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Datoria de onoare și răspundere 
a fiecărui colectiv: 

SĂ ECONOMISIM 
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■
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Banii

Eficiență înaltă folosirii 
echipamentului modern

■

de susținere din subteran!
® De ce sînt atîția stîlpi defecți și atîtea grinzi de susținere 

zabile ?
©

înșine ?

inutili-

Cine să înlăture deficiențele de natură organizatorică dacă nu noi

® Condiția sine qua nor» a menținerii și întăririi prestigiului fabricii 
asigurarea calității produselor I

Se cunoaște că în următorii 
ani, în concordanță cu nece
sarul de energie primară — 
programul actual și de per
spectivă trasat de cel de-al 
X-lea Congres al P.C.R. și de 
Conferința Națională, impune 
creșterea tot mai accentuată 
a producției de huilă cocsifi- 
cabilă și energetică în țara 
noastră. Este tot atit de bine 
știut — cît de elocvent a re
ieșit acest lucru din memora
bila cuvîntare a tovarășului 
Nlcolae Ceaușescu la aduna
rea cu activul de partid din 
Valea Jiului I — că asigurarea 
unei creșteri continue a pro
ducției de cărbune nu se poa
te realiza decît pe seama pro
movării pe scară largă a pro
gresului tehnic, extinderii me
canizării și automatizării pro
ceselor tehnologice de extrac
ție și preparare a cărbunelui. 
Unui din factorii care contri
buie direct la creșterea pro
ducției, a productivității mun
cii, în general la ridicarea pe 
o treaptă superioară a nlve-

Iului de tehnicitate, în spe
cial în abataje, îl constituie 
utilizarea tot mai largă a e- 
chipamentelor moderne de 
susținere. Avînd în vedere pe 
de o parte creșterea volumu
lui de producție prevăzută a 
fi extrasă cu susținere meta
lică în bazinul nostru, iar pe 
de altă parte acoperirea nece
sarului de stîlpi pentru întrea
ga ramură, raportîndu-ne la ' 
capacitatea reală pe care es
te necesar s-o atingă, chiar 
în acest an, Fabrica de stîlpi 
hidraulici din Vulcan, trebuie 
să spunem din capul locului 
că aceasta se plasează sub ni
velul cerințelor. Deși s-au a- 
dus actualului stîlp hidraulic 
îmbunătățiri esențiale privind 
siguranța în funcționare, reali- 
zîndu-se chiar un nou tip de 
stîlp cu caracteristici superi
oare, nici pînă în prezent nu 
s-a primit avizarea forului tu
telar pentru introducerea lor 
în fabricația curentă cu toate 
că aceasta ar conduce la ridi
carea parametrilor calitativi

ai produselor și la obținerea 
unor 
mînd
s-au depus eforturi conside
rabile pentru crearea unui e- 
chipament de susținere de bu
nă calitate se constată, totuși, 
în exploatare o serie de de
ficiențe care se pare că în 
primul rînd își au originea 
chiar în soluția de echipa
ment aleasă, presupunerea 
fiind valabilă atît pentru stîl- 
pul hidraulic cît și pentru a- 
gregatul de pompare. Defec
țiunile care se .pot ivi conduc 
la crearea unor situații pe
riculoase în abataje, la con
sum de manoperă pentru re
parații precum și la o atitu
dine de neîncredere din par
tea minerilor în calitatea a-

economii 
milioane

anuale însu- 
de lei. Deși

Ing. Mircea FELEA 
director al Cabinetului muni
cipal pentru organizarea ști
ințifică a producției șl muncii

(Continuare in pag. a 3-a)
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Colectivele . brigăzilor 
din abatajele minei A- 
ninoasa imprimă între

cerii socialiste un ritm din 
ce în ce mai viu. Hotărîte 
să întîmpine cu realizări cit 
mai mari cea de-a 25-a ani
versare a proclamării Repu
blicii, acestea valorifică mul
te din rezervele de propulsa
re a producției peste nive
lele planificate, cum ar fi 
întronarea disciplinei, apro
vizionarea cu materiale și 
vagonete goale și, mai ales, 
controlul exigent al îndepli
nirii tuturor sarcinilor tra
sate fiecăruia din colectiv. 
Realizările din primele zile 
ale lunii noiembrie arată că 
în startul luat pentru ocupa
rea primului loc în întrece
re conduce — deocamdată 
— brigada minerului Nicolae 
Bocor, de la sectorul II, ca-

Valențele
bogate

ale
întrecerii

se află cu- 
condusă de 
la
de

sectorul 
cărbune 
frontalul 
bune se 
mineru-

re a extras peste plan 120 
tone de cărbune din fronta
lul pe înclinare al stratului 
15, în condițiile depășirii 
randamentului mediu cu 
1,20 tone pe post. Pe locul 
doi — cu tendința de a tre
ce în frunte — 
noscuta brigadă 
Nicolae Ilie, de 
1, cu 100 tone
extrase în plus din 
nr. 3. Cu rezultate 
prezintă și brigada 
lui Victor Andrițoiu, care a 
trimis „la ziuă", în primele 
zile ale lunii, 80 tone peste 
plan din stratul 13. In sta
diul de pregătire intensă 
pentru a obține realizări cît 
mai substanțiale se află și 
brigăzile conduse de Vasile 
Mereuță, Aurel Cristea, Im 
liu Damian, Constantin Lă- 
bușcă și

Pentru intrarea 
în exploatare a 

capacități
an-

al
Alături de brigăzile 

grenate în ritmul rodnic 
întrecerii, se află $i câle ca
re pregătesc punerea în ex
ploatare, la termenul fixat 
sau mai devreme, a noilor 
capacități de producție. Din 
rîndul brigăzilor de la lu
crările de pregătire cele 
mai bune rezultate le-au ob
ținut —• ca de altfel și în 

' luna trecută — harnicul co-

alții.

la 
noilor

lectiv condus de minerul 
Pavel Dediu, de la sectorul 
1. Cei trei metri liniari rea
lizați peste sarcina încredin
țată numai în cîteva zile 
constituie garanția intrării 
în funcție, înainte de data 
înscrisă în grafic, a abata
jului cameră nr. 4, capaci
tate nouă cu pondere în
semnată în planul de extrac
ție al acestui sector.

i

Agenda manifestărilor cul- 
lural-artistice organizate în 
această lună de comitetele ju
dețene de cultură și educație 
socialistă consemnează nu
meroase acțiuni dedicate ani
versării unui sfert de veac 
de la proclamarea Republicii. 
Astfel, în marea majoritate a 
județelor va avea loc trece
rea în revistă a brigăzilor ar
tistice de agitație.

In unele centre județene 
(Pitești, Oradea, Cluj, 'Sf. 
Gheorghe, Constanța, Tîrgo- 
viște, Miercurea Ciuc, Sibiu, 
Iași, Timișoara) și în alte lo
calități, se vor deschide ex
poziții de artă plastică și de 
fotografii, realizate de artiști 
profesioniști sau amatori.

Concursul de creație șj in
terpretare a poeziei patrioti
ce ce se va desfășura, de ase
menea, în multe localități va 
antrena un mare număr de 
cercuri și cenacluri literare, 
în vederea realizării unor lu
crări inspirate din realitățile 
României socialiste, precum 
și desemnării celor mai va
loroși recitatori din rîndurile 
artiștilor amatori.

Gala filmului de amatori, la 
care participă cinecluburi din 
întreprinderi, instituții, șantie
re, cluburi, case de cultură, 
cămine culturale, și-a propus 
prezentarea unor filme în ca
re sînt oglindite aspecte sem
nificative din activitatea di
verselor colective de muncă, 
succesele obținute, de oamenii 
muncii sub conducerea parti
dului în cei 25 de ani de la 
proclamarea Republicii.

★
semnul aniversării ti

de veac de la pro- 
Republicii, vor fi or- 
mai multe expoziții 
de artă și documen-

Prin depozitele comerciale din Petroșani în pagina
a 2-a

de plăcut 
numele 

al guver- 
meu per-

îmi este deosebit 
să vă transmit, în 
Consiliului de Stat, 
nului român și al
sonal, sincere felicitări și cele 
mai bune urări de sănătate și 
fericire personală cu prilejul 
realegerii dumneavoastră în 
înalta funcție de președinte 
al Statelor Unite ale Amerlcii.

Reamintindu-mi cu plăcere 
de convorbirile fructuoase pe 
care le-am avut, sînt convins

că ele vor continua și în vi
itor 
stat 
ani 
tre
continuă și îmi exprim încre
derea că ele vor continua să 
se dezvolte și să se intensifi
ce în viitor în interesul po
poarelor român și american, 
al păcii și înțelegerii interna
ționale.

în interesul reciproc. Con- 
cu satisfacție că în ultimii 
relațiile dintre țările noas- 
au cunoscut o dezvoltare

NICOLAE 
Președintele 

Stat al 
Socialiste România

CEAUȘESCU 
Consiliului de 
Republicii

Din partea Comitetului
al Partidului Comunist

a Consiliului de Sfat și
Adunării Nafionale

Central
Român,
a Marii
ale

Republicii Socialiste România
Comitetul Central al Partidului Comunist Român, Con

siliul de Stat și Marea Adunare Națională ale Republicii 
Socialiste România anunță cu profundă durere încetarea 
din viață a academicianului Athanase Joja, emiuent om 
de știință, vechi militant al mișcării muncitorești din țara 
noastră, care a desfășurat o îndelungată și bogată activi
tate științifică, obștească și de stat, pusă în slujba cauzei 
socialismului și păcii.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

CONSILIUL DE STAT
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

PICĂTURĂ CU PICĂTURĂ • Un mecanic și o 

mașină — cît 60 de oa
meni la un loc

timp, muncă,■ produse, spații
• CAZIERUL JUDI

CIAR act normativ de 
larg interes

Sub 
nui sfert 
clamarea 
ganizate 
omagiale 
tare.

Capitala va găzdui Salonul 
de pictură și sculptură al mu- 
nicipului București, o expozi
ție de grafică; și o retrospec
tivă a plasticii românești con
temporane.

Manifestări asemănătoare vor 
avea Ioc în numeroase alte lo
calități din țară. La Brașov 
este prevăzută deschiderea u- 
nui salon de pictură, grafică 
și sculptură, precum și a u- 
nei expoziții intitulate „Muze
ele din județul Brașov la a 
25-a aniversare a Republicii". 
In județele Bacău, Dolj și A- 
rad se află în pregătire expo
ziții documentare, cu o tema
tică adecvată marelui eveni
ment. In orașul Craiova este 
anunțat vernisajul unui salon 
cu lucrări ale artiștilor locali.

Vor mai fi organizate, de a- 
semenea, expozițiile documen
tare : „Slăvim Republica" — 
în județul Harghita; „Româ
nia pe drumul făuririi socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate" — în județul Mu
reș, „Arta populară în jude
țul .Vaslui" și altele.

(Agerpres)

MAREA ADUNARE NAȚIONALA 
A REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

*

Academia Republicii Socia
liste România, Academia de 
Științe Sociale și Politice, Mi
nisterul Educației și Invăță- 
mîntului aduc la cunoștință ■ 
cu profund' regret

din viață, în ziua de 8 no
iembrie, în urma unei grele 
suferințe, a cunoscutului pro
fesor și savant român Atha
nase Joja, vicepreședinte al 
Academiei Republicii Socia-

încetarea liste România.

Academia Republicii 
Socialiste România

Academia de Științe
Sociale și Politice

Ministerul Educației 
și Invâțămîntului

De la Comisia 
pentru organizarea funerali lor

/

Ne aflăm în plin sezon în care aprovizionarea 
cu produse agro-alimentare necesită o intensă preo
cupare pentru depozitarea lor cît mai operativă și ju
dicioasă, o permanentă grijă pentru evitarea depre
cierii mărfurilor recepționate.

însoțiți de tov. GABRIEL KANDUTH, inspector la 
secția comercială a Consiliului popular municipal, am 
efectuat în acest sens un raid prin depozitele O.C.L. 
Alimentara și C.L.F. din Petroșani.

n-a reușit să ne convingă cu 
motivele (destul de puerile) 
invocate. Verificînd un sorti
ment, luat la întîmplare, ins
pectorul comercial care ne-a 
însoțit a dovedit că 21 de uni
tăți nu au fost onorate deloc 
cu cantitățile repartizate. Bi
neînțeles, că sancțiunea a- 
plicată pe loc șefului de sec
ție a fost oportună.

Ajunși mai întîi la depozi
tul O.C.L. Alimentara fațada 
clădirii ne-a întîmpinat „căp
tușită" cu saci de făină re
cepționați dar care nu și-au 
mai găsit locul în interiorul 
depozitului. In asemenea con
diții necorespunzătoare de 
„păstrare", făina este supusă 
riscului deprecierii. Cauza ?

— Lipsă de spațiu, ne-a lă
murit (oarecum) tov. Ion 
trușca, șeful depozitului.

Interiorul a argumentat 
dată explicația primită: 
căperile sînt ticsite de lăzi 
stivuite pînă la tavan, căile 
de acces la diferite mărfuri 
solicitate sînt blocate. Acest 
fenomen de supraaglomerare 
pricinuit de cauze obiective 
persistă de multă vreme deși 
au fost sesizate în repetate 
rînduri forurile superioare, 
începînd de la direcția co
mercială a municipiului pînă 
Ia minister. Rămîne ca acest 
neajuns să fie eliminat cît 
mai curînd.

Cîteva aspecte întîlnite în 
unele secții dovedesc că mai 
există posibilități interne de 
rezolvare parțială a proble
mei spațiului. Care ar fi a- 
cestea ?

Pe lîngă folosirea chibzub 
tă a spațiului (atît cît este), o 
mai mare operativitate în o- 
norarea comenzilor zilnice a- 
le unităților ar diminua gre
utățile existente: s-au găsit 
la secția grăsimi — respon
sabil Dumitru Iacob — co
menzi neonorate deși produ
se există în depozit (untură, 
slănină etc). Iată o risipă de 
spațiu care ar putea fi folo-

ANTIRISIPÂ
in acțiune

Pe-

în- 
în-

sit pentru alte mărfuri ce aș
teaptă să intre în depozit, 
dar care este blocat pur și 
simplu din neglijența șefului 
de secție.

De 'asemenea, la secția bă
uturi, magaziile sînt ocupate 
de lăzile (cu lichior și co
niac) care trebuiau de mult 
să ia drumul unităților că
rora le sînt destinate. Alexe . 
Kadar, șeful secției băuturi

Deci, loc se poate face dar 
cu mai multă responsabilita
te față de îndeplinirea atri
buțiilor, a sarcinilor de servi
ciu. Se impune ținerea unei 
evidențe stricte a primirii și 

■ onorării comenzilor, iar șeful 
depozitului să controleze mai 
frecvent aceste evidențe, în
tregul flux de recepționări și 
livrări.

La depozitul C.L.F. munca

era în toî. Lucrătorii și elevii 
ajutau muncitorii la sortarea 
cartofilor recent primiți, din 
care o bună parte s-au însilo- 
zat. Un aport deosebit l-au a- 
vut mai ales elevii Școlii pro
fesionale comerciale. Sub în
drumarea profesorului Ale
xandru Pavel ei sortează și 
pregătesc pentru iarnă apro
ximativ 50 de tone de cartofi 
zilnic. Celelalte legume șl 
fructe (ceapă, mere, rădăci- 
noase) așteaptă bine rînduite 
iarna. Peste tot domnește or
dinea. Lucrătorii nu irosesc 
nici o clipă din timpul de 
muncă. Numai două mașini 
de spălat cartofi și rădăci- 
noase stau liniștite, neluate 
în seamă... .

— De cînd aveți mașinile 
acestea ?

— Una de nouă ani, far 
cealaltă de dată mai recen
tă... de vreo două săptămîni 
— a fost răspunsul șefului de 
depozit Nicolae Alisăndroiu.

— Și de se stau ?

• Din activitatea or
ganizațiilor U.T. C. 
FOLOSIȚI 
CHIBZUIT
FONDURI BĂNEȘTI ?

Ionica FIERARU
Ion LICIU

(Continuare in pag. a 3-a)
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să-și 
de la 
sicriul 
al de- 

la Ma-

porni
Națio-

12,30, 
loc la 
luptei

9,30—
Comisia pentru organizarea 

funeraliilor acad. . Athanase 
Joja comunică:

Pentru ca cetățenii 
poată lua rămas bun 
acad. Athanase Joja, 
cu corpul neînsuflețit 
fundului, va fi depus I 
rea Adunare Națională.

Publicul va avea acces vi-

neri, între orele 14—17 și 
sîmbătă, între orele

’ 11,30.
Cortegiul funebru va 

de la Marea Adunare 
nală, sîmbătă, la ora 
iar înhumarea va avea 
Monumentul Eroilor
pentru libertatea poporului și 
a patriei, pentru socialism.

IN MOD 
PROPRIILE

• CALEIDOSCOP

•

; •

în ampla acțiune patriotică pentru înfrumusețarea 
și buna gospodărire a localităților Văii Jiului

PARTICIPAREA MASELOR DE CETĂȚENI
MAI ACTIVA CA ORICIND

In importanta acțiune între
prinsă de partid, de antrena
re a maselor largi în aplica
rea politicii de dezvoltare 
multilaterală a localităților, în 
întrecerea patriotică pentru 
înfrumusețarea și buna gos
podărire a orașelor, munici
piul Petroșani, a înregistrat, 
în cursul acestui an, succese 
concludente. Este vizibil fap
tul că, actuala înfățișare a 
localităților municipiului — 
căreia i s-au adăugat noi și 
noi valențe urbanistice și 
gospodărești — este alta, 
mult îmbogățită, urmare fi
rească a caracterului de per
manență imprimat participării 
cetățenilor la rezolvarea tre
burilor obștești, urmare fi
rească a dezvoltării conștiin
ței moral-cetățenești a locui
torilor Văii Jiului, a dragostei 
acestora pentru locurile în ca
re trăiesc și muncesc.

Construirea unui modern 
teren de tenis în Petroșani 
(vizavi de stadionul „Jiul"), 
modernizarea bazei de antre
nament și jocuri a Școlii spor
tive Petroșani, construirea ti

nui ștrand în cartierul Aero
port (care n-a putut fi dat la 
timp în folosință din cauza u- 
nor defecțiuni survenite în 
ultimul moment), amenajarea 
unui număr sporit de terenuri 
de joacă pentru copii în noi
le cartiere, extinderea și îm
bogățirea 
rarea de 
plantările 
tali, sînt 
„roadele" 
la finalizarea cărora și-au a- 
dus prețioasa, efectiva contri
buție cetățenii orașului. Re
zultatele bune oglindesc efor
turile depuse de masele de 
cetățeni, de către deputați, 
comisiile permanente, comite
tele de cetățeni, într-o strînsă 
colaborare cu organizațiile de 
tineret, sindicate, 
de femei.

Ca urmare

zonelor verzi, repa- 
străzi și trotuare, 
de arbori, ornamen- 
numai cîteva dintre 
acțiunilor patriotice,

comitetele

a 
acțiuni patriotice 
în toate cartierele 
lui, locuitorii orașelor 
tre șl-au ,dezvoltat simțul răs
punderii față de cerințele gos
podăririi și Înfrumusețării lo-

multiplelor 
întreprinse 
municipiti- 

noas-

calităților. Chemările la în
trecere între blocuri și străzi, 
între circumscripții electora
le, au vădit tocmai dorința 
mereu crescîndă a maselor de 
cetățeni de a ridica continuu 
nivelul estetic și edilitar-gos- 
podăresc al localităților. Pre
zența activă a deputaților în 
fruntea acțiunilor patriotice a 
stimulat activitatea cetățenilor. 
Deputați cum 
Iosif 
vacs, 
Dan, 
dinți 
tari ca Ion Mocanu, Alexan
dru Ciobanu, loan Rasu și al-' 
ții și-au adus o contribuție de 
seamă în sprijinirea acțiuni
lor întreprinse de Consiliul 
popular al municipiului. Cetă
țenii orașelor noastre au fost 
sprijiniți, în ampla lor acțiu
ne, și de către unele între
prinderi și instituții, care au 
antrenat salariații la execu
tarea unor lucrări mari, au 
contribuit cu mijloace mate
riale și de transport la ter
minarea și darea în folosință 
la timp a obiectivelor prevă-

sînt Nlcole Urs, 
Alexandru Ko- 

Marcu, Elisabeta 
Ferenczi, preșe-

Cotoț,
Remus
Mihai
ai asociațiilor de loca-

zute. Poate fi evidențiat, în a- 
ceastă direcție, aportul adus 
în finalizarea acțiunilor pa
triotice ale anului 1972, de 
către Uzina de utilaj minier 
Petroșani, preparațiile din 
Petrila, Lupeni și Coroești, 
Grupul de șantiere al T.C.D., 
șantierul Valea Jiului al 
T.C.M.M., I.L.H.S., E.M. Dîlja, 
E.M. Livezeni, Șantierul de 
construcții 71 C.F., unitățile 
prestatoare de servicii subor
donate consiliului popular, e- 
levii școlilor profesionale și 
ai unor școli generale și li
cee, care au răspuns cu en
tuziasm chemărilor consiliilor 
populare orășenești pentru a 
participa ia acțiunile patrioti
ca întreprinse. Se poale apre
cia, în concluzie, că anul a- 
cesta, ca urmare a unei' mai 
bune repartizări a lucrărilor, 
a unei asistențe tehnice co
respunzătoare, la loate punc
tele de lucru, obiectivele e- 
xecutate s-au dovedit a fi de 
calitate bună, iar participarea 
maselor de cetățeni mai ac
tivă ca oricînd.

V. T.
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e

act normativ de larg interes

a

și paza avutului 
altor funcții ori 
stat sau obștești, 
cu existenta an

viața cetățenilor.

1. CHELARU, 
Lt. colonel de miliție

Pe teme juridice

CAZIERUL JUDICIAR
Al-

du-

Din activitatea organizațiilor U. T. C

abonamentele
la ziarul (care

n

întreaga activitate

„Con- 
acțiuni 
(nume-

vi
se

■Incepînd cu data de 1 no
iembrie 1972, au intrat în vigoa
re prevederile legii nr. 7 și a- 
le H.C.M. 445/1972, privind 
cazierul judiciar. Această nouă 
reglementare, prin care sînt 
abrogate prevederile Decretu
lui nr. 956/1962 și ale H.C.M. 
545/1963, a fost necesară în ca
zul punerii de acord a eviden
tei persoanelor care săvîrșesc 
fapte penale, cu prevederile 
codului penal și a codului de 
procedură penală în vigoare, 
precum și cu înțelegerile inter
naționale la care România este 
parte.

In cazierul judiciar se ține 
evidenta atît a persoanelor con
damnate cît și a acelora împo
triva cărora s-au luat alte măsuri 
cu caracter penal, Datele în
scrise în cazierul judiciar, per
mit organelor de urmărire pe
nală și instanțelor judecătorești, 
o mai bună cunoaștere a in
fracțiunilor, a periculozității 
lor sociale, în vederea luării 
celor mai eficiente măsuri de 
tragere Ia răspundere penală și 
de reeducare.

De asemenea, ele vin in ă- 
jutorul organizațiilor socialiste 
pentru a preîntîmpina ocuparea 
unor funcții legate direct de 
administrarea 
obștesc sau a 
însărcinări de 
incompatibile
tecedentelor judiciare.

Cazierul judiciar local, func
ționează la organele județene 
de miliție, și cuprinde eviden
ța tuturor persoanelor născute 
pe raza administrativ-teritoria- 
13 a județului.

Cazierul judiciar centra' 
funcționează la Inspectoratul 
General al Miliției, și poartă 
evidenta persoanelor de pe în
tregul teritoriu al R.S.R., 'a per
soanelor născute în municipiul 
București și județul Ilfov. a

persoanelor născute in străi
nătate precum și a persoanelor 
despre care s-au primit comu
nicări de luare în evidență, 
din partea organelor competen
te ale altor state.

Spre deosebire de normele 
legale anterioare, în noua lege 
se prevede dreptul cetățenilor 
care au interes legitim, să ob
țină direct de la organele de 
miliție certificat de cazier, ca
re este valabil un timp de 6 
luni de la data înmînării și nu
mai în scopul pentru care a 
fost eliberat.

Cererea pentru obținerea 
certificatului de cazier, cuprin- 
zînd datele de stare civilă și 
motivarea, se depune la orga
nele de miliție județene de la 
locul de naștere sau de domici-

liu a) persoanei solicitate, 
ceasta se face pe formulai' tip, 
ce se găsește la birourile de e- 
libferare a certificatelor de ca
zier judiciar. Ele vor fi însoți
te de buletinul de identitate 
și un timbru fiscal de 20 lei.

Eliberarea certificatului de 
cazier judiciar se face în cel 
mult 10 zile, cind cererea se 
depune la organul județean de 
miliție de la locul de naștere 
și in cel mult 30 zile cînd se 
depune la organul de miliție 
județean de la locul de domi- 
riliu al solicitantului.

Cetățenii domiciliați în mu
nicipiul Petroșani, cărora Ie 
sint necesare certificatele de 
cazier, pot depune cererile în 
acest scop la biroul pentru eli
berarea certificatelor de cazi
er al Inspectoratului Județean 
al Ministerului de Interne Hu
nedoara, care funcționează 
pă următorul program:

— marți, miercuri, joi și 
neri, între orele 8—12,00
primesc cererile, iar intre ore
le 12—14,00 sfe eliberează cer
tificatele de cazier judiciar.

Prevederile Legii nr. 7/1972, 
constituie un mijloc important 
de cunoaștere și descoperire o- 
perativă a persoanelor care a- 
tentează lâ proprietatea socia
listă, la drepturile, demnitatea 
si
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Abonamentele pentru 

luna decembrie a.c. se 
pot face pînă în ziua 
de 30 noiembrie inclu-

Paralel cu pregătirea teoretică șl de specialitate, e- 
levii Școlii profesionale comerciale din Petroșani, în
drumați de profesorii-diriginți, desfășoară și o vie ac
tivitate cuitural-artistică. Am reținut existența unei 
formații de dansuri, compusă din 10 perechi, mai mulți

ț 
ț

*1

La Școala profesională

comercială Petroșani

Vie activitate
cuitural-artistică

soliști de muzică populară și ușoară, un grup folcloric, 
formații pentru montaje literar-muzicaie și de gimnas
tică artistică. In aceste zile au început și repetițiile 
echipei de teatru 
sionar Alexandru 
rui de franceză" 
cîmp de afirmare 
dlviduale, Școala profesională comercială îndeamnă e- 
ievii să-și dezvolte armonios personalitatea.

care, sub îndrumarea actorului pen- 
Jeles. pregătește comedia „Profeso- 
de Tudor Mușatescu. Oferind un 
talentului, stimuiind aptitudinile in-

Folosirea mai rațională și 
cu eficiență sporită a spațiu
lui existent este uh proces ca
racteristic nu numai unităților 
economice ci și rețelei de 
școli din Valea Jiului. Acest 

■ fapt face parte integrantă din 
modernizarea învățămîntului, 
modernizare ce are în vedere 
atît adoptarea și aplicarea u- 
nor metode pedagogice care 
stimulează gîndirea elevului, 
cit și îmbunătățirea bazei mate
riale pe care se sprijină pro
cesul didactic.

Școala generală nr. 4 Petro
șani ilustrează convingător a- 
ceste eforturi ce se desprind 
din viața școlară. In această 
perioadă colectivul de profe
sori și elevi este antrenat, pe 
mai multe planuri, în muncă. 
De ce natură ?

— In sfîrșit, aceste zile vor 
aduce începerea lucrărilor de 
introducere a încălzirii centra
le, executate de Șantierul de 
construcții Petroșani, ne spune

prof. Maria Olariu, directoarea 
școlii. Totodată, se lucrează 
intens la îngrădirea incintei 
școlii, acțiune la care contri
buția elevilor prin muncă pa
triotică este hotărîtoare. Un alt 
obiectiv — amenajarea atelie
rului și a unei biblioteci în 
clădirea din curtea școlii, re
cent repartizată nouă. Cea mai 
mare parte din aceste lucrări 
se datorează vredniciei elevi
lor, îndrumați de profesori, deci 
unui efort concret pe linia au- 
todotării.

Munca patriotică a elevilor 
însumează mii de ore și din ea 
se desprinde însăși 
acțiunii educative 
de școală.
relor-școală 
curînd cu 
derilor ce 
latură din 
își va aduce o contribuție spo
rită la educarea elevilor prin 
și pentru muncă.

Pe lingă aceste aspecte pozi-

eficiența 
exercitată 

Amenajarea atelie- 
care a început de 
sprijinul întreprin- 
patronează această 
activitatea școlară,

tive din viața Școlii generale 
nr. 4 din Petroșani există și u- 
nul diferit, asupra căruia con
ducerile tuturor școlilor trebu
ie să reflecteze cu seriozitate. 
Este vorba de introducerea în
călzirii centrale, obiectiv tot 
amînat, din felurite motive, 
incă din vară. Finalitatea sa 
este în afara discuției — aduce 
multe înlesniri procesului de 
invățămînt. Dar modul de rea
lizare feste deficitar, sursa a- 
cestor întîrzieri (ne aflăm în 
luna noiembrie) se află în în
săși interiorul sistemului șco
lar, in planificarea incompletă 
și tardivă a necesarului de re
parații și îmbunătățiri. Este 
lesne de imaginat că începu
tul lucrărilor, în această peri
oadă, va crea destule greutăți 
invățămintului din școală și de 
aceea această problemă trebuie 
abordată cu toată seriozitatea 
de conducerea școlii și de con
structor.

Ts,

Organizațiile U.T.C.
numără minimum 30 de mem
bri) au Ia dispozița lor pentru 
gestionare și folosire mijloace 
bănești proprii. O temeinică a- 
naliză atît a surselor acestor 
fonduri cît și a utilizării lor, 
ilustrează 
desfășurată de tineri, spiritul 
lor de gospodărire și chibzuia
lă privind folosirea’ lor.

Tuturor organizațiilor le sini 
comune sursele de acumulare 
a veniturilor: o cotă parte 
din cotizații, manifestările cul- 
tural-artistice cu plată, acțiu
nile de folos obștesc, donații. 
Comparînd sumele provenite 
dintr-o acțiune sau alta se 
poate observa în ce domeniu, 
activitatea este mai susținută. 
La U.U.M.P. și mina Lonea — 
două organizații mari la care 
ne-am oprit, am întîlnit un as
pect caracteristic amîndurora 
și anume — venitul cel m3Î 
mare este realizat din acțiunile 
de folos obștesc, iar o sumă 
minimă din manifestările cul- 
tural-artistice (Lonea a reali
zat suma de 1 500 lei U.U.M.P. 
— nimic).

Acumularea mijloacelor bă
nești reflectă deci participarea 
consecventă, plenară a tineri
lor la acțiunile voluntar-patrio. 
ticfe, dar totodată și o slabă 
activitate în celelalte domenii.

Aspectul cel mai important 
insă al problemei rămîne felul 
în care sînt cheltuite sumele 
de bani, dacă cheltuielile fă
cute corespund sau nu 
necesități reale. Pentru a 
punde acestor întrebări 
necesare cîteva amănunte 
trative. La U.U.M.P. se remar
că multă chibzuință și simț de 
răspundere; banii sînt inves
tiți în folosul organizației, pen-

unor 
răs- 
sînt 
ilus-

Este bine, cunoscut faptul că 
executarea ' lucrărilor de su
dură în prezența vaporilor 
sau a gazelor combustibile 
poate provoca accidente foar
te grave, deoarece, în ames
tec cu aerul atmosferic 
numite concentrații dă 
re la explozii violente urma
te de incendii devastatoare.

Pentru a fi preîntîmpinate a- 
semenea situații, normele în 
vigoare cer să se acorde o 
atenție deosebită pregătirii și 
executării lucrărilor 
ră și tăiere la cald 
lor. Pe baza acestor 
interzice 
rea lucrărilor de 
spații în care se 
zenți vapori sau 
bustibile, precum 
pierea unor surse 
sau emană astfel de substanțe.

Normele în vigoare prevăd 
ca încăperile în care există 
pericolul formării de ameste
curi explozive, pe timpul su
dării, vor fi marcate vizual cu 
indicatoare care să atragă a- 
tenția personalului asupra pe
ricolului și a necesității de a 
se respecta cu strictețe regu
lile p.c.i.

Există totuși situații fortui
te cînd se cer neapărat făcu
te lucrări de sudură la unele 
instalații situate în locuri în 
care au fost depozitate ante
rior substanțe combustibile. 
In asemenea cazuri , vor fi 
luate o serie de măsuri spe
ciale de prevenire a explozi
ilor și incendiilor. In acest 
caz mai întîi se vor curăța 
cît mai bine încăperile, inte
riorul vaselor sau instalațiile 
ce urmează a fi sudate. Cu
rățirea se va face cu ajutorul 
șpaclurilor din lemn, material 
plastic sau metale 
pentru a se evita 
de scîntei.

In continuare se 
aburirea și spălarea abunden
tă a vaselor și instalațiilor 
respective în așa fel încît e- 
ventualele urme de substan
țe combustibile să fie înlătu
rate 
dare 
tibil, 
vor 
in apropierea zonei unde ur
mează a se executa lucrarea 
respectivă. Această măsură 
prezintă o mare importanță 
deoarece împiedică evaporarea

în a- 
naște-

de sudu- 
a metale- 
norme se 
executa- 

fn
categoric

sudare 
găsesc pre- 
gaze corn- 
și în apro- 
care conțin

neferoase 
producerea

va efectua

cit mat complet. Vasele 
au conținut lichid combus- 
înainte de a fi sudate, 

fi umplute cu apă pînă

O obligație ce se impune ou strictețe 
la unitățile O. C. P.

sudură în 
de incendiu 
vor executa 
unui permis

urmelor de lichid inflamabil ce 
ar mai exista în interiorul re- 
cipienților.

In scopul preîntîmpinării 
pericolului de explozie și in
cendiu, este necesar ca Ia e- 
xecutarea lucrărilor de sudu
ră să se respecte următoare
le reguli mai importante:

© lucrările de 
locuri cu pericol 
și explozie se 
numai pe baza 
de lucru cu foc;

® din încăperile unde se 
vor executa lucrări de sudură 
vor fi îndepărtate materialele 
combustibile din apropierea 
punctelor de lucru j

® nu se admite sudarea 
conductelor șî aparatelor în 
care se găsesc gaze, vapori, 
lichide și aer sub presiune 
precum și a celor sub tensiu- 
ue electrică;

materialele combustibile 
transportabile (scînduri, talaj, 
hîrtie etc.) și substanțele com
bustibile vor fi 
o distanță de 
metri de locul

@ întreaga 
sudură va fi 
mare atenție; 
ne constatată : 
pe loc înainte 
sudării;

® în cazul executării lu
crărilor de sudură și de tăie
re la cald pe schele și platfor
me combustibile sau în pre
zența materialelor combustibi-

la
10

i îndepărtate 
cel puțin 
sudării;
aparatură 
verificată 
orice defecțiu- 
se va remedia 

de începerea

de 
cu

a

S S
51 Fji or

le acestea vor fi protejate îm
potriva aprinderii prin stropi
re cu apă, paravane incom- 
bustibile etc.;

și@ lucrările de sudură 
tuneluri șî pu- 
nu vor începe

de tăiere în 
țuri de mină 
decît după efectuarea anali
zei aerului și asigurarea unei 
perfecte ventilări a acestor 
spații;

@ înaintea începerii lucrări
lor și pe parcursul sudării se 
va verifica 
torului. La 
mici semne 
sudorul va 
înlăturînd defectul sau înlo
cuind arzătorul;

@ pe timpul Cit nu se su
dează, flacăra deschisă se va 
proteja cu grijă și se va ob
serva continuu comportarea 
ei. Așezarea becului de su
dură aprins pe obiecte și ma
teriale combustibile este strict 
interzisă !

de-

cu 
mai 
ori-

etanșeitatea arză- 
apariția celor mai 
de neetanșeitate 
întrerupe lucrul,

REGULI DE PREVENIRE A 
INCENDIILOR LA DEPOZI

TELE DE LICHIDE 
COMBUSTIBILE

combustibile vor fi evacuate 
în afara incintei depozitului, 
în locuri care nu prezintă pe
ricol de incendiu și vor fi 
distruse prin ardere suprave
gheată ;

—se va urmări ca in per
manență să existe o etanșei
tate perfectă a tuturor îmbi
nărilor, armăturilor, să se fo
losească furtunuri fără fisuri 
etc.;

— încărcătoarele de alimen
tare a autocisternelor și vase
lor de distribuție, butoaie 
etc. vor fi prevăzute cu man- 
șoane din metale neferoase;

— se va verifica legătura 
la pămînt a autovehiculelor 
folosite Ia încărcare; acestea 
vor fi încărcate numai după 
oprirea motorului ;

— se interzice colectarea în 
bazine (gropi) deschise, impro
vizate pe teritoriul depozitu
lui, a oricăror reziduuri de li
chide combustibile;

— se interzice păstrarea în 
magazii a produselor petrolie
re în ambalaje, 
de îmbrăcăminte, 
descoperite și a oricăror 
obiecte;

■ — butoaiele cu benzină 
vor coborî din camioane 
mai pe scări de lemn, 
terzicîndu-se trintirea lor.

a obiectelor 
a vaselor 

alte

se 
nu- 
in-

REGULI OBLIGATORIU DE 
RESPECTAT PENTRU TOȚI , 

SAL ARI AȚII

elec- 
rezer-

încar -

al

li-
și

Se cunoaște faptul că depo
zitele de lichide combustibile 
datorită naturii materialelor 
ce se depozitează, prezintă un 
mare pericol de incendiu. De 
aceea, este necesar să se res
pecte cu strictețe regulile de 
prevenire a incendiilor după 
c im urmează:

— se interzice intrarea în

incinta depozitelor de lichide 
combustibile cu chibrituri, ți
gări sau alte obiec-ț care pot 
produce flăcări deschise. A- 
cestea vor fi lăsate în mod 
obligatoriu la intrarea în 
pozit;

— este interzis lucrul 
foc deschis la o distanță 
mică de 50 metri față de
ce construcție a depozitului 
precum și încălzirea cu foc 
deschis a vaselor și conducte
lor în care se află lichide 
combustibile j

— în timpul manevrării de 
cisterne cu lichide combusti
bile este interzisă executarea 
lucrărilor la instalațiile 
trice aferente la rampe, 
voare sau încăperi;

— autocisternele care
că-descarcă și transportă li
chide combustibile să cores
pundă din punct de vedere

y pazei contra incendiilor ;
— măsurarea nivelului 

chidelor în cisterne precum
desfacerea bușonilor etc., se va 
face numai cu unelte sau dis
pozitive confecționate din ma
teriale care Ia lovire nu pro
duc scîntei;

— dezghețarea armăturilor 
(ventile, legături la pompe, 
conducte etc.) șe va face nu
mai cu apă caldă sau aburi. 
Este interzisă folosirea în a- 
cest scop a focului deschis 
(faclă) lămpi cu benzină etc. j

— scurgerile provenite în 
t imnul manevrării lichidelor

Pentru prevenirea incendi
ilor, toți salariații, la locurile 
de muncă, au îndatorirea și o- 
bligația de a respecta cu stric
tețe regulile de prevenire • și 
stingere a incendiilor. In a- 
cest scop se interzice:

$ introducerea în secții a 
materialelor și lichidelor 
combustibile, unsori, lubri
fiant! în cantități mai mari de
cît necesarul unui schimb (8 
ore);

© nu se va bloca accesul 
la hidranții de incendiu, stin- 
gătoare, mijloace speciale 
stingere etc. ;

© în încăperile în care 
produc depuneri de praf 
lemn, cărbune sau alte pro
duse combustibile, odată 
lună, trebuie curățit spațiul 
iar după terminarea lucrului 
se va îndepărta praful de pe 
motoare, utilaje, pardoseală 
et« ,

de

se 
de

pe

® este interzisă intrarea în 
secțiile cu pericol de incen
diu a persoanelor care nu lu
crează în aceste secții;

© este interzisă depozita
rea neorganizată de șpanuri 
metalice, bumbac și cîrpe de 
șters uleiuri, deșeuri combus
tibile sau inflamabile etc. în 
spațiile de lucru din interior 
sau exterior;

© cenușa, zgura din sobe, 
cuptoare etc. trebuie colecta
tă în cutii anume construite 
în acest scop și transportate 
în exterior după prealabila 
stingere cu apă la locuri di
nainte stabilite;

© este interzis a se intro
duce în sertarele meselor de 
lucru, birourilor sau a se a- 
zvîrli la întîmplare cîrpe sau 
bumbac de șters îmbibate cu 
uleiuri, lac, ceară etc.;

® este interzisă spălarea 
produselor din încăperile in
dustriale, a mașinilor, apara
telor, conductelor, echipamen
tului de protecție etc. cu ben
zină sau produse combustibile 
volatile.

tru acțiunile politico-ideologi- 
ce, cultural-artistice, sportiv- 
turistice. Fără a face sondij 
privind desfășurarea activității 
conform programului de mun
că, planul de cheltuieli oglin
dește cert (prin sumele alocate 
stimulării cu premii) desfășura
rea a numeroase concursuri pe 
teme profesionale „Intre me
tronom și cronometru", 
cursul bobinatorului", 
de muncă patriotică 
roși tineri, fruntași la aceste 
acțiuni au fost stimulați) ex
cursii Ia București, Timișoara, 
Arad etc. De asemenea, la co
mitetul U.T.C. din uzină exis
tă biblioteci de literatură so- 
cial-politică, abonamente la di
ferite publicații pentru tine
ret, finanțate din fondurile 
proprii.

Comitetul U.T.C. al minei 
Lonea este mai deficitar pri
vind utilitatea folosirii fondu
rilor bănești de care dispun. 
Exemplele sînt edificatoare: 
— pentru stimularea tinerilor 
cu premii a fost alocată anul 
acesta suma de 870 lei pe cînd, 
cheltuielile gospodărești au în
sumat 5000 lei. N-am găsit nici 
un proces verbal pentru pre
mierea cu ocazia unor concur
suri, ci numai pentru stimu
larea fruntașilor la acțiunile 
de colectare a metalelor vechi. 
O singură excursie Ia București 
și cumpărarea echipamentului 
sportiv pentru echipa de fot
bal justifică o altă parte din 
banii cheltuiți.

Rețin atenția apoi sumele 
(substanțiale) donate comitetu
lui orășenesc U.T.C. pentru în
zestrarea cu magnetofon și 
pentru alte cheltuieli. Aceas
ta feste o practică inadmisibilă 
care, contravine chiar instruc
țiunilor privind gestionarea și 
folosirea mijloacelor bănești. 
De ce să dăm banii altora, cînd 
putem să-i folosim pentru ne
voile noastre ? Iată o situație 
care trebuie imediat lichidată.

De reținut din cele de mai 
sus, este in primul rînd faptul 
că se impune evitarea risipei 
printr-o judicioasă gospodărire 
u mijloacelor bănești; să 
se acorde mai multe sti
mulente, cu diverse ocazii, 
tinerilor, iar cheltuielile gospo
dărești 
numai 
sfîrșit, 
dispun 
de fonduri bănești, să facă in
vestiții mai mari pentru dota
rea cabinetelor de științe so
ciale, a bibliotecilor, pentru or
ganizarea și /desfășurarea în 
condiții optime a acțiunilor 
menite să ridice nivelul politi
co-ideologic și cultural al ti
nerilor. Toate cheltuielile tre
buie să justifice în final utili
tatea lor prin acțiuni educative 
interesante, eficiente pentru ti
neri.

e necesar să se rezume 
la nevoile stricte. In 
comitetele U.T.C., care 
de un volum însemnat

REȚINEȚI !
La încetarea lucrului 

obligatorii următoarele măsuri:
— curățirea locului de mun

că de resturi și deșeuri, de 
scurgeri de ulei pe pardosea
lă etc.;

— curățirea mașinilor 
praf și ulei;

— scoaterea 
lor electrice de

— evacuarea 
gunoaielor din 
îiere;

— scoaterea din priză 
paratelor electrice;

— stingerea focurilor 
sobe, evacuarea cenușii 
locurile stabilite;

— închiderea ferestrelor și 
a ușilor antîfoc j

— verificarea amănunțită a 
locului de muncă pentru a nu 
rămîne nici o sursă care ar 
putea duce la izbucnirea unui 
incendiu (resturi de țigări, 
scîntei de la lucrări de sudu
ră etc.);

Respectînd riguros toate mă
surile de prevenire a incen
diilor și a exploziilor la lu
crările de sudură ne îndepli
nim îndatorirea patriotică de 
a apăra avutul obștesc împo
triva oricăror daune.

întrerupătoare- 
sub tensiune ; 
deșeurilor 
secții și

Porumbul, una dintre 
cele mai importante cerea
le în economia noastră a- 
gricolă. constituie. în ace
lași timp, o valoroasă ma
terie primă, pentru indus
trie. In țara noastră, din 
boabele de porumb și din 
coceni sint extrase diferite 
substanțe necesare prepară
rii a peste 150 de produse 
chimice, farmaceutice și a- 
limentare. Astfel, din po
rumb se realizează vitami
nele E și F, alcool etilic, 
dextrina, diverse lacuri și 
uleiuri fine, uleiuri alimen
tare, clei, amidon, scrobea- 
lă, fondanți pentru săpu
nuri, zaharuri energetice 
și altele. O serie de insti
tute de specialitate din ța
ra noastră cercetează po
sibilitățile extinderii ariei 
de utilizări industriale ale 
porumbului, în vederea u- 
nei valorificări cit mai e- 
ficiente a. acestei cereale.

★
Specialiștii au constatat 

că, pe o porțiune de un 
metru pătrat, situată în 
partea de sub apă [a unei 
nave, se depune in ’ timpul 
croazierelor o crustă de 
vegetale și de cochilii ma
rine care atinge, în unele 
cazuri, o greutate de 10 kg. 
S-a calculat că, în timpul 
unei călătorii de la Con
stanța la Londra, uh cargo 
de 4 500 tone, poate căpă
ta. o crustă de circa! 15 to
ne, fapt care modifică ne
gativ posibilitățile de trans
port ale navei. In scopul 
evitării acestor neajunsuri, 
care diminuează capacita
tea economică reala a va
selor comerciale, Șantierul 
naval din Constanța a, ex
perimentat cu succes o se
rie de vopsele, diverse pro
duse chimice și aliaje me
talice, realizate de ' indus
tria noastră, care determi
nă reducerea aproape tota
lă a crustei de pe \ pereții 
subacvatici ai navelor.

*
Intre colecțiile Muzeului 

etnografic al Transilva
niei, din Cluj, se află 230 
de jucării pentru copii, 
create la începutul ■ secolu
lui nostru. Acestea repre
zintă, miniatural, pluguri, 
grape, căruțe și alte obiec
te țărănești, construite a- 
desea de copii. Unele ju
cării sînt considerate ca
podopere de artă și tehni
că populară transilvănea
nă. Un număr de 21 de 
piese constituie „invenții 
populare". De pildă, un in
ventator anonim din Să
laj, probabil copil, a meș
terit din cîteva scîndurele 
de brad un fel de zurui- 
toare, care produce un su
net ce se amplifică treptat 
prin scuturarea jucăriei. O 
altă „invenție", deosebit de 
ingenioasă, rezolvă proble
me destul de dificile de 
transmitere a mișcării. Es
te vorba de o „căruță me
canică" din lemn, în care 
se mișcă atît calul, călăre
țul, cit și pasagerii.

Jucăriile populare de la 
Muzeul etnografic al Tran
silvaniei permit aprofunda
rea unor studii privind ro
lul și evoluția jocului la 
copii, dinamica raportului 
dintre „lumea mare" și 
viața copilului. Totodată, 
în jucării se regăsesc 
meroase elemente de 
loare etnografică.

Renumita pădure 
Dumbrava Sibiului a 
creată cîndva de mina o- 
mului. Cu secole în urmă, 
pe acest loc se întindea o 
falnică pădure de gorun, 
care însă a devenit victima 
unor defrișări masive în
treprinse în scopul măririi 
locurilor de pășunat.

Vestigiile acestei stră
vechi păduri le constituie 
cîteva pilcuri de arbori se
culari, aflați în apropierea 
actualului han turistic. O- 
dată însă dezgolit, terenul 
a fost invadat de mlaștini, 
fapt care a obligat pe lo
calnici să-l dreneze și să-l 
reîmpădurească. Acești „plă- 
mîni" ai Sibiului urmează 
acum o cură de împrospă
tare, care vizează prelun
girea longevității arborilor 
și crearea unei păduri ti
nere, preconizată a se dez
volta sub protecția coroa
nei verzi a bătrînilor go
runi șt stejari. Astfel, 
„Dumbrava Sibiului" se va 
înfățișa sensibil schimbată 
în ochii generațiilor urmă
toare, fără a pierde din 
frumusețea peisagistică și 
funcția de „sanatoriu ver- 

al orașului din preaj-

iC

nu- 
va-

din 
fost

Dr. Felicia Prelipceanu 
din Cluj a finalizat, după 
ani de asidue și atente ob
servații, o lucrare asupra 
cinematicii și dinamicii 
procesului de masticație la 
om. Rezultatele practice, 
aplicative, ale acestei cer
cetări sînt puse în eviden
ță de un aparat original, 
care conține elemente foto- 
electrice, capabil a înregis
tra, cu deosebită fidelitate, 
mișcările mandibulei uma
ne, precum și frecvența 
undelor masticatorii. In 
timpul experimentării aces
tui aparat, construit in co
mun cu inventatorul An
tonie Covăleanu, cercetă
toarea a constatat că fieca
re om păstrează. în timpul 
alimentației, o mișcare 
masticatorie absolut pro
prie, care poate fi compa
rată cu amprentele digita
le sau vocale. Interpreta
rea graficelor, obținute cu 
ajutorul noului aparat, 
permite totodată construi
rea unor proteze dentare i- 
deale din punct de vedere 
fiziologic, ceea ce consti
tuie îndeplinirea unui de
ziderat secular al stomato
logiei.
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Preluăm întrebarea și do
rim un răspuns urgent de 
la Consiliu] popular orășe
nesc Vulcan.
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scrisoarea
!

/t4\z

radio;

EVENIMENTE

z
22,30R a d f o

1.9.20T. V
10.30

SPORT
Popice, divizia A

S. BĂLOI

L E

și Gallo cu 
oaspeți.

s-o redes- 
Ce să fa

Româ- 
versuri

12.35

17.30

diul, Lang (853) 
(880 p.d.) de la

de 
lim - 
27-a:

© „Un grup 
ne din Vulcan" 
să intervenim la

pentru ca

Petroșani _ „privire" 
de la Casa de cultură.

15,00
18,15
18,25
18.50

suprema.
Emisiune? de„Vă scrie Ion Pălru,

22,00 Radiojurnal:
de scară; 24,00 Buletin 

0,03—6,00 Estrada noc-

20,10
20.45

20.50 La microfon
21.00
Mo-

vind cooperarea și securita
tea în Europa (Helsinki 
10—15).

Ion Pătru, 
vă va auzi, 
„strigătul ?" 
că da.

13.15
13.30

14,00 Compozito-
— Manuel de

14,28 Cinul Antla Călugă
ri,40 Muzică, de prome-
15,00 Buletin de știri:

, economică: 
de estradă; 16,00
16,15 Corul Filar- 
Tîrgu-Mureș; 16,30

10.50 Satul
11,10 Pagini 

spc€tlvă
Teleglob: 
Franța;
Dragoste 
nia.
și cîntece patriotice;
Emisiune de educație sa
nitară. CăJirca organismu
lui la copii; '
Telejurnal:
Teleșcoală:
Istoria României. Geții, cei 
mai viteji și mai drepți 
dintre traci;
Deschiderea emisiunii 
după-amiază. Curs de 
ba engleză. Lecția a
Cunoașteți legile ?;
Tragerea Loto:
Școala campionilor;
Tel econf cri n ț ă de p r es ă. 
Sub semnul eficienței (fi
nal de trimestru și de an 
in programul do investiții 
al cincinalului):
1001 de seri. Film de ani
mație: „Nota 3M;
Telejurnal.
In cinstea aniversării Re
publicii — cronica marii 
întreceri;

20,00 Reflector;

21.50 Mai aveți o întrebare ?;
22,30 „24 de ore";
22.45 Din țările socialiste.

contemporan;
de. umor: Retro- 
Walt Disney;

Călătorie. prin

©
un pensionar care vine zil
nic la clubul din Lupeni. 
îmi place aici, făt îi fain, 
lume multă, oameni de toa
te virstele, lumină multă in 
club, dară în curte, afară, 
este întuneric de poți să-ți 
rupi gîtul... Cine e de vi
nă, clubul, sindicatul sau 
cei care răspund de lumi
na electrică în municipiul 
Petroșani

Toți, stimate 
toți. Dintre toți, 
oare, cineva 
Sîntem convinși

de gospodi
ne roagă 

cei în 
drept, pentru ca brutăria 
din Coroeștl — unde, pînă 
acum, acestea obișnuiau să 
coacă „pîinea de casă" — 
să fie redeschisă. „Din lu
na august este închisă și 
nu știm de ce Consiliul 
populai orășenesc Vulcan 
nn a ajuns încă la conclu
zia dacă trebuie 
chidă sau nu.
cern, să așteptăm... conclu
zia

@ „Un grup de locatare 
din Lonea" ne cere să în
trebăm conducerea O. C. L. 
Produse industriale dacă 
vînzătorul I. Achim de Ia 
chioșcul nr. 76 (Lonea) are 
dreptul „să ne trîntească 
geamul In față și să ne tri
mită la... Valea Arsului du
pă o papiotă ?" Credem că 
n-are dreptul. In tot cazul, 
transmitem la adresa indi
cată întrebarea dv.

® Simion Belciug, 
Petrila, blocul 26, ap. 44. ne 
înștiințează că cei ce răs
pund de buna funcționare a 
lifturilpr (se aude la secto
rul I.G.L. Petrila ?) au dat 
complet uitării blocul-turn 

26 din localitate. „Un 
nu funcționează de do- 
luni, iar ai doilea o 

„merge", trei nu.
nepăsare ?*

or.
lift
uă
zi
etnd atîta
conchide semnatarul scriso
rii.

Exact, pînă cînd ?

4922
(Urmare din pag. 1)

— Păi, dacă nu avem debit 
de apă î

Poate fi oare luată în seamă 
această „justificare” ?

Cele două mașini ar înlocui 
o operație manuală dificilă, re- 
dueîndu-se astfel simțitor tim
pul de curățare și de sortare 
a legumelor, s-ar face mai pu
tină risipă de forță de mun
că. Se vede însă că nouă ani 
n-au fost deajuns pentru a se 
crea condiții folosirii unui a- 
semenea 
buie, ca 
puse la 
nări.

Este de remarcat că în uni
tățile de desfacere, legumele 
și fructele din depozit sînt pu
se Ia dispoziția cumpărători
lor în cantități suficiente, în 
sortimente diverse.

> Dacă ar fi și vînzătorii la fel, 
s-ar putea spune că totul e în 
ordine. Dar, la ora cînd trebu
ia să 
fiind 
torul 
tatea
fie prezent, nu era de găsit.

— Se ocupă cu niște varză 
- - am aflat de la Victor Căli- 
noiu, șeful unității.

Intr-adevăr așa ora :
— Ce faceți cu varza, e pen

tru vînzare, ați primit-o acum ?
— Nu, am cumpărat-o, ca 

s-o trimit la țară. (l„.)

utilaj uitat. Tre- 
mecanismele să fie 

lucru ! Fără alte amî-

servească (programul 
continuu 7—19), vînză- 

Dumltru Stan de Ia uni- 
nr. 2 care era obligat să

— Deci este a dv ?
— Da.
— Și în timpul programului 

de lucru vă rezolvați treburi
le personale ?

— Am ieșit și eu să iau var
za, știți, pleacă o mașină...

Nu știm de mașină, dar știm 
altceva: că Dumitru Stan iro
sește ore prețioase din pro
gramul său de lucru. Fără să 
mai amintim că astfel păgu
bește întreprinderea care-1 plă
tește pentru desfacerea 
a mărfurilor, trebuie 
că prin atitudinea sa 
timpul cumpărătorilor 
așteaptă. Șeful său îi ia apăra
rea invocînd că programul 
depășește 8 ore de lucru. To
tuși, de 
ceea ce 
îi revin 
efectivă 
ore pot 
te probleme (primirea mărfii 
spălare, sortare etc.).

Am găsit apoi, tot în piață, 
mărfuri depreciate, lăsate fără 
stăpîn. Pînă la urmă am aflat 
și stăpînul. Neglijența crasă 
prin care se risipesc mari can
tități de legume și fructe apar
ține Agrocoopului, al cărui 
șef este Dumitru Tuții. Pe 
dumnealui nu l-am întîlnit - 
nu știa nimeni de el — dar a 
fost grăitoare cartea de vizită
- struguri muefegăiți, ardei la 

fel, cartofi transformați în gu
noi, părăsiți...

la timp 
relevat 
irosește 

care-1

la 7 la 19 sînt 12 ore, 
înseamnă că fiecăruia 
cite 6 ore de muncă 
— iar restul de două 
fi ocupate cu celelal-

La depozitul C.L.F., într-o ordine de invidiat, merele 
lnsilozate așteaptă „iernarea" și transportul lor Ia unități.

------ -
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8,15 Deschiderea emisiunii. 
Gimnastica pentru toți; 8,30 
Cravatele roșii; 10,00 Viața sa
tului; 11,10 Mari muzicieni la 
București; 12,00 De strajă pa
triei; 12,30 Emisiune în limba 
maghiară; 360 de grade. Din su
mar: 14,00 Fotbal: Dinamo
București — C.SăVI. Reșița; 15,45 
Autograf; 16,05 Banda de ce
luloid „Feeria" — prezintă Nina 
Cassian; 16,20 Spiritul de sacri
ficiu — noțiune abstractă și 
fapt concret. (II); 17,15 Deseno 
animate; 17,25 In vizita. la co
legii noștri de la Studioul de 
radio Cluj; 17,45 Poetul meu — 
mărturisiri lirice, cu Draga Ol- 
teanu-Matel; 18,00 Muzică ușoa
ră; 18,10 Film serial pentru ti
neret: Pierduți în spațiu. Epi
sodul 3: „O insulă pe cer": 
19,00 Arc peste timp. Lugojul 
de Ieri și de azi; 19,25 1001 de 
seri; 19,30 Telejurnal. In cinstea 
aniversării Republicii — cronica 
marii întreceri; 20,00 Comenta
riu la 40 de steme: 
Galați; 
Comori sucevene;
artistic: Cursa de 100 de km. 
O producție a studiourilor ita
liene; 21,55 Spectacol in alb și 
negru. Emisiune muzlcal-core- 
grafică; 22,30 Telejurnal. Dumi
nica sportivă.

tea I); 21,35 Steaua fără nume. 
Floarea din grădină: Concursul 
pentru tineri interpret de mu
zică populară; 23,30 24 de ore: 
22,45 Contraste în lumea capi
talului.

MARȚI 14 NOIEMBRIE

deIn conclwzie: Gospodarii 
la cele două depozite trebuie 
să-și îndrepte atenția asupra 
tuturor aspectelor semnalate 
de noi astfel ca nici o clipă să 
nu fie pierdută, nici cea mai 
mică cantitate de produse să 
nu se deprecieze, nici un col
țișor din spațiul de depozitare 
să nu rămînă nefolosit, blo
cat. Se știe doar că, picătură 
cu picătură se adună marea ri
sipă de timp, muncă, produse, 
spațiu în urma căreia au de 
suferit consumatorii, populația 
municipiului. Și aici, ca și in 
altă parte, risipa costă bani. 
Bani*pe care trebuie să-i eco
nomisim, să-i chibzuim cît 
mai bine, in folosul tuturor.

In 
etape 
A la 
tîlnit, 
ția I.C.O. din Oradea.

Deși gazdele au obținut vic
toria, acestea nu au fost lipsi
te de emoții, mai ales că, du
pă primele două „perechi", 
oaspeții luaseră deja conduce
rea cu o diferență de 72 popi
ce (!).

In partida disputată sîmbătă 
și duminică, jucătorul cu cea 
mai bună comportare din echi
pa învingătoare a fost junio
rul VICTOR MICLEA, care a 
obținut cel mai bun rezultat al 
său de pînă acum (865 p.d.), 
întreeîndu-și partenerul de joc 
cu peste 100 de popice și adu-

(Urmare din pag. 1)

cestor produse. Astfel se 
plică faptul că, din parcul 
tal de stîlpi SVJ existent 
ansamblul bazinului 23,2 la 
sută sînt defecți și 34,7 la su
tă din grinzi sînt neuțilizabile. 
O analiză atentă a cauzelor 
care au determinat această 
stare de lucruri, la comporta
rea uneori necorespunzătoare 
în exploatare a echipamentu
lui de susținere, a condus la 
următoarele'

In ceea 
hidraulici, 
principale 
nerespectarea unor prevederi 
tehnologice în construcția stil
pilor și deficiențele ele exploa
tare a acestora. Dacă în pro
cesul de fabricație, lipsa unor 
materiale la nivelul licenței, 
a unor instrumente de măsu
ră și control precum și a u- 
nor utilaje tehnologice I cons
tituie Un impediment ce nu 
poate fi înlăturat imediat, exe
cutarea necorespnnzătoare în 
anumite cazuri a unoT opera
ții tehnologice. aproviziona
rea neritmică a fabrici) cu 
materiale necesare, dar și 
lipsa de exigență pe care o 
dovedește uneori personalul 
de control, slaba asistență teh
nică calificată în schimburile 
II și III — iată deficiențe de 
natură organizatorică, carp se 
cer .eliminate în cel mai scurt 
timp posibil. Deficiențele de 
exploatare — una din cauzele

ex- 
to- 
pe

concluzii :
ce privește istîlipii 
se desprind două 
cauze și anume:

județul
20,20 Vetre folclorice :

20,40 Film

LUNI 13 NOIEMBRIE

17,30 Deschiderea emisiunii. 
Curs de limba franceză. Lecția 
a 28-a (reluare); 18,00 Căminul 
la... Satu Marc; 18,40 Scena. E- 
misiune de actualitate și criti
că teatrală; 19,00 Săptămîna în 
imagini; 19,20 100X de seri; 19,30 
Telejurnal. In cinstea aniversă
rii Republicii 
întreceri; 20,00
20,05 Reflector; 20,20 Prim-plan: 
Iulian Cazacu, 
concepție Ia Uzinele „Tractorul" 
dtn Brașov: 20,50 Roman foile
ton: Elisabeth R. : Umbra (par-

9.00 Deschiderea emisiunii. Te
lex; Teleșcoală: 9,05 Geografia 
României (anul IV liceu). Delta 
Dunării; 9,30 Limba română 
(clasa a VlH-a). Dificultăți de 
analiză morfologică (I): 10,00
Curs de limba engleză. Lecția a 
2S-a; 10,30 Căminul (reluare) :
11,10 Selecțiuni din emisiunea 
„Seară pentru tineret"; 11,55 
Bunicuța. Partea a treia : Vara 
timpurie — Balada; 12,45 Tele
jurnal; 17,30 Deschiderea emi
siunii de după-amiază. Curs de 
limba rusă. Lecția a 27-a (re
luare) ; 18,00 De la meșteșuguri 
la arta plastică: Arta focului 
(I); 18,15 Publicitate; 18,20 Pe 
un picior de plai; 18,35 Steaua 
polară. Emisiune de orientare 
școlară șl profesională. Tehni
cienii ogoarelor; 19,00 CaleMos 
cop cultural-artistic; 19,20 1001 
de seri; 19.30 Telejurnal. Tn 
cinstea aniversării Republicii — 
cronica marii întreceri; 20,00 A- 
vaupremieră; 20,05 Comentariu 
la 40 de steme: județul Gorj ; 
20,25 Seară de teatru: John Ga
briel Borkmon de H. Ibsen;
22,30 24 de ore.

lui Așcliiuță — emisiune pentru 
preșcolari; 9,55 Publicitate; 10,00 
Curs de limba franceză. Lecția 
a 29-a; 10,30 Comentariu la 40 
de steme (reluare). Județul Ga
lați; 1.0,50 Telecinemateca pen
tru tineret: Triumful lui Tar
zan (reluare); 12,20 Prim-plan 
(reluare): 12,45 Telejurnal; 16,30 
Fotbal: Steaua — F.C. Argeș. 
(Divizia A). Transmisiune di
rectă de la stadionul „23 Au
gust*4; 18,15 Semnificații. Civi
lizația spirituală a socialismu
lui; 18,35 Festivalul toamnei — 
Buzău ’72; 19,00 Timp și ano
timp in agricultură; 19,20 1001 
de seri; 19,30 Telejurnal» In 
cinstea aniversării Republicii — 
cronica marii întreceri; 20,00 A- 
vanpremieră; 20,10 Teleobiectiv. 
Tn umbra legii —• reportaj-an
chetă la Institutul de cercetări 
și proiectări agrozootehnice, pe 
tema depășirii cheltuielilor de 
proiectare; 20,30 TeJecinemateca: 
Sora Carrie. Premieră pe țară: 
22,00 Muzică populară cil Ma
ria Cornescu și Nclu Băiășoiu; 
22,10 Teleglob: Același Neapole 
de Octavian Paler; 22,30 24 de 
ore.

JOI 16 NOIEMBRIE

cronica marii 
Avanpremieră: MIERCURI 15 NOIEMBRIE

9,00 Deschiderea emisiunii. Te
lex; 9,05 România în lume; 9,35 
O viată pentru o idee: Robert 
Mayer (I) — (reluare); 10,oo

de limba nisă. Lecția a 
10,30 Micii meșteri mari; 
Teleobiectiv (reluare) ; 

Telecinemateca: Sora Car-

cadrul celei de-a cincea 
a campionatului diviziei 

popice, Jiul Petrila a în- 
pe arena proprie, forma

esențiale care conduc la dete
riorarea prematură a echipa
mentelor produse de F.S.H. — 
au ca origine, în primul rînd, 
necunoașterea de către perso
nalul unităților miniere a prin- 
cipjilor de funcționare și a 
modului corect de utilizare a 
stilpilor. La aceasta se mai a- 
datigă lipsa de personal cali
ficat pentru întreținerea, re
vizia și repararea acestora,

VINERI 10 NOIEMBRIE
Soarele răsare la ora 7,05 

și apune la ora 16,54. Zile tre- 
315. Zile răma-

A murit Ale
xandru Odobescu. scriitor si 
om de știință (n. 1834) ©
1949 — A fost inaugurat mu
zeul „Doftana" ® 1972
Congresul Partidului Populist 
Austriac © 1972 — In Irak 
Conferință cu tema „Petrolul, 
o armă împotriva imperialis
mului pentru o, economie in
dependentă". Cu această oca
zie s-a proclamat o săptămî- 
nă de solidaritate cu Irakul 
(Bagdad — 10—16) © 1972
— „Ziua Mondială a Tinere
lului (în 1945 'a fost constitu
ită Federația Mondială a Ti
neretului Democrat, F.M.T.D.) 
® 1972 — Conferință euro
peană a parlamentarilor pri

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Cu mîinile curate ; Re
publica : Preria; PETRILA: 
Robin Hood ; LONEA — Mi
nerul : Fanteziștii ; ANINOA- 
SA : Carmen ; VULCAN : Jo
cul de-a moartea; LUPENI 
Cultural: Balada lui Cable 
Hogite; Muncitoresc: Tim
pul borzelor ; URICANl: 
Doamna și vagabondul.

12,30 lntîlnirc cu melodia popu
lară și interpretul preferat: 
13,00 Radiojurnal; 13.15 Avan
premieră cotidiană: 13.30 Con
cert de prinz; 
rul săptămlnii 
Falia; ‘ 
reanu 
nadă; 15,00 Buletin de 
15,05 Radioancheta
15,20 Muzică 
Ftadioju/rnal; 
monicii din ... ______  ....
Știința la zi: 16,35 Melodii popu
lare; 16,50 Publicitate
17,0(1 Pentru patrie; 17.30 Cîntă 
xTelu Huțu: 17,40 Radiocabinet
de informare si documentare : 
18,00 Orele serii: 20,00 Republi- 

. ea la un sfert de veac
Zece melodii preferate: 
Consemnări;
naistul Gheorghe Zamfir; 
Revista șlagărelor: 21,25 
meni poetic; 21,30 Bijuterii mu
zicale :
Concert 
de știri; 
turnă.

4913 p. d
cînd avantajul de partea echi
pei sale. In ultima „pereche" 
care a intrat pe pista de con
curs, gazdele l-au avut pe Iosif 
Balogh iar oaspeții pe campi
onul din acest an la juniori, 
I. Fodor. Cu toate că foaia de 
concurs și tabela de înregis
trare a rezultatelor arătau un 
avantaj de 52 popice în favoa
rea petrilenilor, forma de loc 
bună a jucătorului nostru, dă
dea speranțe oaspeților în ob
ținerea victoriei. Dar, cunt se 
întîmplă de cele mai multe ori 
în acest sport, lipsr de preci
zie la ultimele zece bile a ju
cătorului oradean, face ca vic
toria să treacă de partea gaz
delor.

Cei mai buni realizatori au 
fost Mihai Torok (861 p.d.) și 
Victor Miclea (865 p.d.) de la

tilîzare extensivă, datorită ne- 
realizării volumului de 
vestiții prevăzut, a dotării in
suficiente cu utilaje și mașini, 
nu se pot acoperi nevoile pro
ducției, în special cu piese de 
schimb, dînd astfel curs liber 
multor nemulțumiri și recla
mați! care împiedică, desigur, 
bunul mers al activității în 
abataje. <

Eficiență înaltă folosirii

echipamentului modern

in-

de susținere din subteran!

nerespectarea termenelor pre
văzute pentru verificări, ma
nipularea uneori brutală și lo
virea stilpilor la operațiile de 
transport și răpire, nerespec- 
tarca în toate cazurile a mo
nografiei de armare. Deși fa
brica lucrează din plin folo- 
sindu-și capacitățile de pro
ducție la un înalt grad de u-

Toate aceste probleme au 
determinat ca la nivelul orga
nului municipal de partid să 
se efectueze o analiză asupra 
modului de fabricație și de 
exploatare a produselor F.S.H. 
Vulcan în urma căreia au 
fost stabilite o serie de ■ mă
suri care se impun a fi luate 
de către conducerea C.C.P.,

inginer-șef de
9,00 Deschiderea emisiunii. Te

lex; 9,05 Reporterii noștri peste 
hotare (reluare): Leipzigul, ora
șul lui Bacii șî al Iui Goethe; 
La țărmul Novei; 9,25 Prietenii

Curs
28-a;
10,50
11,10
rie (reluare); 12,40 Publicitate ;
12,45 Telejurnal; Teleșcoală : 
16,00 Geografia României (anul 
IV liceu): Delta Dunării; 16,30 
Filozofie și socialism științific:

k.

concepția marxistă despre ma
terie și materialitatea lumii; 
17,30 Deschiderea emisiunii de 
după-amiază. Emisiune în lim
ba maghiară; 18,30 
emisiune pentru 
auto; 18,50 Revista 
19,20 1001 de seri; 
j u rnal. lii ■cinstea

La volan — 
conducătorii 
literară Tv.: 

19,30 Tele- 
,_____ _  _____ aniversării
Republicii — cronica marii în
treceri; 20,00 Comentariu la 40 
de steme: județul Harghita; 
.'0,20 La porțile dorului. Specta
col în transmisiune directă, pre
zentat de studioul tie poezie al 
Tv.; 21,03 Pagini de umor: A- 
venturl în epoca de piatră; 21,30 
Tinerii despre ei înșiși; 
Interpretul săptămlnii: Ana 
tria; 22.30 24 de ore.

18,00 Atenție la... neatenție; 18,30 
Tragerea Loto; 18,40 Oameni și 
lapte: 18,50 Teleconferința de 
presă; 19,20 1001 de seri; 19,30 
Telejurnal. In cinste* aniversă
rii Republicii — cronica marii 
introccri; 20,00 Reflector; 20,15 
Film artistic: Diminețile imul 
băiat, cuminte; 21,55 Universi
tatea Tv.; 22,35 24 de ore; 22.45 
Din țările socialiste.

SÎMBÂTA 18 NOIEMBRIE

22,15
Pe-

VINERI 17 NOIEMBRIE

Ic- 
(re-

9,00 Deschiderea emisiunii, 
lex; 9,50 TeJeenciclopetlla 
luare); 9,50 Muzică populară cu 
Maria Cornescu și Nelu Bălii- 
șolu (reluare); 10,00 Cure de
limba germană. Lecția a 25-a : 
10,30 Comentariu ia 40 de ste
me (reluare): Județul Gorj: 
10,50 Revista literară Tv. 
luare); 11,20 Teatru scurt: 
sa hii Pathelin" " ' ' ‘
Desene 
Neapole 
ușoară;
școală: 
iutorul 
nul de 
tul postllceal și superior): Nu
mere complexe; 16,30 Literatura 
Româna (anul IV liceu): Vasî- 
le Alecsandri: Pasteluri — Se
rile Ia Mircești (analiză litera
ră) ; 17,30 Deschiderea emisiunii 
tio dtipă-amîază. Curs de limba 
engleză. Lecția 28-a (reluare);

(re- 
,Far- 

(rcluare); 11,55 
animate; 12,05 Același 
(reluare); 12,25 Muzică 

12,45 Telejurnal; Tele- 
16,00 Matematică (tn a 
eandidaților la cxamc- 
admitere în tnvățămtn -

9,00 Deschiderea emisiunii» Te
lex; 9,05 Vetre folclorice. Co
mori sucevene (reluare); 9,25 A 
fost odată ca niciodată... Albă 
ca zăpada și cei șapte pitici 
(II); 9555 De vorbă cu gospodi
nele; 10,10 Universitatea Tv. 
(reluare); 10,50 Selecțiuni din e- 
misiunea „Portativ ’72“; 11,05
Comentariu la 40 de steme (re
luare): județul Harghita; 11,25 
Capodopere ale muzicii, univer
sale (reluare); 12,10 Biblioteca 
pentru toți (reluare); 12,55 Te
lejurnal; 16,30 limisîune în lim
ba germană; 18,15 Ritm, tinere
țe. dans; 18,55 Medalion Ion Ne- 
culce: 300 de ani de la naștere: 
19,15 Publicitate; 19,20 1001 de 
seri; 19,30 Telejurnal. In cinstea 
aniversării Republicii — cronica 
marii întreceri; 20,00 Avanpre
mieră: 20,10 Tele enciclopedia:
20,55 Film serial: Mannix. Unde 
este Rose 2; 21,45 Bună seara, 
Corina. Emisiune muzicală In 
studioul 3. cu Corina Chiri ac; 
22.30 Telejurnal; 22,40 Săptămîna 
sportivă. Baschet. feminin : 
i.E.F.S. — Spartakus Anvere, In 
..Cupa cupelor" (repriza a H-a); 
23,10 Raze de toamnă. Romanțe 
și cîntece de petrecere.

J

PROGRAMUL I: 6,00 Muzică 
și actualități; 7,00 Radiojurnal: 
8,00 Sumarul presei; 9,30 Me
moria pâmintului românesc; 9,50 
Din melodiile compozitorului 
Edmond Deda; 10,00 Buletin de 
știri; 10,05 Ctntcce și jocuri diu 
Caraș-Severin; 10,30 Harta țării 
la scara viitorului (emisiune 
pentru tinerii ascultători): 10,45 
Sonate pentru pian de Dome
nico Scarlatti; 11/» Buletin de 
știri; ll/)5 Din numea popoare
lor; 11,15 Pe teme juridice; 11,30 
mCiuleandraw — album de pre
lucrări corale; 12,00 Discul zi
lei: Gilbert Bâcaud; 12,15 Reci
tal de operă Aneta Pavalache:

Handbal feminin

Minerul Vulcan
Voința Vulcan 6

După succesul obținut în ca- 
. drul primei „Spartachiade a ti

nerelor speranțe" 
la faza județeană 
ției, care va avea 
că, 12 noiembrie, 
handbalistele de ' la
Vulcan au treușit, acum cîteva 
zile, sS cucerească și „Cupa 
7 Noiembrie", întrecere orga
nizată pe plan local.

Am dori să credem că tine
rele handbaliste din Vulcan nu 
se vor opri... aici și că drumul 
lor în viitor va fi presărat cu 
alte noi realizări, din ce în ce 
mai prestigioase.

20,15 Film artistic: -Cresus", 
Femandel;

(calificarea 
a competi- 

loc, dumini- 
la Deva) 

Minerul

I. CIORTEA, 
corespondent

de comitetul oamenilor mun
cii de ia U.U.M.P. și anume:

• asigurarea exploatărilor 
miniere cu piesele de schimb 
necesare pentru echipamente
le de susținere, lnîndu-se 
pentru aceasta toate măsurile 
tehnico-organizatorice la nive
lul U.U.M.P. și al fabricii;

© urgentarea dotării F.S.H. 
Vulcan cu echipamentul elec
tromecanic și instrumentația 
de măsură și control la sta- 

prevăzut prin S.T.E. — e- 
actuală ;

diul 
tapa

e
fia curentă a noilor produse 
ale fabricii;

introducerea in fabrica-

® sporirea continuă a ca
lității produselor prin crește
rea gradului de specializare a 
personalului F.S.H. prin asi
gurarea cu personal tehnic de 
control competent și exigent 
prin instituirea controlului 
muncitoresc al calității produ
selor, ca și prin urmărirea în 
continuare de către uzină a 
comportării produselor in pro
ducție ;

H asigurarea cunoașterii 
principiilor de funcționare și 
a modului rațional de exploa
tare a echipamentului de sus
ținere prin școlile profesiona
le prin cursurj de calificare 
șl specializare Ia nivelul tu
turor unităților miniere, prin 
program de reciclare și îm
prospătare continuă a cunoș
tințelor. In acest sens ar fi 
necesară achiziționarea de 
filme cu caracter specific, 
ditarea de pliante etc.

e-

Q găsirea unei posibilități 
de stimulare materială a bri
găzilor de mineri de la aba
tajele unde se constată o preo
cupare deosebită pentru îngri
jirea echipamentului de susți
nere, și de răspundere mate
rială pentru cei ce se fac vi- 
novați de deteriorarea și 
pierderea nejustiiicată a aces
tor utilaje.

CASĂ DE VÎNZARE. Pe
troșani, str. 11 Iunie — 2 
Romoșan.

9,00 Deschiderea emisiunii. 
Telex;

9.05 Tele-enciclopedia;
9,50 Muzică populară cu Maria 

Marcti:
10,00 Curs de. limba germană. 

Lect-ia a 27-a;
10,30 Comentariu ia «o de ste- 

județul Dîmbovița:

Trustul de
Hunedoara

întreprinderea
eva

secția Livezeni

angajeazâ
pentru calificarea la locul de muncă prin 
școlarizare de scurtă durată, tineri între 
pentru meseriile :

curs de
22-30 ani

©

9

mecanici 
mecanici 
mecanici

reparații auto 
reparații utilaje 
exploatare utilaje

angajare și salarizareCondițiile de 
prevăzute de H.C.M. 914/1968 și Legea 
De asemenea, unitatea angajează urgent muncitori 
calificați în meseriile sus amintite, în aceleași condiții.

Informații suplimentare se pot obține zilnic in
tre orele 7,30-15, la secția I.P.S.P. Livezeni, telefon 
1025 și 1630.

sint cele 
nr. 12/1971.

€•

angajează : I

Condițiile de angajare și salarizate sînt cele pre
văzute de H.C.M. 914/1968 și Legea nr. 12/1972.

Informații suplimentare se pot obține între orele 
7-15 de la biroul personal al întreprinderii din Pe
troșani, str. Mihai Viteazul nr. 1, telefon 1323.

V
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In spiritul unei
fructuoase
cooperări

Corespon-
Io-

Delegația
Socialiste

BELGRAD 9 — 
dentul Agerpres, George 
nescu, transmite: 
Frontului Unității _______
din Republica Socialistă Ro
mânia, condusă de Mihai 
Gere, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C. Român, secretar al C.C. 
al P.C.R., secretar al Consi
liului Național al F.U.S., a fost 
primită, joi, de Mialko Todo- 
rovici, președintele Adunării 
Federale a Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia.

Convorbirea, care a avut 
loc cu această ocazie, desfă
șurată într-o atmosferă deose
bit de cordială, a prilejuit un 
schimb de informații asupra 
unor preocupări actuale din 
domeniul construcției socialis
te în cele două țări, asupra 
activității desfășurate de 
Frontul Unității Socialiste și 
Uniunea Socialistă a Poporu
lui Muncitor din Iugoslavia. 
A fost exprimată satisfacția 
față de evoluția continuu as
cendentă a legăturilor de co
operare. fructuoasă pe multi
ple planuri româno-iugoslave, 
subliniindu-se contribuția de 
seamă pe care 
amplificarea, îmbogățirea 
diversificarea relațiilor reci
proce întîlnirile conducători
lor de partid și de stat ai 
celor două țări vecine și 
prietene, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito.

de
au adus-o la 

și

»
/

o
'.sj

După victoria președintelui
Nixon în alegeri

WASHINGTON 9 (Agerpres). 
— După pierderea alegerilor 
prezidențiale de marți, George 
McGovern a declarat că nu va 
mai face nici o încercare de 
a candida la funcția de preșe
dinte al Statelor Unite. El a 
precizat însă că este hotărît 
să-și continue activitatea poli
tică și să înceapă, încă de pe 
acum, pregătirile în vederea 
campaniei electorale legislati
ve din anul 1974, pentru re
alegerea sa ca senator din 
partea statului Dakota de Sud, 
pe care l-a reprezentat și pînă 
acum în Senat.

Referindu-se la reacțiile din 
sinul Partidului democrat ca 
urmare a înfrîngerii suferite 
de candidatul acestui partid în 
alegerile de marți, agenția

Associated Press transmite că 
alți doi lideri importanți — 
senatorii Hubert Humphrey și 
Edmund Muskie — care candi
daseră la obținerea investiturii 
partidului în vederea alegeri
lor prezidențiale de la 7 no
iembrie, au anunțat că nu in
tenționează să-și mai prezinte 
candidatura la președinție. A- 
genția susține că dintre per
sonalitățile susceptibile de a 
încerca în viitor să readucă 
Partidul democrat Ia Casa Albă 
se detașează senatofiul Edward 
Kennedy, urmat de alți cîțiva 
oameni politici, cum sînt se
natorii Walter Mondale, Tho
mas Eagleton, Birch Bayh și 
fostul candidat Ia vicepreședin- 
ție, Sargent Shriver.

Declarafia Guvernului RegaS 
de Uniune Nafională al Cambodgiei
PEKIN 9 — Corespondentul 

Agerpres,’ Ion Gălățeanu, trans
mite : Guvernul Regal de Uniu
ne Națională — GRUNC — a 
dat publicității, la 9 noiembrie, 
o declarație cu ocazia celei 
de-a 19-a aniversări a indepen
denței Regatului Cambodgia. 
Declarația relevă că, de la ob
ținerea independenței, Cambod
gia a promovat 
autonomie, pace 
te.

După lovitura 
populară din martie 1970, 
tregul popor cambodgian, sub

o politică de 
și neutralita-

de stat anti-
în-

Unit Na- 
tn frunte 
șeful sta- 
președln-

conducerea Frontului 
țional al Cambodgiei, 
cu Norodom Sianuk, 
tulul cambodgian și 
tele FUNC, a organizat lupta 
pentru salvarea 
GRUNC, datorită 
strălucite obținute 
khmer, și-a extins 
ția pe mai bine de 90 la sută 
din teritoriul național, unde 
trăiesc peste 5 milioane din 
cei 7 milioane de locuitori ai 
Cambodgiei.

Reafirmînd solidaritatea mili
tantă ce caracterizează relațiile 
dintre poporul cambodgian si 
popoarele vietnamez și laoți
an, declarația subliniază că 
GRUNC sprijină proiectul de a- 
cord elaborat în cadrul negoci
erilor de la Paris dintre gu
vernul R.D. Vietnam și S.U.A. 
privind soluționarea problemei 
vietnameze.

Soluționarea problemei cam
bodgiene poate fi găsită numai 
pe baza declarației în cinci 
puncte din 23 martie 1970 a șe
fului statului cambodgian, No
rodom Sianuk, și pe baza pro
gramului politic al Frontului 
Unit Național al Cambodgiei — 
subliniază, în încheiere, decla
rația GRUNC.

națională, 
victoriilor 

de poporul 
administra-

Parlamentul britanic a votat

DINȚARĂAV  

ÎMBRĂCĂMINTE Șl ÎNCĂLȚĂMINTE 
PENTRU SEZONUL RECE

satisfacerii ce- 
ale popu- 

indus- 
pentru 
sporite 

încălță- 
variate. 

aparținfnd

In vederea 
rințelor crescînde 
lației, întreprinderile 
triei ușoare livrează, 
sezonul rece, cantități 
de îmbrăcăminte și 
minte, în sortimente 
Cele 12 unități 
Centralei industriale a confec
țiilor Sibiu, de exemplu, și-au 
concentrat eforturile în di
recția realizării noilor modele 
de îmbrăcăminte create de 
meșterii sibieni — costume, 
impermeabile, pardesie, jache
te, completuri pentru bărbați, 
femei și copii — creații care 
au întrunit aprecieri unanime 
la cel de-al 6-lea Pavilion de 
bunuri de consum. Numai Fa
brica „Steaua Roșie" a expe
diat pînă acum unităților co
merciale aproape 15 000 
costume bărbătești și 3 000 
raglane pentru femei.

Fabricile de blănărie 
confecții din Oradea au rea
lizat un însemnat număr de 
paltoane — imitație de bla
nă —, precum și din stofe 
călduroase, pardesie, imper-

de 
de

$i

și livrat 
aproape 
Fabrica 

din 
21 
Și 

pardesie pentru femei și 7 noi 
modele de îmbrăcăminte pen
tru bărbați, intenționînd să 
livreze, pînă la sfîrșitul anu
lui, circa 200 000 de bucăți.

La rîndul lor, lucrătorii din 
fabricile de încălțăminte se 
străduiesc să ofere cumpără
torilor produse cît mai moder
ne, trainice și călduroase. Du
pă cum informează Gh. Mă- 
rinceanu, directorul general al 
Centralei de pielărie și încăl
țăminte Cluj, colectivul fabri
cii „Clujeana" livrează pentru 
sezonul rece circa 2 milioane 
perechi de încălțăminte. Ga
ma produselor cunoscute va fi 
întregită cu 12 modele de cis- 
mulițe pentru femei și 25 sor
timente de încălțăminte pen
tru copii și adolescenți, în
tr-o mare varietate de mode
le și culori.

meabile, din care au 
unităților comerciale 
40 000. De asemenea, 
de confecții „Flacăra" 
Cluj produce în prezent 
noi modele de paltoane

Construcții ale
1

socialismului

(Agerpres)

NOI IMPRIMĂRI DE CREAȚIE
MUZICALĂ ROMÂNEASCĂ

„Electrecordul" oferă melo
manilor noi imprimări din 
creația muzicală românească. 
Intre acestea, rețin atenția cî- 
teva piese din muzica corală, 
reunite sub titlul „Republica 
în sărbătoare". Acest disc, e- 
ditat în cinstea aniversării 
proclamării Republicii, înmă
nunchează cîntece dedicate 
României socialiste, cîntece 
semnate de cunoscuți compo
zitori — Gheorghe Dumitres
cu, Ion Chirescu, Dorii Po- 
povici. Radu Paladi și alții.

In domeniul muzicii simfoni
ce, amintim apropiata apariție 
a două discuri cu lucrări de 
Dimitrie Cuclin, Sabin Drăgoi 
și Liviu Comeș. S’

ÎMPOTRIVA

De asemenea, sînt în pregă
tire înregistrări din domeniul 
creației folclorice în interpre
tarea Orchestrei de muzică 
populară a Radioteleviziunii, 
formației „Meseșul" din Za
lău, Orchestrei populare din 
Caransebeș, Ansamblului „Rap
sodia Română" din București, 
precum și a unor apreciați so
liști.

Muzica ușoară este și ea 
bogat reprezentată. Sînt anun
țate noi imprimări realizate de 
Dorina Drăghici, Gică Petres
cu, Margareta Pîslaru, Mihae- 
la Mihai, Cornel Constanti- 
niu, Dida Drăgan etc.

înghefarea preturilor și salariilor

același nivel a salarii- 
va putea fi pusă la în- 
în înseși cercurile ofici- 
vorbește despre „impo- 

tuturor

★
*

re

Pitici l-a întrecut 
pe

didatura orașul francez Gre
noble.

3-0. a
Mila-
A.C.
după

zentativei Suediei. Hocheiștii 
cehoslovaci au obținut victo
ria cu scorul de 10-4 (2-2, 5-2, 
3-0).

cu 6-2, 1-6, 6-3

PRAG A 9 (Agerpres). 
Selecționata de hochei 
gheață a Cehoslovaciei,

australianului Roy

cu 6-4, 
cehoslovacul Kodes, 

olandezul Okker a, cîști- 
în fața

LONDRA 9 (Agerpres). — 
Camera Comunelor a Angliei a 
aprobat, cu 307 voturi contra 
272, proiectul de lege guver
namental privind înghețarea 
prețurilor și salariilor pe o pe
rioadă de 90 zile. înainte de 
punerea la vot a documentu
lui, Camera a respins, cu 309 
voturi contra 271, o moțiune 
laburistă, prin care se dezapro
ba politica guvernului Heath 
de combatere a inflației. Pro
iectul de lege va fi analizat a- 
cum la nivelul comitetelor de 
lucru, după care va fi readus, 
pînă la sfîrșitul acestei

în dezbaterea Camerei Comu
nelor.

Decretată de primul ministru 
Edward Heath, după eșuarea 
negocierilor desfășurate între 
guvern, sindicate și cercurile 
de afaceri, măsura de înghețare 
a prețurilor și salariilor a fost 
respinsă de centrala sindicală 
britanică (T.U.C.), care a su
bliniat că, în timp ce menține
rea la - - -
lor nu 
doială.
ale se
sibilitat'ea înghețării 
prețurilor".

SPORT ® TELEX » SPORT ■ TELEX
PARIS 9 (Agerpres). — Cu

noscutul pugilist francez de 
categorie „mijlocie" Max Co
hen l-a întîlnit la Paris pe 
spaniolul Pablo Sanchez. In 
mare formă, Cohen a obținut 
victoria prin abandon în 
priza a. cloua.

pe 
cam

pioană a lumii, a susținut la 
Praga, in prezența a peste 
8 000 de spectatori, un meci 
amical in compania repre-

In „Cupa campionilor eu
ropeni" la fotbal, la Lisabo
na, Benfica a terminat la e- 
galitate : 0-0 cu Derby Coun
ty. Echipa engleză, învingă
toare în primul joc cu 
obținut calificarea. La 
no. în „Cupa cupelor", 
Milan a învins cu 2-1, 
prelungiri, pe Legia Varșo
via, calif icîndu-se pentru
sferturile de finală. In sfîr- 
șit, la Enschede (Olanda), e- 
chipa locală F. C. Twente a 
întrecut cu 4-0 (3-0) pe Frern 
Copenhaga, obținînd califica
rea in „Cupa U.E.F.A.".

POLUĂRII ATMOSFEREI
Lupta împotriva poluării atmos

ferei constituie o serioasă preo
cupare pentru edilii Capitalei. 
S-a calculat că, 
lansează în aer, 
ca 9 kg de oxid 
fiecare 1 000 de 
curși pe străzile orașului. In 
afara acestei toxine elimina
te în atmosferă, un automobil 
de capacitate medie arde, la 
fiecare 1 000 km, oxigenul ne
cesar pentru supraviețuirea u- 
nui om pe o perioadă de 4 
ani.

S-a constatat că, în orele de 
vîrf, în unele puncte ale Ca
pitalei, ca piețele Universită
ții, Română, Gării de Nord și 
Unirii, cotele de poluare at
mosferică ating limite la ni
velul celor înregistrate în ma
rile metropole continentale. 
In vederea diminuării poluă
rii atmosferei prin gazele de 
eșapament a fost declanșată o 
largă acțiune de îmbunătățire

a . stării tehnice, în special

un automobil 
în medie, cir- 
de carbon, la 
kilometri par-

a 
vehiculelor auto de grea trac
țiune, care consumă motorină.

@ In nordul Moldovei, 
între Vatra Dornei și Del- 
nița, a început construcția 
unei linii electrice de 110 
kilovolți care va asigura 
dubla alimentare cu ener
gie electrică a acestei zo
ne aflate în plin proces de 
industrializare. Pînă acum, 
s-au realizat fundațiile 
stîlpilor electrici, asigurîn- 
du-se condiții de lucru și 
pentru perioada de iarnă.

@In ritm intens se lu
crează și la construcția li
niei electrice de înaltă ten
siune din Delta Dunării, 
menită să asigure energia 
electrică tuturor așezărilor 
și unităților economice cu
prinse între brațele Sf. 
Gheorghe și Sulina. Se în
făptuiește astfel prevede
rea, ca încă în actualul 
cincinal această zonă să 
fie alimentată direct de 
la sistemul energetic na
țional.

Q In plină desfășurare 
se află lucrările pentru 
construcția celui de-al doi
lea circuit de 220 kV pe. 
traseul Borzești-Bîrlod-Vas- 
lui-Iași.

@ Construcția liniilor e- 
lectrice de înaltă tensiune 
a afectat anul acesta zone 
mult mai largi. Potrivit cla- 
telor furnizate de minis
terul de resort, în perioa
da ianuarie-octombrie au 
fost puse sub tensiune ma
gistrale electrice de 110, 
220 și 400 kilovolți în lun
gime de peste 800 km.t Se 
impun a fi menționate li
niile de 400 kV Porțile ș de 
Fier-Rovinari-București și 
de 220 kV Lotru-Sibiu, cea 
de 110 kV Suceava-Rădăuți 
și cel de-al doilea ® circuit 
al liniei Oradea-Chișiag, 
magistrale care soluționea
ză problema aprovizionării 
cu energie electrică a u- 
nor mari consumatori in
dustriali.

(Agerpres)

0 interesantă culegere de studii
La Cluj a ieșit de sub tipar, sub egida Casei județene 

a corpului didactic și Universității Babeș-Bolyai, culegerea 
de studii de pedagogie practico-productivă „Elevii și mun
ca", prima lucrare de acest fel editată pînă acum în țară. 
Cartea însumează cercetările unor cadre didactice, oameni 
de știință și specialiști din economie în scopul definirii ca 
racțerului dialectic al unității învățămînt-practică. Ea este 
accesibilă educatorilor, învățătorilor, profesorilor și maiș 
țrilor de lucrări practice. Dintre capitolele principale a 
mințim „Principii și modalități privind pregătirea produc 
tivă a elevilor", „Invățămîntul profesional și tehnic", ..Re 
lația școală-întreprindere". „Rolul disciplinelor teoretice in 
pregătirea elevilor pentru practică", „Noțiunea de muncă 
la copiii preșcolari și elevii claselor I-IV"

Volumul a apărut sub îngrijirea prof, 
tolie Chircea, prorector al Universității 
univ. Voicu Lăscuș și prof. Teodor Fodor.

etc.
dr. docent Ana- 
clujene, lector

(Agerpres).

In aurind un nou stat *

STOCKHOLM 9 (Agerpres). 
In cadrul turneului interna
țional de tenis de la Stock
holm contînd pentru „Marele 
premiu Filt“, tînărul suedez 
Bjorn Borg. în vîrstă de 16 
ani, l-a eliminat cu 6-2, 6-3 
pe spaniolul Gimeno. Iugosla
vul ' ’
7-5 
iar 
gat 
americanului 'Connors. In for
mă excelentă, Stan Smith 
(S.U.A.) a terminat învingă
tor cu 6-4, 6-4 în fața compa
triotului său McManus. Bo- 
rowiak (S.U.A.) a obținut o 
aplaudată victorie cu 6-3, 7-6 
în fața 
Emerson.

3

De pe marile șantiere ale țârii
pe marile 
au obținut

independent - Bahamas
O nouă țară iși va dobindi, 

în iulie 1973, independența. 
Acesta este, după cum s-a 
declarat la Londra și la Nas
sau, rezultatul cel mai con
cret al victoriei înregistrate 
de Partidul Liberal Progre
sist (P.L.P.) in alegerile le
gislative desfășurate la sfir- 
șitul lunii septembrie in ar
hipelagul Bahamas.

Bahamas are o poziție ie
șită din comun. Un teritoriu 
împărțit în mai mult de șap
te sute insule și insulițe, din 
care numai 29 sînț, în Pre~ 

■zent, locuite. Iar trei cincimi 
din întreaga populație — a- 
proximativ 110 000 de locui
tori — este concentrată in
tr-o singură insulă, cu o su
prafață de 132 kilometri pă
trați : New Providence, unde 
se află și Nassau, capitala 
Bahamasului.

Arhipelagul, care se în
tinde de la nord-vest la sud- 
est, pe o distanță de peste 
1 000 de kilometri, ocupă o 
poziție strategică esențială în 
emisfera occidentală. De alt
fel. Statele Unite au și in
stalat aici o bază de subma
rine, la Andros.

Una din Insulele Bahamas, 
San Salvador, a fost primul 
pămînt al Noii Lumi zărit de 
Columb, în octombrie 1492. 
Dar cum spaniolii s-au dezin
teresat de Bahamas, al cărui 
subsol nu conținea nici aur, 
nici alte bogății minerale, en
glezii s-au infiltrat treptat și, 
la începutul celui de-al 
XVIII-lea secol. Bahamasul a 
trecut sub suveranitatea co
roanei britanice.

Subsolul calcaros al arhi
pelagului este, acoperit de un 
strai subțire de humus fertil

care, după defrișări repeta
te, riscă să fie luat in cițiva 
ani, de apa ploilor torenția
le de vară. In acest mod, ex
ploatarea pădurilor rămîne, 
cel' puțin deocamdată, una 
din principalele resurse ale 
arhipelagului. Aprovizionarea 
cu alimente ale populației es
te asigurată din import.

Slaba dezvoltare a indus
triei, explicabilă prin absen
ța oricărei resurse miniere 
sau energetice, nu permite 
compensarea deficitelor agri-

Din presa
străină

cole, astfel că balanța comer
cială este mult dezechilibra
tă : în cursul anului trecut 
Bahamasul a importat măr
furi in valoare de 300 mili
oane dolari și a exportat pro
duse valorînd 60 milioane.

Noi speranțe sînt legate in
să de descoperirea recentă a 
unor 
poate favoriza dezvoltarea u- 
nei industrii a sticlei) și de 
realizarea unei industrii de 
prelucrare a peștelui, alimen
tul de bază al populației.

Taxa scăzută a impozite
lor practicată în arhipelag, 
ca și absența de impozite 
succesorale au atras capita
lurile străine, în cea mgi 
mare parte americane. In ul
timii ani a avut loc o expan
siune considerabilă a rețelei 
bancare în arhipelagul Baha
mas, care tinde, din ce in ce 
mai mult, să joace rolul li
nei Elveții a Lumii Noi. Po-

rezerve de argint (ce

trivit unor aprecieri, totalul 
depunerilor străine ar fi de 
ordinul a 10 miliarde, dolari. ~ 
Turismul se. află in plină 
înflorire, reducînd considera
bil deficitul bugetar și qsi- 
gurînd locuri de muncă pen
tru două-treimi din populația 
arhipelagului. Anul trecut. 
Bahamasul a primit vizita a 
peste 1,5 milioane de turiști.

In anul 1967, arhipelagul a 
cunoscut o schimbare politi
că spectaculoasă. Pentru pri
ma dată. Partidul Liberal 
Progresist, care exprimă 
punctul de vedere al popu
lației de culoare — 80 la su
tă din locuitori, — a reușit 
să cîștige majoritatea în 
Parlament, iar albii au cedat 
locul unui guvern alcătuit în 
exclusivitate din negri. Ca 
un prim punct al politicii sa
le, noul prim-ministru, Lyn
den Pindling, întreprinde _ o 
vastă acțiune de „bahamiza- 
re“, concretizată prin înlătu
rarea străinilor — extrem de 
numeroși în industria hote
lieră îndeosebi înlocuirea lor 
cu indigeni. Rezultatele aces
tei politici s-au văzut, între 
altele, și în victoria înregis
trată de Partidul Liberal Pro
gresist la ultimele alegeri din 
septembrie cînd: a obținut 60 
la sută din voturile exprima
te, beneficiind de 29 de de- 
putați, din 38 în Parlament. 
Intrucît campania electorala 
a partidului s-a bazat pe a- 
firmarea necesității obținerii 
independenței arhipelagului, 
acest succes nu poate fi in
terpretat decît ca o luare de 
poziție a populației în favoa
rea emancipării politice.

AZEW YORK 9 (Agerpres). 
Agențiile internaționale de 
presă transmit că, în cadrul 
unei ședințe care a avut loc 
la Denver, 
ficialitățile 
sporturi de 
do (S.U.A.) 
nitiv de a
da Albă, din 1976. Pentru or
ganizarea J. O. de iarnă — 
1976 și-a depus oficial can-

s-a anunțat. că o- 
acestei' stațiuni de 
iarnă din Colora- 
au renunțat defi- 
organiza Olimpia-

@ In Irlanda de Nord s-au 
produs în ultimele 24 de ore 
noi incidente. Un ofițer al for
mațiunilor de voluntari a că
zut într-o ambuscadă organi
zată la Belfast, de elemente 
extremiste, pierzîndu-și viața. 
Intr-un incident similar, surve
nit în localitatea Strabane, un 
polițist a fost rănit. In total, 
violentele ultimilor trei ani 
din Ulster au făcut 626 de 
morți.

(„Le Monde Diplomatique")

® Șahinșahul Iranului Mo
hammad Reza Pahlavi Arya- 
mehr, a inaugurat, miercuri, 
în regiunea de munte Zagros, 
barajul „Darius", situat Ia a- 
proximativ 100 kilometri nord- 
vest de orașul Shiraz. /Con
struirea acestui baraj, realizată 
în decurs de șase ani, va per
mite irigarea văilor din regi
unea Zagro, recuperarea a 
41 000 hectare de pămînt pen
tru agricultură, precum și a- 
provizionarea cu apă potabilă 
a orașului Shiraz.

Lingă baraj, care are o înăl
țime de 60 de metri, s-a for-

★
9 (Agerpres).SOFIA

După continuarea partidelor 
întrerupte din runda a treia 
a turneului zonal feminin de 
șah de la Pernik, în fruntea 
clasamentului se află jucătoa- 
rea Gertrude ■ Baumstarck 
(România) cu 3 puncte, ur
mată de compatrioata sa A- 
lexandra Nicolau, cu 2 punc
te, și V.okralova (Cehoslova
cia), tot cu 2 puncte.

Constructorii de 
șantiere ale țării 
în ultima vreme noi succese, 
concretizate în numeroase o- 
biective și capacități de pro
ducție intrate în circuitul e- 
conomic. Zece dintre acestea 
— printre care Filatura de 
bumbac din Vaslui, secția de 
finisaje a întreprinderii „Tex
tila" Pitești — au fost preda
te beneficiarilor înainte 
termenele planificate.

Cercetînd peisajul indus
trial pe care-I oferă obiecti
vele anului 1972, se poate ve
dea că ele acoperă o mare 
zonă geografică în care se 
înscriu, practic, toate județele 
țării. In același timp, noile în
treprinderi pun în evidență 
faptul că, paralel cu reparti
zarea teritorială 
urmărind 
eficientă 
naturale, 
dustrială 
Iul. Astfel, printre cele

de

judicioasă, 
valorificarea cit mai 
a tuturor resurselor 
fiecare ramură in- 

își lărgește potenția- 
mai

recente obiective și capacități 
de producție intrate în func
țiune se află furnalul nr. 9 
de 1 000 mc de la Hunedoa
ra, cuptorul cu propulsie al 
laminorului de benzi la cald 
de la Galați, 13 noi ateliere de 
prelucrare și montaj, o forjă 
și o 
nele 
iova, 
frîne
Sărat, Fabrica de mobilă din 
Bistrița și altele.

Industriei ușoare i-au fost 
puse la dispoziție peste 30 de 
noi unități — fabrici și sec
ții — la Pitești, Bistrița, Su- 
ceva, Giurgiu, Bacău și în al
te orașe, iar în sectoarele a- 
grozootehnic și alimentar au 
intrat în funcțiune fabricile de 
produse lactate de la Tg. Jiu 
și Rm. Vîlcea, depozitul frigo
rific al Fabricii de conserve 
de carne de la Scheia, Cen
trul de congelare a fructelor 
de Ia Suceava, mai multe com-

centrală termică la Uzi- 
„7 Noiembrie" din Cra- 
Fabrica de garnituri de 
și etanșare din Rîmnicu

plexe de îngrășare a porcilor, 
complexe avicole, sere și so
larii.

Potrivit datelor centralizate 
la Ministerul Construcțiilor 
Industriale, în cele 10 luni ale 
anului a fost executat un vo
lum de lucrări de construcții- 
montaj echivalent cu 84 
la sută din planul anual. 
Cele mai importante avansuri 
le-au obținut colectivele trus
turilor de construcții indus
triale Cluj, Iași și Bacău și 
cele de construcții-montaj Iași 
și trustul pentru montajul u- 
tilajelor chimice-București.

In momentul de față, con
structorii și montorii depun e- 
forturi susținute pentru acce
lerarea ritmului de lucru pe 
șantierele obiectivelor indus
triale și agrozootehnice care 
trebuie să fie puse în funcțiu
ne încă în acest an și se pre
gătesc pentru realizarea, în 
bune condiții, a planului de 
investiții pe 1973.

EL.’J

Redacția și administrația ziarului i Petroșani, strada Republicii Sf. 00, telefon i 1662

mat un lac 
pacitate de 
tri cubi.

artificial, cu o ca- 
un miliard de me

vieții a sporit în© Costul
Elveția, în ultimele 12 luni, cu 
7,3 la sută, s-a anunțat oficial 
la B'erna.

Cele mai afectate au fost 
preturile produselor alimentare, 
ale electricității și încălzirii, 
care au sporit în medie cu a- 
proape 11 la sută.

• Kim Ir Sen, secretar ge
neral al C.C. al Partidului Mun
cii din Coreea, președintele 
Cabinetului de Miniștri al 
R.P.D. Coreene, a primit dele

gația guvernamentală bulgară 
care ia parte la cea de-a 4-a 
sesiune a Comitetului consul
tativ economic, științific și teh
nic bulgaro-coreean — transmi
te agenția ACTC.

• Ministerul Afacerilor Ex
terne al R.D. Vietnam a dat pu
blicității o declarație de pro
test în legătură cu bombarda
mentele efectuate Ia 7 noiem
brie de aviația americană asu
pra capitalei provinciei Dong 
Hol și a numeroase zone po
pulate din provinciile Ouang 
Binh și Nge An din R.D. Viet
nam. Declarația — arată agen
ția VNA — condamnă cu fer
mitate noile acte de agresiune 
și cere guvernului american să

pună neîntîrziat capăt tuturor 
actelor de lezare a suveranită
ții și securității R.D. Vietnam.

• Agenția ACTC- informea
ză că la Phenian au avut loc 
convorbiri între o delegație a 
Partidului Muncii din Coreea, 
în frunte cu Kim Ir Sen, secre
tar general al C.C. al partidu
lui, și o delegație a Partidu
lui Comunist din Spania, în 
frunte cu Santiago Carillo, se
cretar general al partidului. Au 
fost examinate probleme de 
interes comun.

• Pe scena universitară ma
drilenă s-au produs în ultimele 
zile o serie de incidente — pri
mele de la reluare, la începu
tul lunii octombrie, a cursuri
lor. La două universități au fost 
organizate manifestații de pro
test față de măsurile adoptate 
de autorități, în conformitate 
cu legislația excepțională ac
tualmente in vigoare, împo
triva unui număr de cadre di
dactice și studenți. Poliția a 
intervenit pentru a-i dispersa 
pe manifestanți.

0 Luînd cuvîntul în cadrul 
vizitei pe care o face la Skoplie, 
în R.S. Macedonă, președinte
le Tito a abordat unele pro
bleme actuale din activitatea 
Uniunii Comuniștilor. El a 
spus: „A trebuit să luăm mă-

suri pentru ca Uniunea Comu
niștilor să fie capabilă să-și 
exercite rolul ce i se cuvine 
în cadrul dezvoltării noastre 
pe baza autoconducerii. Am 
procedat astfel deoarece con
siderăm ca în perioada de con
struire a socialismului U.C. are 
rolul și importanța primordială".

® Președintele Republicii 
Costa Rica, Jose Figueres Fer
rer, a primit la San Jose pe 
Mircea Nicolaescu, ambasador 
extraordinar șt plenipotențiar 
al Republicii Socialiste Româ
nia în Costa Rica.

Cu acest prilej, a avut loc 
o convorbire 
șurat într-o 
ală.

care s-a desfă- 
atmosferă cordi-

TASS a difuzat
la

• Agenția 
un comunicat cu privire 
vizita în U.R.S.S. a unei dele
gații a Partidului Socialist Bel
gian, condusă de E. Leburton, 
președintele partidului, minis
tru de stat, In convorbirile a- 
vute, părțile au relevat impor
tanța asigurării unei păci trai
nice și a securității pe conti
nentul european, unde, după 
părerea lor, există premisele 
necesare pentru aceasta.

Sub cupola de sticlă a Pala
tului Sporturilor se aflau cei 
peste 600 de delegați la Con
gres, reprezentanți ai partide
lor democratice italiene, pre
cum și oameni ai muncii din 
principalele întreprinderi din 
Genova și din alte orașe in
dustriale ale Italiei.

® In localitatea Wagah, 
de pe teritoriul Pakistanului, 
s-a încheiat, joi, cea de-a noua 
rundă de convorbiri dintre de
legațiile militare ale Indiei și 
Pakistanului pentru delimita
rea liniei de control in Jammu 
și Cașmir — anunță un comu
nicat al Ministerului indian al 
Apărării, reluat de agenția 
Reuter. După cum se știe, pî
nă în prezent nu a fost rea
lizat un acord asupra delimi
tării liniei de control pe o 
suprafață de mai mulți kilo
metri pătrați. Comunicatul Mi
nisterului indian al Apărării 
menționează că cele două de-

O La Genova s-au deschis, 
joi după-amiază, lucrările ce
lui de-al 39-lea Congres 
Partidului Socialist Italian.
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