați o- 
perativ corespondența în așa 
fel incit să no sosească in 
timp ulii. Scrieți-ne. deci, in 
continuare deșire toate acți
unile. inițiativele și rezultatele 
frumoase ale elevilor do la 
liceul din Uricani. Aceeași 
solicitare de a ne scrie mal 
mult o adresăm tuturor cores
pondenților noștri din cele
lalte întreprinderi și instituții 
din Uricani și mai ales celor 
care ne-au promis, dar n-au 
trecut încă la înfăptuirea pro-

CU CORESPONDENȚII
gre, axate pe teme prea mult 
„bătute" (două fotografii cu blo
curi), iar dintre cele cu ac- 
variile numai una e mai acă
tării, dar nu în sensul cerin
țelor do calitate și subiect pe 
care trebuie să le aibă poza 
pentru ziar. Dacă adevărul nu 
va indispune, tovarășe Gh. Ol
teana, mai trimiteți-ne. Poate 
cu o altă „tranșă" nu so va 
repeta situația petrecută eu 
ultima. Ne interesează foto
grafia instantaneu, vie, cu 
omul surprins în mișcare, 
bineînțeles interesanta ca su
biect și reușită din punct de 
vedere tehnic, cu atenția cu
venită acordată clarității i- 
maginii.

Sesizarea dumitale, tovarășe

misiunilor.
Pe tovarășul Gheorghe Ol- 

leanu de la Vulcan il anun
țăm ca om primit ultimul plic 

u fotografii, 4 la număr, ce 
imortalizează aspecte diferite 
din viata orașului. Dumnealui 
era de părere, intr-o discuție 
purtată anterior la redacție, să 
: ublicăm dintre fotografiile 
«c ni Io trimite numai pe cele 
i are le < onsiderăm corespun
zătoare. Normal. Do fapt nu
mai așa se poate colabora. 
Această conduită este pe de
plin aplicabilă și e suficient 
de lămuritoare și pentru ca
zurile Hnd toate fotografiile 
trimise nu corespund cerințelor 
publicării, așa cum s-a întîm- 
olat cu ultimele. SInt orea ne-

Ne

P.S. înțeleg, vă rog să nu 
mă condamnați. înțeleg prea 
bine că blocurile nou con
struite au fost implantate 
pe tinde s-a nimerit, printre 
cele vechi', ca să nu existe 
spații virane. Și mai înțeleg 
și faptul că acum nu mai 
pot fi numerotate altfel blo
curile, pentru că locatarii 
lor deja și-au .făcut... muta
ție pe buletinul de identita
te. Totuși, dacă cineva e in 
măsură să facă ceva pentru 
a nu mă lăsa să mor in ig
noranță, l-aș ruga să mă 
..dumirească" — cum poate 
să-și găsească cineva... nea
murile in harababura de 
numere ale blocurilor din 
cartieYul .,8 Martie" ? Chiar 
nu există nici o soluție pen
tru facilitarea călătoriei o- 
rientate a unui „pasager" 
pe aleile acestui cartier? 
Sau. dacă nu există, stimați 
edili ai orașului, determina- 
ți-ne și pe noi, muritorii de 
rind, să pricepem... această 
numărătoare la derută. Că 
dacă am fi știut-o. ne des
curcam.' Sau trebuie s-o știe 
doar cei de la... nomencla
tură ? O sugestie! Așa-i că 
așteptați o sugestie ? Poftim: 
după modul cum sint rindu- 
ite blocurile, mai atașați vi
te o literă in fața număru
lui blocului. A, B, C, D... de 
exemplu. Să știe omul ci nd 
caută un B 16 și observă 
rindul B-urilor, că e pe ca
lea cea bună. Dacă nici asta 
nu e o soluție, atunci... chiar 
că nu mai știu ce să mai 
zic!

in a- " 
vulcanizator 

,11

I 
I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 I4 I

devine supraconductor la » 
temperaturi foarte joase (a- j 
propiate de zero absolut). 
După aprecierile specialiști- | 
lor. generatorii supraconduc- |

1... wvc»tu ?! ia yiv- 
electricității indus- I 
la mijlocul deceniu- I

I 
I
I 
I 
I 
I 
I

In Iugoslavia s-a proiectat 
un coș Industrial cu înălți
mea de 100 m, destinat înde
părtării gazelor din zona o- 
rașului minier Trbovlje. Prin 
aceasta se rezolvă problema 
■.smogului1* în întreaga regi
une a văii riulul Sava.

O firmă americană a pus 
Ia punct generatorul dc cu
rent alternativ de 5 MW, cel 
mal puternic generator su
praconductor de electricitate, 
al cărui randament este cu 1 
la sută mai mare față de cel 
al generatorilor convențio
nali. ACest tip de generator 
va putea iurniza puteri mai 
mari dc 2 500 MW — limita 
superioară preconizată de
specialiști pentru generatorii 
convenționali. Rotorul a-
cestui generator este fabri
cat dintr-un aliaj care con
ține in proporții egale 
la sută) niobiu și titan 
devine ----------

tori vor îi folosiți în S.U.A. 
la propulsarea navelor încă 
in actualul deceniu și la producerea r_5„_
triale pe la mijlocul deceniu
lui următor.

Chirurgul american R. 
Lawson a reușit să extirpe 
rinichii a doi pacienți, și 
să-i reimplanteze după ope
rații reparatorii eiectuale pe 
arterele renale la patru și, 
respectiv șase ore mai tirziu. 
O asemenea operație a per
mis efectuarea manipulărilor 
și a intervenției reparatorii 
in porțiunile considerate i- 
naccesibile în cazul unei o-I

(perații chirurgicale obișnui- | 
te. După opinia lui Lawson,

I
I

această tehnică va putea ii 5 
folosită și in cazul unor o- 
perații intracardiace, pentru 
eliminarea tumorilor renale, 
și a operațiilor pe ficat.

| O descoperire a fizicie-

I
I
I
I
I
j sînt magne
J electric. Ei

A. C.

Gheorghe Vasiloiu. despre 
deficientele de la dormitorul 
in care se odihnesc lucrătorii 
ceferiști aflați in turnus in 
gara Petroșani, ne-am convins 
la fata locului, a ■ onținut 
mult adevăr. De aceea am a- 
dus-o la cunoștința persoane
lor de la C. F.R. în măsura 
să rezolve în scurt timp pro
blema dormitorului. Ulterior 
am fost informați că s-au 
luat măsurile necesare și că 
funcționalitatea dormitorului 
a fost orientată pe făgașul 
cerințelor igienei, a condițiilor 
omenești de găzduire. Sesiza
rea dumitale a fost deci bi
nevenită și a accelerat îndrep
tarea unei situații cu multe 
aspecte negative.

T. D. TUFARU

1
I 
I 
I
I 
I 
I 
I
•
i

I 
I 
I
I

................................ .. ........... I 

I re au proprietăți asemănătoa- I 
1 re magnetului cum sînt, de 1

nilor sovietici
Fizicienii 1. Dzaloșinski și 

D. Astrov au confirmat, re
cent. pe cale experimentală, 
justețea unei descoperiri mai 
vechi, argumentate teoretic 
de academicienii L. Landau 
și E. Livșiț. Este vorba des
pre o grupă de substanțe ce 
se intilnesc in natură și care 

1 magnetizate in cîmpul 
“i au stabilit că, in I asemenea compuși, magneti- 

zarea slabă, care se percepe 
cu greu, apare în poiida ine- I xistenței cimpului magnetic, 

I demonslrînd că ea este crea- I tă de amplasarea direcționa- 
I tă a ionilor in cristalul aces- 
Itor compuși. Descoperirea a- 

cestei noi grupe de compași 
se adaugă la cele cîtbva zeci 

Ide astfel de substanțe cu
noscute pină in prezent, ea

| exemplu, oxizii de crom și I I titan, sărurile multor meta- I 
le. Noile substanțe pot fl fo- ■ 
loslte la fabricarea pieselor | 
utilizate in electronică pen- i 
tru a lucra cu particule 
vind

i
i
i
i
i
i
i
I
i
i
| nalizarea pi

I

a- 
frecvențe foarte înalte.

Asfalt spongios
S.U.A. a iost realizatIn

un asfalt poros prin care apa i 
rezultată din ploi se poate | 
scurge in pămint cu rapidi
tate. Experiențele au demon
strat că prin porii acestui as
falt, intr-o oră trece un strat 
de apă cu o înălțime de 1,50 
m. Obținerea acestui asfalt 
osie foarte simplă : masa us
cată a asfaltului este cernu
tă, apoi, prin i 
particulelor mici se creează 
in mori firesc, intre--- ** —
lele mari, spații r___
Prin iolosirea acestui asfalt 
se poale renunța total la ca- 

îenlru scurgerea a- 
pei rezultate din ploile a- 
bundenle. In plus un .astfel 
de caldarîm-burete. a cănii 
lezistență nu se r--------- *

I permite o aderență mai m—
a roților autovehiculelor.

I
I 
Ieste temu- _ 

îndepărtarea I 
se creează I 

r.tre partlcu- 1 
porii. |

I
I

I 
micșorează. | 
ă mai mare |

I
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JALOANE FERME
în activitatea sindicatului

de la U. U. M. Petroșani
Perspe.-1'va I. rinei de uti

laj minier Petroșani lontur..- 
tă dc către secretarul gene
ral al partidului cu prilejul 
vizitei in Valea Jiului, de a 
deveni un puternic centru al 
construcției de mașini și u- 
tilaje pentru minerit. pune 
Intr-o lumină aparte preocu
pările dc ri cu zi ale colec
tivului de muncitori, ingineri 
Si tehnicieni do la această u 
mtate fruntașă a Centralei 
cărbunelui Recent reprezen
tanții celor peste 2 000 de sa
lariat] ai uzinei au reliefat 
în conferința sindicatului e- 
ferveseenta creatoare pre
zentă in țevile secțiile și n- 
tellerelr îndreptată spre fi
nalizarea imperativelor ma
jore ce le stau în fată în ac
tualul cincinal.

Darea dc seamă prezentată 
dp președintele comitetului 
sindicatului. Aurel Slăbii, 
p'anul de măsuri adoptat a 
prilejuit o dezbatere exigen
tă a activității desfășurate în 
anul 1972, activitate a cărei 
’.’•aieotorie a fost jalonată în 
fiece moment de hotărîrile 
< ciul de-al X-lea Congres al 
P C. R . ile Conferinței Na» 
t ionele a partidului. In *a- 
’entia conferinței s-a aflat 
•'-nblema numărul unu a 
o instructori lor de mașini mi
niere din Pe’roșani : sporirea 
cantitativă și calitativă a 
producției uzinei pentru asi- 
g’irarea unor utilaje cu un 
r’ndamer»' superior, capabile 
sa qaran’erc creșterea ritmu
lui valorificare a bogăției 
d- "ărbune.

-r’noâ cum a arătat în in- 
to—-?ritia *a inginerul Aurel 
Boia șeful serviciului pro
ducție. ..angajarea într-o pa
sionant? întrecere socialista 
menita a da viată sarcinii 
t’-asate dc conducerea parti
dului privind utilizarea in- 
t^rrală si cu rezultate econo
mic? superioare a capacită
ților de producție, a forței dc 
mnneă M a timpului de lu
cru. trebuie să stea si în con
tinuare la baza activității e- 
conomlce a comitetului sindi
catului uzinei0.

Munci* orii Valentin Tar- 
bâu. Otto Hans Kloos. Pavel 
Mircea 5i tehnicianul Ioan 
Kiss au subliniat în cuvîntul 
lor necesitatea ca sindicatul 
să-și afirme mai activ con
tribuția in asigurarea pentru 
colectivul de salariați a echi
pamentului de protecție co
respunzător, amenajarea unor 

Strădanii pentru onorarea 
sarcinilor de plan

!a producția de cărbune
(Urmare din pag. 1)

că de Ia sectoarele HI, IV și II ale minei, care înscriu a- 
cum, în pragul încheierii celei de-a doua decade a lunii, 
pe panoul de onoare al întrecerii, sporurile de 1 000,620, 
respectiv 540 tone. In frunte, cu realizări pe măsura presti
giului cîștigat, se situează brigăzile conduse de Eugen Voi- 
cu (4- 330 tone), Vasile Glișcă și Florea Mionici. (cu cite
150 tone fiecare). loan Apostol, Constantin Alexe. Gheor
ghe Toma și loan Tabacu cu plusuri cuprintse intre 50-110 
tone.

Două sectoare cu peste 600 
tone plus de cărbune fiecare!

Este vorba de sectoarele III și IV de la mina Vulcan, 
unde se înregistrează la zi sporuri substanțiale la canti
tatea de cărbune extrasă: 624 respe .nv 618 tone 1 S-a 
făcut remarcat c-fortul dozat judicios, ritmic și eficace al 
brigăzilor conduse de minerii Ioan Șinca. Costică Popa, 
Gheorghe Iascu. dc la sector ,: 111 Constantin Ciobănoiu 
și Gheorghe Stoian, de la sectorul IV, care dovedesc din 
plin inițiativă, pricepere, pasiune în munca depusă.

CALENDAR
VINERI, 19 IANUARIE

Soarele răsare la ora 7,47 
și apune la ora 17,07. Zile 
trecute din an — 19, Zile 
rămase — 346.

EVENIMENTE

© 1352 — A murit dom
nitorul Basarab I. întemeie
torul statului feudal în Țara 
Românească ® 1818 — A
murit Dimitric Țichindeal, 
cărturar și fabulist român 
(n. 1775) ® 1951 — A mu
rit violonistul și compozito
rul C.C. Nottara (n. 1890)
(gj '957 — A murit Barbu 
Lăzărescu, scriitor și publi
cist (n.1881) ;

FILME
PETROȘANI — 7 Noicm- 

b'rie: A fost odată un poli
țist ; Republica : Lumea a- 
nimalelor ; PETRII A : E-
vadare în tăcere , LONEA 
— Minerul : Toamna che- 
yenilor; ANINOASA; 20 000 
de leghe sub mări ; VUL
CAN : Călăreții , I.UPENI

Cultural: Aventurile li
nei prințese germane la

locun de muncă conform ce
rințelor tehnicii avansate. în 
ridicarea calificării. Aceste 
aspecte trebuie să stea, in 
permanență în atenția tuturor 
organismelor din uzină și. 
bineînțeles, a comitetului sin
dicatului.

— Nu concepem o afirma
re rapidă a uzinei noastre 
fără o puternică mișcare a 
inovatorilor, remarca ing. E- 
lisabcla Refer.. Rezultatele 
promițătoare înregistrate în 
cel de-al doilea on al cinci
nalului (59 de inovatori, 57 
propuneri dc inovații și ra
ționalizări din care 17 apli
cate, nducînd economii post- 
cnlculate dc aproape 600 000 
Ici) relevă resursele do inte
ligență existente în uzină, 
despre caic nu am putea spu
ne că au fost pe deplin valo
rificate in atingerea princi-

• reali,ar. a 
dc utilaje miniere mai multe 
și de calitate tot mai bună. 
„Soldul" do 18 inovații râ
mase nerezolvate, nevalorifi- 
tvirea tuturor posibilităților do 
creație tehnică neurmărirea 
modului de avizare și apli
care a inovațiilor sau de sti
mulare a celor mai merituoși 
inovatori dovedesc, în ultimă 
instanță, slaba preocupare a 
comisiei specializate a comi
tetului sindicatului.

O atenție deosebită a acor
dat conferința acelora care 
mîine vor fi chemați să con
tribuie decisiv la materiali
zarea mobilizatoarelor pla
nuri și proiecte dc astăzi t 
elevii ucenici. Muncitorul Du
mitru Duna, maistrul Ignat 
Sandor și elevul loan 
Rotam au scos in evidență 
numeroase deficiențe ce mai 
persistă în pregătirea pro
fesională a tinerilor Ce au 
pășit pe porțile uzinei cu no
bila intenție do a pătrunde în 
arta modelării metalului. „A- 
tit în secțiile din Petroșani 
ale U.U.M.P. cit și la F.S.H. 
Vulcan, conchidea maistrul 
Ignat Sandor, o serie de o- 
perațiuni auxiliare sînt exe
cutate îndeosebi de ucenici. 
De pildă lipsa muncitorilor 
din sectorul de transport este 
.,completată" de ucenici, bi
neînțeles nu în permanență, 
■dar destul dc des pentru a a- 
fecta procesul de instruire a 
acestora".

îmbinarea armonioasă a 
celor 480 dc minute de lu
cru cu orele libere are efec- 
tfe din cele mai pozitive în 

însăși randamentul zilnic al 
muncitorului în procesul dc 
producție. Acestei cerințe i 
—a răspuns printr o seamă 
de acțiuni cultural-educative, 
sportive și turistice, organizate 
do sindicat în colaborare cu 
organizația U.T.C, in special 
după numire,i președintelui 
cu scoatere din producție. 
..Avem astăzi formații artis
tice dc amatori care, pînă 
mai ieri, nimeni nu s-ar fi 
încumetat a Ic crea, spunea 
muncitorul Adrian Medrea.

„Startul reactivizăr,ii unor 
echipe cultural-artistice, orga
nizarea olimpiadei cultural- 
sport ive ]>e uzină, a concursu
lui ..Cine știe, câștigă", ce au 

• ompletat în mod fericit spec
tacolul dat în cinstea celei 
do-.i 25-a aniversări a Re
publicii, organizarea tradițio
nalului plugușor al uzinei, 
constituie premisele perma
nentizării unei activități efi
ciente de educare estetică și 
de dezvoltare a conștiinței 
socialiste a salariat ilor noș
tri. sublinia ine. Gheorghe 
Olariu, directorul uzinei. De 
asemenea, organizarea unul 
microclub, amenajarea a do
uă căsuțe destinate activită
ții turistice, sînt cîteva fina
lizări mici dar de bun augur".

Prin continuitatea sprijinu
lui acordat dc către comite
tul de partid și conducerea 
uzinei comitetului sindicatu
lui. va fi asigurat terenul ne
cesar mobilizării întregului 
colectiv de muncă al U.U.M.P. 
într-o activitate temeinic or
ganizată pentru a determina 
o contribuție concretă, din 
partea fiecărui salariat. în 
realizarea sarcinilor celui de
al treilea an al cincinalului. 
Revine ca o datorie de cea 
mai mare importanță a fiecă
rui membru al comitetului, 
al birourilor grupelor sindica
le, să analizeze cerințele pla
nului pe 1973. să stimuleze Și 
să participe efectiv la ampli
ficarea realizărilor în produc
ție, la înfăptuirea măsurilor 
pentru valorificarea superioa
ră a tuturor rezervelor po
tențialului uman și tehnic al 
uzinei.

Ing. Nicolae LOBONȚ

(Urmare din pag. 1)

rea, pe caro n-a raladixil să 
ne-o... servească docil după o 
serie dc insistențe : Nu-ml 
(s.n.) era atîl de urgentă lu
crarea la Baltag..." (?!). Să-l 
credem pe Iov Munteanu cînd 
afirmă că urgența de la Bud 
era prioritara în raport cu 
cealaltă. Dar do ce nu i-a f.i- 
cut să înțeleagă acosl lucru 
pe Baltaq, pe ortacii lui, care 
— firesc — vedeau că lucra
rea lor este mai urgentă ? 
Un lucru este însă cert 
și din el trebuie să se tragă 
învățăminte : la sfirșitu) schim
bului cu pricina brigada lui 
Baltag a rămas cu jumătate 
de cărbune nescos (vreo 20 to
ne), in timp ce ortacii lui Bud 
au dat doar 23 de tone, in loc 
de dublul acestei cantități...

De ce se admite 
joaca de-a serviciul ?

Vorbeam la un moment dat 
despre toanele unor lăcătuși 
manifestate în timpul prestă
rii schimbului. Dar ce te (aci 
cînd începe... joaca de-a veni
tul la serviciu? Cu o zi îna
inte (12 ianuarie) lăcătușul' 
Constantin Colie făcuse nemo
tivată. Lăcătușul Mihai Had- 
nagyi și-a prelungit învoirile 
din 11 și 12 (cît or fi fost de 
motivate?) și in 13 ianuarie 

, iar lăcătușul Gheorghe Avă- 
danci, după ..foaia de boală" 
din 5 pînă în 9 ianuarie n-a 
mai venit la șut, neanunțînd 
pe nimeni, după cum am aflat 
de la factorii de conducere ai 
sectorului. Iată de ce cred mi

curtea Regelui soare ; 
Muncitoresc: Un candidat 

la președinție; URICANI 
Jenia. Jenicica • și Katiușa.

RADIO
PROGRAMUL 1 : 6,00 Mu- 

zică și actualități ; 7,00 Ra
diojurnal ; 8,00 Sumarul pre
sei ; 9,30 Memoria pământu
lui românesc; 10,00 Buletin 
de știri ; 10,05 De la Dunăre 
la mare ; 10,30 Harta țarii 
la scara viitorului ; 10,45
Muzică ușoară de Ion Cris- 
tinoiu ; 11,00 Buletin de ști
ri; 11,05 Din folclorul mu
zical al popoarelor; 11,15 
Litera și spiritul legii; 11,30 
Corul filarmonicii din Arad ; 
12,00 Discul zilei; 12,30 In- 
tîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat; 13,00 
Radiojurnal; 13,30 Concert
de prînz; 14,00 Compozito
rul săptămînii; Joseph 
Haydn ; 14,40 Muzică de pro
menadă ; 15,00 Buletin de 
știri ; 15,05 Radioancheta E- 
conomică ; 15,20 Piese de
estradă ; 16,00 Radiojurnal ;
16,15 Tineri interpret de mu
zică populară ; 16,35 Ansam
bluri artistice școlare -, 17,00 
Pentru patrie; 17,30 In
strumente populare ; na
iul ; 17,40 Radiocabinet de 

norii că-s doar 3-4 lăcătuși la 
7 locuri do muncă... In urma 
celor arălfile ar fi de prisos 
să încercăm a da lecții mai
strului mecanic Gheorghe Po-

Sectorul V al 
E.M. Vulcan

pescu, coordonatorul tuturor 
schimburilor, celorlalți (actori 
care răspund dc aclivilațea 
normală în domeniul < a atare 
despre ce ap de făcut.

Să se asigure toate 
condițiile de realizare 

a pregătirilor I
Și acum, cîteva cuvinte des

pre problema spinoasă a pre
gătirilor... Arătam inițial rămi- 
nerea în urmă la sectorul V 
cu sute de metri de lucrări în 
anul trecut. La data investiga
ției noastre se acumulaseră de
ja 16 ml restanță pe anul in 
curs. Ce-i de făcut ? Lăsăm lu
crurile să decurgă astfel ? Bri
găzile de la pregătiri se plîng 
că n-au materiale la front, că 
n-au oameni suficienți. Șeful 
de brigadă Gheorghe Diaco- 
nescu, de la suitorul 3, ne-a 
declarat : „Am lipsă cite un 
om în schimburile I și IV, și-i 
foarte greu în doi să mane-

informare și documentare j 
18,00 Orele serii; 20,00 Zece 
melodii preferate ; 20,45
Consemnări; 21,00 Revista 
șlagărelor ; 21,25 Moment 
poetic; 21,30 Bijuterii mu
zicale ; 22,00 Radiojurnal ;
22,30 Concert de seară ; 24,00 
Buletin de știri ; 0,03-6,00
Estrada nocturnă ;

T V
9,00 Deschiderea emisiunii. 

Telex ;
9,05 Teleenciclopedia (relua

re) ;
9,50 Melodii populare inter

pretate de Elena Maca- 
rie ;

10,00 Curs de limbă germană. 
Lecția a 37-a ;

10.30 Interpretul săptămînii: 
Stela Enache ;

10.45 Paqini de umor: Retros
pectivă Walt Disney ;

11.35 Studioul de poezie;
12.15 Teleglob ;
12.35 Pentru sănătatea dv. 

„Nevoia de mișcare" ;
12.45 Telejurnal;
16.00 — 17,00 Teleșcoală.
17.30 Deschiderea emisiunii de 

după-amiază. Curs de 
limbă engleză. Lecția a 
36-a ;

18,00 Cunoașteți legile?;
18.15 Tragerea Loto :

La izvorul 
ritmurilor

(Urmare din pag. 1)

și dureroasa existență n ma
relui compozitor (ți a porc
in față ca o frescă
zguduitoare. E viața u- 
nui compozitor. E jalea
unui suflet dc artist chinuit
de o orlnduire nedreaptă. 
Sau poate vuietul de veacuri 
al istoriei, tălmăcită In tm- 
guirea unei viori....

...Apoi vioara trece In 
miiniie unui copil și firul 
tulburător al ..Baladei" este 
reluat. Mai șovăie arcușul 
in mina copilului și vioara 
.'te ineacă uneori, la părțile 
mai grele. O observație blin
da a profesorului și cintecnl 
răsună mai puternic și mai 
adevărat. O scinteie se n- 
prindc in ochii mari ai co
pilului. Profesorul ascultă 
răbdător și zimbeșle. Știe al 
că de multe ori din scintei 
mărunte se nasc stele ade
vărate.

vrezi lemnul verde pe suitor, 
E prea dc lot cu lipsa do ma
teriale; plecăm de la locul de 
muma in căutarea lor...*'. Din 
bilanțul la zi al sectorului re
zultă că brigăzile conduse do 
Vasile Cheta, Ștefan Gantz și 
Ioan Bud — care au condiții fa
vorabile la front — prestaseră cu 
peste 30 de posturi mai mult 
decît ora planificat, în timp ce 
grupele de la pregă
tiri se plasează cu pos
turile prestate sub cele pla
nificate.,. Socotim că nu-i lip
sit de interes să redăm aido
ma spuselor normatoruluj A- 
lexandru Sălăgean : „Se negli
jează brigăzile care n-au po
ziție. deoarece nu dau produc
ție..."

Din mărturisirile oamenilor, 
din cele relatate de Iov, ing. 
Emil Muru. directorul minei, 
in baza realizărilor de ansam
blu obținute aici de la începu
tul anului, ne-am format pă
rerea că noul șef de sector, 
ing. Mitică Nlcolescu este ho-
tărit să pună lucrurile la
punct sub toate aspectele : în
ceea ce privește pregătirile
(mai ales !) judicioasa pla-
sare a fronturilor de lu-
cru, creșterea aportului
părții electromecanice (s-a
văzul de ce...), al cadrelor me-

Centrala cărbunelui 
Petroșani

Baza de aprovizionare 
și transport Petroșani 
angajează prin concurs
• șef serviciu aprovizio

nare piese de schimb
• inginer principal electro

mecanic
• merceolog principal
• tehnician și tehnician 

principal electromecanic
Condițiile dc angajare si salarizare sini cele 

prevăzute dc H.C.M. 914/1968 și Legea nr. 12/1971.
Informații suplimentare se pot obține zilnic dc 

la biroul*plan-organizarea muncii al unității, strada 
Mihai Viteazul, nr. 3, telefon 406.

diții tehnice. Întronarea unui cli
mat de disciplină, propice ac
tivității rodnice în sinul tu
turor iormațiilor de lucru. 
Sprijinii activ, nemijlocit de 
ceilalți factori cu munci de 
răspundere din sector, de în
tregul colectiv, cu certitudine 
șeful sectorului nu va întirzia 
cu realizarea întocmai a ceea 
ce și-a propus.

FABRICA 
•« PRODUSE

18,25 Școala campionilor;
18.50 Teleconferință de presă ,
19.20 1001 cie seri ;
19,30 Teleobiectiv ;
20,05 Reflector ;
20.20 Film artistic. Nu plînge 

Peter! Producție a stu
diourilor cinematografice 
iugoslave. Cu : Lojz Ros
man. Majda Patokar, 
Bart Setler ;

21,55 Mai aveți o întrebare? 
Proiecte grandioase la 
scară planetară ;

22,35 24 de ore ;
22.50 Handbal masculin : Mi- 

naur Baia Mare Di 
namo București (repriza 
a Il-a).

angajează urgent:

VREMEA
Valorile temperaturii în

registrate in cursul zilei dc 
ieri:

Maximele : Petroșani 4- 3 
grade; Paring — 0 grade.

Minimele : Petroșani — 4 
grade ; Paring — 12 grade.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 De ORE : Vreme în 
general închisă. Izolat se vor 
semnala precipitații sub for
mă de ninsoare. Vint slab din 
sud.

2 conducători auto cu permis de cir
culație B,C, pentru transportul produse
lor pe rutele comerciale din Valea Jiului.

Condițiile de angajare și salarizare conform 
H.C.M. 914/1968 și Legea Nr. 12/1971.

Informații suplimentare se pot primi zilnic în
tre orele 7 — 15 de la conducerea Fabricii de pro
duse lactate cu sediul în Livezeni, telefon 1824.

MICA PUBLICITATE
PIERDUT legitimație. Sărăcin Ștefan. E. M. Paroșeni. 

Declar nulă.

VIND casă, trei camere, dependințe, garaj, grădină — 
str, Paringului, 2, Petroșani ' in drum spre noul liceu in
dustrial).

DUMINICĂ. 21 IANUARIE

8,15 Deschiderea emisiunii. 
Gimnastica pentru toți;

8.39 Cravatele roșii
10,00 Viata satului ,
11,00 Concert extraordinar. 

Betboven in interpreta
rea pianistului Valentin 
Gheorqhiu ;

12,00 De strajă patriei
12.30 Emisiune in limba

maghiară ;
14,00 360 de grade;
17.10 Film serial pentru tine

ret: Pierduți în spațiu. 
Episodul XIII ..Oglin
da magică" ;

i7,55 Avanpremiera ;
18.00 Cintare patriei. Concurs 

coral interjudețean ;
19,20 1001 de seri ;
19.30 Telejurnal ;
20.10 Reportaj T.V. 

foze pe Valea 
ful ;

20.30 Film artistic 
soarelui, 
italo-sovietică ;

22.10 Intermezzo dansant ; 
22,25 Telejurnal ;
22,35 Handbal masculin : Mi- 

naur Baia Mare — Stea
ua București (repriza a 
II-a).

18,00 Căminul ;
18,40 Scena ;
19,00 Saplămîna in imagini ;
19,20 1001 de seri ;
19,30 Telejurnal;
20,05 Prim-plan ;
20.35 Roman foileton i „Des

tăinuire". Episodul II : 
„Căsătoria" ;

21,25 Revista literară T.V. ;
22,15 Seară de balet : Mozarti- 

ana ;
22.35 24 de ore. Contraste 

lumea capitalului.

MARȚI. 23 IANUARIE

9,0'

în

Metamor-
Gurqhiu-

Floarea
Coproducție

LUNI. 22 IANUARIE

17.30 Deschiderea emisiunii. 
Curs de limba franceză. 
Lecția a 38-a freluare);

Deschiderea emisiunii. 
Telex ;
Teleșcoală. Chimie (anul 
III liceu). Oțelul ,

Literatură română (cla
sa a Vili-a). Literatura, 
vibrantă expresie a iu
birii de patrie ;

Curs dc
(lecția a

10,30 Căminul (reluare);
11,10 SeJecțiuni din emisiunea 

„Seară pentru tineret" ;
11,50 Publicitate;
11,55 Film serial pentru tine

ret : Pierduți in spațiu 
(reluare). Episodul VIII 
„Pluta naufragiaților" ,

12,45 52 de inițiative in 52 do 
săptămîni (reluare) ;

13,00 Telejurnal ;

9.05

9.30

limba engleză 
37-a);

15,00-16,00 Lecții T.V. pentru 
lucrătorii din agricultu
ră ;

17.30 Deschiderea emisiunii
de după-amiază. Curs 
de limba rusă. Lecția a 
37-a (reluare);

18,00 Spectacol de cintece și 
jocuri populare la Mu
zeul etnografic din Cluj;

18.30 Publicitate;
18.35 Steaua Polara. Emisiune 

de orientare școlară și 
profesională ;

19,00 Caleidoscop- cultural-ar
tistic’;

19.20 1001 de seri ;
19.30 Telejurnal ;
20,00 Avanpremiera ;
20,05 Reflector ;
20.20 Desene animate ;
20.30 Seară

Juan
21.35 Lumea de miine. Drumul 

spre planete (II);
22,00 Gala maeștrilor. Barito- 

Enigărescu ;

9,55 Publicitate ;
10,00 Curs de limba franceză. 

Lecția a 39-a ;
10,30 Steaua polară — emisiu

ne de orientare școlară 
și profesionala (reluare);

18,35 Tragerea Pronoexpres ; 
18,45 Muzica — emisiune 

actualitate muzicală;
19,00 Timp și anotimp în 

gricultură ;
19,20 1001 de seri ;

PROGRAMUL

TV pentru 
săptămîna 

viitoare

de

a-

22,35 24 de ore ;
22,45 Baschet masculin : Stea

ua București - - Jugo- 
plastika Split.

21.30 Tinerii despre ei înșiși ; 
22,1° Interpretul săptămînii;

Vali Niculescu;
22.30 24 de ore ;

21,-15 Universitatea T.V.;
22,30 24 de orc ;
22,45 Din țările socialiste.

JOI. 25 IANUARIE VINERI. 26 IANUARIE
SÎMBÂTA, 27 IANUARIE

de teatru. Don 
- de Mollere ;

nul „Octav 
22,30 24 de ore.

MIERCURI, 24 IANUARIE

10,55

9,00

9,05

9,25

emisiunii.Deschiderea
Telex ;
Reporterii noștri peste 
hotare (reluare);
Prietenii lui Așchiuță — 
emisiune pentru preșco
lari ;

Tefecinemateca pentru 
tineret (reluare). Pinqui- 
nul ;
Prim-plan (reluare) ;
Telejurnal;
Deschiderea emisiunii 
de după-amiază. Curs de 
limbă germană. Lecția a 
37-a (reluare);

Studioul artistului 
tor. Soliști 
din județul

18,15 Semnificații.
riei;

12,25
12,55 
.17,30

18,00 ama-
și formații 
Bacău ;
SensuL isto-

19,30
20,00

20,50
21,00

22,20

Telejurnal;
O patrie, o inimă, un 
început. Spectacol lile- 
rar-mu'zical. Transmisiu
ne directă de la Teatrul 
Național „Vasile Ale- 
csandri" din lași ; 
Avanpremieră ; 
Tefecinemateca. Ciclul
Jean Gabin. Noaptea a- 
mintirilor ;

Teleglob — India. Ruar 
Kala — centru al indus
triei siderurgice;

un

9,00 Deschiderea emisiunii. 
Telex ;

9,05 O viată pentru o idee 
(reluare). Petru Poni ;

10,00 Curs de limba rusă. Lec
ția a 38-a ;

10.30 Micii meșteri mari ;
10.50 O patrie, o inimă, 

început (reluare);
11,40 Tefecinemateca. Ciclul 

Jean Gabin. Noaptea u- 
minlirilor (reluare);

13,00 Telejurnal;
15.00-16,00 Lecții T.V. pentru 

lucrătorii din agricultu
ră ;

16,00 Teleșcoală ;
17.30 Deschiderea emisiunii 

de după-amiază. Emisiu
ne in limba maghiară ;

18.30 La volan. Emisiune pen
tru conducătorii auto ;

18.50 Iran — eforturi pentru 
industrializare. Film do
cumentar ;

19,05 Un poet tribun — Petofi 
Sandor;

19,20 1001 de seri;
19.30 Telejurnal ;
20,00 Din cântecele țării 

dor ;
20.30 Pagini de umor. Aventuri 

in epoca de piatră ;

cu

9,00 Deschiderea emisiunii. 
Telex ;
Teleenciclopedia (relua 
re);
Muzică populara < u Tița 
Ștefan (reluare);
Curs do limbă germană. 
Lecția a 38-a ;
Publicitate ;
Pagini de umor. Aven 
luri in cpnca de piatra 
(reluare)

11,25 Teleglob (reluare);
11,40 Bucureșliul necunoscut 

(reluare). Pictorii orașu
lui ;

12,00 Jocuri țărănești cu măști; 
12,30 Telejurnal ;
16,00-17,00 Teleșcoală; 
I7,3r

9,05

10,00

10,30
10,35

18,00
18.30
18,40
18,50
19,20
19.30
20,00
20, r»

Deschiderea emisiunii 
de după-amiază. Curs dc 
limbă engleză. Lecția a 
37-a (reluare);
Atenție la... neatenție! 
Tragerea Loto;
Imaqini din Australia ; 
Teleconferință de presă ; 
1001 de seri ;
Telejurnul ;
Reflector ;
Film artistic ; Aventuri
le lui Juan (film cuba
nez) ;

10,05

11,10

9,00 Deschiderea emisiunii. 
Telex;

9,05 Melodii populare inter
pretate de Natalia Gliga 
(reluare);

9,20 A fost odată ca nicioda
tă... „Prințesa tristă" (II);

9,50 De vorbă cu gospodine
le ;
Universitatea T.V. (relua
re) ;
Interpretul săptămînii: 
Vali Niculescu (reluare); 
Capodopere ale muzicii 
universale (reluare)j

12,05 Biblioteca pentru toți 
(reluare);

12,50 Telejurnal ;
16,30 Emisiune in limba ger

mană ;
Ritm, tinerețe, dans , 
Arc peste timp. Barca 
— comună din Dolj ; 
1001 de seri;
Telejurnal;
52 de initiative în 52 dv 
săptămîni (TimișoaraI . 

Teleenciclopedia ;
Film serial: Mannix ;

* lunilor. Ianuarie 
sau revelion la post» 
scriptum ,

22,30 Telejurnal ,
22,40 Săptămîna sportivă j 
23,00 Seară de romanțe.

18,15
18,55

19,20
19,30 
20,00

20,15
21,00
21,50 Gala
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Vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. 1)

ginerii an dat viață recoman
dărilor făcute de secretarul 
general al partidului cu pri
lejul vizitei precedente, pri
vind folosirea cu mai mare 
eficiență a suprafețelor cons
truite. dezvoltarea acțiunii de 
autodotare.

Secretarul general al parti
dului are un dialog viu. rod
nic. cu miniștrii de re
sort. cu conducătorii u- 
zinei. cu muncitori si spe
cialiști. analizînd împreună cu 
ei o sferă largă de probleme 
privind dezvoltarea si moder
nizarea producției. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu subliniază 
necesitatea creării unei secții 
pentru producerea utilajelor 
și pieselor de schimb nece
sare întreprinderii, precum și 
a urgentării construcției u- 
nei fabrici de țevi și profile 
îndoite, sudate și acoperite, ca
re să-și găsească o largă u- 
tilizare în diferite sectoare 
ale economiei.

La plecare, conducătorul 
partidului și statului felicită 
colectivul uzinei pentru rea
lizările obținute și îi urează 
noi succese în activitatea vi
itoare.

Este vizitată Uzina de fire 
sintetice, ale cărei produse 
cu marca Terom se bucură 
de aprecieri unanime în țară 
și în numeroase părți ale lu
mii

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți conducători 
de partid si de stat sînt în- 
tîmninați de Mihail Florescu, 
ministrul industriei chimice, 
Ion Staicu. directorul gene
ral al uzinei.

In fața unei machete se 
desfășoară o însufletitoare 
discuție privind îndeplinirea 
principalilor indicatori de 
plan, mersul lucrărilor de 
construcții pentru următoarele 
stare de dezvoltare ale a- 
cestei tinere unități. Directo
rul qeneral al uzinei infor
mează că. în 1972, prevede
rile de plan au fost îndepli
nite și depășite la toți in- 

există condiții 
ca cincinalul să fie realizat 
înainte de termen. Folosin- 
du-se de qrafice, gazdele in
formează. de asemenea. că, 
in vederea sporirii eficientei 
economice, specialiștii uzinei, 
în colaborare cu cei din insti
tutele de cercetări, au perfec
ționat procesele tehnologice, 
«u asimilat noi produse, redu- 
cînd astfel cheltuielile valu
tare cu aproape 50 la sută 
fată de 1970.

Se vizitează sectoarele de 
fibre și fire poliesterice. cel 
de fire propilenice, dotate cu 
mașini de dublă răsucire, tex- 
turare și botinare a ’firelor. 
Directorul general al uzinei 
raportează că, traducând în 

• iată indicațiile prețioase 
date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu prilejul vizitei 
făcute aici, in primăvara a- 
nului 1970, privind folosirea 
mai deplină a suprafețelor 
construite, fabrica își va spori 
capacitatea pină la sfârșitul 
acestui an, fără cheltuieli 
prea mari, la peste 20 000 de 
tone de fire chimice, textile 
șs tehnice. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu apreciază realizări
le de pină acum în ceea ce 
pr. șt • folosirea rațională a 
spatiilor de producție. Tot
odată. recomandă ca, prin 
micșorarea spatiilor de trans
port dintre mașini, prin rea
șezarea acestora, reproiectarea 
unor utilaje, să se amplaseze 
noi capacități care vor spori 
producția uzinei pe aceeași 
suprafață construită cu încă 
I 000 de tone.

Gazdele informează, de ase
menea, că, prin valorificarea 
capacității tehnice de ca
re dispune colectivul acestei 
tinere unități a industriei chi
mice, au fost realizate în ul- ‘ 
timii ani mai mult de 200 de 
utilaje, piese de schimb și e- 
chipamente și că există po
sibilități de dezvoltare a a- 
cestei activități. Apreciind 
succesele obținute în această 
direcție, secretarul general al 
partidului recomandă ministe
relor industriei chimice, con
strucțiilor de mașini și in
dustriei ușoare să alcătuiască 
in următoarele două-trei luni 
un program comun de reali
zare a utilajelor pentru indus
tria chimică, eliminîndu-se ast
fel -omplet importul, și cre- 
înd posibilități și pentru ex
port.

In fiecare secție, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este întâm
pinat cu aplauze și urale. Chi- 
miștii. majoritatea tineri, cres
cuți odată cu uzina lor, înce
tează pentru câteva clipe lu
crul, făcind conducătorului iu
bit al partidului și poporului 
nostru entuziaste manifestări 
de dragoste și prețuire. In 
repetate rinduri, secretarul 
general al partidului este o- 
prit, i se înmânează flori. Ma- 
iestra Marlena Manole și mun
citoarea Viori a Buganeti s-au 
adresat personal tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, și în nu
mele femeilor din secțiile în 
care lucrează, și-au exprimat 
bucuria că se află în mijlo
cul lor, i-au urat multă sănă
tate și putere de muncă.

Alături de halele vizitate 
se ridică altele noi. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este in
format că stadiul lucrărilor de 
înfăptuire a celor de-a III-a 
si a IV-a etape de dezvolta
re a uzinei este avansat.

In încheierea vizitei, se
cretarul general al partidului 
felicită pe chimiștii și con
structorii ieșeni pentru rezul
tatele bune obținute pină a- 
cum și le urează noi succese 
în efortul lor comun de îm
plinire a telurilor propuse, de 
realizare a cincinalului îna
inte de termen. In aplauzele 
si uralele mulțimii prezente 
pe platourile diD fața uzinei,

înalțil oaspeți își iau rămas 
bun de la gazde. îndrentîn- 
du-se către următorul punct 
al -\-izitei — Combinatul avi
col intercooperatist din lași.

La sosire, secretarul gene
ral al partidului, ceilalți con
ducători de partid si de stat 
sini întixnpinați de Angelo 
Miculescu, ministrul agricultu
rii. industriei alimentare și a- 
pelor. de membri ai condu
cerii Uniunii județene a Co
operativelor agricole de pro
ducție și ai consiliului 
conducere al combinatului.
Tovarășului Nicolae Ceausescu 

îi sînt prezentate. în fata u- 
nor panouri și grafice, prin
cipalele realizări obținute în 
ultimii ani în dezvoltarea a- 
griculturii cooperatiste din 
județ, hotărîrea cu care ță
ranii cooperatori din această 
parte a țării participă la în
făptuirea programului națio
nal de dezvoltare a zooteh
niei, la traducerea în viata a 
prevederilor Congresului al 
X-lea al partidului si ale Ple
narei C.C. al P.C.R. din no
iembrie anul trecut, privind 
sporirea cantităților de produ
se agroalimentare.

Oaspeții trec apoi prin câ
teva din halele Combinatului 
avicol. Dr. loan Nicuță, di
rectorul unității, arată că, în 
cei doi ani care au trecut de 
la înființare, combinatul a li
vrat pieței circa 1 ,300 tone 
carne de pasăre și peste 2,6 
milioane ouă. Specialiștii uni
tății informează despre preo
cupările lor in vederea dez
voltării producției și a spori
rii eficientei economice, do
meniu în care există mari po
sibilități

Secretarul general al parti
dului a felicitat pe lucrătorii 
unității pentru contribuția a- 
dusă la îmbunătățirea aprovi
zionării populației și le-a urat 
noi succese în munca de dez
voltare și întărire a agricul
turii cooperatiste.

In continuare este vizitată 
ferma zootehnică „Căprița" a 
întreprinderii agricole de stat 
Iași. Directorul Trustului ju
dețean al întreprinderilor a- 
gricole de stat, ing. Victor 
Aldea, înfățișează tovarășului 
Nicolae Ceaușescu realizările 
și perspectivele de dezvoltare 
a creșterii animalelor in u- 
nitățile agricole de stat.

Apreciind succesele înregis
trate in dezvoltarea zooteh
niei județului, secretarul ge
neral al partidului a indicat 
specialiștilor din agricultură 
să se preocupe de obținerea 
unor rase de oi cu producție 
mai mare de lînă.

Se vizitează apoi ferma. Di
rectorul întreprinderii agri
cole de stat Iași, ing.. Con
stantin Șeica, îl informează pe 
secretarul general al partidu
lui despre rezultatele obținu
te de lucrătorii unității în do
meniul îmbunătățirii raselor 
indigene de taurine.

In încheierea vizitei la fermă, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a felicitat pe specialiștii în
treprinderii pentru rezultatele 
bune obținute în domeniul 
îmbunătățirii raselor des tau
rine din județ și le-a urat 
noi succese în dezvoltarea 
zootehniei.

Agenda vizitei de lucru la 
Iași a mai cuprins, în conti
nuare, întîlniri cu oameni de 
știință, precum și cu cadre 
didactice și studenți ai Uni
versității și Institutului poli
tehnic.

Se vizitează mai intîi In
stitutul de chimie macromole- 
culară „Petru Poni", unitate 
științifică care a adus o con
tribuție substanțială la dez
voltarea și crearea unor noi 
subramuri ale industriei chi
mice românești. Cei prezenți 
la sosire fac tovarășului 
Nicolae Ceaușescu o primire 
călduroasă, plină de recunoș
tință față de partid. Acad. 
Cristofor Simionescu adresea
ză, în numele întregului co
lectiv, mulțumirile cele mai 
profunde conducerii de partid 
și de stat, personal tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, pentru 
condițiile create dezvoltării 
institutului și îl informează 
că, așa cum s-a apreciat a- 
cum cinci ani, în timpul vizi
tei pe care secretarul general 
a făcut-o la Iași, forțele ști
ințifice ale acestei unități 
au crescut în paralel cu contri
buția lor la dezvoltarea cer
cetării științifice pe direcți
ile prioritare ale planului de 
stat privind progresul indus
triei chimice românești.

Gazdele prezintă apoi oas
peților instalația și procesul 
tehnologic de fabricare a ma
teriei prime din care se fa
brică pielea sintetică, fac u- 
nele demonstrații practice de 
specialitate.

In fața monumentalei clă
diri a Universității „Al. I. 
Cuza", studențimea ieșeană a 
întâmpinat cu mare entuziasm 
pe conducătorul iubit al parti
dului și statului nostru. De 
pretutindeni răsună aclamații, 
urale puternice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
răspunde cu prietenie ovați
ilor.

După tradiție, un uriaș cor 
intonează imnul studențesc 
„Gaudeamus igitur", precum 
și cîntece închinate partidu
lui. Secretarul qeneral al 
partidului este călduros salutat 
de Ion Traian Ștefănescu, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele tine
retului, de membrii Consiliu
lui rectorilor și de reprezen
tanții comitetului de partid, 
al U.T.C. și Uniunii Asociați
ilor studențești din Centrul 
universitar lași.

Oaspeții sînt invitați mai 
întîi să viziteze expoziția cu 
tema inteqrarea învățămîntu- 
lui cu cercetarea științifică și 
producția. Dintre exponentele 
Institutului politehnic sînt pre
zentate prototipul unei mașini 
de ascuțit burghie, medaliată

la Salonul internațional de la 
Viena, mașini de încercat rul
menți si alte instalații. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu a- 
preclază preocupările cadre
lor didactice și ale studenți
lor pentru realizarea de ma
șini de înaltă tehnicitate șl 
recomandă generalizarea lor 
în unitățile industriale do spe
cialitate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și ceilalți oaspeți se intere
sează și primesc explicații a- 
sunra unor lucrări de îmbu
nătățiri funciare, de combate
re a eroziunii solului și de 
ridicări topografice, efectuate 
do studenți.

Tot în standurile facultăți
lor politehnicii sînt prezenta
te corpuri ceramice pentru 
panouri de pereți și planșee, 
betoane cu poliestori și gra- 
nulit de Iași, diferite procedee 
de fundații pilot, puse la 
punct de studenții și cadrele 
didactice de la construcții. Se
cretarul qeneral al partidului 
anreciază rezultatele cercetă
rilor și recomandă ca la vi
itoarea întreprindere de spe
cialitate, care urmează să fie 
construită la Iași, sectoarele 
de cercetare uzinală și cele 
de la Politehnică să fie uni
ficate.

In cadrul expoziției Univer
sității „Al. I. Cuza”, Faculta
tea de fizică prezintă în pro
totip peste 40 de instalații și 
aparate de importanță știin
țifică deosebită, cu utilizări 
fie în cercetare, fie în scopuri 
didactice, majoritatea breveta
te sau în curs de brevetare.

Oprindu-se în fața unei vi
trine în care sînt prezentate 
roci din zăcămintele linerale

Cuvîntul 
Nicolae

Stimați tovarăși,

Doresc să vă adrese., dum
neavoastră, tuturor cadrelor 
didactice și studenților, un 
salut călduros și să vă urez 
succese tot mai mari in ac
tivitatea Pe care o desfășu- 
rați in Iași. (Vii aplauze).

Am vizitat Institutul de 
Chimie, precum și expoziția 
din holul Universității, unde 
am putut vedea unele reali
zări ale facultăților din ca
drul Politehnicii și al Uni
versității. Desigur, nu este 
scopul acestei întîlniri să 
analizăm acum ce s-a făcut 
și ce se face în Iași în do
meniul cercetării științifice, 
al învățămintului, al legării 
sale cu practica. Trebuie însă 
Să spun că am constatat cu 
deosebită plăcere atit la Ins
titut cit și în cadrul expozi
ției că cercetătorii și cadrele 
didactice din învățământul 
superior din Iași se strădu
iesc să aducă o contribuție 
cit mai importantă la dezvol
tarea societății noastre so
cialiste. Sînt abordate unele 
probleme de mare importan
ță pentru economie, în ge
neral pentru dezvoltarea ști
inței în România.

Am constatat cu multă sa
tisfacție, în vizita făcută azi 
în unele întreprinderi. că 
unele domenii ale învăță- 
mîntului au trecut foarte se
rios la apropierea de produc
ție. realizîndu-se — dacă se 
poate spune așa — o reală 
integrare a învățămintului, 
cercetării și producției. Sînt 
începuturi bune. Sper că vor 
fi urmate de toate facultăți
le. In felul acesta, învăță- 
mîntul și cercetarea din Iași 
vor putea aduce o contribuție 
și mai însemnată la progre
sul științei, la progresul ge
neral al societății socialiste 
din România. Eu doresc să 
vă felicit în modul cel mai 
călduros pentru rezultatele 
bune de nînă acum. (Anlau- 
ze puternice).

Nu vreau să spun mai 
mult. Mâine vom avea con
ferința județeană de partid

★

Cuvintele secretarului ge
neral al partidului sînt subli
niate cu vii și puternice a- 
plauze.

Luîndu-și rămas bun de la 
cadrele didactice, de la stu
denți, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu răspunde priete
nește însuflețitelor ovații.

Din nou pe străzile lașu
lui... Mulțimea adunată pe 
trotuare aclamă îndelung.

Coloana de mașini se o- 
prește în centrul orașului. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este invitat să viziteze ma
rele magazin universal „Mol
dova". care a fost dat în fo
losință în decembrie anul 
trecut.

La intrarea în unitate, se
cretarul general al partidu
lui, ceilalți oaspeți sînt sa
lutați de Nicolae Bozdog, prim 
adjunct al ministrului comer
țului interior, de reprezen
tanți ai organelor locale de 
comerț. Magazinul este una 
dintre cele mai mari și mai 
frumoase unități comerciale 
din tară. Șeful unității, Mi
hai Slavu. informează câ zil
nic magazinul este vizitat de 
circa 25 000 cumpărători și 
desface mărfuri în valoare 
de aproximativ 1 milion lei.

— Găsiți produsele de care 
aveți nevoie; tovarăși ? în
treabă tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pe cumpărători, 
care îl înconjoară cu dra
goste.

— Este un magazin modern, 
bine aprovizionat, în care gă
sim mărfuri de bună cali
tate, răspund voci din mul
țimea aflată la acea oră în 
magazin.

prospectate si studiate de 
cadre didactico șl studenți al 
universității, secretarul gene
ral al partidului discută cu 
cadrele de specialitate, le re
comandă si intensifice cerce
tările qeoloqice pentru pune
rea in evidență și valorifica
rea unor noi rezerve de mate
rii prime.

In timpul vizitei, secreta
rul qeneral al partidului a a- 
preciat în mod deosebit re
zultatele muncii de cerceta
re, întreprinse de cadrele di
dactice și studenții Institutu
lui politehnic și universității, 
progresele in direcția legă

rii învățămintului de practică.
In încheierea vizitei la 

Universitate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a întâlnit cu 
membrii Senatelor institute
lor de învățămint superior 
din acest prestigios centru 
universitar al țârii. In sală 
se află rectori și decani, pro
fesori, conferențiari, repre
zentanți ai Comitetului de 
partid și centrului universi
tar lași, ai asociațiilor stu
dențești.

Despre munca și activita
tea lor și a studenților, des
pre minunatele condiții crea
te învățămintului superior de 
către partid și statul nostru 
socialist au vorbit, cu emo
ție și bucurie, adresindu-i to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
mulțumiri pentru grija deo
sebită pe care o manifestă 
personal față de corpul di
dactic universitar Și studenți, 
tovarășii: Mihai Teodosia,
rectorul Universității din Iași, 
Alexandru Lazăr, rectorul 
Institutului agronomic. Gheor- 
ghe Scripcaru, rectorul Ins
titutului de medicină și far
macie, Comeliu Zoryneak, 
secretarul comitetului de 
partid al centrului universi
tar Iași, Mihai Timofte, pre
ședintele Consiliului Asociați
ilor studențești din centrul • 
universitar Iași, și Cristofor 
Simionescu. rectorul Institu
tului politehnic.

Primit cu vil și puternice 
aplauze, ia cuvîntul tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

tovarășului
Ceaușescu

și unele din aceste probleme 
le vom discuta în cadrul con
ferinței, așa cum este nor
mal. Sper că acest valoros 
corp de cadre didactice din 
Iași. împreună cu marele nu
măr de studenți, de tineri en
tuziaști din acest centru u- 
niversitar vor depune efor
turi unite pentru a perfec
ționa continuu procesul de 
învățământ Și de cercetare, 
pentru a da patriei cadre de 
nădejde în toate domeniile de 
activitate.

Cunoașteți programul de 
dezvoltare a țării. El oferă 
posibilități nelimitate — ca 
să spun așa — pentru toate 
sectoarele, pentru toți oame
nii. care doresc să-și,. consa
cre forțele ridicării României 
pe culmi tot mai înalte de 
progres și civilizație.

Aș dori să vă mulțumesc 
pentru că ați anticipat asu
pra aniversării mele. Este 
vorba, desigur, de o vîrstă 
destul de tinără. (Vii aplau
ze) .Eu vă pot asigura că 
îmi voi face datoria în mun
ca încredințată de popor și 
partid și — în măsura posi
bilităților — mă voi preocupa 
și de Iași. în vederea asigu
rării condițiilor ca acest cen
tru să dea o contribuție și 
mai mare la dezvoltarea so
cietății românești. (Aplauze 
prelungite). Exigențele' cresc 
în fiecare an ; crește și pri
ceperea dumneavoastră. a 
tuturor. lașul s-a transfor
mat și se transformă conti
nuu. oamenii devin tot mai 
pretențioși. Este necesar să 
facem totul ca acest centru să 
ocupe realmente. în continua
re. u-n loc de frunte în Mol
dova. să exercite o influență 
tot mai mare asupra dez
voltării Moldovei și în ge
neral a României. Eu vă urez 
succes în această direcție, 
tovarăși I (Aplauze puterni
ce).

Tncă o dată, vă doresc dum
neavoastră. tuturor cadrelor 
didactice si studenților. noi 
succese în întreaga activita
te. multă sănătate si fericire 1 
(Aplauze prelungite).

★ ★

Secretarul general al parti
dului vizitează toate raioa
nele magazinului.

De la magazinul universal 
„Moldova", tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a străbătut, pe 
jos, cale de cîțiva kilometri, 
mari artere ale municipiului. 
Străzile cunosc și la acest 
ceas al înserării o vie ani
mație. Sînt inundate de lu
me. de mii și mii de ieșeni. 
Mulți vin în întîmpinarea 
tovarășului Nicolae Ceaușes
cu, adresîndu-i cuvinte de 
adîncă dragoste și recunoș
tință, oferindu-i flori, strîn- 
gîndu-i mina. Prin atmosfera 
de entuziasm și bucurie, de 
vibrant patriotism, lașul ofe
rea imaginea unei adevărate 
sărbători. Sînt momente de pro
fundă semnificație. In aceste 
manifestări spontane, entu
ziaste, își găsesc o vie ex
presie stima și prețuirea pe 
care le nutresc întregul po
por față de , secretarul gene
ral al partidului, unitatea 
strînsă, de monolit, a celor 
ce muncesc în jurul partidu
lui. încrederea lor deplină și 
adeziunea totală la politica 
P.C.R.. voința unanimă de a 
milita neabătut pentru înfăp
tuirea ei, pentru înflorirea 
continuă a patriei socialiste,
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Sesiunea Comisiei 
mixte guvernamentale 

româno-franceze
PARIS 18 — Coresponden

tul Agerpres. Paul Diacones- 
cu. transmite i La Palatul 
Luvru au început lucrările 
celei de-a V-a sesiuni a Co
misiei mixte guvernamentale 
româno-franceze de coopera
re economică, științifică și 
tehnică.

Delegația română este con
dusă de tovarășul Manea Mă- 
ncscu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, preșe
dintele Comitetului de Stat 
al Planificării, iar delegația 
franceză de Valery Giscard 
d’Estaing. ministrul econo
miei și finanțelor.

Coi doi copreședinți al Co
misiei mixte au evidențiat 
dorința părților de a acționa 
in continuare în spiritul De
clarațiilor româno-franceze 
din 1968 și 1970 și de a am
plifica relațiile bilaterale, fo
losind condițiile favorabile pe 
care le-au creat vizita în 
Franța a președintelui Consi
liului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și convorbirile 
purtate cu președintele Fran
ței, Georges Pompidou.

Lucrările sesiunii, care se 
desfășoară pe domenii de co
operare, continuă.

Semnarea noii convenții 
consulare dintre Republica 

Socialistă România
și R.P.

SOFIA 18 — Corespondentul 
Agerpres, C. Amariței, tran
smite : Joi, 18 ianuarie 1973, 
a fost semnată la Sofia noua 
convenție consulară dintre Re
publica Socialistă România și 
Republica Populară Bulgaria.

Bulgaria
Din partea română, docu

mentul a fost semnat de 
Nicolaie Blejan, ambasadorul 
tării noastre la Sofia, iar din 
parte bulgară, de Nenko 
Cendov, adjunct al ministru
lui afacerilor externe.

Helsinki

Vizita președintelui 
Pompidou în Etiopia

Lucrările reuniunii pregătitoare 
a conferinței g eneral-europene

HELSINKI 18 (Agenpres). 
— Joi. au continuat, la Hel
sinki, lucrările reuniunii pre
gătitoare a conferinței gene- 
ral-europene pentru securita
te și cooperare.

In cadrul discuțiilor, au 
luat cuvîntul reprezentanții

Norvegiei, Iugoslaviei, Lie- 
chtensteinului. Irlandei, Mal
tei, S.U.A., Olandei, Greciei, 
Elveției, R.F. a Germaniei, 
Austriei, Italiei, Spaniei, Por
tugaliei, Luxemburgului și 
Franței.

ADDIS ABEBA 18 (Ager
pres.) — Președintele Franței, 
Georges Pompidou, aflat în vi
zită oficială la Addis Abeba, 
a conferit, joi, cu împăratul

Etiopiei, Haile Selassie I. Act 
fost abordate, cu acest prilej, 
probleme privind relațiile din
tre Franța și Etiopia.

Conferința cvadripartită 
de la Paris privind Vietnamul

BUDAPESTA 18 (Agerpres). 
— Agenția M.T.I. informea
ză că, de la începutul lunii 
ianuarie. în capitala R.P. Un
garo se constată o creștere a 
cazurilor de gripă, produsă 
de virusul „A-2 England 972“. 
La Budapesta au fost înre
gistrate peste 18 000 de ca
zuri.

In provincie, situația pre
zintă aspecte moderate. Po
trivit agenției de presă cita
te, în 13 regiuni au fost sem
nalate focare izolate, în timp 
ce în celelalte 6 regiuni ale 
Ungariei nu s-au înregistrat, 
pînă în prezent, cazuri de 
îmbolnăvire.

BERLIN 18 (Agerpres). — 
Guvernele Republicii Demo
crate Germane și Italiei au 
hotărît să stabilească relații 
diplomatice la nivel de am- 
basadă. cu începere de la 
18 ianuarie — transmite a- 
genția A.D.N.

KARACHI 18 (Agerpres).— 
Șahinșahul Iranului, Moham
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mad Reza Pahlavi, a părăsit, 
joi, Pakistanul, îndreptîndu-se 
spre Teheran, după încheie
rea unei vizite de trei zile, 
efectuată la invitația preșe
dintelui Zulfikar Aii Bhutto, 
informează agenția France 
Presse.

LUSAKA 18 (Agerpres). —
— Vicepreședintele Zambiei, 
Mainza Chona, a declarat în 
Parlament că guvernul zam- 
bian a luat toate măsurile 
pentru asigurarea securității 
țării, în urma acțiunilor pro
vocatoare ale regimului ra
sist din Rhodesia, care a în
chis frontierele cu Zambia.

El a relevat solidaritatea 
manifestată de alte țări a- 
fricane cu poporul zambian, 
arătînd că, la rîndul său, 
Zambia va continua să acor
de sprijin multilateral mișcă
rilor de eliberare națională 
din sudul continentului.

MOSCOVA 18 (Agerpres).
— Agenția T.A.S.S. anunță 
că la Moscova a încetat din 
viață, în vîrstă de 72 de ani, 
academicianul Ivan Petrov- 
ski, eminent matematician, 
membru al Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., 
rectorul Universității din 
Moscova. In necrologul sem
nat de conducătorii de partid 
și de stat sovietici sînt re
levate marile sale merite pe 
tărîm științific, didactic și 
obștesc.

Ivan Petrovski a fost mem
bru corespondent al Acade
miei Republicii Socialiste Ro
mânia.

PARIS 18 (Agerpres). — 
Joi, la Paris a avut loc cea 
de-a 174-a ședință a conferin
ței cvadripartite privind Viet
namul.

Dinh Ba Thi, adjunct al 
șefului delegației Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de 
Sud, și Nguyen Minh Vy, ad

junct al șefului delegației 
R.D. Vietnam, au subliniat 
necesitatea semnării neîntâr
ziate a acordului din octom
brie anul trecut privind res
tabilirea păcii în Vietnam.

Următoarea ședință va a- 
vea loc la 25 ianuarie, ori la 
o dată ce va fi stabilită ulte
rior de părți.

SPORT • TELEX
KINGSTON 18 (Agerpres). 

— Au *mai rămas 4 zile pî
nă la desfășurarea meciului 
de box dintre Joe Frazier, 
deținătorul titlului mondial 
la categoria grea, și șalan- 
gerul său George Foreman. 
Pe ringul arenei din orașul 
jamaican Kingston se fac 
ultimele pregătiri. Arena 
poate găzdui pînă la 42 000 
de spectatori. Este pentru a 
treia oară în decurs de un ari 
cînd Frazier își apără cen
tura. El este neînvins în 
cariera profesionistă, de alt
fel ca și George Foreman. 
Ambii pugiliști au fost ca 
amatori campioni olimpici: 
Frazier a cîștigat medalia 
de aur Ia Tokio, iar Fore
man la Ciudad de Mexico. 
Tehnicienii boxului mondial 
au arătat în comentariile 
lor că prima șansă o are 
Frazier care are de partea 
sa o experiență competițio-

nală deosebită. In meciul 
care va avea loc luni 22 ia
nuarie, la bursa jocurilor 
Frazier este dat favorit cu 
5—1.

PRAGA 18 (Agerpres). — 
După cum scrie ziarul „Ve- 
cerni Praha", spectatorul 
rascibil care a aruncat o 
sticlă pe teren în timpul 
meciului de fotbal Sparta 
Praga — Ferencvaros Bu
dapesta (ceea ce a atras clu
bului praghez o amendă de 
1 000 franci elvețieni din 
partea U.E.F.A.) a fost con
damnat la opt luni închi
soare cu suspendarea pedep
sei. Ancheta a constatat câ 
spectatorul turbulent se a- 
fla în stare de ebrietate. La 
rîndul său, Clubul Sparta îl 
va chema în fața justiției 
pe individul respectiv, ce- 
rînd daune interese.«•••«••••a»

„Japonezii nu
Oamenii de afaceri ameri

cani șocați deja de valul ex
porturilor nipone, se află de 
data aceasta în fața unei pe
netrații japoneze chiar în 
Statele Unite.

Hawai este scena celor mai 
spectaculoase acțiuni. Plăji- 
le și soarele, plus cei peste 
240 000 de locuitori de des
cendență niponă asigură o 
atmosferă care îi atrage atît 
pe turiști, cit și pe investito
rii japonezi. Numai în ultimii 
ani, japonezii au investit, du
pă aprecierea unor surse, pes
te 100 de milioane de dolari 
în Hawai. Guamul a devenit, 
de asemenea, locul ideal al 
călătorilor japonezi. Ei au 
cumpărat și construit aici 
cinci hoteluri, din care trei 
în ultimii patru ani. Aproape 
90 la sută din turiștii Gua- 
mului sînt japonezi și numă
rul lor crește de peste patru 
ori la fiecare cinci ani.

Alaska atrage un tip di
ferit de investitori japonezi. 
Sînt cei interesați mai ales 
în industrializarea resurselor 
oceanice, valorificarea lem
nului, petrolului și extracți
ile minerale.

Peste tot, în America, oa
menii de afaceri japonezi se 
avîntă în achiziționarea sau 
construirea de întireprinderi
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vin, ei sint aici”
(„Us News and World Report*4)

manufacturiere, care încep 
să fie întilnite pe întreg* teri
toriul Statelor Unite, din 
Connecticut pînă în Califor
nia și din Wisconsin pînă în 
Carolina de Sud. Automobi
lelor și autocamioanelor „To
yota" li se pot alătura la 
timp televizoarele „Sony",

dei sale. Astăzi yenul este 
mai puternic decît dolarul și 
decît alte monede. Tokio este 
împovărat de cei peste 18.4 
miliarde dolari aflați în sis
temul de rezerve și devize al 
Japoniei. De multe ori japo
nezii sînt cei care pot să sa
tisfacă speranțele unor inves

Din presa străină

realizate în unități de asam
blare implantate de japonezi 
in America.

Totalul valorilor deținute 
de japonezi în America se 
ridică acum la sute de mi
lioane de dolari ; unii experți 
susțin chiar că este vorba de 
peste 1,5 miliarde de dolari. 
Privind în perspectivă, inte
resele japonezilor în alte o- 
perații posibile ar putea 
concura serios cu investițiile 
de capital american. ajun
gând la multe miliarde de do
lari. Cu numai zece ani în 
urmă, Japonia trebuia să se 
adreseze primelor trei bănci 
americane, ca mărime, pen
tru a obține un împrumut 
de 200 milioane de dolari ca 
să-și mențină poziția mone

titori și bancheri americani. 
Cu experiența lor în comer
țul mondial, cu marile lor fir
me renumite în lumea de a- 
faceri — .,Mitsui". „Mitsubi
shi", „Sumitomo" și „Matsu
shita" — reprezintă o re
dutabilă concurentă.

Acțiunile japonezilor în
America au trei direcții pfin-
cipale — achiziționarea de
terenuri, în special pentru 
realizarea unor complexe re
creative și turistice, obținerea 
unor surse de materii prime 
pentru industria lor și cons
truirea de unități productive 
pentru a-și fortifica și lărgi 
pozițiile pe piața Statelor U 
nite. Honolulu care se află 
la o distanță de numai 6 ore 
și jumătate de Tokio, devine

o Mecca a turiștilor japo
nezi. In 1971, numărul lor a 
totalizat 145 000 și crește ne
contenit Numai într-o săp- 
tămină s-au înregistrat, anul 
trecut, 23 000 de vizitatori 
japonezi.

In Alaska, totalul investi
țiilor japoneze a depășit deja 
200 de milioane de dolari, 
mai mult de jumătate fiind în 
industria de celuloză și pre
lucrare a lemnului. La înce
putul anilor '60. în porturile 
din Alaska au apărut vasele 
japoneze de pescari. Acum, 
trei mari companii nipone co
ordonează campanii de pes
cuit de mare anvergură în 
tot Pacificul de nord. Aten
ția este ațintită asupra petro
lului Achiziționarea de gaze 
naturale, țiței, construirea de 
uzine chimice (în special în
grășăminte azotoase) depinde 
numai de hotărîrea cercuri
lor de la Washington în pri
vința construirii conductei 
Transalaskane. „Următorul 
domeniu principal al atrac
ției îl vor constitui minera
lele". spunea o oficialitate a- 
merieană. nfirmînd că jaoo- 
nezii examinează investirea 
a neste 250 de mijloace de 
dolari în numai două comple
xe do exploatare a minereu
lui do fior.
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