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Vizita de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

în mari întreprinderi ale Brașovului
Tovarășul Nicoiae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat, a fă

cut, in cursul zilei de joi, 10 ianuarie, o vizită de lucru în uncie din marile întreprinderi ale Brașovului.
Această primă intîlnire pe caro o are in 1974 conducătorul partidului și statului nostru cu făuritorii bunurilor ma

teriale dobîndeștc o semnificație aparte, prin faptul că ne aflăm la începutul unui an cu profunde rezonanțe in conștiința 
poporului și a țării întregi. Este anul în care se vor sărbători trei decenii de la eliberarea patriei de sub jugul fascist și in 
care vor avea loc lucrările celui de-al XI-lca Congres al partidului. Este anul care se înscrie ca o etapă importantă in rea
lizarea angajamentului național — „Cincinalul înainte de termen**. însuflețiți de aceste obiective majore, mobilizatoare oa
menii muncii au pășit în 1971 cu hotărîrea de a obține încă din primele decade, din primele luni, succese care să garante
ze îndeplinirea exemplară și depășirea planului in acest an al eficienței economice și calității.

Desfășurată in această atmosferă laborioasă, creatoare vizita a avut drept scop examinarea, la fața locului, a posi
bilităților existente pentru îndeplinirea sarcinilor atît pe 1971 cit și pînă la finele cincinalului, pentru ridicarea întregii ac
tivități economice la un nivel calitativ superior, cerut de edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate.

In centrul analizei — eficiența și calitatea întregii activități, folosirea mai deplină a posibilităților existente în di
recția modernizării producției și realizării de noi utilaje cu înalte performanțe, obținerea de rezultate superioa
re in condițiile valorificării tot mai intense a capacității creatoare a muncitorilor și specialiștilor, a instalațiilor și spațiilor 
industriale existente, obiective definitorii pentru căile principale ale dezvoltării țării noastre în acest an.

In vizita întreprinsă, tovarășul Nicoiae Ceaușescu a fost însoții de tovarășii Gheorghe Pană, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R..Constantin Dragan. membru al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R.. prim-secretar al Comitetului județean Brașov al P.C.R., Gheorgbe Oprea, vicepreședinte al Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și Sociale a României.

Sub semnul realizării 
cincinalului inainte de termen 

îndeplinirea integrală 
a sarcinilor sporite la produc

ția de cărbune in noul an
RECLAMĂ CU PRIORITATE:

• Ritmicitate in procesul de extracție
e Creșterea productivității muncii la fiecare loc 

de muncă
• întărirea responsabilității față de sarcini a fie

cărei formații de lucru, a fiecărui salariat

Nc aflăm încă in primele zile ale acestui an, 
perioadă in care colectivele de muncă din u- 
nitățile economice din Valea Jiului depun 
strădanii in vederea realizării unui demaraj 
cit mai bun, a creării tuturor premiselor pen
tru ca activitatea de producție să se desfă
șoare ritmic, spre a satisface cerința prioritară 
a acestui an : CREȘTEREA NIVELULUI DE EX
TRACȚIE.

Discuțiile purtate in cadrul sectorului II al 
minei Dilja ne înfățișează citeva aspecte cu 
care sint confruntate in aceste zile colecti
vele de muncă de la minele Văii Jiului, preo

cupări menite să asigure realizarea integra
lă a sarcinilor de mare însemnătate ale aces
tui an.

Deoarece sectorul II are o pondere însem
nată in realizarea producției minei, am dorit 
să aflăm care sint perspectivele de realizare 
a sarcinilor pe luna in curs, precum și pentru 
perioadele următoare. Au răspuns întrebărilor 
noaste ing. VICTOR GHIOANCA, șeful secto
rului, TUDOR ZAHARESCU, maistru minier 
principal, ALEXANRDU KERESZTEȘ miner șef 
de brigadă și GHEORGHE BRAȘOVEANU, lă
cătuș.

...Este o dimineață însorită 
de iarnă .Coloana de mașini 
oprește la porțile orașului 
Brașov, unde tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu este salu
tat de Constantin Cîrțînâ. 
prim-secretar al Comitetului 
municipal Brașov al P.C.R.. 
de membri ai Biroului Comi
tetului județean de partid, de 
alți reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, de 
numeroși -brașoveni. Secreta
rul general al partidului este 
întâmpinat cu onoruri milita
re. Cu caldă dragoste și ospi
talitate. locuitorii municipiu
lui și județului Brașov ii a- 
dresează din inimă, la acest 
început de an. sănătate și via
ță lunga, spre binele țârii și 
fericirea poporului nostru. 
Sint sentimente pe care a- 
wam să le regăsim pe între
gi. traseu al vizitei.

Primul obiectiv al vizitei 
— Uzina ..Electroprecizia" din 
Săcele. Ea se prezintă cu un 
frumos bilanț de realizări. 
Semnificativă coincidență. A- 
ceastă întreprindere a mai fost 
vizitată de secretarul general 
al partidului in primele ore a- 
le bătăliei pentru îndeplinirea 
actualului cincinal. Era in ia
nuarie 1971. De atunci, colec
tivul de aici s-a aflat mereu 
în cele dinții rinduri nentru 
realizarea prevederilor planu
lui pe care s-a angajat sâ le 
înfăptuiască în trei ani și no
uă luni — la producția de mo
toare electrice, iar în 4 ani și 
jumătate la producția de c- 
chipamente electrice auto. 
Prima discuție are loc la in
trarea în uzină, unde se află 
o expoziție ce oferă o imagi
ne cuprinzătoare a hărniciei 
si priceperii colectivului între
prinderii- Sint de față Ion Puș
caș, prim-secretar al Comite
tului orășenesc de partid Să- 
cele. Cornel Mihulecea. ad
junct al ministrului industriei 
construcțiilor de mașini-unel- 
te si electrotehnicii. Gheorghe 
Bucerzan directorul între
prinderii. specialiști si mun
citori. Convorbirea se axează 
pe probleme care se află in 
centrul atenției ministerului 
de resort, al uzinei. Gazdele 
arată cu satisfacție că reco
mandările făcute de secreta
rul general al partidului cu 
prilejul vizitei anterioare au 
fost transpuse cu succes în 

viață. înregistrîndu-se o creș
tere considerabilă a producți
ei, a calității și diversificării 
ei. Sint prezentate, în acest 
sens, date sugestive .Din cele 
relatate, reise că planul pe 
1974 .este, la producția globa
lă, de 2.6 ori mai mare față 
de cel din 1970, iar în 1975 va 
crește de peste 3 ori. ceea ce 
corespunde pe deplin nevoi
lor economiei naționale. 
Uzina din " Săcele satisfa
ce in prezent necesitățile de 
echipament electric ale indus
triei noastre constructoare de 
autovehicule și tractoare. Au 
fost alocate, in primii trei 
ani ai cincinalului, pentru 
crearea unor noi spații de 
producție și dotarea cu mij
loace tehnice moderne cca. 
117 milioane lei.

Discuția continuă în cîteva 
sectoare principale ale uzinei, 
— la secția de echipament e- 
lectric auto și la secția de 
sculărie. care se remarcă prin- 
tr-un ridicat grad de mecani
zare și automatizare.

Tovarășul Nicoiae Ceaușescu- 
se interesează de măsurile ca
re s-au luat sau se au în ve
dere in ceea ce privește dez
voltarea și perfecționarea pro
ducției, folosirea mai eficien
tă a capacităților și utilajelor, 
diminuarea consumurilor de 
materiale, energie electrică și 
combustibil, r ducerea gaba
ritelor motoarelor electrice.

Membri ai conducerii minis
terului de resort, directorul 
întreprinderii, specialiștii re
levă grija constantă manifes
tată față de diversificarea 
producției — care, la finele 
cincinalului, va fi in propor
ție de 95 la sută înnoită și 
modernizată — de ridicarea 
performanțelor produselor fa
bricate. prin tranzistorizarea 
echipamentului electric auto 
și tractor, de autodotare și a- 
plicarea unor procedee și teh
nologii avansate, de atingerea 
parametrilor la noile obiective, 
micșorarea greutății motoare
lor electrice asincrone.

Tovarășul Nicoiae Ceaușescu. 
apreciază rezultatele obținu
te și indică, totodată, ca și în 
viitor să se ia măsuri pentru 
dezvoltarea și modernizarea 
continuă a producției. îmbu
nătățirea calității concomitent 
cu reducerea prețului de cost, 
pentru ca planul pe acest an 

să fie îndeplinit în cele mai 
bune condițiuni.

La plecare, secretarul gene
ral a adresat vii felicitări co
lectivului întreprinderii pen
tru îndeplinirea și depășirea 
tuturor indicatorilor de plan 
pe 1973, și-a exprimat convin
gerea că in acest an uzina va 
avea rezultate și mai bune, și 
a urat muncitorilor, ingineri
lor, tehnicienilor^ succese tot 
mâi mari in activitatea pe 
care o desfășoară în realiza
rea angajamentului ce și l-au 
luat de a înfăptui cincinalul 
cu mult înainte de termen.

Următorul obiectiv al vizitei 
de lucru a secretarului gene
ral al partidului l-a constituit 
întreprinderea de autoca
mioane din Brașov — unitate 
care în ultimul sfert de veac 
și-a cîștigat un binemeritat 
renume atit în.țară, cît și pes
te hotare. Pînă acum, pe por
țile ei au ieșit peste 330 160 
de autocamioane de diferite 
tipuri și mărimi.

Intilnirea tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu cu colecti
vul acestei întreprinderi bra
șovene, a fost, din primul mo
ment. consacrată dezbaterii, 
la fața locului, cu cadrele de 
conducere ale ministerului de 
resort, centralei industriale și 
cu specialiștii din industria 
de autocamioane, a măsurilor 
luate cît și a celor ce se mai 
impun în vederea asigurării 
îndeplinirii exemplare, la toți 
indicatorii, a sarcinilor de 
plan pe 1974 ale întregului 
cincinal. Directorul întreprin
derii, ing. Călin Valentin, in
formează pe secretarul gene
ral al partidului despre acțiu
nile întreprinse de comuniști, 
de întregul colectiv, în scopul 
înfăptuirii indicațiilor date cu 
prilejul vizitei anterioare, re
comandări care au stat la ba
za dezvoltării și diversificării 
producției de autocamioane, 
ridicării calității acestora, a 
eficienței întregii activități. 
El arată că muncitorii de a- 
ici, hotârîți să-și onoreze îna
inte de termen sarcinile mo
bilizatoare ce le revin în 1974, 
au înregistrat din primele zi
le un bun demaraj în toate 
sectoarele de activitate.

In secțiile vizitate, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu apreciază 
eforturile și rezultatele obți

nute de specialiștii și munci
torii întreprinderii in dome
niul elaborării și extinderii u- 
nor procedee moderne de 
înaltă eficiență, unele din ele 
brevetate și peste hotare, ca
re. concomitent cu rtducerca 
consumului de metal, permit 
obținerea unor piese și an- 
samble de mare complexitate 
din componența noilor tipuri 
de autocamioane și care în
trecut erau importate. Din 
seria de noi tehnologii, extrem 
do moderne, reține în mod 
deosebit atenția procedeul de 
realizare, prin metoda turnă
rii în matrițe speciale, a arbo
relui cotit dintr-o singură bu
cată, piesă deosebit de com
plexă care necesita înainte 
mai multe operațiuni de pre
lucrare.

Pe o platformă în aer liber, 
unde sînt prezentate o parte 
din produsele realizate aici și 
în alte unități din centrala de 
autocamioane și turisme, se
cretarul general al partidului 
este informat asupra modului 
în care au fost îndeplinite 
sarcinile trasate în domeniul 
producției de autocamioane și 
autobasculante grele, de di
verse tipuri, destinate lucră
rilor pe șantierele de con
strucții, in sectorul minier, 
pentru Canalul Dunăre — 
Marea Neagră, relevîndu-se 
soluțiile constructive ce per
mit realizarea acestor verita
bile agregate de transport cu 
motoare, echipamente și an- 
samble ce se fabrică deja în 
țară. Sînt expuse, de aseme
nea. autovehicule pentru 
transportul de combustibil, 
de mărfuri perisabile, mașini 
utilitare etc. Potrivit progra
mului, din cele 13 tipuri de 
autocamioane cu motor Diesel 
s-au realizat pînă in prezent 
8 tipuri. intr-un număr sporit 
do variante, potrivit cerințe
lor beneficiarilor interni și 
externi.

Ministrul industriei con
strucțiilor de mașini-grele, 
loan Avram, prezent la vizi
tă. menționează că în cursul 
anului se va încheia progra
mul de asimilare prin introdu
cerea în fabricație a unor au
tocamioane cu dublă și tripla 
tracțiune, echipate cu motor 
Diesel de 215 C.P., precum și 
a basculantelor grele, de mare 
capacitate. 

în contextul măsurilor luate 
de conducerea de partid și de 
stat privind reducerea consu
mului de combustibil și ener
gie. specialiștii din cadrul 
centralei, cu sprijinul minis
terului. al organizației de 
partid, au întocmit un program 
care prevede extinderea pro
ducției de autocamioane do
tate cu motoare Diesel. Astfel, 
in -acest-an-se-va dubla pro
ducția de autocamioane Die
sel : totodată, s-a trecut la e- 
chiparea cu motoare Diesel a 
unui număr important de au
tocamioane Carpați și Bucegi.

Secretarul general al parti
dului apreciază inițiativa con
structorilor de autocamioane 
in domeniul dezvoltării pro
ducției de autovehicule prevă
zute cu motoare Diesel și re
comandă extinderea in conti
nuare a producției de autoca
mioane care utilizează drept 
combustibil motorina.

Conducerea întreprinderii 
arată că una din sarcinile tra
sate de către tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu. cu prilejul vizitei 
anterioare de lucru, a consti
tuit-o realizarea cu forțe pro
prii a unui număr sporit de 
mașini-agregat și linii auto
mate pentru tehnologiile spe
cifice acestei ramuri. Zeci de 
utilaje de acest gen prezenta
te secretarului general al 
partidului confirmă talentul, 
capacitatea creatoare a celor 
care lucrează aici, hotărîrea 
lor de a ridica pe noi trepte, 
superioare, calitatea produse
lor. productivitatea muncii, e- 
ficiența întreprinderii. Repre
zentativă în acest sens este 
linia complexă pentru prelu
crarea grinzilor autocamioa
nelor. concepută și executată 
în întregime cu forțe proprii. 
Directorul întreprinderii ara
tă că aceste grinzi se livrează 
în prezent și firmei ,.M.A.N.“ 
din Republica Federală Ger
mania, în compensarea plății 
licenței autocamionului.

Pe parcursul vizitei, tovară
șul Nicoiae Ceaușescu remarcă 
existența unor spații ce nu 
sînt folosite corespunzător și 
cere ca ele să fie dotate cu 
mașini și utilaje în vederea 
sporirii in continuare a pro-

(Continuare in pag. a 3-a) 

Ing. VICTOR GHIOANCA : 
Din analizele făcute rezultă 
că sarcinile de plan ale a- 
cestui an sînt realizabile. Rea
lizabile. în condițiile in care 
vom reuși să antrenăm între
gul efectiv de salariați în ac
țiunea de îmbunătățire calita
tivă a activității ce o desfășu
răm.

In cursul lunii ianuarie ne 
vom realiza planul, deși în 
aceste zile -sîntem confruntați 
cu anumite greutăți. Se ter
mină ultimele felii la abata
jele cameră nr. 6 și 12 și vor 
mai trece cîteva zile oină vom 
străpunge noile lucrări de 
pregătire. Putem afirma. în
să, că începind din decada a 
Il-a și, îndeosebi, a IlI-a a- 
vom asigurată linia de front 
necesară care să ne permită 
îndeplinirea ritmică a sarci

în 9 ianuarie

Șase exploatări peste plan
Ieri dimineață, la încheie

rea ultimului schimb al zilei an
terioare, șase exploatări mi
niere au raportat îndeplini
rea preliminarului planificat 
pentru 9 ianuarie. Este vorba 
de minele Paroșeni, Vulcan, 
Uricani, Lonea, Dilja și Ani- 
noasa. Se evidențiază îndeo
sebi minele Paroșeni, Dilja, 
Vulcan și Uricani - care de

De la o exploatare fruntașă :

Mecanizare, asistență tehnică, 
anga jare

Cu o zi înainte de încheie
rea decadei, mina Paroșeni 
se situează tot în friintea în
trecerii între exploatările 
din bazin.

Un reviriment deosebit 
s-a produs, la Paroșeni. în
că de la începutul anului, în 
cadrul sectorului II produc
ție. Ca urmare a preocupă
rilor necontenite ale condu
cerii minei în cadrul aces
tui sector au căpătat viață 
măsurile de mecanizare a 
muncii prin introducerea a 
două complexe de tăiere și 
susținere mecanizată în a

nilor de plan ale lunii curen
te și a celor următoare. Avind 
asigurată linia de front nece
sară ne vom îndrepta toată a- 
tenția spre creșterea produc
tivității muncii și reducerea 
consumurilor specifice de ma
teriale și energie, considerîn- 
du-le elemente hotărîtoare in 
asigurarea unei eficiente cît 
mai înalte activității tehnico- 
economice pe care o desfășu 
râm. Sînt obiective pe deplin 
realizabile, pe măsura poten
țialului uman și tehnic de ca
re dispunem. Va trebui să 
depunem toate eforturile pen
tru a reuși să generalizăm ab
negația și dăruirea în muncă 
pe care o dovedesc brigadie
ri ca Remus Miclea, Grigore 
Maxim, Alexandru Keresztes, 
Dănilă Nagy, maistrul minier 
principal Tudor Zaharescu și 
multi alții care constituie ca
dre de bază ale sectorului.

TUDOR ZAHARESCU : Ne 
cunoaștem bine sarcinile ca
re ne revin, după cum știm și 
care sînt posibilitățile de care 
dispunem. Consider că stilul 
actual de muncă care constă 
în consultarea cadrelor tehni
ce și a brigadierilor înainte 
de. elaborarea deciziilor este 
bun și folosindu-1 în continu
are vom putea să găsim solu
ții tehnice optime, care să ne 
permită îmbunătățirea perma
nentă a activității de produc
ție.

Acum Ia începutul lunii ia
nuarie trecem prin unele gre

la începutul anului au realizat 
in mod ritmic sarcinile de 
plan- precum și minele Lonea 
și Aninoasa care au extras, în 
9 ianuarie, peste plan 208, res. 
pectiv, 17 tone de cărbune.

Rezultatele zilei de 9 ianu
arie creează premisa realizării 
pe Centrala cărbunelui a sar
cinilor de plan in prima lună 
a anului.

batajele frontale conduse de 
Vasile Băncilă și Titu 
Teacenco. și a unei combine 
de tăiere in abatajul frontal 
condus de Nicoale Brutu.

Rezultatele mecanizării 
căreia i se alătură asisten
ța tehnică acordată pe toate 
schimburile din partea per
sonalului mediu tehnic și in
gineresc. dar mai ales anga
jarea minerească — au în
găduit colectivului acestui 
sector să acumuleze pînă în 
prezent peste 500 tone de 
cărbune peste plan. 

utăți cauzate de reducerea li
niei de front Le vom' depăși 
prin străpungerea suitorului 
de la abatajul nr. 12. asupra 
căruia ne îndreptăm în mod 
deosebit atenția, și prin des

chiderea celui de-al treilea a- 
bataj frontal. Pentru depăși
rea situației mai puțin favo
rabile prin care trecem este 
necesar ca întregul colectiv 
să manifeste responsabilitate 
maximă față de sarcinile ce 
ne revin. jn continuare, vom 
avea reale posibilități de a 
desfășura p activitate bună, 
așa cum a făcut. în repetate 
rînduri colectivul nostru, la 
nivelul sarcinilor calitative 
deosebite ale acestui an.

Bujor BOGDAN

(Continuare in pag. a 3-a)

Incinta minei Lonea. 
După ieșirea din șut.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

dupA zilele de
TABARA

Grupul de elevi de 
la Școala generală nr. 
6 din Lupeni s-a întors 
cu voie bună din ta
băra sportivă de ia 
Straja. Aici, sub în
drumarea profesoru
lui de educație fizică 
Leon Stoica, elevii 
sportivi au făcut timp 
de trei zile antrena
mente la schi și gim
nastică.

PRIMELE CIFRE DIN 
REGISTRUL 

AGRICOL

După două zile de 
la începerea acțiunii 
de înregistrare a ani

malelor, în comuna 
Banița s-au înscris de
ja în registrul agricol.
4 01)0 de oi, 1 200 de 
taurine, 210 porcine și
5 000 de păsări.

ARTICOLE 
SPORTIVE DE 

SEZON

In magazinul de ar
ticole sportive din Pe
troșani au sosit noi 
sortimente de pulove
re pentru copii și a- 
dulți, săniuțe și dife
rite mărci de schiuri 
și minischiuri din pro
ducție indigenă.

Păcat că acum lip
sește doar... zăpada.

ALEGEREA NOILOR 
COMITETE DE 

BLOCURI

Ieri, au început în 
13 blocuri din cartie

rul Aeroport Petro
șani adunările de ale
gere a noilor comitete 
de bloc. In prezența 
delegaților consiliului 
popular, asociației de 
locatari și E.G.L.-ului, 
s-au prezentat dări 
de seamă asupra acti
vității fostelor comite
te de bloc și s-au ales 
cele noi. Pînă în data 
de 18 ianuarie a.c., a- 
legerilc se vor desfă
șura în toate blocurile 
din cartier.

ÎNTRECERE INTRE...
PIEȚE

A fost lansată o ine
dită întrecere intre 
administrațiile piețe- 
lor-hale din Petroșani 
și Hunedoara. Criterii 
de apreciere a rezulta
telor : aprovizionare
abundentă, curățenie 
desăvirșită, ordine 

perfectă, în fiecare zi. 
Așteptăm... finalul 
„competiției** și, mai 
ales. ,.verdictul'* mare
lui juriu — publicul 
cumpărător. Hărnicia 
și buna gospodărire 
să-și spună răspicat 
cuvintul!

căldura cu...
ÎMPRUMUT ?

Nu de mult, in car
tierul Sohodol din Pa
roșeni — Vulcan s-au 
făcut revizuiri și re
parații la instalația de 
încălzire centrală. Lu
crările s-au încheiat, 
cel puțin in ce priveș
te blocul D. In toate 
apartamentele din a- 
cest bloc este căldură 
suficientă, numai in
tr-unui nu se știe din 
ce pricină locatarii 
trebuie să ceară cu 
împrumut căldură 

de la vecini... Este 
vorba de apartamentul 
nr. 18, ocupat de fa
milia Iosif Fintea. Au 
venit la fața locului 
toți meșterii într-ale 
încălzirii centrale, au 
cercetat, s-au sfătuit 
și au decretat : nu se 
poate rezolva. Dar, fi
ind miezul iernii, tre
buie găsită totuși și 
cît mai repede o solu
ție de rezolvare pen
tru că vecinii n-or să 
împrumute toată iar
na căldura lor. iar fa
milia Fintea nu-i ho- 
tărîtă să-și prelun
gească viața prin me
toda congelării.

SCURT METRAJ PE 
TEMA STILPILOR 

HIDRAULICI

In colaborare cu ca
binetul municipal de 
organizare științifică 

a producției și a mun
cii, un colectiv de la 
S.S.H. Vulcan a reali
zat, in timpul liber, 
un film de instruire 
pe tema funcționalită
ții și exploatării stîl- 
pilor hidraulici pro
duși in fabrică. De 
menționat că filmările 
au fost efectuate în 
abatajul fabricii de 
stilpi (un abataj cu 
front „foarte scurt*, 
după cum ni s-a 
relatat) unde au 
fost, totuși, obținu
te efectele de pro
funzime și luminozita
te specifice abatajelor 
autentice.

Așteptăm, cu interes 
vizionarea scurt-me- 
trajului...

k__________________________________________________________ :___________ 7



2 Steagul roșu VINERI, 11 IANUARIE 1974

ȘCOALA Șl VIAȚA
Pc întreaga arie a procesu

lui di. invățâmînt activitatea 
trebuie să poarte caracteris
tica noului generat de socie
tatea noastră in statornici
rea unor concepții moderne 
asupra școlii și a rolului ei 
formativ Invâțămîntul mo
dern are sarcina sâ-1 Înar
meze pc tinăr cu modalități
le și instrumentele învățătu
rii pentru a asigura în con
tinuare asimilarea de noi cu
noștințe. Aceasta îi va per
mite să fie contemporan cu 
epoca lui, sâ nu Ce handi
capat de nou.

Scopul modernizării este 
do a activiza clasa, de a lu
cra cu fiecare elev în parte 
în așa fel incit esența teme
lor să fie desprinsă si asimi
lată ia scoală, pentru a-i da 
posibilitatea ca acasă s-o 
completeze, s-o adînceascâ.

De bună seamă că proble
ma modernizării procesului 
instructiv-educativ a preocu
pat și va preocupa colecti
vul didactic al școlii noastre 
cu atit mai mult cu cît ne
cesitatea o reclamă cu strin
gență. Mâ refer la o serie de 
factori care concură la spo
rirea eforturilor cadrelor di
dactice în relația cu elevii 
cum ar fi: o bază didactică 
în pas cu noul, spații școlare 
amenajabile etc.

Avind un colectiv de în
vățătoare calificate și cu ex
periență, am pus accentul 
pe închegarea preocupărilor 
lor în cadrul unei comisii 
metodice care organizează 
trimestrial lecții modei ve
hiculează în practică noută-

în munca de fiecare zi. Pu
tem desfășura lecții în cabi
netul de științe sociale undo 
se proiectează diafilmo și 
diapozitive, se fac audiții 
muzicale și literaro, se urmă
resc emisiuni teleșcoală.

De o largă popularizare se

Educația gindirii
și activizarea elevilor

sarcini actuale
ale învățămîntului

tile din presa de specialitate 
și utilizează un vast și bogat 
material didactic realizat de 
ele și din cel aflat in dota
rea școlii. Am inițiat un 
punct de informare și docu
mentare pentru ciclul I ca
re să le fie de un real folos

La Grupul școlar minier Petroșani

Condiții optime
pentru instruirea practică

bucură metoda instruirii 
permanente in special, care 
antrenează procedee felurite 
și de eficacitate in cadrul o- 
relor de gramatică, aritmeti
că, istorie.

Desfășurarea orelor la li
nele discipline realiste (chi
mie. fizică, biologic) încă nu 
se face pc deplin în cele do
uă laboratoare cu întrebuin
țare mixtă deoarece nu sin- 
tem în faza amenajării adec
vate definitive. Totuși, s-au 
făcut pași concreți în acest 
sens, accentul fiind pus din 
acest motiv mai mult pe uti
lizarea unui material didac
tic intuitiv, dar și aplica
tiv, de experimentare.

nente a elevilor se utilizează 
frecvent, tradiționalele mij
loace și metode de predare 
se fac in strinsă legătură cu 
cele moderne prin definiție 
și destinație : vizionarea e- 
misiunilor teleșcoală. desfă
șurarea lecțiilor în natură, 
învățarea m grup. învățarea 
prin descoperire etc.

Valorificarea experienței 
dobîndite de cadrele didacti
ce trecute prin faza reciclă
rii, schimbul de experiență 
eu prilejui cercurilor peda
gogice ne sînt de asemenea 
la indeminu precum și o mai 
slrinsâ legătură intre disci
plinele realiste în instruirea 
lehnico-producllvă înspre 
sprijinirea elevilor de-a a- 
simila cunoștințele necesare 
activităților practice spre 
care-i vom îndruma ulterior. 
La urma urmei, strădaniile 
noastre trebuie dirijate în
spre traducerea în viață a 
hotâririlor partidului, pri
vind îmbinarea pregătirii 
teoretice cu cea practică, e- 
ducarea atitudinii active fa
ță de muncă. proprietatea 
obștească, oameni.

In fond, tehnica didactică 
modernă și metodele care îi 
antrenează pe elevi la lecție, 
in activitate, în acte de gîn- 
dire și creație, reprezintă la
turi ale procesului de mo
dernizare a lecției. Dar, la 
baza oricărei modernizări și 
perfecționări stă și va sta la 
loc de cinste pasiunea pro
fesorului pentru obiectul pe 
care îl predă, pasiune pe ca
re o transmite și o înmagazi
nează sporindu-i dimensiu
nile cu elevii săi.

Deși „oaza" de gheață do la lacul de agrement, numai patinoar nu poate fj numit 
(cum „au înghețat" toate promisiunile edililor?!), totuși gheața e gheață, copiii sînt co
pii : se bucură șl ei cum pot de „surogatul" do divertisment ce-1 găsesc aici...

In cadrul Grupului școlar 
minier din Petroșani funcți
onează diferite cabinete, la
boratoare și ateliere școală, 
care asigură însușirea de că
tre elevi a cunoștințelor te
oretice în strînsă legătură 
cu practica meseriei pentru 
care sînt pregătiți. Pe măsu
ra ridicării nivelului cerințe
lor procesului instructiv-e- 
ducativ acestea sînt tot mai 
bine dotate, 
noi aparate, 
etc.

In cadrul 
pâri conducerea grupului 
școlar, profesorii, maiștrii 
instructori, au folosit peri
oada vacanței de iarnă pen
tru modernizarea cabinete
lor. laboratoarelor ș.a. com- 
pletîndu-le dotația, astfel ca 
la începutul cursurilor celui 
de al doilea trimestru al a- 
nului școlar, elevilor să le 
stea la dispoziție un bogat 
și îmbogățit material de stu
diu și de executare a practi
cii.

De exemplu, cabinetul de 
rezistența materialelor, orga
ne de. mașini și studiul ma
terialelor a fost dotat, în 
completare, cu noi machete, 
panouri, piese, diferite orga-

completate cu 
piese, planșe

acestei prcocu- 
conducerea 

profesorii.

ne de mașini și eșantioane 
necesare studiului materia
lului. S-au modernizat cabi
netele de tehnologia meseri
ei de strungari, în dotarea 
cărora se află numeroase 
piese pentru demonstrații 
practice, cabinetele de elec
trotehnică și de științe soci
ale au fost înzestrate cu un 
bogat material intuitiv și a- 
parate de proiecție. Atelie
rul școală a primit de la 
I.U.M.P. un strung pentru 
lucrările practice. A fos 
mult îmbunătățită și activi 
tatea cabinetului metodic r 
maiștrilor instructori.

De reținut faptul că mare, 
majoritate a materialulu 
didactic a fost confecționai 
in atelierele școlii de către 
elevi și maiștri-instructori 
Dotarea modernă și multila 
terală a cabinetelor, labora 
toarelor și atelierelor din ca 
drul grupului școlar miniei 
grija față de dezvoltarea lo» 
continuă, creează posibil it.'. ■ 
optime de aprofundare a ti 
oriei pe calea practicii, în 
scopul pregătirii temeinic 
a viitorilor meseriași, mai 
stri și tehnicieni necesari 
exploatărilor noastre minie
re.

I. DAVID

Metoda activizării perma-

Prof. Mircea MUNTEANU. 
directorul Școlii generale 

nr .1 Vulcan

îndrumarea îndeaproape a maistrului, introduce 
tot mai mult in secretele artei croitoriei.

Foto

A

înlesniri pentru cei 
trimiși in stațiuni 

prin sindicate
Consiliul General al 

U.G.S.R. a elaborat, in lumina 
hotâririlor adoptate de Con
gresul Uniunii Generale a 
Sindicatelor, pe baza H.C.M. 
nr. 405/1965 și de comun a- 
cord cu Ministerul Muncii, 
Ministerul Sănătății și Mi
nisterul Finanțelor, instruc
țiunile nr. 1574/1973. privind 
trimiterea salariaților și 
membrilor lor de familie la 
tratament balnear și odihnă 
în stațiunile balnearo-clima- 
terice, dintre Care amintim :

Bolnavii de silicoză bene
ficiază, de la 1 ianuarie a.c., 
de o reducere do 75 la sută 
din contribuția datorată 
pentru un bilet — seria 
completă de 23 zile — în 
loc de 50 la sută cit era 
stabilit pină acum.

Suferinzii de boli profe
sionale vor beneficia și 
mai departe de o reducere 
de 50 la sută — seria com
pletă de 20 de zile — din 
contribuția biletului de tra
tament.

Pensionarii vor primi, a- 
tît ei cît și familiile lor bi
lete de tratament și odihnă, 
dacă sînt membri de sindi
cat.

Salariații care doresc să 
meargă în aceeași stațiune 
cu soția — soțul — vor pri
mi bilete pentru familiști ; 
dacă soții lucrează în uni
tăți diferite vă primi un 
asemenea bilet unul din ei, 
iar-plata- se va- face în ra
port cu salariul tarifar al 
fiecăruia, la unitatea de un
de s-au obținut biletele.

Instrucțiunile au fost di
fuzate tuturor comitetelor 
sindicatelor.

Vine, nu vine, dar ce-o fi, 
locala sau Aeroportul, «în
duri de călător într-o sta
ție aproape pustie, în sfir- 
șit a venit, în sfirșit am ur
cat, mi-am luat bilet de 50 
și, peste cîteva minute voi 
fi acasă. Stația fusese pus
tie, dar autobuzul totuși e- 
ra aglomerat de pe traseu, 
așa că, pentru cît aveam de 
mers am rămas în preajma

poate de dur, pc tinăra ta
xatoare. Aceasta s-a inti
midat, dar nu într-atît incit 
să nu mai adreseze o între
bare :

— Toți ? Toți aveți ..legi
timații ?“ Și fetița ?

învins, grupul și-a făcut 
loc (bineînțeles. înghițind 
in sec, rușinea, dar fără să 
plătească) printre călători.

Incidentul a luat sfirșit.

Puncte de vedere

„LEGITIMAȚIA"
taxatoarei. Drumul meu e- 
ra scurt, dar avea să-mi 
pară interminabil și iată de 
ce :

Din stația următoare a 
urcat un grup de călători. 
Un bărbat, trei femei și o 
fetiță. Ajung cu toții în fa
ța taxatoarei de unde, din 
pricina aglomerației nu mai 
aveau cum să înainteze. Vă
zând că nici bilete nu cum
pără, nici abonamente nu a- 
rată, taxatoarea Ie-a adre
sat o întrebare foarte poli
ticoasă care nu se referea 
decît la călătorie. Se ve
de treaba că grupul venea 
de la un chef (o vizită, o 
seară de restaurant, mă rog. 
treaba dumnealor) întrucît 
o țineau în continuu în- 
tr-un rîs. Glumele lor au. 
fost întrerupte însă de a- 
ceastă întrebare a taxatoa
rei care ținea cu orice preț 
să-și facîț datoria și să a- 
fle pe ce bază călătoresc.

— Cum, pe cc bază ? — 
a sunat răspunsul răstit al 
bărbatului. Auzi întrebare! 
Avem legitimație...

In acel moment bărbatul 
și cele trei femei au în
fruntat-o din priviri, cît se

Pînă să cobor, iar apoi mult 
timp, în drum spre casă, mă 
gindeam la această taxatoa
re tînără, cinstită care nu 
și-a făcut decît datoria. 
Sînt sigur că dacă s-ar or
ganiza vreo „olimpiadă" a 
taxatoarelor de autobuz, tî- 
năra ar cîștiga concursul. 
Dar mă mai gindeam si la 
omul „cu legitimație". Azi, 
mîine o să-l mai intilnim 
poate intr-un magazin de 
confecții unde va cere vîn- 
zătoarei un palton, sau un 
costum de haine, Ie va în
cerca, apoi se va îndrepta cu 
marfa spre ieșire. Și (nu es
te exclus) dacă va fi între
bat de plată, va răspunde 
pc același ton din autobuz :

— Ce plată ? Am legiti
mație !

Ion MUSTAȚA
P.S. E posibil ca după 

lecturarea celor povestite, 
cititorul să-și ridice și el o 
întrebare : „avea, sau nu a- 
vea legitimație ?“ Nu avem 
de unde să știm. Nu putem 
răspunde. Dar la o altă în
trebare — în care caz e 
mai grav ? — răspundem : 
în cazul cînd avea !

I. M.
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In ziarul nostru nr. 

7 476 din 16 noiem
brie anul trecut, sem
nalam iaptul că șanti
erul de teleconstructii 
care a executat lu
crările de întreținere 
la rețeaua teleionică 
interurbană nu a în
țeles să-și iacă in mod 
corect datoria. Aiir- 
mația noastră se în
temeia pe exemplele 
luate din timpul lu
crărilor cînd au fost 
deschise căminele de 
vizitare de la rețea
ua telefonică subte
rană pe traseul carti
er Aeroport — stra-

fără capac
Răspundem ceior ce ne scriu

și
da Republicii, pînă la
sediul Oliciului
P.T.T.R. Relatam a- 
lunci că multe din 
capacele acestor că
mine au fost aruncate 
deoparte, fără să mai 
fie așezate Ia locuri
le lor.

Era de așteptat ca 
în urma acestui sem
nal, șantierul de le- 
leconstrucții să veri
fice din nou traseul 
amintit și acolo unde 
se constatau astfel 
de neglijențe să fie 
imediat corectate. To
tuși șantierul in cau

ză nu s-a sinchisit de 
acest lucru.

O dovadă a totalei 
lipse de răspundere 
din partea salariați
lor și a conducerii a- 
cestui șantier o con
stituie faptul că și la 
ora actuală — la in
trarea în cartierul A- 
eroport, în colțul la
cului de agrement un 
astfel de cămin stă 
deschis după patru 
luni de zile.

Fără să mai vor
bim de pericolul ce-1 
reprezintă pentru co

piii care vin să pati
neze aici, sau pentru 
cetățenii care circulă 
ziua și noaptea, ne 
întrebăm lotuși dacă 
acest cămin, al cărui 
capac zace aruncat 
in apropierea unui 
stîlp, nu dăunează și 
instalațiilor telefoni
ce din subteran ?

In cazul de față 
justificările și moti
vațiile ieftine nu au 
ce căuta. Se așteaptă 
un răspuns concret și 
foarte urgent, acolo, 
pe rețeaua telefonică.

Parcă ar fi pa
In urma unor repetate se

sizări în legătură cu compor
tarea salariatei de la chioș
cul I.C.L.S. Alimentara, situ
at pe sir. Republicii, la intra
rea in curtea Școlii generale 
nr. 4 din Petroșani, ne-am 
deplasai în zilele de 29 de
cembrie 1973 șl 4 Ianuarie 
1974, pentru a discuta cu per
soana în cauză despre fapte
le relatate de cetățeni.

Unitatea era insă închisă, 
ostiei că vizita noastră nu 
s-a potrivii cu orarul de ser
viciu al unității respective. 
De altfel nici nu există un 
astfel de orar aiișal la loc vi
zibil, așa cum cer regulile 
comerțului. Privind prin gea
mul chioșcului am văzul un 
interior... greu de redat. Cu- 
vintul DEZORDINE este 
prea... palid pentru a sugera 
realitatea. Roiturile necurăța
te de mult timp, pline cu tot 
felul de obiecte răvășite în 
toate părțile, ne-au obliga! 
să ne retragem dezgustați pri
virea.

Am revenit în altă zi, spre 
seară, sâ stăm de vorbă cu 
vînzătoarea Ileana Olariu 
despre problemele amintite. 
In discuțiile avute, dumneaei 
a recunoscut o parte din ce
le sesizate, ne-a relatat o se
rie de greutăți generale de

condițiile improprii pentru 
vînzarea oroduselor de pani- 
iicație in acest chioșc.

„Reclamații — spunea vîn
zătoarea, — am mai avut și 
ia conducerea I.C.L.S. Alimen
tara, dar tovarășul merceolog 
Văduva s-a convins că nu-s 
întemeiate".

Cum s-a convins nu știm, 
dar noi ne facem datoria sâ 
aducem la cunoștința condu
cerii I.C.L.S. Alimentara do
uă dintre aceste reclamații.

Prima, este o re-revenire a 
tovarășului Vasile Stoica din 
str. Institutului nr. 10/11, ca
re, solicitînd două franzele 
cu 3,20 lei bucata, a fost luat 
in primire de vînzătoaren I- 
leana Olariu : .Nu 3,20 tova
rășe, ci 3,25 lei I Ce, acum 
nu-ți mai place plinea cu 3,25 
dar cînd a fost cu 3,60 ți-a 
plăcut 7 Dacă nu-ți place, nu 
lua".

Privind-o așa nervoasă — 
spune autorul sesizării — 
m-am gîndit ce rău îi stă u- 
nei vînzătoare, fără ținuta 
corespunzătoare, fără halat 
și batic alb, înconjurata de 
dezordine și murdărie in a- 
ceastâ unitate de unde popu
lația se aprovizionează cu 
pîine. Conducerea I.C.L.S. A- 
limentara și Inspecția corner-

troacă
cială de stat din cadrul Con
siliului popular municipal ce 
are de spus în legătură cu 
această situalie ?

A doua sesizare este a to
varășei Ileana Doca din str. 
Uzinei nr. 4, care, in ziua de 
23 decembrie 1973 s-a pre
zentat ca de obicei ia acest 
chioșc rugînd-o pe vînzătoa- 
re s-o servească cu o jumă
tate de franzelă. Vînzătoarea 
insă a refuzat-o, pe motiv că 
ea nu taie franzela în două. 
De ce ? Așa vreau eu — a 
explicat dumneaei — și dacă 
nu-ți place, du-te și-ți cum
pără din altă parte. La mine 
să nu mai vil, că nu le ser
vesc.

Fără a mai comenta lapte
le (în parte recunoscute de 
tovarășa Ileana Olariu) ce
rem conducerii JLC.L.S, Ali
mentara și Inspecției comer
ciale de stat să recepționeze 
aceste reclamații și să aplice 
măsurile corespunzătoare, 
căci atît comportarea vinză- 
toarei, cil și condițiile igie- 
nico-sanitare din această 
pseudounilate alimentară trec 
dincolo de limitele admisibi
le ale legilor comerțului nos
tru.

G. H.

0 Nicolae Bartha, Petro
șani : fn calitate de elev al 
școlii de maiștri, nu aveți 
dreptul la abonament gra
tuit pentru transportul dum
neavoastră de la domiciliu 
la școală.

© Ioan Pop, E. M. Lupcni: 
Publicitatea privind distru
gerea legitimației dumnea
voastră poate apare în ziar 
numai dacă expediați prin 
poștă pe adresa redacției, 
Petroșani, strada Republicii 
nr. 90, costul acesteia cal
culat la tariful legal de 1 leu 
cuvîntul.

Q Ion Pîrvulescu, Lupeni: 
Casiera Maria Făgurel, sa
lariată a băncii pentru a- 
gricultură și industria ali
mentară Hațeg, are obliga
ții de serviciu pe întreg mu
nicipiul Petroșani. Prin ur
mare, programul de lucru 
afișat pe biroul ei din Vul

can. nu întotdeauna poate 
fi respectat. I s-a recoman
dat ca atunci cînd pleacă în 
deplasare să lase scris, pe 
ușa biroului, unde poate fi 
găsită.

@ E. Duse, Lonca: Con
ducerea depozitului de li
vrare a produselor petrolie
re din Vuldan ne informea
ză că, într-adevăr, în pe
rioada, semnalată de dumnea
voastră a fost un gol în a- 
provizionarea cu butelii de 
aragaz, situație care între 
timp s-a remediat. Pentru 
satisfacerea cerințelor lo
cuitorilor din cartierul ..6 
August", s-a dispus ca dis
tribuirea buteliilor să se 
facă în fața școlii nr. 2.

Q Constantin Pădureanu, 
Lupeni: Referindu-se la
cele sesizate de dumnea
voastră redacției, cu privi

re la cișmelele publice din 
cartierul Straja, conducerea 
Exploatării de gospodărire 
comunală din Petroșani, ne 
face cunoscut că acestea 
sînt în stare de funcționa
re.

© Nicolae Popescu, A- 
ninoasa : Adresați-vă co
misiei tehnice de încadrare 
din întreprinderea unde 
munciți.

@ Anton Horvarth, Băr- 
băteni: Pentru a obține ac
tele de vechime despre care 
ne scrieți, urmează a vă a- 
dresa Ministerului Muncii, 
Oficiul documente asigurări 
de stat. Bulevardul Ana Ipă- 
tescu nr. 24, București.

® Mihail Bulgaru, Lu
peni. Mulțumim pentru apre
cieri. La problemele ridicate 
vă informăm că :

— în conformitate cu pre

vederile Decretului nr. 
1086/1966. nu puteți fi scutit 
de majorarea impozitului la 
care sînt supuse persoanele fă
ră copii :

— întrucît cumnata dum
neavoastră beneficiază de pen
sie de urmaș, corespunzătoare 
gradului II de invaliditate al 
soțului pensionar decedat, nu 
poate cere recalcularea pensiei 
în funcție de starea ei de să
nătate ;

— adresați-vă direct medi
cului Boici ;

— privitor la zilele de sîm- 
bătă nelucrătoare. Centrala 
cărbunelui a trimis recent ex
ploatărilor miniere precizări. 
Prin urmare, solicitați servi
ciului salarizare al E.M. Lu
peni informațiile care vă inte
resează.

©loan Nicoară, Bărbăteni. 
Adresați-vă comisiei de jude
cată din întreprindere.
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armat cu fibre
de sticlă

In cadrul întreprinderii 
de protecții anticorosive , și 
utilaje speciale din Capita 
lâ se fac ultimele pregătiri 
pentru includerea în fabri
cație a conductelor de po 
liester armat cu fibre de 
sticlă care vor înlocui con 
duetele din oțeluri inoxida 
bile utilizate in industria 
chimică, în cea minieră în 
industria alimentară in zo
otehnie și alte medii puter
nic corosive .Cea .mai ma
re parte a utilajelor coin 
ponente ale noului produs 
care se realizează pe baza 
unei licențe suedeze, sînt 
furnizate do întreprinder 
românești. D‘- asemenea, 
circa 80 la sută din nece 
Barul de materie primă es 
te asigurat de uzinele noas 
tre chimice. Se estimează 
că prin utilizarea conducte
lor din poliester armat cu 
fibre de sticlă, cu dimensi
uni de la 150 la 1 200 mm. 
realizate anul acesta in ța 
ra noastră se vor economisi 
circa 3 000 tone de oțeluri 
inoxidabile.

Din secolul XVI
Un scaun domnesc din 

secolul al XVI-lea, de ma 
re valoare artistică, prove
nit de la Mănăstirea Slab 
na — ctitoria lui Alexandru 
Lâpușneanu, — a intrat in 
circuitul expozițional al 
Muzeului de artă din Bucu
rești .înainte de aceasta 
scaunul se afla intr-un sta
diu avansat de degradare. 
El a primit însă ..îngrijiri 
le" necesare. După ce a fost 
demontat bucată cu bucată, 
cu mare grijă - ne spune 
restauratorul Mircea Tett 
— am procedat, pentru a nu 
distruge sculpturile foarte 
fragile, la consolidarea cu 
diverse soluții a lemnului 
devenit friabil și la comple 
tarea porțiunilor care lip
seau, urmărindu-se înca
drarea lor perfectă în an 
samblul lucrării. Acum sca
unul domnesc poate sta a- 
lături de celelalte valoroa
se exponate din colecția 
Secției de artă veche româ
nească a muzeului bucureș- 
tean.

Pentru restaurarea
obiectelor de artă

Obiectele aduse în ultimul | 
timp în atelierul de cera 
mică al Muzeului de Arta I 
al Republicii Socialiste Ro I 
mânia, pentru a fi restau 1 
rate, puneau pe specialiștii I 
de aici în fața unor probi.-- i 
me tot mai greu de rezol
vat. Deoarece metodele de 
lucru curente nu dădeau ‘ 
posibilitatea reconstituirii. I 
cu multă exactitate, a unor I 
detalii de mare finețe ce | 
lipseau, ornamente compli- | 
cate sau chiar porțiuni în^i 
tregi ale pieselor, s-a cău- < 
tat folosirea unor materiale 
și metode noi de lucru .O a- I 
semenea reconstituire difi- I 
cilă a necesitat un sfeșnic | 
din porțelan de Meissen, 
din secolul al XVIII-lea. a- . 
părtinind Secției de artă 
decorativă a muzeului, pie- • 
să grav deteriorată, căreia I 
îi lipseau detalii importan- ] 
te. S-a impus, în acest caz, ■ 
folosirea unui material nou. I 
cu proprietăți superioare. 1 
In urma unor documentări I 
și experimentări repetate, | 
Paula Cosăceanu, restaura- ■ 
tor principal al muzeului, a I 
obținut o pastă pentru mu- ! 
laj dintr-un amestec din I 
poliacetat de vinii și praf I 
de cretă, care are deosebi- I 
te însușiri și care poate fi I 
folosită cu succes în re- 1 
constituirile mai dificile a- I 
le unor piese de ceramică.

promovarea
bunului gust

Locuințele și vestimen- I 
tația noastră au devenit mai ‘ 
frumoase în anul care a I 
trecut. Această propoziție I 
ar putea rezuma bilanțul I 
activității pe care o desfă- | 
șoară colectivul Institutului ■ 
de creație industrială și es- I 
tetică a producției, înfiin- 
țat cu mai bine de un an în I 
urmă în cadrul Ministeru- • 
lui Industriei Ușoare . I

Desfășurîndu-și activita- I 
tea sub semnul îmbinării I 
plăcutului cu utilul, creato- • 
rii din cadrul acestui insti- | 
tut au elaborat mai bine de . 
30 de studii pentru promo- I 
varea bunului gust care au * 
fost aplicate cu succes în I 
marile unități industriale. I 
Ele au însemnat, de pildă, | 
introducerea în fabricație a | 
numeroase servicii și arti- ■ 
cole din porțelan, cristal, o- I 
pal. sticlă sau inox purtînd 1 
eticheta ..Frumos industri
al". Distincția, menită să 
popularizeze cele mai bune 
realizări ale industriei u- 
șoare, este purtată în pre
zent de cîteva mii de obiec-

I
I

te. Produsele cu această .
„marcă" întrunesc, potrivit I 
însuși regulamentului, ca- ■ 
lități utilitare și estetice de- | 
osebite, îndeplinesc condi- > 
țiile de calitate prevăzute |

I
(Agerpres) |

în standarde și asigură o 
eficiență economică sporită.
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Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în mari întreprinderi ale Brașovului (Urmare din pag. 1)

îndeplinirea integrală
a sarcinilor sporite

(Urmare din pag. 1)

ducției. In același timp, se
cretarul general al partidului 
insista asupra necesității in
troducerii de standuri de pro
be pe operații si fluxuri teh
nologice în vederea asigurării 
calității pieselor, ansamblclor 
si produselor finite la nivelul 
celor mai înalte exigențe.

In prezent, una din preocu
pările centrale ale comuniști
lor, ale specialiștilor, ale între 
gului colectiv, arată directorul 
întreprinderii, este îmbunătă
țirea performanțelor au
tocamioanelor românești. In 
acest scop, conducerea cen
tralei industriale, a întreprin
derii. cu sprijinul comitetului 
de partid, a celor mai destoi
nici ingineri, tehnicieni și 
muncitori, au elaborat un 
program special de măsuri 
care vizează încheierea acțiu
nii de omologare a tuturor re
perelor pentru autocamioane, 
aflate în fabricație de seric. 
In același program este prevă
zută înlocuirea unor utilaje 
cu mașini-agregat speciale, de 
mare productivitate și preci
zie. îmbunătățirea muncii po
litico-educative în rîndul tu
turor salariaților, reorganiza
rea și întărirea serviciilor de 
control tehnic al calității cu 
cadre cu bogată experiență și 
înaltă calificare se află, de 
asemenea, în atenția colecti
vului de conducere al între
prinderii .a organizației de 
partid.

In hala de montaj general, 
ultimul obiectiv vizitat aici, 
înzestrată cu un eonveier, 
conceput și realizat, de ase
menea, de specialiștii între
prinderii. ce asigură montajul 
tuturor tipurilor de autoca
mioane ce se fabrică acum, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
urmărește procesul de asam
blare, solicita explicații gaz
delor în legătură cu organiza
rea producției, cu productivi
tatea instalației.

în încheierea vizitei, secre
tarul general al partidului se 
întreține cu conducerea mi
nisterului de resort, a centra
lei industriale și a întreprin
derii referitor la posibilități
le de dezvoltare într-un ritm 
mai rapid a producției de au
tocamioane a asimilării între
gii game de asemenea autove
hicule atît pentru nevoile e- 
conomiei naționale, cit si pen
tru export.

Inginerul Viorel Husea. di
rectorul centralei industriale 
de autocamioane și turisme, 
asigură pe secretarul general 
al partidului că toți cei care-și 
desfășoară activitatea în a- 
cest domeniu vor depune în
treaga lor putere de muncă 
pentru a înfăptui exemplar 
sarcinile ce le revin. îndepli
nind întocmai indicațiile se
cretarului general al partidu
lui. La rîndul său. Alexandru 
Oros, secretarul comitetului 
de partid al întreprinderii de 
autocamioane Brașov, a ex
primat mulțumiri pentru spri
jinul dat întregului colectiv 
prin evidențierea și critica
rea unor lipsuri manifestate 
în activitatea uzinei, cu pri
lejul Consfătuirii de lucru cu 
primii secretari ai comitetelor 
județene de partid și a expri
mat, în numele comuniștilor, 
al tuturor muncitorilor, anga
jamentul lor de a fi la înălți
mea cerințelor, de a onora 
prin fapte încrederea pusă în 
ei.

Aveți capacitatea de a în
deplini în bune condițiuni 
sarcinile ce vă revin — a su
bliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Trebuie să vă gîn- 
diți însă să folosiți mai bine 
posibilitățile de care dispu
neți pentru sporirea producți
ei de autocamioane. Aici exis
tă un colectiv bun, o organiza
ție de partid puternică și pu
teți realiza aceste obiective 
manifestînd mai multă exi
gență și disciplină. S-au făcut, 
într-adevăr. multe lucruri bu
ne. s-au organizat mai bine 
sectoarele de muncă, dar tre
buie întărit controlul produc

ției pe flecare fază și agregat, 
pi întreaga bandă de produc
ție.

Realizările obținute au de
monstrat că puteți rezolva 
toate problemele. Doresc să 
transmiteți tuturor felicitări, 
urări dc noi succese, sănătate 
și fericire. Am toată încrede
rea că sarcinile cc vă revin 
le veți rezolva în bune condi- 
țiuni.

Despre întreprinderea „Rul
mentul ', ultimul obiectiv al 
vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu In municipiul Bra
șov, se poate spune că repre
zintă un etalon din punctul de 
vedere al calității și eficienței 
producției atît pentru indus
tria orașului, cît și pentru nu
meroase alte uzine din țară. 
Ci te va cifre sini deosebit de 
semnificative in acest sens. 
Astfel, in actualul cincinal la 
un spor de producție de 54 la 
sută, productivitatea muncii 
a crescut cu 46 dc procente. 
Un alt indicator dc mare în
semnătate în orice activitate 
productivă . cheltuielile pe 
mia de lei producție marfă au 
marcat o reducere de 144 lei, 
in timp ce beneficiile s-au ri
dicat in această perioadă la 
4348 milioane lei.

Respcctind indicațiile date 
dc secretarul general al parti
dului cu prilejul unor vizite 
anterioare aici, s-a trecut la o 
diversificare fără precedent a 
producției de rulmenți, uzi
na fabricind astăzi peste 300 
de repere, din care 60 au fost 
asimilate anul trecut, ceea ce 
a condus la o eficiență econo
mică deosebită.

Spiritul gospodăresc, inves
tiția de inteligență de aici s-au 
făcut remarcate și prin lan
sarea cunoscutei inițiative 
„Micronul, gramul, secunda", 
care s-a materializat prin im
portante economii de metal.

Prezentind aceste date ce 
reflectă eforturile deosebite 
ale colectivului brașovean in 
vederea realizării cincinalului 
înainte de termen, directorul 
general al Centralei industri
ale de rulmenți Gheorghe Ba
dea, a invitat pe secretarul 
general să viziteze unele sec
toare ale întreprinderii. Se in
tră la început în hala mono
bloc, in care se află secțiile 
de bază ale uzinei, unde se 
apreciază modul cum sînt fo
losite spațiile de producție, 
încărcarea mașinilor la capa
citățile maxime .

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
este informat că, respectin- 
du-se indicațiile pe care le-a 
dat in cursul vizitelor anteri
oare. s-au luat măsuri organi
zatorice ce au făcut posibil 
ca astăzi utilizarea mașinilor 
să arate un indice de 94 la 
sută — unul din cele mai 
mari nu numai din țară, dar 
și pe plan mondial. De aseme
nea, coeficientul schimburilor 
pe mașini a ajuns și el lă un 
procent de 2,7, fiind unul din 
cele mai bune din țară.

Secretarul general are cu
vinte de apreciere față de mo
dul cum colectivul de aici a 
înțeles să-și organizeze proce
sul de fabricație, să foloseas
că la parametri maximi utila
jele din dotare, factori care 
garantează succesele de astăzi 
ale întreprinderii.

Reține, de asemenea, atenția 
rezolvarea prin forțe proprii 
a necesităților de utilaje și 
linii mecanizate de fabricație, 
creațiile muncitorilor și spe
cialiștilor de la ..Rulmentul" 
fiind în prezent integrate în- 
tr-o producție permanentă ca
re, in cei trei ani ai cincinalu
lui, s-a ridicat la o valoare de 
43 milioane lei contribuind 
nu numai la reducerea impor
tului. dar și la îmbogățirea 
dotării tehnice a întreprinde
rii, precum și a altor unități 
cu profil similar din țară. De 
altfel, pc aceeași cale, au fost 
realizate aici peste 150 de uti
laje pentru noua fabrică de 
rulmenți de la Alexandria.

Apreciind eforturile colec
tivului în această direcție, to

varășul Nicolae Ceaușescu re
comandă conducerii ministe
rului și centralei să extindă 
sectorul de utilare cu mașini 
specializate, atît pentru uzi
na proprie, cit și pentru fa
bricile de la Alexandria și 
Birlad. In acest context, se
cretarul general a arătat că 
Ministerul Construcțiilor de 
Mașini grele trebuie sfl reali
zeze linii complete de produ
cere a unor asemenea utilaje, 
care vor putea fi, dc aseme
nea, exportate.

In cadrul discuției se ridi
că și problema asigurării în
tregii game dc sortimente de 
metal și aliate necesare pro
ducției dc rulmenți, asimila
rea lor fiind indicată de se
cretarul general al partidului 
ca o sarcină dc maximă im
portanță ce stă în fața indus
triei siderurgice.

— Cu atît mai mult cu cit 
va trebui să realizam o dez
voltare intensivă a producției 
de rulmenți în unitățile exis
tente. a spus tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Dc aseme
nea. ne propunem să creăm o 
nouă uzină, astfel îneît să a- 
jungem la o producție anuală 
de 280-300 milioane de rul
menți, care sâ asigure necesa
rul intern și cerințele expor
tului.

In continuare, interesîn- 
du-se de activitatea de pro
ducție in noile capacități de 
la Alexandria și Birlad. se
cretarul general a arătat că 
centrala va trebui să le acor
de sprijin cu specialiști, să le 
asigure cadre calificate, să le 
doteze corespunzător. îneît în
treprinderile respective să 
funcționeze la parametri ma
ximi.

Vă felicit pentru rezultatele 
obținute și vă doresc noi suc
cese — a spus secretarul gene
ral al partidului.

In cadrul vizitei au fost, de 
asemenea, prezentate tovară
șului Nicolae Ceaușescu două 
tipuri de tractoare — ultime
le creații ale colectivului în
treprinderii „Tractorul". Este 
vorba de modelele S 180 C.P. 
pe șenile și de tractorul do 80 
C.P., ce vor putea fi folosite 
pe șantiere de construcții, în 
lucrări industriale și în hi
droameliorații. Ele constituie 
o sugestivă dovadă a efortu
rilor colectivului cunoscutei 
uzine brașovene de a ridica la 
un nivel superior producția 
fabricii, de a diversifica ga
ma tractoarelor, pentru a răs
punde necesităților sporite ale 
economiei noastre, exigențelor 
crescinde ale pieței externe.

CONSTRUCȚII $1 TRANSPORTURI
A MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

>

In ziua de 10 ianuarie 1974 
a avut loc ședința Comisiei 
pentru industrie, construcții 
și transporturi a Marii Adu
nări Naționale, condusă de 
tovarășul Alexandru Sen- 
covici, președintele comisiei.

In cadrul ședinței s-au lu
at în dezbatere rezultatele 
analizei efectuată în semes
trul II al anului trecut. în 
sectoarele de transporturi au
to și reparații auto, sectoare 
coordonate de Ministerul 
Transporturilor și Telecomu
nicațiilor.

La ședință au participat 
reprezentanți ai Consiliului 
Central dc Control Mun
citoresc al Activității Econo
mice și Sociale, reprezen
tanți ai conducerii ministeru
lui și centralelor analizate, 
precum și ai organelor cen
trale de sinteză și ai princi

Alături de puternica Indus
trie a construcțiilor de ma
șini, de cea chimică, ușoară, 
alimentară etc., „Industria tu
rismului" ocupă o pondere în
semnată în economia județu
lui Brașov — una din princi
palele zone turistice ale țării. 
Cunoscutele stațiuni Predeal 
și Poiana, pitoreștile * așezări 
dc pe Valea Timișului, Bra- 
nul, Rișnovul sint numai cî- 
teva din renumitele stațiuni 
climaterice și turistice din a- 
ccsl județ.

Frumusețea peisajului mon
tan, potecile turistice sau 
pirtiile de schi, bob și săniu
țe, cc oferă condiții optime de 
odihnă și recreere, pentru 
sporturi de agrement și 
do performanță, atrag aici, 
in tot timpul anului, un mare 
număr dc vizitatori din în
treaga țară și de peste hota
re.

Cu prilejul vizitei făcute la 
Brașov, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a avut o întîlnire 
și cu edilii județului, la care 
a participat și ministrul turis
mului, Ion Cosma. Cu acest 
prilej, au fost dezbătute o se
rie dc probleme legale dc dez
voltarea stațiunilor montane, 
pentru a se asigura o promo
vare largă a turismului.

In timpul discuțiilor s-a a- 
cordat o atenție deosebită stu
diilor de sistematizare și dez
voltare în perspectivă a sta
țiunilor Poiana Brașov și Pre
deal.

Se arată că la Poiana, pe 
baza sondării opiniei turiști
lor, proiectele au în vedere e- 
vitarea unui număr exagerat 
de construcții, pentru a nu 
știrbi din farmecul cadrului 
natural. S-a ajuns astfel la 
concluzia că dimensionarea 
optimă a stațiunii este de 
4 300 locuri. In acest sens s-a 
prevăzut construcția a încă 10 
hoteluri, amplasate în zone 
liniștite, a unui centru al sta
țiunii, cu puncte comerciale, 
amenajarea unor noi pîrtii 
pentru sporturi de iarnă, pre
cum și a unor noi teleferice. 
Trei dintre noile hoteluri — 
cu o capacitate de aproape 
1 000 de locuri — sint in con
strucție, urmînd a fi gata pi- 
nă în 1975.

Și în stațiunea Predeal a 
fost prevăzută construcția a 
încă două hoteluri — unul 
dintre ele, pe culmea Cioplea, 
fiind chiar început.

Sînt, de asemenea, în studiu 
noi amenajări turistice, din
tre care noi pirtii de schi, 
crearea unui parc natural etc.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
se interesează de gradul de 

palelor ministere beneficiare.
Cu acest prilej s-a făcut 

remarcată preocuparea lu
crătorilor din cadrul acestor 
sectoare de activitate de a 
conlucra operativ cu colec
tivele celorlalte ramuri ale 
economiei pentru realizarea 
marilor obiective industriale 
și pentru desfășurarea pro
ceselor de producție.

Analiza și dezbaterile au 
scos în evidență o serie de 
neajunsuri în domeniul or
ganizării activității de trans
port, a diversificării servici
ilor in funcțiune de natura 
mărfurilor și a calității re
parațiilor autovehiculelor, nea
junsuri oare au diminuat e- 
ficiența economică a activi
tății de transport auto. De 
asemenea, s-a subliniat ne
cesitatea perfecționării pro
ceselor tehnologice de re

valorificare a construcțiilor 
hoteliere și vilelor existente 
din județul Brașov, dc cerin
țele turiștilor. Discuțiile ca
pătă apoi un caracter mai 
larg, cu referiri la valorifica
rea superioară a patrimoniu
lui turistic. Secretarul general 
al partidului recomandă con
ducerii Ministerului Turismu
lui ca. In cadrul programului 
de dezvoltare a stațiunilor 
montane, să acorde o atenție 
deosebită celor climaterice și 
de tratament. Sînt menționate 
in acest context stațiuni ca 
Băile Felix. Ilcrculane, cele 
de pe Valea Oltului care în 
viitor vor trebui s;î capete o 
mai mare amploare.

In încheierea convorbirii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
apreciază preocupările edililor 
județului Brașov pentru îm
bogățirea bazelor turistice, 
subliniind necesitatea unei 
cît mai bune valorificări a a- 
cestei frumoase zone a tării.

★

Vizita de lucru a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu făcută 
în întreprinderi brașovene cu 
o însemnată pondere in pro
ducția materială a țării — a- 
cum. la începutul acestui an 
jubiliar — se înscrie ca un 
moment de seamă in viața co
lectivelor de la întreprinderi
le ..Elcctroprecizia", de auto
camioane și ..Rulmentul". a 
industriei noastre socialiste, 
ea punind în atenția oameni
lor muncii probleme de o de
osebită importanță si actuali
tate privind bunul mers al 
activității in toate domeniile 
construcției socialiste, înde
plinirea cincinalului înainte 
de termen. înaintarea accele
rată a României pc drumul 
progresului și al bunăstării. 
Aprecierile și indicațiile se
cretarului generai al parti
dului au găsit — și la această 
dată — un larg și puternic e- 
cou, muncitorii, inginerii și . 
tehnicienii reafirmindu-și an
gajamentul de a fi și în viitor 
la înălțimea tradițiilor de 
hărnicie, competență si dăru
ire ale muncitorimii brașove
ne. de a-și aduce contribuția 
activă. împreună cu întregul 
po or. la înfăptuirea mărețe
lor obiective stabilite de Con
gresul al X-lea și Conferința 
Națională ale Partidului.

Reportaj realizat de : 
Adrian IONESCU, 
Nicolae VAMVU, 
Mircea IONESCU, 
Petre UILACAN, 
Iosif SOCACIU

condiționare și reparații ca
pitale ale autovehiculelor, 

în vederea creșterii duratei 
de exploatare și a siguranței 
în circulație. In discuții s-a 
subliniat necesitatea ajuto
rului pe care trebuie să-1 
primească aceste sectoare 
de activitate din partea in
dustriei construcțiilor de 
mașini grele pentru diversi
ficarea tipurilor de autove
hicule și asimilarea celor 
de mare tonaj, precum și 
asigurarea pieselor de schimb 
necesare.

In vederea perfecționării 
muncii, a înlăturării lipsu- 
surilor și greutăților con
statate. s-au elaborat propu
neri de măsuri care. împreu
nă cu concluziile comisiei, 
urmează să fie înaintate Con
siliului de Stat.

(Agerpres) 

ALEXANDRU KERESZTEȘt 
In aurind vom termina de be
tonat o nișe pentru pompe și 
vom începe săparea transver

salei nr. 10. Brigada noastră 
este omogenă, am realizat a- 
nul trecut o avansare medie 
lunara de peste 80 de metri, 
așa că nu ne îndoim că ne 
vom îndeplini și in acest an 
sarcinile ce ne revin. Totul 
depinde de felul în caro vom 
fi aprovizionați cu materiale. 
Acum la betonare materialele 
ne-au sosit greu, o o lucrare 
care se intîlnește mai rar la 
sectorul nostru. Dacă Ia săpa
re vom primi materialele Ia 
timp, astfel incit să putem să 
folosim tot timpul de lucru la 
front, vom asigura și în acest 
an realizarea la termen a lu
crărilor dp pregătiri.

GHEORGHE BRAȘOVEA- 
NU : împreună cu ceilalți lă
cătuși ai sectorului sîntem 
conștienți de răspunderea care 
ne revine în asigurarea bunei 
funcționări a utilajelor și a

e 
B 
B

Cadre tehnice și muncitorești ale unui sector minier 
cu o importantă capacitate de producție au înfățișat suc
cint preocupările lor care vizează desfășurarea unei ac
tivități de producție cît mai bune în aceste prime zile ale 
noului an, la fel ca și în lunile ce vor urma.

Departe de a constitui un caz singular, problemele cu 
care este confruntat colectivul sectorului II, al minei 
Dîlja reprezintă ilustrarea principalelor sarcini care stau 
in acest an in fața tuturor minerilor Văii Jiului. îmbună
tățirea nivelului de eficiență economică prin creșterea pro
ductivității munci și reducerea cheltuielilor materiale de 
producție, acordarea unei atenții deosebite creșterii capa
cităților de producție prin realizarea unui ritm înalt de e- 
xecuție a lucrărilor de deschideri și pregătiri constituie 
principalele coordonate ale unei activități care urmează 
să cunoască importante îmbunătățiri sub aspect calitativ.

Analiza temeinică a sarcinilor de plan ale anului 1974, 
bazată pe consultarea cadrelor de bază, permite să se tra
gă concluzia că aceste sarcini sînt realizabile, ele fiind 
corelate cu potențialul productiv existent.

Oficiul de îmbunătățiri funciare - 
Deva și Exploatarea de Gospodărie 

Comunală Petroșani 
anunță

Datorită secetei actuale, debitele surselor de apă 
potabilă sint mult diminuate. Se impune ca toți consu
matorii de apă potabilă din municipiul Petroșani (sec
toarele de stat și particular) să treacă de urgență ia 
înlăturarea tuturor defecțiunilor din instalații care 
generează pierderi, precum și raționalizarea strictă a 
consumului de apă potabilă.

Restricțiile în alimentarea cu apă potabilă a o- 
rașukii Petroșani se fac între orele 12—15 și 21—5.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Gheonea 

Dumitru, eliberată de preparația Lupeni. O declar nulă.
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Filip Floa

rea, eliberată de preparația Lupeni. O declar nulă.
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Blosz Cla

ra, eliberată de preparația cărbunelui Lupeni. O declar nu
lă.

PIERDUT legitimație de serviciu pc numele Kertesz 
Petru, eliberată de preparația cărbunelui Coroești. O de
clar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Toader 
Gheorghe, eliberată de preparația Lupeni. O declar nulă.

evitării stagnărilor de la fron
turile de lucru. In primele zi
le de lucru funcționarea uti
lajelor din sector a fost bu
nă, la aceasta contribuind șl 
numeroasele lucrări de revi
zii și întreținere efectuate în 
zilele de repaus. Posibilitatea 
de a efectua aceste lucrări, 
conform unor programări bi
ne stabilite, mă face să afirm 
că în acest an utilajele și in
stalațiile pe care le avem în 
sector vor sprijini mai bine 
eforturile minerilor din aba
taje. Cred, de asemenea, că 
atît personalul de întreținere, 
cit și cel care exploatează a- 
ceste utilaje are datoria să 
fie preocupat în permanență 
de menținerea în stare cît mai 
bună a acestor importante 
mijloace dc mecanizare care 
ne-au fost încredințate. Prin 
creșterea responsabilității 
noastre vom putea asigura 
funcționarea mai bună a uti
lajelor și creșterea pe aceas
tă bază a productivității mun
cii in abataje și la lucrările 
de pregătiri.

A plătit 
„oalele sparte"
Pavei Haldu din Pe

troșani, strada Grivița 
Roșie nr. 42. angajat la 
E.G.L. Petroșani s-a do
vedit a fi o adevărată 
pacoste pe capul vecini
lor săi, cărora deseori 
le căuta motive de cear
tă, provocindu-le nu
meroase neplăceri. Re
cent, avînd sămînță de 
arțag în ci, a spart toa
te geamurile locuinței 
vecinului său, M. Iuli
an, lăsîndu-1 pe bietul 
om cu casa pe post de... 
frigider. Deocamdată 
pentru această ispravă 
a y fost sancționat cu a- 
mendă. conform Decre
tului 153/1970 și obligat 
să înlocuiască geamuri
le sparte. Cum s-ar spu
ne, a plătit.........oalele
sparte".

A „picat" 
la examenul de... 

bună-cuvlință
T. Simon, angajat la 

E.M. Dilja, student in 
anul 1 la I.M.P., curs 
seral, are în afara pro
gramului de serviciu și 
de cursuri preocupări 
ce nu au nici pe depar
te vreo legătură au con
diția unui tinăr aflat pe 
drumul realizării lui in 
viață. Și. ca să concre
tizăm această discrepan
ță între poziția lui soci
ală și modul de compor
tare. trebuie doar să a- 
mintim că acest tinăr 
și-a făcut o ocupație 
permanentă de a con
suma băuturi alcoolice 
prin diverse localuri, 
după care iniția adevă
rate scandaluri. După 
asemenea ieșiri avute 
în luna noiembrie la 
crama „Odobești", cînd 
a fost atenționat de re
prezentanții organelor 
de ordine, în 25 decem
brie 1973, a comis din 
nou o „boacănă". A re
fuzat să părăsească lo
calul ..Jiul" după ora de 
închidere, bruscînd 
barmana de serviciu.

Pentru ultima „repre
zentație" a fost amendat 
cu l 000 de lei. Cu alte 
cuvinte, recalcitrantul 
student a ..picat" la e- 
xamenul bunei com
portări, a bunei-cuvi- 
ințe...

Cpt. Toma FALON

0 cursă 
cu riscuri

Virgil Burlec, in virs- 
tă de 22 ani, din Petro
șani, a consumat la a- 
limentara din Dîlja Ma
re ceva mai multă bău
tură decît putea „să du
că". Văzînd un autoca
mion parcat vizavi (a- 
parținînd I.T.A. Deva), 
s-a urcat la volan și de
și n-avea permis de 
conducere a pornit-o la 
plimbare. Avertizările 
de a renunța la această 
cursă plină de riscuri, 
făcute de cetățenii a- 
flați în preajmă, nu l-au 
putut însă opri. Dar 
pierzînd controlul vola
nului s-a oprit totuși 
undeva : într-un... cup
tor. accidentînd grav o 
persoană. Bilanțul aces
tei nesăbuințe: 12500 lei 
total pagube produse 
statului și victimei. Iar, 
pentru conducere fără 
permis și vătămare cor
porală, I. Burlec a fost 
condamnat la un an în
chisoare.

N. GHERGHIN. 
judecător

DUMINICA, 13 IANUARIE cu Gheorghe Zamfir.
22.15 Duminică sportivă.

8.30 Deschiderea progra
mului.

8.40 Cravatele roșii.
9,35 Film serial. Daktari.

10.00 Viața satului
11,15 Documentar TV. — 

Chipul unui oraș : Re
șița. azi și mîine.

11.35 Publicitate
11.40 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei.
13.00 Album duminical — 

Rebus.
17.00 Film serial. Pistruia

tul — episodul IV.
17.35 Publicitate.
17.40 Finala 

național 
gheață : 
Steaua 
Il-a și a 
ză :

LUNI. 1-1 IANUARIE

16.30

19.00

19.15
19.20

19.30

campionatvlui 
de hochei pe 
Dinamo — 

(reprizele a 
IlI-a) In pau- 

Visul unui ciclist 
— reportaj filmat.

19,05 Lumea copiilor.
19.20 1001 de seri. Aventu

rile lui Zajko.
19.30 Telejurnal.

mina internă 
națională in

20,10 Reportajul 
nii : Un 
cercare.

20.30 Film
bo :
distribuție :
Falk,
Kate
Plesh 
țară.

21,45 Concert extraordinar

—Săptă- 
și inter- 
imagini. 
săptămi-

stand de în-

artistic. Colom- 
Generalul". In 

Peter 
Albert.

Susanne
Eddie
Reid,

— Premieră pe

!0.00
10.30

Emisiune în limba 
maghiară.

O interpretă a cîn- 
lecului popular mun
tenesc : Tita Băr-
bulescu.
Publicitate.
1001 de seri — Aven
turile lui Zajko.
Telejurnal. - La co
tele anului XXX. 
Panoramic științific. 
Revista literar-artis-

tică TV
21.15 Roman foileton. Pot 

Bouille — Episodul III.
22.15 24 de ore.

Magazin bilunar de 
cultură cinematogra
fică.

16,00-17.00 Lecții TV. pen
tru lucrătorii din a- 
gricultură. Creșterea 
animalelor.

Telex.
Curs de 
Lecția 
Curs de 
ză — Lecția 73.

folclorice

17.30
17.35

18,05

limbă rusă
74.
limbă engle-

9,35

10.00

11.00

11,55

în ma- 
modernă :

Introducere 
tematica 
Algebre Boole. 
Curs de 
gleză — 
(reluare). 
Curs de 
Lecția 74 
Film pentru 
Guliver 
cilor :
Vetre folclorice

limbă en-
Lecția 73

limbă rusă, 
(reluare).

copii — 
în țara piti-

In distribuție: Vali 
Niculescu, Constan
ța Cimpeanu. Danie
la Voicu, 
Popa Mija. 
Teodorcscu,
Savopol, George Lam- 
brache. Toni Buia- 
cici, Ion Dinu și al
ții.

18.45 Publicitate.
18.5Q Teleobiectiv.

Mihaela 
Dorin 

Eugen

pă opere literare „Ha
murile" — film reali
zat după John Stein- 
heck. In distribuție : 
Lome Greene, Julie 
Sommars, Murryya 
Hamilton — Premie
ră pe

22,10 24 de
țară.
ore.

19,15
19,20

19,30

Publicitate. 
1001 de seri. — Aven
turile lui Zajko.
Telejurnal — La cote
le anului XXX.

20,00 Seară pentru tineret. 
21,20 Floarea din grădină

— Emisiune-concurs 
pentru tineri soliști 
de muzică populară. 

22,15 24 de ore.

18,35 Vetre 
Straja — județul Su
ceava — Film.

19.Cn Drumuri in
19,20 1001 do seri, 

venturile lui
19,30 Telejurnal,

le anului XXX.
20,00 Revista economică TV. 

de teatru — 
Oameni ai 
noastre : 
fericită" de Cor- 
Leu — Premie-

istorie.
- A- 

Zajko. 
La cote-

PROGRAMUL

JOI. 17 IANUARIE

MARȚI, 15 IANUARIE

9.00 Tcleșcoală — Matema
tică (clasa a VIII-a).

9.15 Fizică (anul III). Pro
ducerea tensiunii elec
tromotoare alternati
ve.

9.35 Chimie 
atomului 
sprijinul 
lor la concursul 
admitere în invâțâ- 
mîntul superior).

10.00 Curs de limbă germa
nă — Lecția 74 (relu
are).

10,30 Curs de limbă france
ză — Lecția 75 (relua
re).

M,00 Virstele peliculei —

zi- 
„Fe- T pentru 

săptâmîna 
viitoare

VINERI, 18 IANUARIE

(clasa a

e-

Structura 
(ciclul în 
candidați- 

de

20,25 Seară 
Ciclu 
lelor 
meia 
neliu
ră TV.
Interpretează Silvia 
Popovici, Colea Rău- 
tu, Octavian Cotes- 
cu, Melania Cîrje. 
Viorel Comănici, Cor
nelia Turian, Ion 
Siminic, Candid Stoi
ca, Mihail Balaban 
și alții.

22,20 24 de ore.

MIERCURI. 16

9.00 Album 
son —

9.15 Geografie

IANUARIE

școlar : 
regele 

(anul 
Marea Neagră.

Co- 
dac.
IV).

Straja — județul Su
ceava.

16,00-17.00 Lecții TV. pen
tru lucrâw-ii din a- 
gricultură. Cultura 
plantelor de cîmp.
Telex.
Curs de limbă fran
ceză — Lecția 76.
Dialog. — Impactul 
demografic.
Istoria operetei... 
personaje. Eroi 
operetele „Viața 
riziană". ..Orfeu în In
fern" de Offenbach.

17,30
17,35

18,05

18,30 în 
din 
pa-

19,10 Tragprea pronoex- 
pres.
1001 de seri Aventuri
le lui Zajko
Telejurnal. — La co
tele anului XXX. 
Publicitate.
Baschet masculin: 
Steaua — Spartak 
Brno (repriza a Il-a) 
Meciu retur în sfer
turile de finală ale 
„Cupei campionilor 
europeni".
Telecinemateca • Ci
clul Ecranizări du-

19,20

19.30

20,00
20,05

20,35

16,00 Teleșcoală ■— Științe 
sociale (consulta
ții). Eficiența econo
mică a activității pro
ductive.

16,15 Fizică (anul III). Pro
ducerea tensiunii
lectromotoare alter
native.

16.35 Matematică. Funcția 
exponențială și loga- 
ritmică (ciclu în spri
jinul candidaților la 
concursul de admite
re în învățămîntul su

perior).
17.30 Telex.
17.35 Curs de «limbă ger

mană — Lecția 75.
18,05 Teleglob.

Emiratele Arabe U- 
nite — Film documen
tar.

18,25 Publicitate.
18.30 Aplauze pentru ro

mâni — Cîntă corul 
de cameră al Casei 
municipale de cultu
ră din Cluj.

18,45 întrebări și răspun
suri.

16.35

17,30

19,10
19,20

(anul IV) : 
Neagră.

din istoria pa- 
Cetatea Neam-

16,00 Matematică
VIII).

16.15 Geografic 
Marea 
Pagini 
triei : 
țului.
Emisiune în limba ger
mană.
Tragerea Loto.
1001 de seri — Călă
torie în jurul lumii.

19,30 Telejurnal. — La co
tele anului XXX.

20,00 Reflector.
20,20 Publicitate.
20,25 Film artistic. — In 

genunchi mă întorc 
la tine. In distribu
ție : Gianni Moran- 

di, Laura Efrikian. 
Nino Taranto — Pre
mieră TV.

22.15 24 de ore.

SÎMBAtA. 19 IANUARIE

9,00 De la Alfa la Omega 
— Enciclopedie șco
lară.

9,30 Film serial — Pis
truiatul — Reluarea 
episodului III.

10,05 Gala maeștrilor — 
Valentin Teodorian

10.35 Bucureștiul necunos
cut.

10,50 Telecinemateca (re
luare).

17,30 Telex.
17.35 Caleidoscop cultural- 

artistic.
17,55 Din țările socialiste. 
18,05 Familia.
18.35 Mari ansambluri —

Cîntece și dansuri in 
interpretarea ansam
blului ~ ~
jului"

„Doina Gor
din Tîrgu-Jiu.

19,00 Cum vorbim 
nia noastră 
corectitudine.

19,15 Publicitate.
19,20 1001 de seri, 

în jurul lumii.
19,30 Telejurnal. — Ea co

tele anului XXX.
• 20,00» Cîntecul sâptămînit 

Bine te-am găsit I. 
Teleenciclopedia. 
Publicitate.
Film serial : Brett
și Danny.
Cînd castanii înflo
resc...
Album de 
pe muzică 
Danielescu.

22,00 Telejurnal.
22,10 Săptâmîna
22,25 Concert Sarah 

ghan (I).
Spectacol înregistrat 
la Sala Palatului.

- Opi- 
despre

Călătorie

20,05
20,45
20,50

21,40

romanțe 
de Nelu

sportivă
Vau-
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ULTIMELE ȘTIRI Ultimele știri 1111! ȚĂRILE SOCIALISTE

cu privire 
comuniste 

revistei
Intre 7 și 9 ianuarie 1974. la 

Praga a avut loc Conferința 
reprezentanților partidelor
comuniste si muncitorești 
pentru analiza activității
revistei ..Probleme ale Păcii 
și Socialismului" în anii 1972- 
1973. La lucrări au participat 
delegații ale partidelor co
munisto și muncitorești : 
Partidul Avangarda Socialis
tă din Algeria. P. C. din \r- 
gentina. P.C. din \ustria, P.C. 
din Bangladesh. P.C. din Bel
gia. Partidul Socialist Unit 
din Berlinul occidental. P.C. 
din Bolivia. P.C. Brazilian. 
P.C. din Marea Britanic, 
r > Bulă
da. P.C. din Cehoslovacia, 
P.C. din Chile. Partidul Pro
gresist al oamenilor Muncii 
din Cipru. P.C. din Colum
bia. Partidul Avangarda Po
porului din Costa Rica. P.C. 
din Cuba. P.C. din Danemarca. 
P.C. Finlandez, P.C. din Fi
lipino. P.C. France.-. P.C. din 
Grecia. P.C. din Guadelupa. 
Partidul Muncii din Guatema
la. Partidul Socialist Unit 
din Germania. Partidul Co
munist German. Partidul Pro
gresist Popular din Guyana. 
Partidul Unit al Comuniști
lor Haitieni. P.C. din India. 
P.C. din Indonezia. P.C. Iraki
an. Partidul Popular din I- 
ran. P.C. din irlanda. P.C. I- 
talian. P.C. din Israel, P.C. 
Iordanian. P.C. din Japonia. 
P.C. Libanez. P.C. din I uxcm- 
burg. Partidul eliberării și 
Socialismului (Maroc). P. C. 
Mexican. Partidul Popular 
Revoluționar Mongol. Par
tidului Socialist din Nicara
gua. P.C. din Norvegia. Par
tidul Socialist al unității din 
Noua Zeelandă. Partidul Po
porului din Panama. P.C. Pa
raguayan. P.C. Peruan. Parti
dul Muncitoresc Unii Polonez. 
P.C. din Portorico, P.C. Por
tughez. Partidul Comunist

Alocuțiunea
președinției Pompidou

PARIS 10 (Agerpres) — 
Evocînd. Intr-o alocuțiune, 
....Dificultățile serioase" pe 
care Franța le va întimpi- 
na în acest an ca urmare a 
crize: de energie, președinte
le Georges Pompidou a lan
sat populației franceze ape
lul de a economisi p^ toate 
căile combustibilul. „Țările 
industrializate a spus el. își 
dau în prezent seama că era 
consumului nediscriminatoriu 
este depășită”

In discursul său. președin
tele Pompidou a abordat, 
totodată, o serie de aspecte 
ale relațiilor din cadrul C.E.E., 
referindu-se în special la pro
cesul formării pieței comu-

Nguyen Van Hieu, conducătorul 
delegației G.R.P. al R.V.S., 
a părăsit capitala Franței

PARIS 10 (Agerpres). — 
Nguyen Van Hir-u. condu
cătorul delegației Guvernu
lui revoluționar provizoriu al 
Republicii Vietnamului de 
Sud la consultările dintre 
cele două părți sud- 
vietnameze asupra regle
mentării problemelor interne 
ale Vietnamului de Sud. din 
suburbia pariziană La Cel
le-Saint-Cloud. a părăsit joi 
capitala Franți i pierind spre 
patrie.

In prezent, consultările au 
intrat în impas din cauza

COMUNICAT
la conferința reprezentanților partidelor 
și muncitorești pentru analiza activității

Probleme ale Păcii și Socialismului"
Român. P.C. San Mariner, 
Partidul African al Indepen
denței din Senegal. P.C. Si
rian. P.C. din Spania. P.C. din 
Sri Lanka. P.C. Sudanez. T.C. 
Sud — African. Partidul de 
Stingă — Comuniștii din Sue
dia. P.C. din S.U.A., P.C. din 
Turcia. Partidul Muncitoresc 
Socialist Ungar, P.C.U.S., P.C. 
din Uruguay. P.C. din Vene
zuela și. de asemenea, un par
tid al c&ru^ nume nu a lost 
menționat, la cererea sa.

In cadrul discuțiilor tovă
rășești. reprezentanții parti
delor frățești și-au exprimat 
punctul dc vedere asupra ac
tivității revistei. Participan- 
ții la conferință au apreciat 
activitatea acesteia. Revista 
a tratat in paginile salo pro
bleme dc actualitate, a con
tribuit la dezbaterea aprofun
dată de către partidele fră
țești a problemelor teoriei 
marxist-leniniste, la schimbul 
de experiență in construcția 
socialismului și comunismului, 
in lupta revoluționară.

Conferința a subliniat im
portanța revistei ca publica
ție colectivă de teorie și in
formație a partidelor comu
niste și muncitorești și a fă
cut recomandări pentru îm
bunătățirea activității aceste
ia. După părerea participan- 
ților la conferință, există con
diții pentru creșterea contri
buției revistei in lupta co
muniștilor împotriva dușma
nului principal al popoare
lor — imperialismului, și mai 
cu seamă imperialismul ame
rican —. pentru pace, demo
cratic. eliberare națională și 
socială, pentru socialism și co
munism. pentru coeziunea 
mișcării comuniste internațio
nale pe baza princioiilor mar- 
xism-leninismului si interna
ționalismului proletar. în con
formitate cu normele univer
sal recunoscute in relațiile 

ne agricole, ale cărei ..prin
cipii. metode și procedee ac
tuale de realizare — a spus 
cl — sînt susținute de Fran
ța cu fermitate. Prin sem
narea Tratatului de la Ro
ma. a declarat în context 
președintele. Franța a accep
tat un risc considerabil, des- 
chizîndu-și porțile produ
selor industriale ale vecinilor 
săi. Și. in ciuda dezvoltării 
propriei sale industrii, a 
rămas in interiorul co
munității puternic deficitară 
față de unul sau altul dintre 
partenerii săi. Ea a reușit să 
acopere parțial aceste defi
cite grație agriculturii".

lipsei din partea adminis
trației saigoneze a dorinței 
de a respecta Acordul de la 
Paris asupra Vietnamului. 
Conducătorul delegației sai
goneze la consultări lipsește 
din Pari« de mai ■■ ”lte luni, 
iar locțiitorul lui încearcă 
pe toate căile să evite dis
cutarea problemelor concrete.

In ' uri apropiate de de- 
!• G.R P al R.V.S. se
afirm;' că. după consultări 
cu guvernul său. Nguyen 
Van Hieu va reveni la Pa
ris. 

dintre partidele comuniste.
Conferința a adresat par

tidelor frățești apelul de a a- 
corda o și mai mare atenție 
activității revistei ..Probleme 
ale Păcii și Socialismului" și 
difuzării ci.

Conferința a adoptat o de
clarație in care își exprimă 
solidaritatea cu democrații și 
patrioții chilieni, cerind ime
diata eliberare a secretarului 
general al P.C. din Chile, se
natorul Luis Corvalan. înce
tarea terorii singeroase a 
juntei fasciste, eliberarea tu
turor democraților și patrio
ților chilieni aflați in în
chisori și in lagărele de con
centrare. Participant» la con
ferință și-au exprimat, do a- 
semenea. protestul împotriva 
persecuțiilor la care sint su
puși comuniștii, militanții pen
tru progres și dreptate socia
lă din alte țări ale Americii 
Latine, din țări ale Asiei. A- 
fricii. Europei — și au adop
tat. în legătură cu aceasta o 
declarație.

Conferința s-a desfășurat 
intr-o atmosferă dc colabo
rare frățească.

La încheierea lucrărilor 
conferinței, a avut loc o adu
nare solemnă consacrată îm
plinirii a 15 ani do la apari
ția revistei „Probleme ale 
Păcii și Socialismului".

Pe marginea propunerii 
președintelui Nixon privind 

întrunirea unei conferințe care 
să dezbată problema penuriei 

de energie
PARIS 10 (Agerpres). — 
Propunerea președintelui 

Richard Nixon privind în
trunirea unei conferințe
care urmează să dezbată 
problema penuriei de ener
gie nu a determinat pen
tru moment. nici o reacție 
oficială in Franța. Oficiali
tățile franceze, citate de a- 
genția Router, afirmă totuși 
că guvernul de la Paris se 
află într-un stadiu avansat 
in ceea ce privește înche
ierea de contracte de la 
stat la stat cu o serie de 
țări arabe producătoare de 
petrol.

Pe de altă parte, mai multe 
cotidiene pariziene și-au con
sacrat editorialele propunerii 
făcute de președintele State
lor Unite. Astfel, ziarul „La 
National" scrie că guvernul 
dc la Washington caută so
luții care să menajeze in
teresele marilor companii a- 
mericane. Pe de altă parte, 
observă același ziar, guver
nul american ignoră Piața 
comună, deoarece sînt invitate 
numai cinci din cele nouă 
state membre. Totodată. 
Statele Unite încearcă să se

★
LONDRA 10 (Agerpres). — 

Primul ministru britanic, 
Edward Heath, a declarat 
că Anglia îi va consulta de 
urgență pe partenerii săi din 
Piața comună in legătură cu 
propunerea președintelui 
S.U.A. Richard Nixon, privind 
organizarea, la 11 februarie, 
la Washington, a unei reu
niuni internaționale care sâ 
analizeze ansamblul proble
melor generate de actuala 
criză petrolieră mondială.

După cum se știe, la aceas
tă reuniune au fost invitați 
miniștrii de externe din 
Franța, R.F.G., Marea Bri-

ORIENTUL APROPIAT
9 Declarația secretarului general al O. N. U. 
d Contacte diplomatice

NAȚIUNILE UNITE 10 
(Agerpres). — Secretarul ge
neral al O.N.U. Kurt Wald-
heim, a declarat în cadrul u- 
nci conferințe de presă or
ganizate. joi. la Națiunile U- 
nite, că există șanse se
rioase ca Egiptul și Israe
lul să cadă dc acord asupra 
unei dezangajări militare 
„in următoarele cîtcva săp- 
tămîni".

„Cea de-a doua fază a 
Conferinței dc pace în Ori
entul Apropiat, ce se desfă
șoară la Geneva va dura, 
insă, mult mai mult, ca pre- 
supunînd tratative complexe", 
— a apreciat Waldheim.

BEIRUT 10 (Agerpres). — 
Președintele Comitetului E- 
xecutiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, 
Yasser Arafat, l-a primit pe 
Al Rașcd al Taher, repre
zentant personal al preșe
dintelui Sudanului, Gaffar

Comunicatul
Conferinței O.P.E.C.
GENEVA 10 (Agerpres). — 

Conferința ministerială a Or
ganizației țărilor exportatoare 
de petrol (O.P.E.C.) a dat pu
blicității un comunicat care 
informează că reuniunea a în-

doteze cu mijloace care să 
le permită controlarea tutu
ror relațiilor dintre țările pro
ducătoare și cele consuma
toare, menținînd pe cit po
sibil structurile de distribui
re existente.

La riadul său, „Le Figaro" 
apreciază câ nici o țară mem
bră a C.E.E. nu ar putea să re
fuze propunerea venită de 
la Washington, chiar dacă 
consideră câ S.U.A. vor 
să-și mențină poziția do
minantă în raport cu parte
nerii occidentali. Editorialul 
ziarului apreciază, in acest 
context, că o concentrare în
tre marii consumatori de e- 
nergie poate să permită în
ceperea dc negocieri cu 
Organizația țărilor exporta
toare dc petrol.

Pe de altă parte, cotidia
nul dc informație economică 
..Les Echos" scrie că la Pa
ris se manifestă rezerve 
în ceea ce privește propune- 
rea președintelui Statelor U- 
nite. mai ales că nu sînt cu
noscute nici procedura și nici 
problemele care urmează să 
fie discutate.

★ ★

tanie, Italia, Olanda. Nor
vegia. Japonia și Canada, 
precum și secretarul gene
ral al Organizației Pentru 
Cooperare Economică și Dez
voltare. Emil van Lennep.

Totodată Heath a relevat 
că guvernul britanic a fur
nizat Administrației ameri
cane „anumite idei" în 
legătură cu inițiativa secre
tarului de stat al S.U.A., 
Henry Kissinger, vizind cre
area unui „Comitet de ac
țiune al energiei" în care să 
fie reprezentate principale
le țări occidentale consuma
toare de petrol.

Numciri — a anunțat, la Bei
rut. agenția palestiniană de 
i n forma ți i ,. W. A. F. A.“

Al Taher, precizează agen
ția, i-a remis lui Arafat 
un mesaj din partea preșe
dintelui Numeiri referitor la 
convorbirile avute dc acesta 
cu Papa Paul al VI-lea în 
legătură cu viitorul Ierusali
mului, in lumina actualelor e- 
forturi dc soluționare a situ
ației din Orientul Apropiat.

HAVANA 10 (Agerpres). — 
Președintele Republicii Cuba, 
Osvaldo Dorticos Torrado, 
l-a primit pe ministrul de 
externe al Libanului. Fouad 
Naffah, aflat in vizită in Cu
ba. Ministrul libanez a ex
pus, cu acest prilej poziția 
țării sale față dc situația ac
tuala din Orientul Apro
piat. La convorbire a luat 
parte Râul Roa, ministrul 
de externe al Cubei.

sărcinat Comisia economică a 
O.P.E.C. să întreprindă studii 
in vederea elaborării unui 
sistem de stabilire a prețului 
petrolului brut pe termen 
lung, pe baza unor principii 
adoptate ca elemente de refe
rință. Conferința a cerut Co
misiei să întocmească reco
mandări asupra nivelului pre
țului afișat ai petrolului, care 
urmează să fie aplicat de la 
1 aprilie a.c.

In legătură cu această pro
blemă, conferința a exprimat 
speranța că țările industriali
zate vor lua măsuri pentru li
mitarea tendințelor inflațio
niste in creștere și pentru con
trolarea modului în care com
paniile sporesc prețul produ
selor petroliere.

Pe de altă parte, în urma 
recentelor schimbări de pe 
piața petrolului, statele din 
Golful Persic, membre ale 
O.P.E.C., au hotărit să aban
doneze raportul de 1.4 la unu 
între prețul afișat și prețul de 
piață a țițeiului.

VMBASADORUL ROMÂ
NIEI IN NIGERIA. Octavian 
Cărare, a fost primit, la Iba
dan — capitala statului de 
vest — de generalul Oluwole 
Rotimi. guvernatorul militar 
al statului. Cu acest prilej, a 
avut loc o convorbire. în ca
drul căreia au fost examina
te probleme ale colaborării 
româno-nigeriene în direcția 
finalizării și extinderii coope
rării economice și industriale 
între întreprinderi românești 
și instituții din-statul de vest.

MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE AL R.P. UNGARE, 
Frigyes Puja, și-a încheiat, 
joi, vizita oficială de priete
nie în Uniunea Sovietică, ple- 
cînd spre patrie — transmite 
agenția TASS. El a avut con
vorbiri cu Andrei Gromîko, 
ministrul afacerilor externe 
al U.R.S.S.. în probleme pri
vind relațiile politice, econo
mice și culturale dintre cele 
două țări.

MINISTRUL COMERȚU
LUI INTERNAȚIONAL $1 
INDUSTRIEI AL JAPONIEI. 
Yasushiro Nakasone, și-a în

Vizita 
unei delegații 

sindicale 
din România 

în Egipt
CAIRO 10 — Coresponden

tul Agerpres, Nicolae Lupu, 
transmite : Salaheddin Gha- 
rib, președintele Federației 
egiptene a Muncii și minis
trul forțelor dc muncă, a 
primit delegația Uniunii sin
dicatelor din agricultură, in
dustria alimentara și gospo
dărirea apelor din Republica 
Socialistă România, condusă 
de Constantin Herescu, pre
ședintele uniunii. Cu a- 
ecastă ocazie, a avut loc un 
schimb de vederi privind 
legăturile existente intre or
ganizațiile sindicale din 
cele două țâri, exprimîn- 
du-se, totodată, satisfacția 
pentru dezvoltarea continuă 
a relațiilor dc prietenie și 
cooperare româno-egipteană.

R.D.G. : Instalația complexă „Prisma 2“, complet automatizată și comandată de 
un calculator electronic, modelează piese din fontă brută.

cheiat vizita întreprinsă în 
Iran. Au fost examinate apro
vizionarea Japoniei cu țiței, 
acordarea de asistență japo
neză pentru construirea, în 
Iran, a unei rafinării cu o ca
pacitate de producție de 
500 000 barili de petrol pe zi 
și propunerea de realizare, în 
comun, a unei uzine petrochi
mice, tot pe teritoriul iranian,

CIRCA 600 DE PERSOANE 
au manifestat, miercuri, la 
Barcelona împotriva condam
nării la moarte a militantului 
sindical spaniol Salvador 
Puig Antich.

IN PROVINCIA NGHE AN, 
din sudul R.D. Vietnam, a în
ceput construirea unui mare 
lac de acumulare care va fa
ce parte din sistemul de iri
gații Bathbak. Șase lacuri de 
acumulare care vor face parte 
din sistemul respectiv au fost 
realizate deja, iar construcția 
celui de-ai șaptelea, care va 
cuprinde 17 milioane metri 
cubi de apă. ar urma să se 
termine în 1975.

I VARȘOVIA (Agerpres). — 
I In curind, la Cracovia ur- 
Imează să înceapă realizarea 

unui program, eșalonat pe 
aproximativ zece ani. de 

I restaurare a străzii principa- 
' le dc acces spre cunoscutul 
| castel dc pe colina Wawel, 
. în prezent transformat in I muzeu. Casele din piatră si- 
* luate dc o parte și de cea- I laltă a străzii și aflate acum 
! in atenția restauratorilor de 
I monumente istorice, au fost, 
* de regulă, ridicate prin vea

curile al XlV-Iea si nl XV- 
I lea, in prezent avind o in- I contestabilă valoare arhitec

tonică și istorică. Interesant
1 este și faptul că s-a păstrat I aproape intactă construcția 
Ilor interioară, fapt deosebit 

de rar intilnit in lume, cur
țile și galeriile interioare I fiind construite după mode
lul fostei reședințe regale de 

I la Wawel.

MOSCOVA (Agerpres). - I In acest an urmează sâ-și 
1 primească primii studenți 
Inoua universitate din orașul 

siberian Kemerovo. In Uniu- 
1 nea Sovietică funcționează. I in prezent, 58 de universi- 
Ități. in caro studiază peste 

500 Q00 di studenți. In regiu
nea Siberiei și a Extremului 

I Orient, unde, pînă in 1917, 
• nu exista nici un institut 
I tehnic de învățămînt supe- 
| rior, au fost deschise zeci dc 
I centre de învâțămint și ști

ințifice în legătură cu acțiu- 
Inea vastă dc prospectare și 

exploatare a bogățiilor natu
rale ale acestor zone si <lez- I voltarea bazei industriale și
creșterea numărului obiecti- 

I velor energetice.

CAMBODGIA

Luptele din jurul orașului
Pnom Penh

PNOM PENH 10 (Agerpres). 
— Patrioții khmeri au atacat 
din nou, în cursul zilei de 
joi. o poziție a artileriei tru
pelor lonnoliste. la șase kilo
metri vest de Ponm Penh, și 
au deschis focul asupra bazei 
militare de la aeroportul Po- 
chentong. Potrivit agenției 
U.P.I.. mai mulți soldați lon- 
noliști au fost răniți, iar un 
avion ..T-28“ a fost avariat. 
Agenția .Associated Press men
ționează că forțele aeriene a- 
le armatei lonnoliste au folo
sit napalm împotriva patrio- 
ților.

Inundații în Australia
SYDNEY 10 (Agerpres). — 

Ploile torențiale care s-au 
abătut, în e înd i lumi i 
asupra unor zone întinse ale 
Australiei — cele mai mari 
precipitații din ultimii 30 
de ani — au inundat 8 mari 

I orașe și suprafețe întinse

Numai in primii trei ani 
ai actualului cincinal aii în
ceput să funcționeze institu
te politehnice și institute 
tehnologice la Irkuțk, Kras- 
noiarsk și Novosibirsk, pre
cum și Institutul pentru in
dustria alimentară de la Ke
merovo.

Institutele dc învățămînt 
superior s-au transformat, 
treptat, in adevărat centre 
științifice, studenții avînd la 
dispoziție o bogată rețea de 
laboratoare pentru activita
tea practică, centre de calcul 
bine utilate.

PR AGA — Coresponden
tul Agerpres, C. Prisăcaru, 
transmite J Anul 1973 a fost 
un an rodnic nu numai pen
tru economia cehoslo
vacă, ci și pentru dez
voltarea culturii, și artei 
naționale. Editurile cehe, 
de exemplu au tipărit 
4 000 titluri dc cărți într-un 
tiraj de 50 milioane exem
plare. In 1973 au fost scoase 
de sub tipar 143 de titluri ale 
autorilor cehi, iar pentru a- 
nul care a început, sînt pre
văzute alte 166 titluri.

S-a înregistrat o creștere 
sensibilă a interesului mase
lor populare față de diverse
le manifestări cultural-artis- 
tice. Anul trecut, acțiunile 
de acest gen au fost frecven
tate de 50 milioane cetățeni. 
S-a extins schimbul de bu
nuri spirituale cu diverse 
țări ale lumii. Cehoslovacia 
avînd acum relații culturale 
cu 80 de state și fiind mem
bră a 75 de organizații cul
turale internaționale negu
vernamentale.

Patrioții continuă să țină 
sub presiune pozițiile, trupelor 
inamice in zonele de vest și 
nord-vest ale perimetrului de
fensiv al Capitalei. Străduin- 
du-se să oprească ofensiva 
patrioților și să preia inițiati
va în luptă, comandamentul 
trupelor de la Pnom Penh a 
concentrat efective masive pe 
căii de acces spre capitală 
dinspre nord și nord-vest. U- 
nități de infanterie ale trupe
lor lonnoliste sprijinite de 
tancuri și vehicule blindate, 
încearcă fără succes, de cinci 
zile, să organizeze un contra
atac.

de terenuri cultivate Cî’-wa 
persoane și-au pierdut via
ța, au fost omorîte mii de 
vite, iar culturile de bum
bac au fost inundate. A- 
pele au acoperit, de aseme
nea, șoselele și căile ferate.
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VINERI, 11 IANUARIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Viforni’,. Republi
ca : Y-17 acționează : PE- 
TRILA : Ciprian Porum- 
bescu. seriile I-II : LONEA 
— Minerul : La ră . 
vînturi : ANINOASA : Val
ter apără Sarajevo, seriile 
I-II ; VULCAN : Departe de 
Tipperary : LUPENI —
Cultural : Doi pe un ba
lansoar : Muncitoresc ; Ju
cătorul : URICANI: Ucidcți 
oaia neagră.

5,00 Buletin de știri ; 5,05 
Melodii în zori de zi ; 5.20 
Dragi mi-s cîntecul și jocul; 
6,00 Radioprogramul dimi
neții ; 8,08 Matineu muzi
cal : 8,30 La- microfon, me

lodia preferată : 9,00 Bule
tin de știri ; 9.30 Memoria
pămîntului românesc ; 9,50
Intermezi din opere : 10.00 
Buletin dc știri : 10,05 Mu-
gurel-mugure 1 — muzică
populară : 10.30 Melodii dc
Radu Șerban și Laurențiu 
Profeta : 11.00 Buletin de
știri : 11,15 Litera și spiri
tul legii : 11,30 înflorești
pămint al bucuriei ; 12,00
Discul zilei ; 12,15 Recital
de operă : 12.30 Intîlnire
cu melodia populară și in
terpretul preferat ; 13,00 Ra
diojurnal : 14,00 Integrale ;
14,41 Fanfara „Promenada- 
București" : 15,00 Buletin
de știri : Radioanchcta eco
nomică : 15.20 Muzică de 
estradă : 16,00 Radiojur
nal : 16,15 Formația de mu
zică populară condusă de 
Ion Drâgoi ; 16,35 Corul
studențesc „Animosi" din 
Iași ; 17,00 Pentru patrie ; 
17,30 Sanie cu zurgălăi : 
18,00 Orele serii : 20,00 Zece

melodii preferate ; 21,0’J
Revista șlagărelor ; 21.30 
Bijuterii muzicale ; 22.00
Radiojurnal ; 22,30 Concert
de seară ; 24.00 Buletin de
știri : 0,03-3,00 Estrada noc
turnă ;

STUDIOUL TIMIȘOARA

18.00 Actualitatea radio ;
18.10 Tineri soliști dc mu
zică populară : Ion Valu- 
sescu, Ana Bijan si Pavel 
Cebzan : 18,30 Emisiunea
„Vitrina cârțij". Cuprinde 
rubricile „Cartea la zi" — 
„Curier editorial". ; 18.40
Muzică din opere : 19.00
Emisiunea : ..Jurnalul ma
rii întreceri — cincinalul 
înainte dc termen". Din cu
prins : „Inițiative pe co
ordonatele eficienței", „Te
lex" — economii de combus
tibil ale feroviarilor ; 19,10
..Poșta melodiilor" ; 19.30
Emisiunea : „Cadran cetățe

nesc". Din cuprins : ..Nou
tăți edilitare în județul Hu
nedoara" ; Rubrica „Să cu
noaștem legile", Radiore- 
portajul : „Ora prinzului la 
cantina restaurant a între
prinderii mecanice Timișoa
ra", dialog cu ascultătorii.

16,00 — 17,00 Teleșcoalâ.
16,00 Medalioane istorice : 

Goleștii, Mureșenii, 
Văcărești:.

16,30 Album științific. La- 
ureați ai Premiului 
Nobel in domeniul 
științei.

17,30 Emisiune în limba ger
mană.

19,10 Tragerea Loto.
19,20 1 001 de seri. Aventu

rile lui Zajko.

Redoctîo si administrolio ilarului; Pelroșani, strada Republicii, nr. 90, telefon; 11662.

19,30 Telejurnal. La cotele 
anului XXX.

20,00 Reflector.
20,20 Publicitate.
20,25 Film artistic. Detecti

vul satului. (Film so
vietic : premieră pe 
țară).

21.50 Autografe muzicale.
22,15 24 de ore.

Valorile temperaturii în
registrate în cursul zilei 
de ieri :

Maximele : Petroșani — 
3 grade ; Paring — 7 gra
de .

Minimele: Petroșani — 
7 grade ; Paring — 13 gra
de.

Stratul de zăpadă la Pa
ring : 44 cm.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vreme în 
general închisă, dar rece. 
Temporar se va semnala nin
soare slabă. Vînt moderat 
din sectorul sudic.

SPORT ■
MUNCHEN 10 (Agerpres).— 

Turneul internațional mas
culin de handbal, disputat in 
localitatea vest-germană Feln- 
sburg, a fost cîștigat dc for
mația cehoslovacă Skoda 
Plscn. Pe locurile următoare 
s-au situat Medvesciak Za
greb. selecționata orașului 
Flensburg și echipa daneză 
Stern Odense.

MUNCHEN 10 (Agerpres). 
— Competiția internațională 
de combinată nordică, desfă
șurată la Schonach (RF. Ger
mania), s-a încheiat cu vic
toria schiorului finlandez 
Rauno Miettinen. care a to
talizat 428,135 puncte. Pe lo
curile următoare în clasa
mentul general s-au situat 
compatriotul său Erkki Kilpi- 
nen — 405,315 puncte, vest- 
germanul Franz Keller — 
399.605 puncte și cehoslova
cul Tomas Kucera — 395,980 
puncte.

Proba de sărituri cu schiu- 
rile a fost ciștigată dc Yuji 
Katsuro (Japonia) cu 221,5

puncte și sărituri de 69,5 m 
și 68.5 m, iar în cursa de 15 
km fond victoria a rwenit 
lui Urban Hettich (R. F 
Germania), cu timpul de 
48'22"8/10. Rauno Miettinen a 
ocupat locul doi la sărituri 
și s-a clasat pe locul trei în 
proba de fond.

STOCKHOLM 10 (Ager
pres). — Turneul internațio
nal de hochei pe gheață 
pentru „Star Cup", ale cărui 
meciuri s-au disputat timp 
dc două săptămini in mai ‘ 
multe orașe din Suedia, a 
fost cîștigat de formația Hi- 
mik Voskresensk. Hocheiștii 
sovietic: au realizat 8 punc
te din cinci meciuri disputa
te (4 victorii și o înfr ngere), 
fiind urmați în clasament 
de echipele Vastra Froelun- 
da (Suedia) — 6 puncte. II. 
7. Litvinov (Cehoslovacia) — 
6 puncte. Brynaes (Suedia)
— 6 puncte etc.

MUNCHEN 10 (.Agerpres).
— Competiția internațională 
pentru boburile de două per-

b SPORT
soane „Cupa Națiunilor", 
desfășurată la Koenigsee

F. Gcrr.-.nia) a fost ciștiga
tă de echipajul R.F. Ger
mani i. alcătuit din Floth și 
Ertl. In cele 4 manșe, echi
pajul vest-german a realizat 
timpul total de 2'50" 55/100.

PARIS 10 (Agerpres) — 
Proba feminină de slalom 
uriaș din cadrul concursu
lui internațional de schi con- 
tînd pentru „Cuoa Mondia
lă" desfășurată în stațiu
nea Les Gets (Franța) a 
fost cîstlgată de italianca 
Claudia Giordani învingă- 
toarea a realizat pe un tra
seu in lungime de 1 270 
m. cu 51 de porți, timpul de 
F19" 37/100.

După desfășurarea aces
tei probe, în clasamentul 
„Cupei Mondiale" continuă 
să conducă Anne Mărie 
Proell (Austria) cu 121 punc
te, urmată de Kathie Krei- 
ner (Canada) — 66 puncte și 
Hanny Wenzel (Lichtenstein) 
cu 62 puncte.
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