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CONGRES
Un imperativ în fața 
Centralei cărbunelui

Crearea bazei materiale
a creșterii producției 
de cărbune cocsificabil

Ing. GHEORGHE ILIESCU, director tehnic. 
Centrala cărbunelui Petroșani

Programul de dezvoltare a economiei naționale in etapa 
1971—1975, stabilit prin proiectul de Directive al C.C. al 
P.C.R. prevede creșterea producției de cărbune la 36—38 mi
lioane tone, din care Centralei cărbunelui Petroșani îi re
vine 31 la sută. Se accentuează în mod deosebit necesitatea 
creșterii producției de cărbune cocsificabil. in vederea asi
gurării în măsură mai mare a fabricării cocsului necesar 
siderurgiei, din resurse indigene.

Realizarea dinamicii de producție prevăzută in etapa 
1971—1975 se va obține pe seama dezvoltării capacității de 
producție la minele din vestul bazinului Valea Jiului, care 
exploatează cărbuni cocsificabili : Lupeni și Uricani, pre
cum și prin intrarea in exploatare a zăcămîhtului de căr
bune din cîmpul minier Bărbăteni, în prezent in deschidere.

La nivelul anului 1975, producția minelor Lupeni, Ufi- 
cani și Bărbăteni va fi de 3 200 000 tone, ceea ce reprezintă 
un spor de 35 la sută față de realizările anului 1968, cu un 
ritm mediu anual de creștere de 5,5 la sută.

In acest scop, prin reactualizarea studiilor tehnico-eco- 
nomice elaborate pentru dezvoltarea și menținerea capaci
tăților de producție, s-a preconizat aplicarea unor soluții 
tehnice moderne pentru fluxul tehnologic do producție. 
Astfel, pentru asigurarea capacității de extracție a produc
ției pe verticală se va moderniza procesul extracției la mina 
Uricani prin dotarea puțului nr. 3 principal cu instalație de 
extracție multicablu și schip. Lucrările de amenajare la 
acest puț se află in curs de desfășurare.

La mina Lupeni s-a prevăzut, prin studiul tehnico-eco- 
nomic reactualizat, echiparea puțului nr. 12 cu instalație 
dc extracție cu schip și transportul producției, de la acest 
puț pină la preparația Lupeni. cu benzi do cauciuc de mare 
capacitate. De asemenea, este in curs de experimentare 
transportul pe puțuri oarbe cu descensor elicoidal, urmînd 
ca in funcție dc rezultatele ce se vor obține să se treacă 
la generalizarea sistemului, fapt ce va duce la creșterea 
capacității de transport pe verticală între orizonturile prin
cipale.

In vederea sporirii vitezelor de avansare în lucrările 
dc deschidere — pregătire a zonei de exploatare din flancul 
nordic al minei Uricani. in trimestrul TI al acestui an. s-a 
introdus o combină dc înaintare tip PK—3 M. In 28 de zile 
din luna iunie, cu acest utilaj aflat încă in perioadă de 
experimentare, s-a realizat o avansare de 150 metri, cu un 
randament mediu de 5,63 mc pe post.

Pentru viitorii ani se prevede extinderea gradului de 
mecanizare la complexul de operații de tăiere-incărcare a 
cărbunelui și sterilului in lucrările miniere de înaintare,
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VALEA JIULUI ÎNTÎMPINĂ
CONGRESUL PARTIDULUI

MINERII DIN LUPENI RAPORTEAZĂ 
ȘAPTE LUNI

Ieri dimineață, de la Lu
peni redacția a fost înștiin
țată despre un succes deose
bit repurtat de colectivul ce
lei mai mari exploatări mi
niere din bazin in cinstea 
Congresului al X-lea al parti
dului și aniversării unui sfert 
de veac cJe la eliberarea pa
triei. In ziua de 24 iulie, mi
nerii Lupeniului, avînd în 
frunte comuniștii, au îndepli
nit sarcinile de plan la ex
tragerea cărbunelui pe 7 luni 
ale acestui an. Rod al între
cerii socialiste de o amploare 
și o vigoare fără precedent 
în istoria colectivului, al stră
daniei și priceperii harnici
lor mineri lupeneni în folo
sirea la capacitate a moder
nelor utilaje cu care le sînt 
dotate din abundență locurile 
de muncă — din marile aba
taje frontale ale minei a fost 
extrasă peste plan, în perioa
da 1 ianuarie — 25 iulie, res
pectabila cantitate de cărbu
ne ce se cifrează Ia 33 132 to
ne. Doar 1 868 de tone de căr
bune le-au mal rămas de ex
tras minerilor din Lupeni 
peste plan pînă vor întregi 
cifra de 35 000 tone — între
gul angajament luat pînă la 
Congres.

Un aspect 
de remarcat, 
rea acestui 
țial la extracția 
cocsificabil, îl constituie fap
tul că el arc la bază crește-

calitativ demn 
privind obține- 
spor substan- 

cărbunelui

rea productivității
Astfel, productivitatea mun
cii pe exploatare a crescut, 
în cele șase luni trecute, la 
1 675 kg cărbune pe post, fi
ind superioară cu 72 kg/post 
sarcinei de plan. Temelia 
trainică a randamentelor 
înalte din abataje au con
stituit-o vitezele mari de a- 
vansare, obținute în special 
la fronturile unde extrage
rea cărbunelui se face cu tă
iere și încărcare mecanizată. 
De pildă, Ja cele două aba
taje frontale din stratul 5, 
blocul IV și stratul 15, blo
cul VI, în care a fost intro
dusă cite o combină de ti
pul 2 K 52 m, viteza medie 
de avansare a atins 33 metri 
lunar și se scontează să se 
ajungă într-un viitor apro
piat la 40 de metri pe lună, 
printr-o nouă organizare a 
operațiunilor miniere la fron
tul de abataj la care lu
crează intens în prezent teh
nicienii minei.

La succesele repurtate în 
depășirea sarcinilor de plan 
la extracția cărbunelui, prin- 
tr-o productivitate in conti
nuă creștere, colectivul minei 
Lupeni a adăugat, totodată, 
pe cele obținute în reduce
rea prețului de cost și, pe a- 
ceastă cale, în obținerea de 
economii, do beneficii. Prețul 
do cost al cărbunelui dat din 
abataje în cele șase luni tre
cute a fost redus cu 1,14 lei

pe tonă, față de cit era pla
nificat, obținindu-se un be
neficiu de 1 200 000 Ici.

Graficele de urmărire a 
realizărilor, panoul fruntași
lor poartă înscrise la loc de 
vază numele colectivelor, ale 
oamenilor, care au contribu
ția cea mai prețioasă la rea
lizările minei Lupeni, reali
zări cu adevărat demne de 
titlul de colectiv deținător al 
prestigiosului steag de între
prindere fruntașă pe ramură. 
Colectivul raionului II din 
zona a IlI-a s-a evidențiat 
prin cele 8 753 tone de căr
bune date peste plan în se
mestrul I, colectivul raionu
lui III din zona I-a cu 5 721 
de tone iar colectivul raio- 
.nului II din zona a Il-a cu 
4 329 tone. Din cadrul aces
tui ultim raion au dat un 
puternic sprijin realizărilor 
minei brigăzile conduse de 
frontaliștii Vasile Caila (+ 
3 909 tone). Petre Constantin 
(4- 3 040 tone). Andrei Ciuciu 
(4-1 035 tone), Mihai Blaga 
C-f 1 892 tone). Androne Gru- 
măzescu (+1 232 tone) și al
ții iar din raionul I al zonei 
a IlI-a loan Marian (4- 1283 
tone) și Cristian Pompei cu 
1 062 tone extrase peste plan 
în acest an, cu angajamentele 
luate în cinstea Congresului 
partidului realizate și depă
șite de fiecare din aceste 
harnice brigăzi.

I. BĂLAN

Ne allăm la unul din punc
tele de lucru ale șantierului 
de construcții din Lupeni; 
Școala generală din Bărbă
teni. E ora 18, ora terminării 
programului de lucru. Con
structorii nu se încumetă să 
plece, toii cel peste 20 de oa
meni rămln pe „poziție'' : pe 
schele, 
terasă, 
mortar 
smoală 
necontenit, constructorii se în
trec unii pe alfii în minui- 
rea mistriei, dreptarului, ma
șinii de frecai mozaic, In tur
narea și întinderea substanței 
izolările pe acoperișul plai al 
clădirii. Echipa de zidari, con
dusă de Tudor Sandu, execută 
ultimele finisări la fajada nou
lui local, creează din mortar 
linii geomelrice, scoale din 
banalul „mahăr" frumuseți ne
bănuite, izolatorii din echipa 
lui Dumitru Pire Iu aștern 
smoala pe acoperiș ca pe un 
Impermeabil imens împotriva 
„viciilor" naturii șl în semn 
că încă un obiectiv a lost ter
minat, iar echipa de mozai
cari, in fruntea căreia se află 
Gheorghe Moșneag, freacă 
pietricelele de pe coridoare, 
le dă lustru pînă devin ceea 
ce numim at it de obișnuit și 
laconic mozaic.

După ce ultimele cantități 
din materialul preparat se a- 
daugă celor ce au dat contur 
celei mai impunătoare, mai 
frumoase și mai utile clădiri 
din Bărbăleni, constructorii 
lasă lucrul pentru a doua zi.

Pînă ortacii își string unel
tele, zidarul șef de echipă Tu
dor Sandu mă duce in „recu
noaștere" prin fiecare din în
căperile viitoarei școli. Sălile 
de clasă, în număr de opt, se 
succed. Toate sini la fel de 
moderne, la fel de spațioase. 
Mergem mai departe. Deocam
dată pe uși nu există etiche
te, dar din explicațiile pe ca
re ni le dă șeful de echipă 
aflăm deslinafia fiecărei încă
peri.

— Aici va fi laboratorul, 
aici atelierul, aici dispensa
rul, aici biblioteca, aici ate
lierul foto, iar acestea sînt bi
rourile.

Amănuntele nu mai conte
nesc. Reținem ceea ce ni se 
pare mai semnificativ: noul 
obiectiv avea, initial, terme
nul de prădare la 15 august. 
Constructorii lupeneni s-au 
angajat să termine noua școa
lă din Bărbăteni cu 15 zile 
mai devreme.' Și s-au ținut de 
cuvînl. Organlzlndu-și mai bi
ne lucrul, aplicind metode a- 
vansate de muncă, dintre ca
re refine atenția metoda lu
crului în lanț, au reușit să ter
mine la timp clădirea în care, 
la 15 septembrie, copiii din

Petru BREBEN

in sălile de clasă, pe 
in fața l rocurilor cu 
sau a 
topită.

cazonelor cu 
Intr-un iureș
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Localitățile Văii Jiului 
în întrecere pentru frumos

Interviu cu tovarășul TRAIAN BLAJ, 
prim-vicepreședinte al Consiliului popular municipal

cu fiecare zi, mar-Sintem, 
torii transformărilor înnoitoa
re ce-și lasă amprenta pe în
treaga față a țării. Ne bucu
răm cînd vedem cum în jurul 
nostru totul respiră frumusețe 
și curățenie. Frumusețe și cu
rățenie respiră din abundență 
și municipiul nostru. In aceste 
zile gospodarii localităților Văii 
Jiului se întrec pașnic într-o 
acțiune devenită tradițională de 
cițiva ani încoace — de a da 
cea mai veselă și îngrijită față 
urbei în care trăiesc și mun
cesc.

Pe această temă am avut o 
convorbire cu tovarășul Traian 
Blaj, prim-vicepreședinte al 
Consiliului popular municipal.

ÎNTREBARE : In cinstea 
Congresului al X-lea al parti
dului, a sărbătoririi unui sfert 
de veac de la eliberare și a a- 
inversării a 40 de ani de la 
eroicele lupte ale minerilor de 
la Lupeni, în a doua jumătate 
a lunii martie a. c., Consiliul 
popular al orașului Lupeni a 
lansat o chemare la întrecere 
către toate consiliile populare 
din Valea Jiului pentru cel

mai frumos, mai îngrijit și mai 
bine gospodărit oraș. In ce sta
diu se află întrecerea ?

RĂSPUNS : Chemarea la în
trecere lansată de Consiliul 
popular al orașului Lupeni a 
găsit larg ecou în toate loca
litățile Văii Jiului. Drept urma
re, s-a trecut imediat la ac
țiune. Entuziasmați de această 
chemare, interesați ca localita- - 
tea lor să fie cea mai frumoa
să, cea mai bine gospodărită, i 
locuitorii orașelor Petroșani, • 
Lupeni, Vulcan, Petrila și U- 
ricani au participat în număr 
mare la toate acțiunile organi
zate de consiliile populare, e- 
fectuînd mii de ore de muncă 
patriotică. Stadiul în care se 
află întrecerea este destul do 
avansat. De altfel, aș vrea să 
arăt, pentru a fi în atenția tu
turor consiliilor populare, că, în 
cinstea celor trei sărbători pe 
care le întîmpină nu peste mult 
timp Valea Jiului, se încheie 
etapa a Il-a a întrecerii de ca
re vorbim, etapă definitorie în 
stabilirea clasamentului locali
tăților din municipiul nostru.

î : Știm că fiecare localitate

a avut planul său de acțiune, 
care a cuprins obiectivele ce 
urmau a fi realizate. Ce lucrări 
mai importante au fost . deja 
finalizate, ce lucrări sînt în 
curs de terminare, în ce direc
ție mai trebuie impulsionat ?

R : S-au efectuat lucruri fru
moase. In Petroșani, de pildă, 
s-a efectuat modernizarea și în
frumusețarea străzii Republicii, 
s-au montat două panouri in
dicatoare in Piața Victoriei, în 
fața Casei de cultură a fost ri
dicată o impresionantă lucrare 
de artă: in fază aproape finală 
se află zona verde din fața se
diului Comitetului municipal de 
partid și cabana de la Peștera 
Bolii. La această din urmă lu
crare și, mai ales, la ‘termina
rea microcomplexului sportiv 
pentru copii din spatele cartie
rului Carpați, este necesară ac
celerarea ritmului de execuție. 
Și în celelalte localități există 
lucrări avansate, ca și lucrări 
oarecum rămase în urmă.

I : Cum sînt sprijinite acțiu
nile întreprinse de consiliile 
populare de către cetățeni, de 
către întreprinderi și instituții ?

R : De către unii cetățeni — 
cu mult entuziasm. Do către 
alții însă... De asemenea, unele 
întreprinderi trebuie să dea mai 
mult sprijin, așa după cum s-au 
angajat prin planul de acțiune. 
Tot aici aș vrea să arăt că, 
timpul fiind prielnic, este ne
cesară finisarea zonelor verzi 
prin cosirea ierbii și plivirea 
florilor, iar în comune să se 
treacă la cositul ierbii de pe 
șanțuri, la repararea ulițelor și 
a podețelor.

î : înfrumusețarea și buna

Dumitru GHEONEA
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Coordonate

/fasa'i» Mur^u Dragostea de adincuri
< a in toate părțile acestor 

pl uri oamenii nu sini la fel 
ii-, interiorul lor. La Lupeni 
in au o trăsătură comună 
atît de pregnantă incit ori 
cv cine te-ai intilni și ori 
unde, dacă face parte din 
comunitatea LupeniJor îl re
cunoști. Trăsătura aceasta 
comună se definește simplu : 
dragostea de adincuri. Tradi
ția asta a dragostei de adin
curi curge pare-se din vre
muri imemorabile. Fiindcă 
nu sînt doar adîncurile minei 
ci ale vieții însăși, ale istori
ei acestui popor — adincuri

mioritice, care au dat nu o 
dată piscuri de genialitate. 

...La Lupeni in orașul aces
ta care în decurs de cîteva 
decenii a ajuns la aproape 
40 000 de locuitori, am stat de 
vorbă cu zeci de oameni de 
diferite vîrste. In toți am re
cunoscut dragostea de 
adincuri.

— Am intrat in mină la 
13 ani — îmi spunea mine
rul pensionar Vasile Feher. 
Mă atrăgeau adîncurile. Pri
veam la minerii mai bătrini 
cu un fel de admirație. Mă 
lăudam prietenilor că am in-

trat in mină, deși nu intrasem. 
Lucram la suprafață. Mă 
mînjeam însă cu cărbune ca 

să fiu mai convingător în fața 
prietenilor. Așa era pe vre
mea mea. In fața minerilor 
stăteam drepți.

Și bineînțeles că visul î s-a 
împlinit tinărului Feher. Cu 
m'iltă greutate dar i s-a îm
plinit. Azi e pensionar dar 
dorul de adine il urmărește și 
azi. Nu numai pe el. Pe toți 
cei peste 2 550 de pensionari 
ai Lupeniului. Și pe Wiliam 
Szuder și pe Aron Cristea și

Poate atunci cînd fac piața, 
cînd joacă table la umbra 
dulce a copacilor tineri — 
gindurile lor nu sînt Ia table, 
nu sînt la piața abundentă 
de la care tîrguiesc, ci acolo, 
în dragostea lor mare, în 
adîncurile minei.

...Privesc din biroul secreta
rului comitetului P.C.R. al 
exploatării irfiniere Lupeni. 
Privesc .pe fereastră, în curte. 
Zeci de vagonete încărcate 
vin din adincuri, zeci de va- 
goncte goale pleacă spre 
adincuri. Adincuri, adincuri...

De undeva din acest parc

imens de vagonete se disting 
micile „tramvaie" vopsite în 
dungi care îi însoțesc pe mi
nări în adincuri sau ii aduc 
Ia suprafață...

Mai tîrziu, „tramvaiele" se 
vor umple de oameni. Vor 
ieși din șut minerii.

...Nava Apollo 11 vine din 
adincuri lunare exact la ora 
cînd pe bunul nostru pămint, 
bătrânii Vasile Feher visează 
să mai intre o dată în mină 
și să-i spună simplu : „La 
revedere, dragostea mea din 

inima țării".

Oameni și destine în Valea Jiului.

(Reportaj cu două generații de stîncă)

...După-amiaza unei zile de iulie. M.Z.-ul demarează 
nervos pe una din curbele șoselei. Aici, la kilometrul 12, 
două lucruri îmi atrag repede atenția: firma canionului 
Polatiște, pe care citesc: Șantierul național al tineretului 
Bumbești — Livezeni iar in dreapta cantonului zăresc o 
stincă pe care bănuiesc că literele trase cu vopsea roșie, 
galbenă, albastră și albă vorbesc de numele unor oameni. 
O Irină puternică. Traversez calea ferată, la cabană.

Munții transpiră liniște deplină, ancestrală. Este ceva 
dinamic Jn împrejurimea pietrei care mă domină — și-n lipsa 
băieților decorul muntelui înfiorează. Ii strig în gind și 
dinspre stînca albită de ploile și viaturile anotimpurilor vine, 
ca dinlr-o desime de cosmos ecoul corului de bărbați clnllnd 
„hei-rup"-ul cunoscut. Nu, băieții nu au plecat, ci au coborît 
numai, pînă în numele lor pe care le poartă și pe care le-au 
înfrățit cu duritatea de stincă — simbol de permanentizare a 
tinereții care s-a vrut și se vrea contemporană cu vîrstele 
țării.

— Noroc bun băieți ai Văii I
— Heeci — rup!
Te intimidează optimismul și dorința acestor tineri. In- 

: terviul jl încep emoționat și In momentul acela șuieratul 
unei locomotive care'curgea din tunel îmi pare o despicare 
de piatră masivă, atunci cînd ea, piatra, asemenea unui 
fruct copt, sau unui ou, se dezghioacă și lasă să cadă din ea 
clipa. Și clipa, la întîlnirea cu retina are chip de cărbune, 
de seîndură, de saci cu făină și lingouri metalice. Da, în clipa 
declanșării interviului am sentimentul că acești băieți minu
nați nu iac altceva cu tlrnăcoapele și cu hîrlefele lor decît 
să dea la o parte coaja acestui fruct (sau ou) care este 
pămîntul, spre a slobozi din el mirabila sămință — clipa; 
da, ei descoperă timpul; și e urt timp aproape arheologic. 
Doamne, cîl belșug de timp în lutul acestui colț de țară I

— După cile vad serfs pe stincă, ești...
— Ion Cugereanu, student la Universitatea din Craiova.
— Ce le-a determinat să vii la Bumbești — Livezeni ?
— Deși tînăr, eu pînă aici tiu am făcut parte din nici o 

generație. Iată: generațiile Bumbești — Livezeni — '-18, 
Salva Vișeu, Agnita Botorca, Galați, Porțile de Pier... Dar eu ?

— Spune tu, care ai acest nume, crezi în dragoste ?
— Cum, ceea ce fac eu nu e un poem de dragoste ? între

barea mi se pare inutilă. — „E-un curcubeu deasupra sufle
tului meu..."

— Lucică lonescu, de ce „numele tău e alb ?
— Ați ascultat vreodată, — dar ta lumina zilei! — ste

lele ? Ei bine, la un moment dat, de alîla rotire ele devin 
albe. Asta e tot.

— Ești poet, pare-se.
— „Ce tînăr sînt, m-aș dărui cu-niioraie..."■, Rilke.
— Constantin Manea, sînt elev la Liceul din Petroșani... 

\ ăd, dar spune-mi de ce numele tău e roșu "de parcă 
a-i fi stors in el toți macii cîmpiei dunărene din care te-au 
adus părinții ?

— Student la istorie, la Universitatea din Craiova, sînt 
convins că istoria poporului meu este înfăptuită la vremea 
de pirguire a soarelui aceșla în care neamul meu crede de 
milenii.

— Galbenul ?
— Oh, nu sînt eu galbenul lot, sini numai un firicel din 

galbenul pînzei pe care o țese mama, în toiul verii, acolo, in 
Bărăganul natal care mi-a zis Petre Teodor.

— Dar tu, Coslică Beștea, pentru ce ți-ai inlăldurat nu
mele in albastrul acesta așa de limpede ?

— Iubesc zarea. Părinții mei sînt de aici, din munți. Nu 
vreau să duc peste lume decîl bătaia acestor aripi de vultur 
carpatin.

George FLEANCU

< Continuare in pag. a !-a

hunedorene Drumurile luminii
Deva este despărțită de Valea Jiului printr-o 

distanță de circa o sută de kilometri, dar oamenii 
au căutat din totdeauna să ridice această „barie
ră" a distanței și să apropie cele două locuri în 
interesul general. Cu vreo 100 de ani in urmă, 
meșterii deschizători de drumuri în tehnica mo
dernă au „croit calea ferată Simeria—Petroșani, 
completînd potecile și drumurile de altă dată cu 
o importantă arteră de circulație. A fost un 
mare succes pe linie economică și socială dar 
vreme îndelungată poporul n-a primit de la 
această izbîndă decîl fărîmiturile rămase de la 
ospățul capitaliștilor. Era timpul cînd exploata
torii roiau in jurul cărbunelui din Valea Jiului 
ca trîntorii pe lingă stupul cu miere. Si cum era 
de așteptai, pe șinele de ller s-a scurs mult căr
bune stropit cu sudoare și singe de miner. Rind 
pe rind istoria a lost obligată să înregistreze și 
alte fapte dar cele mai semnificative se consem
nează in istoria modernă a țării pe care poporul, 
a scris-o în ultimul pătrar de secol. Șoseaua 
care leagă Deva de Valea Jiului e acum o curea 
de asfalt, care a fost croită In anii noștri, iar 
pe drumul de Her se văd tot mai multe locomo
tive moderne fălirile iii țară.

Drumurile au fost și vor rămine încă im
portante punți de legătură intre locuri și oameni 
dar Valea Jiului și Deva nu se întîlnesc numai 
pe traiectoria unei artere de circulație. Ca doi buni 
prieteni își dau mina șl conlucrează tacit, dar

fructuos pentru progres Din această conlu
crare coordonată armonios se nasc mereu noi fire 

^le legături economice și sociale intre cele două 
așezări. Mai multi ani la rind, Deva a primit 
cantități însemnate de energie și lumină electri
că de la Paroșeni. Acum Deva se pregătește să-și 
achite „datoria". Dincolo de dealul cetății, acolo 
unde se ailă salul Mintia, constructorii lăuresc 
un important obiectiv energetici. Mureșul a 
„îngenunchial" supus in fața puterii omului și 
trebuie să-și schimbe drumul pentru a asigura 
apă noului obiectiv energetic. Cîmpul împrejmu
it de dealuri cu păduri a cedat loc pentru silu
ete industriale .

Documentele vremii anunță cu grai scris că 
in anul 1938 sistemul energetic al României — 
■dacă se putea numi sistem - a furnizat 1,13 
miliarde kilowați/oră de energie electrică. Pînă in 
anul 1971 la centrala de la Deva vor intra in 
funcțiune J grupuri energetice de 210 megawați 
fiecare. Numai aceste agregate vor pompa in 

-sistemul energetic al țării peste 5 miliarde kilo
wați oră de energie electrică anual.

Ar fi de prisos să mai recurgem la alte com- 
paralii pentru a ilustra marele progres pe care 
țara l-a înregistrat pe drumul luminii.

Pentru Deva și \ alea Jiului merită subliniere
A. POPESCU

pe

S Continuare în pug. a 3-ao-<
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Apărarea avutului obștesc, 
datorie individuală și colectivă

In acțiune* de combatere a 
înfr»cț»«nismului in țar» Miaț- 
tiă, un accent deosebit se pu
ne f»e latura s» preventivă, 
t'ăularea de noi forme și pro
cedee de prevenire a infrac
țiunilor a dexenit axi o prac
tică eficientă.

Realizarea prevenirii la un 
nivel care si influențele și si 
determine reducere* treptat* 

evidentă a infr»< ționismu- 
lui face parte din politica de 
riot a țării noastre. Documen
tele dc partid și de stat. ba
zate pe o analiză profund 
•.Otnțifică. trasează o linie pre- 
< isă de urmat, indică metode 
ți măsuri concrete de comba
tere a infracționismului prin 
prevenire.

Există hotăriri si documente 
care angajează ’•ăspunderi și 
•arcini concrete atit pentru oi- 
* anele dc urmărire penală cit 
ți pentru alți factori din între
prinderi. instituții și orcaniza- 
ții obștești pentru asigurarea 
integrității avutului obștesc. 
Multe din aceste sarcini au 
un caracter organizatoric și se 
pot realiza de către conduce
rile întreprinderilor, instituții
lor și organizațiilor obștești. 
Dar nu întotdeauna aceste sar
cini fi preocupă pe toți factorii 
dc răspundere.

Un control recent efectuat 
dc organele noastre de miliție 
asupra modului cum sint păzi
te, depozitate și gestionate tai
nurile materiale 
de construcții și la 
ploatări miniere 
Jiului, scoate in ex idenți 
și grave nereguli care au pro
dus sau sint de natură să pro-

Maior 1OAN CHELARl'. 
setul serviciului miliției municipiului Petroșani

la șantierele 
unele cx- 

din Valea 
multe

ducă serioase pagube ax utului 
obștesc. Dintre cele mai frec
vente ademenea nereguli amin
tesc : o slabi preocupare pentru 
asigurarea condițiilor de depo
zitare și pază a materialelor și 
fn jrpecial a celor supuse mai 
ușor alterării sau degradării 
și încălcarea flagrantă a nor
melor legale privind gestiona
rea bunurilor materiale. Pen
tru edificare să redăm cîteva 
din cele mai semnificative as
pecte intilnite :

In cadrul șantierului I.L.H.S.. 
depozitul Blrbâteni, lotul „Va
lea de Pești*' punctul de lu
cru numit ..stația de filtrare", 
predomină o adevărată dezor
dine în modul de păstrare și 
depozitare a materialelor, nu 
sint asigurate condiții minime 
de păstrare .și pază, din care 
cauză însemnate cantități de 
cărămidă și ciment s-au dete
riorat. Lipsuri foarte grave s-au 
constatat și in cadrul subuni
tăților aparținind de Grupul de 
șantiere nr. 2 ..Valea Jiului" și 
T.C.M.M. La depozitul central 
Livezeni. o mare cantitate de 
materiale de instalații sanitaro 
si electrice sint depozitate afa
ră in totală dezordine, neprote
jate impotrixa intemperiilor. 
Paza pe timpul zilei nu este 
asigurată. încăperile depozitu
lui sînt sparte, iar din cauza 
defecțiunilor sistemul de ilu
minat nu funcționează.

De asemenea, la depozitul de 
tranzit, la magaziile de mate-

riale, la stafia de betoane

Puțul auxiliar de Ia Paroșeni.

I* punctele d* lucru »i'*r|inind 
de Șantierul nr. 2 construcții 
Fetril* lipse.se împrejmuirile 

p*z*. ușile și geamurile în
căperilor sînt sparte. Din cau- 
z* condițiilor improprii de 
pozitare o mare cantitate 
ciment din cele aproape 80 
ne depozitate in magazia 
pe malul Jiului s-a alterat. 
Șantierul nr. 3 construcții Vul
can peste o cantitate dc circa 
150 000 tone cărămidă s-a des
cărcat balast, situație care 
duce la distrugerea acestei că
rămizi.

in perimetrul lotului T.C.M.M. 
puțul de est Petrila și Ia Io
tul E.M. Lonca materialele de 
construcții sînt neîmprejniuitc 
și nepăzite. Lotul T.C.M.M. Lo- 
nea a primit spre montare 
două celule U.M.B. și cu toate 
<?ă in evidență figurează ca 
montate in mină, ele se găsesc 
și in momentul de față la su
prafață si, nefiind asigurate cu 
pază, au fost descompletate de 
unele piese. Risipa de materia
le determinată de nerespccta- 
rea normelor privind depozita
rea, manipularea și transportul 
este prezentă peste tot.

Din analiza modului cum se 
justifică aceste mari pierderi 
de materiale determinate in 
general de o proastă gospodă
rire precum și de existența 
unor însemnate plusuri consta
tate îndeosebi in gestiunea u- 
nităților aparținind Centralei 
cărbunelui Petroșani, se poate 
ajunge foarte lesne 
tarea unor încălcări 
ale normelor legate 
nare, lată cîteva 
la EJ\I. Vulcan se

de- 
«le 
to- 
de 
La

la consta- 
nepermise 
de gestio- 
exeniple : 

_ _____ _____ constată 
plusuri la piese de schimb și 
produse laminate în valoare de 
32 142 Ici, la material lemnos 
de 51 187 lei, iar la EAI. Ani- 
noasa plusuri Ia materiale de 
pesle 50 000 Iei. Asemenea plu
suri de materiale se constată 
și la celelalte exploatări mi
niere. Cum se explică aceste 
plusuri in gestiuni in condi
țiile in care risipa și proasta 
gospodărire își dau mina a- 
proape peste tot ?! Din relată
rile gestionarilor acestor bunuri 
rezultă foarte clar că scăde
rea materialelor date în con-

i
I

I
I

I
I

I

suni se face în general pe baza 
..cuvjntului de onoare" al ges
tionarului și nu pe baza canti
tăților reale distribuite din 
gestiune. De Ia locul de depo
zitare la punctele de lucru, 
materialele se transportă in 
multe cazuri fără acte de în
soțire iar seara se întocmesc și 
se confirmă bonurile de mate
riale. In cazul cind și după 
acest sistem practicat apar di
ferențe. la sfîrșîtul lunii sînt 
conxocați maiștrii care întoc
mesc bonuri de materiale și în 
felul acesta situația de gestiu
ne se echilibrează.

Acest sistem este intilnit nu 
numai in construcții ci și în 
exploatările miniere și de aici 
porțile sînt larg deschise pen
tru cei care xor să se înfrupte 
din avutul obștesc, ( inland, 
măsurătoarea, numărarea de
vin mijloace „depășite" pentru 
gestionari, iar risipa și lipsa 
de grijă față de avutul ob
ștesc o noțiune teoretică și 
abstractă.

Înseninate cantități de mate
riale se scot din depozite și 
magazii fără o analiză judi
cioasă, producîndu-sc pierderi 
prin transport, manipularea și 
scoaterea lor de sub pază. Este 
cunoscut faptul că zilnic con
ducătorii acestor întreprinderi, 
toți factorii de răspundere sint 
x ăzuți în șantiere și în punc
tele de lucru, interesîndu-se 
de soarta producției. Cu atit 
mai mult apare inexplicabil 
faptul cum aceste încălcări și 
ilegalități cu adinei implicații 
asupra procesului de produc
ție și prețului de cost nu sînt 
observate. Se pare că multe 
din aceste anomalii sînt atît de 
frecvent intilnite incit sînt pri
vite ca legale și normale.

Fără să diminuăm cu nimic 
rolul, sarcinile și răspunderea 
organelor noastre de miliție 
pentru apărarea avutului ob
ștesc rezultate din documen
tele de partid și de stat, trer 
bu ie subliniat faptul că asigu
rarea unui climat de legalita
te in general este determinat 
in primul rind de acele măsuri 
menite să facă imposibilă 
frustrarea avutului obștesc. Nu 
trebuie uitat faptul că apăra
rea avutului obștesc este o 
sarcină a fiecărui om cinstit, 
dar in primul rind — o sar
cină de mare responsabilitate 
a factorilor de răspundere — 
a conducătorilor.

Interviu cu amintirile
+ Urmare din pag. 1

Băieți, aici, în munții Jiului am slat de vorbă cu numele 
voastre. M-au întrebat ce mai faceți și le-am dat de veste 
că voi — toți — le șemănați culorile pe Valea Carasului și 
le-am mai spus că ele clocotesc în furnalele Hunedoarei ori 
în minele Văii, le-am mai spus că multi dintre voi, în vara 
aceasta ați dat jos de pe obraz prima cenușă care a mijii pe 
fețele voastre sub care sîngele acela roșu, roșu, roșu arde ca 
o vîlvălaie. Băieți, dar a trecut apoi încă un tren și ochii mecani
cului, amestecați cu vapori și fum de cărbune, v-au aburit 
stînca pe care trăiește numele vostru. Mecanicul m-a văzut 
cu creionul in mină și m-a rugat să scriu în numele lui 
Bumbeșli — Livezeni '48 că valea se numește azi Defileul 
tineretului. Din goana locomotivei l-am întrebat unde merge, 
și atîla am mai apucat să aud : cuvintele. Turnu Severin, Sla
tina, Pitești...

— Acolo mă înlîlnesc cu foștii mei colegi de brigadă 
din '48. Spuneți numelor de acolo, din partea acelui fierbinte 
și entuziast '48, noroc bun I

In acea după-amiaz.ă am plecat, băieți, de lingă st i nea 
numelor voastre convins fiind că ne vom revedea aici nu 
pesle 'multă vreme. Din șosea numele voastre tăcuseră pe 
stîncă un decor uluitor de frumos, în cromatica entuziasmu
lui generațiilor voastre : roșu, galben și albastru.

— Noroc bun, băieți ai Văiil

I

Fabrica de brichete Coroești.

Lipsă 
de fonduri M a i

sau
de interes ?
Sintem în plin sezon tu

ristic, în plină vară cind ca
nicula își face de cap tri- 
mițindu-ne, duminica, să 
căutăm tot mai nerăbdători 
răcoare sub „umbrela" unui 
brad, sau la marginea unui 
pirîiaș dc murite. O dală cu 
noi, numeroși turiști străini 
bat la ușile agenției de tu
rism sau a întreprinderii ce 
tutelează cabanele, din Pe
troșani, in dorința de a se 
informa unde și în ce condi
ții pot petrece un sfirșit de 
săptămină, in imprcjurimile 
municipiului.

Trebuie să mărturisim că 
primul contact al turiștilor, 
cu rețeaua de informare, le 
dă--acestora dreptul să se
declare dezamăgiți. Agenția 
O.N.T.. ascunsă intr-un colț 
din- Piața Victoriei, e greu 
de găsit. Cît privește sediul 
I.J.B.C. subunitatea Petroșani 
aceasta se află (grație pro
prietarului clădirii T.A.P.L. 
Petroșani care a început in 
urmă eu circa patru luni re
pararea localului), intr-o sta
re deplorabilă. Din cele doua • 
birouri dc care dispune,. 
I.J.B.C.-ul nu poate folosi 
decit unul singur, in care 
reparațiile au fost sistate ..la 
jumătatea drumului'. Pla
fonul de abia se mai spriji
nă pe scheletul de lemn pu
tred. Salariații unității dau 
relații vizitatorilor stînjeniți 
și unii și alții dc materialele 
de construcții (saci de ci
ment. pompe dc zugrav și 
altele) uitate de echipele 
care s-au ocupat de repara
ții, in acest birou „Dacă se
diul arată astfel, tuni arată 

■oare cabanele" — se întrea
bă pe bună dreptate vizita

torii. mulți dintre ei făcind 
';cale întoarsă, dezamăgiți.

Aflăm că T.A.P.L.-ul 
''mai continuă lucrarea 
Sipsă de fonduri. Oare 
%ă fie?

p e n i r

nu 
clin 
așa

Programul vast do dezvolta
re complexă a economiei na
ționale fundamentat științific 
in Tezele C.C. al P.C.R. și 
proiectul de /Directive al Con
gresului al X-lea al partidului, 
prevede printre altele îmbună
tățirea aprovizionării popu
lației cu combustibili solizi. 
Concomitent se va înlocui trep
tat lemnul dc foc. material 
destinat a se valorifica intr-un 
mod superior in producția in
dustrială. Necesarul dc com
bustibil pentru populație poate 
fi acoperit printr-o valorifica
re eficientă a cărbunilor ener
getici și în primul rind a 
granulației fine pentru caic, 
in moQientul de față, -nu exis
tă debușeu. Dacă analizăm a- 
ceastă problemă pe plan mon
dial vom constata că datorită 
mecanizării tot mai accentua
te a lucrărilor miniere, pro
porția dc material fin in căr
bunele extras este în continuă 
creștere. Acest lucru il consta
tăm și la minele din Valea 
Jiului. în aceste 
instalațiilor de preparare 
prelucrare a cărbunilor le re
vin sarcini deosebit de impor
tante. Li se cere desfacerea a- 
ccstui sort de material fin pe 
dc o parte cît și dc a satisface 
populația cu combustibil pe de 
altă parte. .

Realizarea acestui deziderat 
constă in extinderea produc
ției de brichete din huilă, 
cărbune Utun și lignit. Astfel, în 
anii viitori se prevede eons-

condițiuni
Și

De la Havana la Varadero
I

MOTTO
„Cuba, tierra hermosa caliente" (Cuba, pă- 

mint frumos, fierbinte).
Dintr-un cîntec popular cubanez.

Există o porțiune a coastei de nord a Cubei intre Havana 
.și Varadero care prin tradiție s-a convertit intr-un paradis al 
țarismului, intr-o zonă care exercită o atracție irezistibilă 
pentru orice om care iubește marea, soarele, liniștea și frumo
sul. Pentru a întră în acest imperiu al plăcerii și destinderii 
trebuie negreșit să pornești din Havana spre Via Monumen
tal și apoi pe Via Blanca, arteră de asfalt cu șase culoare care 
te duce negreșit pe o lungime de 140 kilometri spre punctul ter
minus : Varadero.

Poate că nu aș fi scris despre această porțiune a litora
lului de nord dacă mutațiile înregistrate in ultimii ani în 
condiția Cubei — toate acestea sub semnul prefacerilor revo
luționare — nu ar fi schimbat radical destinația a tot ceea 
ce mina omului a clădit aici de-a lungul anilor. Celor ce au 
jinduit multă Vreme acest paradis, celor care fără discuție au 
meritat și merită din plin odihna, le-au fost dăruite nu nu
mai \ilele și hotelele, piscinele și locurile de distracție, dar 
mai ales bucuria de a gusta din întinderea nemăsurată a ocea
nului, ou plaja sa minunată. Tocmai aceste schimbări radicale 
5n soarta paradisului turistic ce se întinde între Havana și 
Varadero m-au îndemnat să aștern pe hirtie cîteva impresii 
culese intr-o călătorie de duminică spre locurile atît de frec
ventate mai ales in timpul verii.

Intrarea pe Via Monumental se face traversind marele 
tune] croit pe sub Bahia de Ilabana (Golful Havanei), o lu
crare impresionantă care a costat ■ iteva zeci dc milioane de 
dolari și care scurtează cu cițiva kilometri drumul spre Via 
Bianca. La ieșirea din tunel, citeva praguri din beton obli
gă pe automobiliști să încetineze viteza la maxim ; cabine din 
sticlă înșirate de-a curmezișul autostrăzii serveau odinioară 
de adăpost pentru taxatorii care luau „vama" tuturor auto
vehiculelor care treceau prin tunel. Acum trecerea este gra
tuită. In locul taxatorilor, fetișcane frumoase în uniforma mi
liției salută cu 
srle plaje.

După acest 
ieijtc și această 
de tufele verzi 
dc o parte și de alta a Viei Monumental. Ne aflăm in zona 
denumită Cordonul Havanei, zona agricolă din jurul capitalei 
al cărei act de naștere s-a scris pentru prima oară in 19G7. 
Panglica dc asfalt se ondulează peste colinele care separă 
Cordonul de ghirlanda dc stațiuni balneare care încep la 
kilometrul 20 o dată cu localitatea Tararâ. Aici, vilele cochete, 
care altă dată serveau distracției și plăcerilor milionarilor, 
găzduiesc arum mii de studenți de )a Universitatea din Ha
vana cărora puterea revoluționară le oferă, printre atîtea 
lucruri, și o odihnă binemeritată.

prietenie pe cei care iau drumul spre întin-

prim semn al vremurilor noi pe care le tră- 
arteră de circulație, priveliștea este punctată 
ale arborilor de cafea plantați in ultimul an

torid tropical care face 
____  v- — -- expedieze spre primul 

bufet ieșit in cale. Un scurt popas răcoritor la „Pizeria Na
politana" (și aici faimoasa „Piza“ este foarte apreciată la fel 
ca .și in Italia) unde bufetierul ne oferă și o berc rece. în 
câteva minute ajungem la Megano, stațiune balneară cu ca
bane familiale accesibile, contra unei sume derizorii, vilcgi-a- 
turiștilor havanezi. Avantajul constă In faptul că aceste ca
bane (pe lingă confortul pentru odihnă) sînt dotate cu bucă
tării, veselă, frigider și aer condiționat. Lipită de Mdgano, 
altă stațiune — Santa Maria deTMar — cunoaște în timpul 
sezonului o mare afluență de vizitatori. Aici plaja este mai 
Încăpătoare iar nisipul mai fin. Tot aici au fost amenajate și 
terenuri de sport între care primează terenurile de pelo
ta — sportul preferat al cubanezilor, oare se aseamănă intru- 
citva cu oină noastră.

La Santa Maria de] Mar nu rezistăm tentației de a face o 
baie în ocean. In toiul verii apa este caldă și liniștită. Ne 
amestecăm printre miile dc excursioniști din toate cartierele 
Havanei veniți de la mic la mare. Restaurantul „Atlantic- ne 
oferă un dejun cu camarone și „congri", mîncare tradițională 
preparată din orez și fasole neagră cu carne de porc.

Continuăm drumul spre Guanabo. una din cele mai mari 
stațiuni climaterice unde pe lingă peisajul obișnuit al litora
lului turistic intilnim un alt aspect, absolut nou, acela al 
proaspetei zone petrolifere. De mai bine de un an, la Guana
bo a început extracția de țiței, iar de citeva luni și-au insta
lat aici tabăra de lucru petroliștii români vomiți aici să acor
de asistență tehnică prietenilor cubanezi. Printre palmieri se 
zăresc turlele instalațiilor de foraj purlînd marca uzinelor 1 Mai 
din Ploiești. Băieții de pe Valea Prahovei ne întâmpină cu bu
curie jnvitindu-nc să vizităm vilele ce le-au fost repartizate 
de conducerea locală a întreprinderii petroliere. Cei mai mulți 
dintre petroliștii români și-au încheiat misiunea și așteaptă 
să plece in țară. Sînt mulțumiți de ospitalitatea gazdelor, de 
spiritul prietenesc de cooperare cu petroliștii cubanezi. După 
o mică tratație cu „cuba li bre" (o băutură răcoritoare din 
puțin rom și multă coca-cola) ne despărțim de compatrioții 
noștri spre a continua drumul spre Varadero.

Lăsăm in urmă Brisa del Mar, Boca del Jaruco, stațiuni 
care se convertesc și ele in centre petrolifere, pentru a ajunge 
la Aroyo Bermejo, o altă stațiune de un pitoresc deosebit. 
Aici, marca își dă mina cu extremitățile de piatră ale Sierrei, 
un mic lanț de munți cu pietre dezgolite care de-a lungul 
«inilor au căpătat forme din cele mai ciudate. La poalele Sierrei 
cîtcva zeci de vile, construite cu rafinament, găzduiesc pe 
cei care caută cu nesaț liniștea. Intr-adevăr, la Aroyo Ber
mejo ne aflăm in împărăția liniștei. Doar valurile oceanului 
imprimă o acustică fascinantă acestor locuri. Aici, amatorii 
dc „euracoli", melci marini dc dimensiuni uriașe, de arici de 
marc, sau de „aguja" (pcștele-ac) se avîntă printre slînrilc

Continuăm călătoria sub un soare 
să fiarbă apa din radiator și să te

pare coboară în adîncuri pentru a pescui aceste exemplare 
ale faunei oceanice.

. Ne despărțim cu părere de rău și de această stațiune 
pentru a ne înscrie din nou pe Via Blanca. După o jumătate 
dc., oră ajungem la Varadero. stațiunea cu renume mondial, 
întinsă pe o lungime de peste 10 kilometri. Cîndva aici erai
piuadisul milionarilor autohtoni și nord-americani. Aici vilele 
au-dimensiuni de palate; văzîndu-le ai senzația unei compe
tiții între foștii proprietari care voiau probabil să se eclip
seze unul pe altul prin fast și bogăție, prin rafinament și in- 

' geKiozitate. Un fost milionar și-a construit chiar un tunel 
din beton, lung de citeva sute de metri, de la vilă și pină la 
plaja rezervată lui. Miliardarul american Dupont a cumpărat 
o întreagă peninsulă la capătul căreia și-a construit un fel 
dc’castel din piatră și lemn prețios de Caoba. Castelul cu 
parcurile înconjurătoare și cu toate dependințele a costat opt 
milioane dc dolari. Astăzi castelul fostului miliardar. în inte
riorul căruia a fost amenajat restaurantul „Las Americas", este 
vizitat de sute de turiști.

R'a Varadero sînt găzduiți acum mii de oameni ai muncii 
veniți la odihnă, oameni care altă dată nu-.și puteau închipui 
să-și petreacă un concediu în această „rezervație" a oamenilor 
de bani gata. Stațiunea, cuprinsă .și ea de măriile prefaceri 
ale socialismului, a devenit și sediul Festivalului internațional 
de muzică ușoară și populară ce se organizează aici din doi 
in doi ani. La ultima ediție au fost prezenți și Margareta 
Pislaru și Dan Spătaru, care au adus pe meleagurile din 
Antile faima eîntecului românesc, dueînd eu ei acasă amin
tirea răsplatei generoase a publicului cubanez și dorința de a 
revedea- aceste locuri.

După o baie reconfortantă sub un cer albastru de magne
ziu ne plimbăm pe aleile din Varadero, acoperite de o vege
tație luxuriantă, admirind arhitectura deosebit de variată 
a vilelor și holelelor. Vilegiaturlștii iau cu asalt „Copciia", 
unde se servește vreo 30 de sorturi de înghețată. Alții se 
înscriu la „rind" la Cabaretul „Internațional" sau la Banii 
„Oazis" unde artiști și cîntăreți din capitală oferă seară de 
seară nelipsitul „Show" (spectacol revuistic de muzică și 
dans) atit de îndrăgit de cubanezi. Muzica este prezentă nu nu
mai in baruri și cabarete ci peste tot, căci pentru cubanezi 
muzica este un însoțitor indispensabil. Din trei tambure și o 
chitară amatorii de muzică înfiripă oriunde, mai ales pe 
plajă, o orchestră în toată regula. Cît despre dans se spune 
că localnicii „dansează și in somn".

Nu aș putea încheia aceste sumare notații pe marginea 
unei călătorii de duminică intre Havana și Varadero dacă 
nu aș aminti de tot ceea ce a făcut putcr<*a revoluționară 
pentru ca și acest litoral cu tot ce are el clădit pentru odihnă, 
divertisment și sport să aparțină «clor care prin efortul 
dăruirea lor ridică țara pe trepte înalte ale civilizației 
progresului, dacă nu aș aminti de bucuria și satisfacția 
care o incearcă oamenii Cubei socialiste ori de cite ori vin 
coasta de nord să-și petreacă zilele de odihnă.

T. STA MATE

Și 
și 
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brichete
din cărbune

truirca de noi fabrici de bri
chete cît și amplificarea celor 
existente. In Valea Jiului 
construiește în momentul dc 
față o fabrică de brichete mo
dernă la Coroești șj s-a întoc
mit un proiect dc îmbunătă
țire a fluxului tehnolgic la 
vech<v«i fabrică de brichete de 
la I’etrila, in vederea menți
nerii ei în stare de funcțio
nare pină în anul 1980. în fe
lul acesta cele două instalații 
din Valea Jiului vor produce 
anual 900 000 tone brichete.

Fabrica de brichete Petrila. 
necesită in primul rind o a- 
daptare Ia noile condiții de lu
cru față de perioada prece
dentă. Acestea constau în fo
losirea ca liant a bitumului 
parafinos. in loc de smoala de 
cocs (destinată fabricării elec
trozilor) <■ care impune funcțio
narea topitoarelor la o tempe
ratură mai ridicată in vederea 
asigurării fluidității liantului. 
O dată cu aceasta, capacitatea 
actualelor topiloarc devine in
suficientă. Tot ca o consecință 
a bitumului parafinos este și 
faptul că răcirea brichetelor 
pornește de la o. temperatură 
mai ridicată și trebuie răcite 
la o temperatură mai joasă de- 
eît a celor cu smoală de cocs, 
fiindcă bitumul parafinos, păs
trează 
râturi 
acest 
lor.

Deci 
cire 
respunde noilor cerințe.

Tn afara celor enumt 
mai sus se impune efectuarea 
următoareloV lucrări princi
pale :
• mărirea și acoperirea sto

cului de liant ;
• construirea instalației * de 

desprăfuire umedă ;
• înlocuirea ventilatoarelor la 

uscătoria nouă ;
• asigurarea agentului tehnic ;
• montarea podului bascul de 

100 tone la linia XT.
Realizarea proiectului va a- 

sigura o capacitate de circa 
300 000 tone brichete pe an și

îmbunătăți simțitor con
dițiile de lucru.

Fabrica de brichete de la 
Coroești. va avea o capacita
te anuală de 600 000 tone bri
chete. Fabrica se compune din 
două linii tehnologice identice _ 
montate în aceeași clădire. Fie
care linie va avea o capacitate 
de 50 tone pe oră. O linie 
tehnologică se compune din 
următoarele circuite principa
le:

— circuitul de cărbune fu
med și uscat) ;

— circuitul de liant;
— circuitul de omogenizare 

și brichetară a pastei ;
— circuitul de răcire și în

cărcare a brichetelor ;
— circuitul de desprăfuire.
Fabrica va fi dotată cu cele 

mai moderne instalații tehno
logice .și de comandă și con
trol centralizată.

Forma .și greutatea briche
telor ce se vor produce la Co- 
rocști sînt diferite față de cele 
de la Petrila. Forma de mică 

a 
în 
și

molabilitatea la tempe- 
scăzute micșorînd în 
fel rezistența briehetc-

a
actuala instalație de ră- 
bricheteior nu mai

și greutatea redusă (30 g) 
brichetei prezintă avantaje 
ceea ce privește coeziunea 
comportarea la ardere.

Ca materii prime se folosesc 
șlam .și cărbune mărunt și bi
tum parafinos.

Instalația va intra în func
țiune in primul semestru a) 
anului 1970. ț .

Paralel cu creșterea canti
tăților de combustibil pentru 
populație se efectuează o serie 
de încercări de ardere în ve
derea asimilării de noi tipuri 
de sobe care să reducă polua
rea atmosferei și să asigure un 
randament de ardere superior. 
Așadar, sarcina ce o pun Di
rectivele partidului pentru Con
gresul al X-lea al P.C.R. în 
fața uzinelor noastre dc prepa
rare, cercetătorilor și proiec- 
tanților pe acest tărîm prinde 
de pe acum conturul înfăptui
rii sale practice.

Dr. ing. Pompiliu PISO, 
șeful secției de preparare și 
valorificare a cărbunelui din 

I.C.P.M.H. Petroșani

FOTOGRAFII SE AMUZĂ

— Mamă, ursul acesta o bătrîn ?
— Nu, Draga, e de virsta ta.
— Atunci de ce crede că i se apropie sfîrșîtul și aice 

mereu .mor, mor-?...'

lipse.se
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Crearea bazei materiale
a creșterii producției 
de cărbune cocsificabil

♦ Urmate din pag. 1

prin utilizarea la maximum a combinelor și mașinilor de 
Încărcat in cadrul tuturor lucrărilor care se pretează la 
ecest procedeu.

La mina Blrbăteni se lucrează la galeriile de cercetare 
de la orizonturile 780 și 700, sc încep lucrările de săpare la 
puțul auxiliar, iar dinspre Lupeni se execută lucrările de 
pregătire pentru punerea în exploatare a rezervei din stra
tul 5 în anul 1970, an în care mina va da primele 50 000 
tone cărbune în vederea asigurării transportului producției 
de la mina Bărhâteni la preparația Lupeni s-a proiectat și 
se va executa în semestrul II 1969 instalația dc transborâare 
a cărbunelui dc la Valea Mierlesei la gara Bărbăteni.

In ceea ce privește metodele de exploatare, se va conti
nua în ritm susținui acțiunea de cxlinderc a metodei de 
exploatare cu front lung, a cărei pondere, la nivelul anului 
1975. va atinge peste 80 la sută din totalul producției extra
se din abataje. Susținerea abatajelor frontale se va realiza 
— în principal — metalic, prin generalizarea susținerii cu 
stîlpi hidraulici. Dotarea unităților cu echipamentul nece
sar se va asigura prin construirea. înccpind cu acest an, a 
fabricii de stîlpi din cadrul U.U.M.P. care asimilează stîlpul 
hidraulic cu pompă centrală tip SH-2 din R.S.C. Produc
ția abatajelor frontale în anul 1975, la mina Lupeni, se va 
extrage sută la sută cu susținere metalică.

Fructificînd avantajele susținerii cu slilpi hidraulici pe 
linia modernizării procesului tehnologic în unitatea de bază 
a producției — abatajul —, se prevede extinderea contindă 
a mecanizării, depilării și încărcării cărbunelui, prin Intro
ducerea combinelor tăietoare în toate zonele de strat care 
sc pretează la acest procedeu. Dacă în prezent la minele din 
bazin lucrează 6 mașini, în 1975 se preconizează a fi în 
funcțiune 35 combine care vor asigura extragerea mecaniza
tă a unei producții de 2 100 000 tone, față de 300 000 tone 
cil sc realizează în prezent. Din acest total, 1 070 000 tone va 
fi cărbune cocsificabil exploatat în minele Lupeni, Uricani 
și Bărbăteni. In același timp, la mina Lupeni se prevede in
troducerea și a <?omplcxelor de susținere de tip MK, în 
straiele subțiri și de grosime medie.

In domeniul transportului pc orizontală, se va trece la 
transportul continuu cu benzi de cauciuc pe orizontul 400 
la E.M. Lupeni, între punctele de concentrare a producției 
și puțul cu schip.

O atenție deosebită se va acorda problemei do mecani
zare și automatizare a unor operații și instalații din proce
sul tehnologic. Astfel, la mina Lupeni, se prevede montarea 
unei instalații de dispeccrizare a procesului general dc pro
ducție, automatizarea liniilor de transportoare din panourile 
de exploatare din 40 de abataje: automatizarea încărcării 
și descărcării schipurilor dc la puțul nr. 12, comanda și 
blocarea automată a ușilor din rampele puțurilor cu volum 
mare de transport, automatizarea instalațiilor principale de 
aeraj, evacuarea apelor șî de producere a acrului compri
mat etc.

Realizarea prevederilor de mai sus va conduce la o 
creștere a productivității muncii cu peste 30 la sută în 
abatajele frontale, prin extinderea mecanizării și, în final, 
a randamentului pc exploatare de la 1,630 tone/post, reali
zat în trimestrul I 1969 la Lupeni. la 2,150 tonc/post în 
1975 : )a Uricani, dc la 1,811 tone la 2,150 tone/post și la 
Bărbăteni obținerea unei productivități de 1,600 tone/post.

O preocupare specială va fi acordată și valorificării su
perioare a cărbunilor cocsificabili, în scopul ridicării cali
tății acestora, respectiv a livrării lor cu un conținut de 
cenușă cit mai scăzut, la nivelul cerințelor industriei side
rurgice și, în același timp, a ridicării eficienței economice, 
prin realizarea unei recuperări cît mai ridicate.

In acest sens, se va proiecta amplificarea și moderniza
rea instalației de preparare de la Lupeni pentru extragerea 
cantității maxime de cărbune cocsificabil, folosind procedeul 
de selectivitate^mărită cu mediu dens la un conținut de 
cenușă de 8—8,5 la sută și dirijarea centralizată a întregii 
instalații. Lucrările de modernizare sînt prevăzute a fi ata
cate în a doua jumătate a anului 1971. urmînd ca instalațiile 
să fie puse în funcțiune la finele anului 1973.

Aplicarea în practică a măsurilor și a soluțiilor tehnice 
preconizate va asigura realizarea dinamicii de producție la 
cărbunii cocsificabili.

Aminteam, in urmă cm 
două săplămini, că buna dea 
Cășurare a lucrărilor ce le 
exc< ut* T.L.H-S.-411 în Valea 
Aiului, este îngreunată uneori 
de impedimentele ce le creează 
șantierului, întreprinderea de 
transport auto din Petroșani 
ce aparține de D.R.T.A. Ca răs
puns la sesizările noastre, ani 
fost invitați do către condu
cerea acestei întreprinderi pe 
șantierele oe le deservesc, pen
tru a ne convinge că, uneori, 
șl I.L.H.S.-U1 produce greutăți 
întreprinderii de transport. Am 
constata* că planurile operati
ve ce exprimă necesarul de 
mașini, emise de T.L.S.H., nu 
sînt valabile de la o zi la alta, 
deși acestea se întocmesc pen
tru o lună întreagă ; uneori 
mașinile repartizate de D.R.T.A. 
pe șantiere sînt refuzate de 
un maistru sau șef de .șantier, 
deși repartizarea lor s-a efec
tuat avînd la bază planul o- 
perotiv; utilajele I.L.S.H. —

Colaborarea cale eficientă
de realizare a sarcinilor de plan
excavatoare, buldozere — care 
trebuie să execute încărcarea 
mașinilor sau nivelarea tere
nului, determină stagnări 1n 
producție datorită unui lanț de 
defecțiuni tehnice. în urma u- 
nci confruntări, față-n față, 
greutățile Invocate dc D.R.T.A. 
au fost in parte justificate de 
către reprezentanții I.L.H.S. 
Astfel, refuzul do mașini se 
datorează faptului «ă D.R.T.A. 
nu poate, cu actualul parc, să 
asigure executarea unor lucrări 
speciale pe șantiere (diguri În
guste unde bascularea sc face 
lateral) fapt pentru care s-a 
recurs la. mijloacele dc trans
port ale S.U.C.T. în ceea ce

privește neasigurarea frontului 
de lucru aceasta s-n dnforat 
intemparIilor care au stânjenit 
mult activitatea pe șantiere. 
Din aceeași confruntare între 
conducătorii celor două unități, 
Ani desprins unele concluzii pe 
care le relatăm mai jos. in 
speranța că vor fi interpretate 
spre bunul mers al activității 
ambelor întreprinderi :
• Conducerea D.R.T.A. nu 

trebuie să scape din vedere 
faptul că, în calitate de îfttte- 
prindere prestatoare dc servicii 
trebuie să dovedească recepti
vitate față de necesitățile șan
tierului unde greutățile sint 
mult mai mari și neprevăzute.

• Ncrcalizarea sarcinilor de 
plan de către D.R.T.A. oricum 
nu poată fi pusă în scama lip
sei frontului do lucru cc tre
buie să-l asigure I.L.H.S. (a- 
cuzat ca principal beneficiar) 
întrucât conducerea tehnică a 
întreprinderii de transport a 
dovedit in nenumărate rinduri 
o cunoașterj* profundă a « «'ve
rilor beneficiarilor săi, orien- 
1indu-so cu multă mobilitate 
înspre executarea unui volum 
dc iran sporturi pentru alți be
neficiari, atunci cind planul 
operativ a) uneia le crea greu
tăți (este vorba de acel aspect 
«are pentru toate unitățile 
prestatoare de servicii, se chea
mă... studiul pieței).

• Conducerea șantierului 
ta-ebuic să acorde o atenție 
deosebită întocmirii planurilor 
operat ivo (amintim doar <ă pe 
Juna curentă șantierul, prin a- 
ceele planuri a solicitat execu
tarea unor transporturi, In 
puncte de lucru unde practic 
nu se mai lucrează !).
• Dc asemenea, conducerea 

șantierului trebuie să ia măsuri 
operative pentru a asigura În
treținerea corespunzătoare a 
utilajelor (excavatoare, buldo
zere) Intruclt o parte însemna
tă din stagnări se datorează 
unor mici defecțiuni tehnice 
ale acestora, fapt care creează 
neajunsuri și întreprinderii dc 
transport.

îndeplinirea la 
cinilor dc plan 
șantier cit și de
poale fi asigurată 
tir-o colalx>rar«' tot 
între conducerile 

^unități.

limp a sar- 
atît de către

D.R.T.A., nU 
dealt prin- 
mai strinsă 
i ' lor două

I. M.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■■■■■■■■■

Dispar schele, apar săli de clasă
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cartier vor păși, pentru pri
ma dală, avi nd condiții exce
lente de învățătură chiar In 
cartierul lor, nemaifiind ne- 
voiți să facă distanțe destul 
de mari pină la celelalte școli 
din oraș.

— Este unul din obiectivele 
pe care-1 predăm In cinstea

DIN NOU :

URTE ȘTIRI i

Congresului al X-lea al P.C.R., 
a celei de a XXV-a aniver
sări a eliberării patriei și a 
celei de a 40-a aniversări a 
grevei minerilor din Lupeni. 
Este, cred, cel mai frumos 
dar pe care-1 facem copiilor 
din earlier — ne spune cu 
mîndrie justificată șeful lotu
lui din Lupeni, comunistul 
Cornel Vasian.

■■■■■■■■■■■■■■■

DRUMURILE LUMINII
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alte fapte. Pc șantierul centralei termoelectrice 
de la Deva a început deja tensiunea inerentă a 
pregătirilor necesare pentru punerea în funcțiune 
d primului grup energetic. Constructorii au ter
minat mai devreme cel dinții coș de fum de 220 
metri din țară, sint avansate lucrările la gospo
dăria de cărbune iar in curînd se vor încheia lu
crările ia prima turbină. Chiar in aceaslâ lună e 
programată începerea probelor de rodaj la gos
podăria de cărbune și va ii pusă sub tensiune 
stația electrică de 110 kilovolți care trebuie să 
asigure energie serviciilor interne ale centralei, 
țolul confirmă că se apropie ziua cind Deva va 
deveni furnizor de lumină și energie electrică dar 
pentru noua șl importanta misiune care i se asi
gură Deva trebuie să conlucreze, pe scară su
perioară cu Valea Jiului.

După cum ne spunea tovarășul Ieronim Ruson,

directorul întreprinderii elect rocenlrale de Ia 
Deva, viitoarea centrală va avea nevoie zilnic 
de circa 12 000 tone cărbune. Minerii din Valea 
Jiului cunosc prea bine ce înseamnă această 
cantitate dc cărbune pe care ci sini chemați s-o 
asigure in cea mai mare parte. Devenind un pion 
important al sistemului energetic național, Deva 
obligă și Valea Jiului să restudieze forțele pro
ductive și să sporească necontenit producția de 
cărbune. Relațiile dintre cele două așezări se 
amplifică, făurind noi punți de legătură reciprocă. 
Acestea sînt permutații firești in anii noștri, 
nespus de roditori, cind partidul coordonează cu 
înțelepciune o vastă operă pentru progres multi
lateral. Prin multiplele legături economice și so
ciale Deva este mai aproape ca or ici nd de Valea 
Jiului, iar amîndouă sini aproape de toate loca
litățile țării formind o rampă unică dc pe care 
poporul, condus de partid, „lansează" mereu sur
se dc progres și bunăstare.

DIN ȚARA

In cinstea marilor evenimente
Localitățile Văii 

Jiului in întrecere 
pentru frumos

> Urmare din pug 1
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8.30 Deschiderea emisiunii. 
Matineu fluminical pen
tru copii.

10.30 Ora satului.
11.35 Concert simfonic.
12,00 De strajă patriei.
12.35 închiderea omisiunii <le 

dimineață.
15,00 Alletism : campionatele 

internaționale ale Ro
mâniei (înregistrare).

17,00 Realitatea ilustrată.
18,15 Roman foileton : Poves

tea unei femei (IV).
19,00 ReportaJ-anchetă. Pala

tul Alb.
19.20 Desene animate.
19.30 Telejurnalul <Je seară. 

Buletin meteorologic.
20.00 Versuri închinate parti

dului în lectura poeți
lor ieșeni.

20,10 Atletism. Aspecte de Ia 
campionatele internațio
nale ale României. 
Transmisiune de la sta
dionul Republicii.

20.30 Concursul național dc 
creație și interpretare 
dc muzică ușoară româ
nească — Mamaia 1969. 
Concertul laureaților.

21,45 Trenul de 3,10 spre 
Youma. Film artistic cu 
Gleen Ford, Van Heflin 
și Felicia Fan.

23.20 Telejurnalul de noapte 
și buletinul meteorolo
gic.

23.30 închiderea emisiunii.

radio

Finala probei de simplu 
bărbați din cadrul turneului 
internațional de tenis de la 
Coruna se va disputa între 
românul Ilie Năstase și spa
niolul Manuel Santana. In 
semifinale, Năstase l-a în
vins cu 6—2, 6—0 pe Luis 
Ariila, in vreme ce Santana 
l-a eliminat cu 6—4, 11—9 
pe Juan Gisbert.

In proba de simplu femei 
a erștigat japoneza Hatanaka, 
învingătoare cu 8—6, fi—4 în 
meciul cu Gisbert 
La dublu bărbați, 
Santana au învins 
4—6, 6—4 perechea 
Gisbert

(Spania). 
Ariila și 
cu 6—4, 
Solana —

In cinstea marilor evenimen
te din august, Uzinele construc
toare de mașini din Reșița a- 
nunță noi și însemnate realizări 
în producție. In fruntea aces
tora se află terminarea con
strucției primului motor Diesel 
de 2 500 C.P., o variantă îm
bunătățită a motorului de 2 100 
C.P., care, prin caracteristicile 
sale tehnico-constructive, întru
nește calități superioare de 
funcționare și exploatare, inclu
siv în condiții de climă tro
picală.

O dată cu realizarea aces
tuia, In uzină a intrat In fa
bricație cel de-al 800-lea motor 
Diesel de 2100 C.P., care, de 
asemenea, prin perfecționările 
tehnice ce i-au fost aduse, a- 
tinge un randament sporit și un 
consum redus de combustibil.

Paralel a fost modernizat și 
procesul tehnologic de produc
ție. In prezent, la Reșița se 
realizează în mai puțin de 20 
de zile întreaga producție 
motoare Diesel de 2 100 C.P. a 
anului 1961.

O

de

Specialiștii din industria lem
nului au definitivat datele teh
nice ale fabricării unui nou 
sortiment de placaj folosit la 
construcția navelor și a vagoa
nelor de marfă. Acest placaj 
este protejat la exterior cu di
ferite produse și soluții care ii 
conferă caracteristici 
ce se integrează în 
internaționale.

Noul tip de placaj 
să fie produs în fabricile com
binatelor de industrializarea 
lemnului de lă Rm. Vilcca, 
Gherla, Gălăuțași, Blaj, Sucea
va, Comănești și în alte unități.

deosebite, 
normele

a început

SPORT»SPORT.SPORT

FOTBAL
♦ Desfășurat la Leipzig, în 

cadrul festivalului sportiv, me
ciul amical de fotbal dintre se
lecționatele U.R.S.S. și R. D. 
Germane s-a terminat la egali
tate 2—2 (1—1). Peste 90 000 de 
spectatori au urmărit un joc de 
bună factură tehnică In care 
gazdele au reușit cgalarea doar 
cu două minute înainte dc sfîr- 
șitul partidei. Au marcat: Pu- 
zaci, Hmelnițki, respectiv Lowe 
și Frenzel.

berson — Portisch remiză; Ree 
— Darga 0—1; Stein — Byrne 
remiză. Florin Gheorghiu a în
trerupt, în poziție complicată, 
cu olandezul Langeweg. In cla
sament conduce detașat marele 
maestru maghiar Lajos Portisch, 
cu 7,5 puncte, urmat de Li- 
berson (U.R.S.S.) 6 puncte, Va- 
siukov (U.R.S.S.), 5,5 puncte (1). 
Florin Gheorghiu ocupă locul 
10, cu 4 puncte și o partidă în
treruptă.

TENIS

I

I
i
i

O

Bogat program 
de meciuri internaționale

I
i
i

ȘAH
♦ După o zi dc repaus, tur

neul internațional dc șah de la 
Amsterdam a fost reluat cu 
runda a 9-a din care s-au ter
minat numai trei partide : Li-

♦ Rezultate din diferite zone 
ale competiției dc tenis pentru 
tineret „Cupa Galea' : România 
— U.R.S.S. 3—2; Polonia — 
Belgia 3—2. Echipele României 
și Poloniei se intîlnesc în fi
nala zonei belgiene ce se des
fășoară la Knokkc le Zcute.

i

i

Disputarea semifinalelor în „Cupa Minerulii
întrecerile competiției dotate 

cu „Cupa Minorul" se apropie 
dc sfir.șit. Joi s-au consumat se
mifinalele, in urma cărora s-au 
stabilit echipele care vor lupta 
pentru ciștigarea trofeului. Ia
tă rezultatele tehnice și citc-va 
comentarii:

Volei : E.M. Lonea — U.L M. 
Petroșani — 3-2; Meciul dis
putat pc terenul E.M. Lonea 
a avut două aspecte diferite: 
prunele două seturi au fost 
«iștigate dc gazde destul de 
ușor (8,6), apoi echipa U.D.M.P., 
ci.știgă douâ seturi consecutive. 
Soor 2-2. In setul decisiv lone
nii se mobilizează și obțin vic
toria. calificindu-se in finala 
compciițieL Deși învinsă, tână
ra echipă de la U.U.M.P. a 
dovedit că are c-lemente talen
tate șl că lntr-un viitor apro
piat va avea un cuvînt greu de 
spus în competițiile municipa
le. S-au evidențiat Radu, Di
ma, Lache de la E.M. Lonea D 
Gherman, Hole și Bălan de la 
U.U.M.P.

Preparația Coroești — E..M. 
Lupeni 1—2 ! Disputată pe noul 
teren al preparatorilor, întil- 
nirea a constituit surpriza cla
pei. Selecționata preparatorilor 
din Coroești, ci.știgătoarea a 
două etape consecutive și avînd 
avantajul terenului pornea fa
vorită. Echipa minerilor din 
Lupeni a dat insă o ripostă 
dirză și a învins cu 2—1.

Popice: în etapa a doua a 
fazei municipale se calificaseră 
cinci echipe : E.M. Lonea, E.M. 
Petrila, E.M. Vulcan, prepara- 
lia Petrila și preparația Lu
peni. Conform regulamentului 
urmau să se califice două e- 
chipe.

Marți și joi pe arena Utila- 
âul s-au prezentat toate echi
pele, cu excepția 
preparatorilor din 
a lipsit nemotivat, 
/uitatelor fi na] o, 
este următorul : 1. 
la 1 550 p.d. ; 2.
1 547 p.d. ; 3. E.M. Vulcan 1 431 
p.d.; 4. Preparația Petrila 1 301 
p.d.

selecționatei 
Lupeni care 
1n urma re- 
clasamentul 
E.M. Petri- 

E.M. Lonea

în etapa finală a fazei mu
nicipale se califică 
minerilor din Petrila și Lonea. 
La individual s^au remarcat 
Halasi Alexandru (398 
Cosma Rudolf (394 p.d.), 
Petrila; Haidu Iosif (396 
Dobrica Ioan (389 p.d.) 
Lonea; Șuier Bela (385 
Dogaru Mihai (372 p.d.) 
Vulcan ; Costin Alex. (338 
Buzea I. (317 p.d.) Preparația 
Petrila.

La buna desfășurare a me
ciurilor și-au adus contribuția 
I. Cherecheș (E.M. Petrila) și 
I. Panta (U.U.M.P.).

Fotbal: E.M. Lonea — E.M. 
Vulcan 3-1 (2-1).

Lonenii aveau avantajul te
renului iar vulcănenii al ga
leriei. Au învins gazdele cu 
3-1.

Celălalt meci de fotbal, din
tre E.M. Dîlja și E.M. Lupeni, 
disputaț pe terenul depoului 
C.F.R. Petroșani, s-a terminat 
cu scorul de 8-2 pentru lupc- 
nenl .

echipele

I 
î

Deși pentru handbalistele de la... Jiul (e greu, într-ade- 
'ăr să ne obișnuim cu noua „apartenență* a divizionarelor 
noastre B, dar, ce să facem, trebuie să le numim astfel!) 
sezonul competițional este încă departe, pregătirile înaintea 
„marelui asalt" spre A se află în centrul atenției antreno
rului Eugen Bartha.

Conștient fiind de răspunderea de care s-a angajat deja 
in fața publicului petroșănean, de a readuce handbalul fe
minin din Valea Jiului în centru] atenției generale, antreno
rul Bartha a fost și este preocupat, in această perioadă, nu 
numai cu „prerogativele* de ordinul lotului sau a bazei 
materiale ci și de asigurarea pentru elevele sale a unui 
program de jocuri pregătitoare grele, care să solicite efor
turi, să consolideze echipa și să verifice din plin potentele 
jucătoarelor. întrunite Ia Petroșani, în 21 iulie, jucătoarele 
de la Jiul au luat apoi drumul... Mării Negre, de unde vor 
sosi săptămîna aceasta. După 4 august, dată Ia care coechi
pierele Miei Domșa și Liei Baraba.ș vor începe antrenamen
tele la stadionul Jiul, programul meciurilor prevede, in pri
mul rind, meciul cu valoroasa formație din R. D. Germană, 
Ilalioren Halle (care întoarce vizita efectuată dc Handbalis
tele noastre la Hallc). Tot în luna august, o altă echipă 
străină, din Polonia, va fi partenera de întrecere a handba
listelor noastre. Apoi, după 15 august răspunzînd invitației 
echipei iugoslave Rukomytny Klub Zeleznicar din Novisad, 
handbalistele petroșănene vor efectua un turneu de patru 
meciuri în țara vecină, pentru ca, după o perioadă nu prea 
lungă, formația iugoslavă să întreprindă și ea un turneu 
fulger în România.

Iată deci, că din programul de pregătiri al formației de 
handbal Jiul nu vor lipsi — ca altădată — „companiile* 
prestigioase care, e adevărat, solicită declanșarea și consu
marea Ia maximum a tuturor forțelor, dar aduc și satisfac
ții. Poate nu imediate, întotdeauna insă, in balanța stimulă
rii creșterii valorice, aceste meciuri vor cîntări mult.

V. T.

I
I

i
I

i
I
i

Aurel SLABII

Jiul la a treia victorie în
ti- 
Și

Echipa Jiul, formată din 
nerii din cadrul B.A.T. 

I.C.P.M.H. au reușit să obțină 
trei victorii consecutive in ca
drul competiției dotată cu 
„Cupa Eliberării1*.

în prima etapă Jiul a învins 
cu scorul de 2—0 echipa 
I.R.I.C. apoi a debutat în de
plasare la Corcești unde a în
vins cu 2—1 formația prepara
torilor.

Marți, Jiu) a întâlnit pe pro
priul teren echipa ceferiștilor

„Cupa Eliberării"
dc la depoul Petroșani. învin- 
gind din nou cu 
țiem întregul lot 
componență sint: 
Mîndreci Nicolae,
Pupăzan Ion, Nisipescu Titus, 
Zaharie Ion, Albuțiu Ion, Ma
rian Vasile și Oîmpu loan.

2-0. Eviden- 
în a cărui 
Guta Mihai, 

Rusu loan,

A. S.

Preocupați să extindă cit maț 
mult gama produselor tehnice, 
specialiștii de la întreprinderea 
de industrie locală „Bihoreana" 
din Oradea au realizat un nou 
produs denumit „talpă duroflex 
striată", destinată fabricilor de 
încălțăminte din țară. Produsul 
este deosebit de rezistent și e- 
lastic, conferind încălțămintei 
un plus de comoditate. Fabri
cile de încălțăminte „Crișul* și 
„Solidaritatea" din Oradea au 
și contractat pentru trimestrul 
trei 50 tone din această talpă.

(Agcrpres)

gospodărire vizează doar zonele 
centrale ale localităților sau și 
periferia ?

R : Evident că sarcina consi
liilor populare este buna gos
podărire și înfrumusețare și a 
cartierelor mărginașe, a perife
riei localităților. Atenția majo
ră va fi acordată insă, cum este 
și normal, centrelor localități
lor..

I : Cum este urmărită între
cerea aceasta între localități ? 
Se constată dorință și interes 
din partea consiliilor populare 
orășenești pentru intîietatea în 
această întrecere amicală ?

R : Firește că sc constată. Un 
sondaj făcut prin orașele în 
întrecere ne-a confirmat deja 
preocuparea cu mai mult inte
res a unor consilii populare, 
ne-a confirmat grija lor, a de? 
putaților, a tuturor cetățenilor 
de a da localității în care tră
iesc și muncesc cea mai fru
moasă față. întrecerea, mersul 
lucrărilor, sînt urmărite cu a- 
tenție dc membri ai consiliilor^ 
populare repartizați special 
pentru acest lucru.

O
Fața municipiului nostru pri

mește cu fiecare zi noi valențe 
ale frumosului. Le vedem, le 
simțim la fiecare pas. Le gustă 
cu voluptate miile dc turiști 
ce străbat cu autoturismele sau 
pe jos meleagurile jiene. Să fa
cem tot mai frumoase. aceste 
meleaguri. NC stă in putință. Să 
ne unim eforturile pentru ca 
istoricul Congres al X-lca al 
partidului, sărbătoarea jubilia
ră a eliberării patriei și ani
versarea a 40 dc ani de la gre
va din 1929 a minerilor din Lu
peni, să nc găsească bine pre
gătiți de a înălța imn muncii 
avîntate și păcii între popoare.

Fabrica de produse
lactate Petroșani

vinde in toate
localitățile municipiului

ÎNGHEȚATĂ
■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

în orice anotimp
Prirv conținutul bogat în proteine, zaharuri și grăsimi 

ÎNGHEȚATA este un produs alimentar valoros, furnizînd 
organismului elemente nutritive și un important număr 
de calorii, atit de necesare în orice anotimp.

Conținutul ridicat in vitamine (A l-D), în săruri orga
nice, in special de calciu și de fosfor, in proteine (din 
lapte și smintind) mărește valoarea nutritivă a înghețatei.

Rețineți : ÎNGHEȚATA ESTE UN PRODUS ALIMENTAR 
GUSTOS, RĂCORITOR,

Atenție însă, consumatori, la curățenia orașului I Nu 
aruncați 

coșurile 

imediata

ambalajul înghețatei la întimplare, ci folosiți 
destinate acestui scop instalate pe străzi în 

apropiere a Ionelelor de vînzare a înghețatei.

LUNI 28 IULIE

PROGRAMUL I :

5,05—6,00 Program muzical 
de dimineață; 6,05—9,30 Mu
zică și actualități; 9,30 Re
vista literară radio; 10.10 
Curs de limba engleză; 10,30 
Cintecul săptămînii; 10,40 So
liști de muzică populară; 
11,05 Varietăți muzicale; 12,00 
Recital do operă Maria Slă- 
tinaru; 12,10 Din țările socia
liste; 12,30 Intîlnire cu me
lodia populară și interpretul 
preferat: 13,00 Radiojurnal;
13.10 Mic magazin muzical;
14.10 De ce? De unde? De 
cind 14,30 Te apăr, te laud, 
te cînt — emisiune muzicală 
pentru ostași; 15,00 Din cele 
mai cunoscute melodii popu
lare; 15,30 Compozitorul săp
tămânii: 16,00 Radiojurnal;
16.20 Cintă Aurelian Andre- 
escu; 16,30 Bilanțul marilor 
realizări: 16,50 Muzică ușoa
ră: 17,05 Antena tinerelului; 
17,30 Tineri interpreți de 
muzică populară; 18,10 Uni
versitatea radio; 18,30 O me
lodic pe ’adresa dumneavoas
tră; 19,00 Gazeta radio: 19,25 
Săp*5rnma unui meloman; 
20,05 x)rașc în transmisiu
ne directă". Panoramic cul- 
tural-radiofonic; 22,00 Radio
jurnal. Buletin meteorologic:
22.20 Meridiane melodii; 22,55 
Eminesciana: 23,00 Muzică u- 
șoară; 0.03—5,00 Estrada noc
turnă.

PROGRAMUL II :

6.10 Varietăți matinale; 
7,00 Radiojurnal. Sumarul 
presei; 7.10 Din melodiile 
fanfarei; 7,30 Pe strune de 
ghitară — muzică ușoară; 
7,45 Drag mi-e cîntecul și jo
cul; 8,10 Tot înainte; 9,10 
Curs de limba engleză; 9,30 
Mîndră zi a libertății — pro
gram de cîntece; 9,4$ Mati
neu dc operă: 11,15 Din fol
clorul muzical al popoare
lor; 11,30 Rampa; 12.03 A- 
vanpremieră cotidiană; 12,15 
Concert de estradă; 12,45 
Concert dc prînz; 13,30 Mu
zică populară; 14,03 Muzică 
ușoară; 14,30 Arta claveci
nistă de-a lungul secolelor; 
I.">,00 De toate pentru toți; 
16,00 Radiojurnal; 16,20 Ora
șele țârii și muzica; 17.00 
Muzică ușoară; 17.40 Ora spe
cialistului: 18,00 Varietăți mu
zicale: 18.30 Curs dc limba 
engleză; 19,00 Prelucrări co
rale; 19,20 Programul parti
dului — programul nostru; 
19,50 Noapte bună, copii; 
19,55 Muzică populară cerută 
dc ascultători; 20,15 Coman- 

, dantul dc pionieri; 21,05 Mu
zică ușoară românească; 22.00 
Pagini din opera „Lakme" 
de Delibes; 22,40 Formații 
vocal-instrumentalc de muzi
că ușoară; 23,05 Recital de 
oboi Ion Danie 23.18 Ope
ra contemporană comentată.

BULETINE DE ȘTIRI : 
Programul 1: 5,00; 6,00;
10,00; 11,00; 17,00; 18,00;
20,00; 24,00; 2,00; 4,00. Pro
gramul II : 6,05; 12,00; 14,00; 
21,00; 23,00; 0,55.

Filme
LUNI 28 IULIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Vițelul de aur; Repu
blica : Paradisul indrăgostiți- 
lor; PETRILA : Un delict a- 
proape perfect; LONEA — 
Minerul : Marianna, agent 
0555; ANINOASA : Bella; 
VULCAN : Inimă de mamă; 
LUPENI — Muncitoresc : Ne
înțelesul; Cultural: Tarzan, 
omul junglei; PAROȘENI : 
Roata vieții; URICANI : Rio 
Bravo.

MICA 
publicitate

VIRTEȘ IGNAT — Aurel 
Viaicu 7 Petroșani. V1ND a- 
partament liber și diferite 
obiecte de mobilier.
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STEAGUL ROȘU
V

Criza de guvern din italia— 
la același punct initial

ROMA 26 (Agerpres). — în
cercările lui Mariano Rumor 
de a forma un nou guvern ita
lian de ccntru-stînga. conform 
cu indicațiile președintelui 
Giuseppe Saragat, s-au soldat 
pr intr-un eșec. Divergențele 
dintre Partidul Socialist Italian 
și Partidul Socialist Unitai' s-au 
dovedit atît de profunde incit 
Mariano Rumor nu a reușit să 
convingă pe liderii celor două 
partide socialiste să intre in 
viitorul guvern. Astfel, după 
trei săptămîni de contacte, con
vorbiri și consultări intense, 
criza de guvern din Italia se 
află la același punct inițial. 
Este adevărat că Mariano Ru
mor nu a renunțat la manda
tul ce i-a fost încredințat la 13

iulie, in speranța că. înainte de 
a-.și declina orice răspundere 
privind constituirea unui gu
vern, mai există anumite po
sibilități. Vizitîndu-1 vineri sea
ra pe președintele Italiei, Giu
seppe Saragat, premierul de
semnat l-a informat pe acesta 
doar despre „actualul stadiu al 
crizei". Ținînd seama că împu
ternicirile ce au fost acordate 
lui Mariano Rumor sînt des
tul de largi — puțind forma 
un guvern din reprezentanții 
oricărui partid care dorește să 
intre intr-o viitoare coaliție de 
centru-stînga, observatorii po
litici apreciază că tocmai a- 
ceste considerente stau la ba
za faptului că el nu și-a depus 
încă mandatul.

Marea Britanie

La sfîrșitul unui an 
politic și parlamentai*

LONDRA 26 (Agerpres). — 
Camera Comunelor a intrat 
vineri în vacanță, consemnînd 
astfel, potrivit tradiției brita
nice, încheierea unui an poli
tic și parlamentar. Cu acest 
prilej, comentatorii politici 
trec in revistă principalele 
evenimente care s-au consu
mat pe scena politică brita
nică.

It. K. a Germaniei

UN INTERVIU
AL CANCELARULUI 
K. 6. KIESIN6ER

BONN 26 (Agerpres). — 
„Problemele economice nere
zolvate încă amenință unitatea 
actualului guvern de coaliție 
țj.C.D.—P5.D.“, a declarat can
celarul Republicii Federale a 
Germaniei .Kurt Georg Kiesin- 
ger. în cadrul unui interviu 
televizat El a arătat insă că 
apropierea alegerilor geneyale 
de la 28 septembrie cbdtribuie 
In menținerea guvernului in 
actuala componență.

După cum s-a mai anunțat, 
principalul obiect de bontro- 
versă dintre cele două partide 
îl constituie reevaluarea mărcii, 
cerută și susținută de ministrul 
economiei, Karl Schiller 
(P.S.D.), dar respinsă de către 
cancelar și de ministrul de fi
nanțe, Franz Josef Strauss 
(U.C.D.).

Pe plan intern, acest an a 
fost plasat sub semnul uneia 
dintre cele mai grave crize 
prin care a trecut Partidul 
laburist, partid de guvernă- 
mint între guvernul lui Ha
rold Wilson și sindicate, spri
jinite de 100 deputați labu
riști, a avut loc o vie dispută 
privind proiectul unei refor
me sindicale. Proiectul guver
namental era destinat să pu
nă capăt grevelor neoficiale, 
declanșate spontan și fără a- 
probarea prealabilă a sindica
telor, și care reprezintă nu 
mai puțin de 95 la sută din 
conflictele de muncă din Ma
rea Britanie. Proiectul s-a lo
vit de o rezistență îndirjită a 
marii mase a salariaților, fiind 
în cele din urmă retras de 
guvernul premierului Wilson.

Sesiunea parlamentară s-a 
încheiat cu disputa în jurul 
proiectului privind reorganiza
rea circumscripțiilor electora
le. Deocamdată, problema a- 
ceasta a rămas nerezolvată, 
urmînd să fie reluată în oc
tombrie. cînd Camera Comu
nelor va începe o nouă sesiu
ne.

Pc planul politicii externe 
sînt consemnate debarcarea 
trupelor britanice pe Insula 
Anguilla, în luna martie, refe
rendumul din iunie în Rhode
sia. criza anglo-spaniolă din 
Gibraltar.

La capitolul succeselor gu
vernului laburist sînt amintite 
reluarea dialogului, încă ti
mid, între Piața comună și 
Marea Britanie, îmbunătățirea 
situației balanței de plăți din 
ultimele luni, precum și pers
pectivele favorabile ale unei 
expansiuni economice.

Declarația 
Comitetului 

Executiv 
al P. C. 

din Spania
PARIS 26 (Agerpres). — Co

mitetul Executiv al Partidului 
Comunist din Spania a dat pu
blicității o declarație în care 
își exprimă poziția față de 
desemnarea lui Juan Carlos de 
Bourbon ca viitor rege al Spa
niei. „Numirea lui Juan Carlos 
de Bourbon drept succesor al ge
neralului Franco in fruntea 
statului —• se spune în decla
rație — are drept scop asigu
rarea supraviețuirii franchis- 
mului". „Prin această numire 
au fost spulberate iluziile pe 
care le-au avut unele cercuri 
în legătură cu posibilitatea u- 
nei monarhii democratice". „Nu 
există altă soluție pentru pro
blema spaniolă decit aceea a 
suveranității poporului, nu 
există alt drum pentru a se 
pune capăt imobilismului dic
tatorial, decit lupta maselor 
populare".

Partidul Comunist din Spa
nia cheamă toate forțele de
mocratice să intre în legătură 
pentru a examina împreună po
sibilitățile încheierii unui pact 
în vederea luptei comune pen
tru instaurarea democrației.

O.N.U.

Lucrările Consiliului 
de Securitate

NEW YORK 26 (Agerpres). 
— Consiliul dc Seouritatc al 
O.N.U. a reluat vineri seara 
dezbaterile în legătură cu plîn- 
gerea Zambiei împotriva Por
tugaliei. La începutul ședinței, 
a fost prezentat un proiect do 
rezoluție avînd ca autori Alge
ria, Nepal, Pakistan și Sene
gal. care „condamnă energic" 
atacurile trupelor coloniale 
portugheze la granița Zambiei 
ou Mozambicul și cere Portu
galiei să înceteze imediat vio
larea integrității teritoriale a 
Zambiei. Acest proiect de re
zoluție va fi luat în dezbatere 
în ședința de luni dimincațg,

cînd va fi supus probabil și 
votului. Pentru adoptarea lui 
este nevoie de 9 voturi, din 
totalul de 15, și membrii per
manent ai Consiliului să nu 
uzeze de dreptul lor de veto.

în cursul ședinței de vineri 
a luat cuvintul reprezentantul 
Republicii Congo (Kinshasa), 
Jean Nguza, care, denunțînd 
„actele agresive continue ale 
soldaților portughezi împotri
va Zambiei", a citat cu această 
ocazie o listă de „violări, ale 
trupelor portugheze" șl asupra 
teritoriului congolez in perioa
da 13 aprilie 1968 — 17 aprilie 
1969.

ORIENTUL APROPIAT
încheierea Congresului național al 

Uniunii Socialiste Arabe
CAIRO 26 (Agerpres). — 

Congresul național al Uniunii 
Socialiste Arabe și-a încheiat 
lucrările vineri seara. Cuvîn- 
tul dc închidere a fost rostit 
de președintele R.A.U., Gamal 
Abdel Nasser, care, după ce a 
făcut aprecieri asupra rezul
tatelor Congresului, s-a refe
rit la actuala tensiune dintre.

OPERAȚIUNILE MILITARE 
DIN VIETNAMUL DE SUD

SAIGON 26 (Agerpres). — 
Operațiunile militare din Viet
namul de sud se mențin la un 
nivel de intensitate relativ 
scăzută. La Saigon, această a- 
calmie este interpretată ca re
zultatul unui proces de regru
pare a forțelor patriotice în 
vederea unei noi ofensive pe 
scară largă. Printre acțiunile 
importante din ultimele 24 de 
ore, agențiile de presă citează, 
în afara unui număr de șase 
bombardamente efectuate de 
forțele patriotice asupra unor 
obiective saigoneze, bombarda
rea de către artileria america-

nă a părții nordice a zonei de
militarizate. Acesta este al 12- 
lea incident petrecut în fișia 
lată de 9,6 km de la încetarea 
de către S.U.A. a acțiunilor 
ofensive asupra R.D. Vietnam.

în rest, agențiile de presă 
au semnalat o serie de ciocniri 
între patrioți și trupele ameri
cane în zona capitalei. Joi 
seara, intr-un punct situat în 
apropierea frontierei cambod
giene a fost doborit un elicop
ter al forțelor S.U.A., cel de-al 
2 878-lea de la 1 ianuarie 1961. 
Accidentul s-a soldat cu uci
derea a șapte militari ameri
cani și a altor doi saigonezl.

Lună de solidaritate a poporului laoțian 
cu cel vietnamez

■XIENG KHUANG 26 (Ager
pres). — Cu prilejul celei de-a 
15-a aniversări a încheierii a- 
cordurilor de la Geneva ou 
privire la Vietnam, Comitetul 
Central al partidului Neo Lao 
Haksat a organizat, in colabo
rare cu diverse organizații de 
masă, o lună de solidaritate 
a poporului laoțian cu cel viet
namez — transmite agenția de 
presă Khaosan Pathet Lao. La 
21 iulie a avut loc un miting 
de inaugurare a manifestărilor 
organizate cu acest prilej. Prin
țul Sufanuvong, președintele

C.C. al Partidului Neo Lao 
Haksat, a adresat președintelui 
Consiliului Consultativ al gu
vernului revoluționar provizo
riu al Republicii Vietnamului de 
sud, Nguyen Kuu Tho, un me
saj de felicitări în care, prin
tre altele, se cere retragerea 
trupelor S.U.A. din Vietnamul 
de sud, în vederea creării con
dițiilor necesare pentru ca po
porul sud-vietnamez să-și solu
ționeze el însuși, fără ames
tec din afară, problemele sale 
interne.

țările arabe și Israel.
Anvar Sadat, membru al 

Comitetului Executiv al Uniu
nii Socialiste Arabe, a prezen
tat la posturile de radio co
municatul final adoptat de de
legații la Congres. în comu
nicat se subliniază necesitatea 
întăririi colaborării intre ar
matele țărilor arabe, precum 
și sprijinul care trebuie să 
fie acordat in continuare miș- 
cărilor de rezistență palesti
niene.

O
BEIRUT 26 (Agerpres). — 

Președintele libanez, Charles 
Hclou, a avut sîmbătă consul
tări ou ministrul de externe, 
Youssef Salem, și cu ambasa
dorul țării sale la Ryad, Ab
del Ismail, in legătură cu e- 
voluția relațiilor dintre Liban 
și Arabia Saudită.

După cum se știe, reamin
tește agenția M.E.N., între 
cele două țări au intervenit 
recent o serie de neînțelegeri, 
„mărul discordiei" fiind pro
iectul de construcție a unei 
a treia rafinării în Liban. Ara
bia Saudită este interesată în 
realizarea acestui proiect, în- 
trucît participă la el în pro
porție de 40 la sută. Guver
nul de la Beirut însă este su
pus unor serioase presiuni din 

. partea cotnpaniilor occidenta- 
lCT,ce controlează celelalte două 
rafinării ale țării. La un mo
ment dat se părea că oficia
litățile libaneze au hotărît să 
renunțe la proiect, dar Ryadul 
a replicat că. în acest caz, 
Arabia Saudită nu mal este 
dispusă să reînnoiască acordul 
de cooperare economică dintre 

. cele două țări, acord care ex- 
i piră in cursul acestei luni. 
' Or, * pentru economia libaneză 

ți aceȘt acord reprezintă o im- 
" portanta vitală, intrucît Arabia 
1 Saudită este cel mai impor- 
• tant client al produselor sale.

Intre ciocan și nicovală, Li
banul ezită încă să ia o ho- 
tărire definitivă.

PE SCURT • PE SCURT
TODOR JIVKOV, PRIM-SE- 

CRETAR AL C.C. AL P.C. 
BULGAR, s-a întilnit la Pala
tul Evksinograd de lingă Var
na cu Franz Muhri, președin
tele P.C. din Austria, și cu 
Marc Drumaux, președintele 
P.C. din Belgia, care se află la 
odihnă in Bulgaria, transmite 
agenția B.T.A,

Escalele făcute dc solii Pă- 
mîntului pe alți aștri cerești au 
îngrijorat „inteligențele extrate
restre". Oricît de întortocheate 
ar fi „cărările" Căii Lactee to
tuși SISTEMUL POȘTAL AL 
POSESORILOR DE „FARFURII 
ZBURĂTOARE" se pare că 
funcționează „perfect". De un
deva, din spațiu, — relatează a- 
gențiile de presă — pe adresa 
„Centrului de studii al frater
nității cosmice" din Milano — 
Italia, a fost trimis un scurt 
„mesaj" : „Avem baze solide pe 
satelitul vostru Luna și putem, 
dacă va fi necesar,-să vă pro
ducem necazuri serioase". Dar, 
cu siguranță, datorită faptului 
că acest mesaj a sosit prea tîr- 
ziu (la 25 iulie), pămîntenli 
și-au trimis reprezentanții pe 
Selena și i-au adus pe Pămînt 
fără „necazuri serioase".

B3B

De pe poligonul de la Cape 
Kennedy A FOST LANSAT 
ÎN NOAPTEA DE VINERI 
SPRE SÎMBĂTĂ SATELITUL 
DE COMUNICAȚII „INTEL- 
SAT-3". Acesta va fi plasat pe 
o orbită terestră staționară la o 
altitudine de aproximativ 36 500 
km deasupra Oceanului Atlan
tic. El va înlocui un alt satelit 
de comunicații care de mai bi
ne de o lună a încetat să mai 
funcționeze în urma defectării 
antenei.

BRB

Un avion de tip „Caravelle* 
aparținind societății „Air Alge- 
rie", S-A PRĂBUȘIT in noap
tea de vineri spre sîmbătă în 
sudul Algeriei.

Agenția France Presse preci
zează că numai două persoane, 
din cele 30 aflate la bordul a- 
vionului. au supraviețuit aces
tei catastrofe.

MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE AL BELGIEI, PIER- 
RE HARMEL, și-a încheiat 
sîmbătă vizita oficială pe care 
a făcut-o la Moscova, Ia invi
tația guvernului sovietic. Mi
nistrul belgian a fost primit de 
Alexei Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și a avut convorbiri 
cu ministrul de externe sovie
tic, Andrei Gromîko, în legă
tură cu dezvoltarea relațiilor 
bilaterale și cu o serie de pro
bleme internaționale de interes 
comun. Pierre Harmel a sem
nat un acord de colaborare e- 
conomică și tehnico-științifică 
între U.R.S.S. .și Uniunea eco
nomică belgiano-luxemburgheză.

ÎN URMA IIOTArIRII GU
VERNULUI FEDERAL DE LA 
LAGOS de a prelua controlul 
asupra tuturor operațiunilor do 
ajutorare ale populației biafre- 
ze. Crucea Roșie internaționa
lă se vede în imposibilitatea do 
a transporta spre Bîafra canti
tățile de hrană și medicamente 
necesare. „Dona Maria", una 
din cele două ambarcațiuni fur
nizate de către C.R.I.. mențio
nează agenția France Presse, 
așteaptă de o săptămînă auto
rizația să părăsească Lagosul.

Agenția V.N.A. informează că 
UNITĂȚI ALE APĂRĂRII AN- 
TIAERIENE A R. D. VIETNAM 
AU DOBORIT DOUA AVIOA
NE AMERICANE de recunoaș
tere fără pilot, care au violat 
spațiul aerian al orașelor Hai- 
fong și Haihung.

Președintele statului Peru, 
Juan Velasco Alvarado, a emis 
UN DECRET IN VIRTUTEA 
CARUIA SE CREEAZĂ COM
PANIA PETROLIERA DE 
STAT „PETROPERU". In de- 
creț se arată că noua compa
nie, cu un capital de 125 mili
oane dolari deține în prezent 
proprietățile expropriate de gu
vernul Peruvian de la compa
nia americană I.P.C.

Uzinele din Sizran au început 
producția unor DESALINIZA- 
TOARE ELECTRICE PORTA
TIVE cu capacitate de 25 000 
litri în 24 ore. Aparatul propriu 
zis se compune din 200 de ca
mere de desalinizare, în care, 
sub influența curentului elec
tric, sărurile se descompun în 
ioni, iar apa devine potabilă.

Instalația de desalinizare cîn- 
tărește puțin, este realizată nu
mai din piese de mase plasti
ce și se alimentează de la re
țea sau de la stații electrice 
mobile.

După ce și-a recunoscut vina de a fi părăsit locul acci
dentului, petrecut vinerea trecută la Edgartown, și în urma 
căruia fosta secretară a lui Robert Kennedy a decedat, SE
NATORUL EDWARD KENNEDY A VORBIT LA POSTU
RILE DE TELEVIZIUNE DIN MASSACHUSETTS. El a ex- 
plicat cu acest prilej împrejurările în care s-a petrecut ac
cidentul, precizînd că nu a condus automobilul sub influența 
alcoolului. Senatorul Kennedy a cerut populației din statul 
Massachusetts să-și expună opinia dacă el o mai poate re
prezenta în Senat după acest accident. El nu a precizat modul 
în care va consulta părerea cetățenilor și nici nu a anunțat 
cînd va lua o hotărîre definitivă în legătură cu eventuala 
sa demisie. La scurt timp după alocuțiunea senatorului, zia
rele și posturile de radio au efectuat un sondaj, rezultatele 
căruia au arătat că majoritatea alegătorilor se pronunță 
pentru rămînerea lui Edward Kennedy în Senat.

Guvernul indian a prezentat 
parlamentului un PROIECT DE 
LEGE CARE STIPULEAZĂ 
NAȚIONALI/ \REA A 14 
BĂNCI. ale căror depuneri se 
ridică la 66 milioane dc dolari.

O URIAȘA broasca țes
toasa lunga DE PESTE 2 
METRI a fost prinsă de către 
pescari francezi in dreptul Insu
lei Oleron din Oceanul Atlan
tic. Broasca țestoasă a fost vîn- 
dută unui parc zoologic.

■ BE
Un număr de 16 tablouri, 

purtînd semnătura unor mari 
maeștri ai picturii, au fost FU
RATE VINERI NOAPTEA DIN 
LOCUINȚA UNUI INDUS
TRIAȘ FRANCEZ. Poliția a a- 
nunțat că furtul a fost comis 
în timp ce colecționarul se afla 
într-o călătorie. Printre pictu
rile furate se numără o pinză 
cu subiect oriental, semnată de 
Rembrandt, reprezentînd oa
meni și animale, tabloul „Por
tret de bărbat", de Dguanier 
Rousseau, „Vas cu flori", de 
Utrillo, și alte opere ale lui j 
Rouault, Dufy, Braque. Valoa
rea lor este apreciată la apro
ximativ 500 000 de franci.

■ ■■
La Manila au avut loc sîm

bătă convorbiri oficiale între 
președintele S.U.A., Richard 
Nixon, și președintele Filipine- 
lor, Ferdinand Marcos. Un comu
nicat dat publicității la înche
ierea convorbirilor precizează 
că cei doi șefi de stat au exa
minat „un cerc larg de proble
me de interes comun pentru 
cele două țări, acordindu-se o 
atenție deosebită problemelor 
economice, comerciale șl de a- 
părare. precum și situației din 
Vietnam".

Noi amănunte privind expediția primilor oameni pe Lună
■
■

HOUSTON 26 (Agerpres). — 
In timp ce deschideau case
tele cu filme aduse de pe Lu
nă de astronauții Armstrong 
și Aldrin, șase dintre cele 15 
persoane care se află împreu
nă cu astronauții in laborato
rul special de la Houston au 
fost „contaminați" de un praf 
de culoare neagră care s-a 
împrăștiat in aer. Praful a ie
șit din punga de material 
plastic în care era închisă ca
seta de film pe care Aldrin a 
scăpat-o din mină in momen
tul în care recupera împreună 
cu Armstrong probele de sol 
selenar și celelalte materiale 
pe care le-a adus de pe Se
lena.

Conducătorii N.A.S.A. au a- 
rătat că acest mic incident nu 
va avea urmări serioase pen
tru că cei „contaminați* erau 
deja în laboratorul de caran
tină .și vor continua să stea- 
aici pină la 10 august cel pu
țin. Pe de altă parte in urma 
examinării atente a astronau- 
ților Armstrong, Aldrin și Col
lins s-a stabilit că ei nu pre
zintă nici un simptom care să 
dea de bănuit că ar fi „conta
minați* de microorganisme se
lenare. Mai mult decit atît, 
containerele în care s-au aflat 
toate materialele aduse de pe 
Lună au fost supuse unui pro
ces de sterilizare cu raze ul
traviolete înainte de a fi des
chise, ceea ce face ca posibili
tatea de contaminare cu mi
croorganisme selenare sâ fie 
foarte redusă.

Containerele și e.șantioanele 
lunare au sosit ieri la labora
torul spațial transportate fie
care cu cile un avion și în 
condiții de securitate excep
ționale, pentru a se preveni 
pierderea vreunuia dintre ele. 
Au fost mobilizate importante 
forțe polițienești, iar mașinile

care au transportat prețioasele 
trofee au fost însoțite de ade
vărate escorte pe tot traseul 
dintre baza Ellington și labo
ratorul special de la Houston.

O
PEARL HARBOUR 26 (A- 

gerpres). — Cei trei selenauți 
Neil Armstrong, Edwin Al
drin și Michael Collins au so
sit sîmbătă la bordul portavio
nului „U.S.S. Hornet" izolați 
in laboratorul mobil de caran
tină, în portul Pearl Harbour 
din Hawai. In cinstea lor s-au 
organizat o serie de festivități, 
făcîndu-li-se o primire gran
dioasă la care au participat 
oficialitățile locale și popu
lația insulei, deși astronauții 
n-au putut să urmărească a- 
ceste manifestări decit frag
mentat, prin ferestrele labora
torului mobil. Puțin mai tîr- 
ziu, laboratorul mobil a fost 
transportat cu un camion la 
aeroport .și transferat la bor
dul unui uriaș avion de trans
port de tipul C-141. Ei sosesc 
astăzi (duminică) dimineață la 
baza aeriană de la Ellington 
in apropiere de Houston de 
unde vor fi transportați cu un 
camion și introduși în labora
torul de recepție lunară a cen
trului spațial.

O
HOUSTON 26 (Agerpres). — 

Cele 32 de zboruri spațiale 
efectuate pină în prezent au 
demonstrat că omul se a- 
daptează ușor condițiilor de 
viață în stare de impondera
bilitate la bordul unor cabi
ne de dimensiuni reduse.

Rezultatele preliminare ale 
analizării datelor privitoare 
la comportamentul echipaju
lui ..Apollo-llu confirmă a- 
ccastă ipoteză, .și, inai mult, 
se demonstrează valabilitatea 
in cazul desfășurării unei 
activități umane pe suprafa

ța satelitului natural al Pă- 
mîntului.

Doctorul Charles Berry de 
la Centrul spațial Houston, 
supranumit și medicul „cu 
cel mai lung stetoscop din 
lume", datorită faptului că 
i-a supravegheat pe cei trei 
astronauți în timpul zboru
lui lor, afirmă că starea să
nătății lui Armstrong, Aldrin 
și Collins a fost pe tot par
cursul misiunii mai mult de
cit satisfăcătoare. în cursul 
acestei misiuni epocale au a- 
părut doar două momente dc 
vremelnică tulburare a stării

prafața Lunii, mult mai ușor 
și mai armonios decit o fă
ceau pe Pămînt, in condițiile 
de imponderabilitate lunară 
simulată. Analizind imaginile 
observate pe ecranele de te
leviziune, cercetătorii de la 
Houston au apreciat că Arms
trong și Aldrin se deplasau 
cu o viteză de aproximativ 
13 km pe oră. în tot timpul 
petrecut pe suprafața Selenei, 
cei doi astronauți au fost în
tr-o formă perfectă.

Electrozii montați in scafan
drii spațiali cu care au fost 
îmbrăcați astronauții Arm

prin evaporarea transpirației 
de pe corp și nu cu ajutorul 
vreunui sistem de răcire.

Pentru prima dată în isto
ria zborurilor spațiale cu e- 
chipaj uman, astronauții mi
siunii „Apollo-ll" au avut la 
bord, in afara alimentelor 
deshidratate, mere și porto
cale proaspete.

O . altă concluzie desprinsă 
jfîn qrma analizării comporta

mentului astronauților în tim
pul zborurilor spațiale este 
aceea că ei au nevoie de o 
comunicație permanentă cu 
CentVul de control terestru,

• Importante rezultate bio-medicale • Două noi 
oscilații înregistrate pe suprafața Lunii • Temera
rii cosmonauți se simt excelent

sănătății astronauților Arms
trong și Aldrin. Primul a fost 
sesizat in momentul aseleni
zării. Electrocardiografele de 
la centrul spațial au arătat 
o accelerare bruscă a ritmu
lui cardiac al lui Armstrong 
de la 90 la 156 de bătăi pe 
minut, aceelerare care a dis
părut după citova momente 
și pe care specialiștii de la 
Houston o găsesc absolut nor
mală pentru acel moment. 
Cel de-al doilea moment do 
aparentă dereglare a sistemu
lui nervos al celor doi astro 
nauți ,care au debarcat pc 
Lună a fost considerat refuzul 
lor de a dormi. Dar .și acest 
comportament este perfect 
explicabil ținînd scama de 
condițiile existente in mo
dulul lunar și. mai ales, de 
momentul pe care îl trăiau.

Unul din rezultatele cele 
mai remarcabile ale zborului 
,.ApoUo-ll“ din punct de ve
dere bio-medical, îl constituie 
ușurința cu care Armstrong 
și Aldrin s-au mișcat pc su

strong și Aldrin au transmis o 
serie de date privitoare la 
activitatea metabolică a ce
lor doi astronauți, oarecum 
surprinzătoare. S-a constatat că 
ei au consumat aproximativ 
jumătate din cantitatea de 
oxigen ce se calculase că le 
va fi necesară. în același 
timp pierderile de căldură și 
transpirația celor doi astro
nauți au fost sub nivelul pre
văzut. De exemplu, pierderile 
de căldură înregistrate au 
fost de 700 btu (British 
Thermal Units — unități ter
mice britanice; 1 btu egal 
252 calorii), față de 1600 
btu cit se credea la început) 
că vor pierde. Aceste „aba
teri" de la datele antecalcu- 
late sînt puse pe seama sis
temului de răcire hidraulic 
cu care sînt prevăzute cos
tumele pe care le-au purtat 
cei doi astronauți. Iji timpul 
zborurilor „Gemini" astronau
ții scădeau mult în greutate 
datorită faptului că pierderi
le de căldură erau realizate

fapt care le creează impresia 
că mai au un membru al e- 
chipajului in cabină.

O
HOUSTON 26 (Agerpres). — 

Două noi oscilații selenare au 
fost detectate de seismome- 
trul instalat de astronauții 
Neil Armstrong și Edwin Al
drin pe suprafața Lunii, s-a 
anunțat la Centrul spațial din 
Houston. Comparind seismogra. 
mele înregistrate, specialiștii 
apreciază că ele ar indica pre
zența de straturi geologice lu
nare. Cu toate acestea nu se 
poate afirma cu certitudine 
dacă este intr-adevăr vorba 
de straturi geologice lunare, 
atit timp cit natura oscila
țiilor semnalate nu poate fi 
încă elucidată. în această pri
vință. părerile specialiștilor 
sînt împărțite! unii susțin că 
ondulațiile semnalate s-ar 
datora unor „cutremure lu
nare", în timp ce alții afir
mă oă ele ar fi rezultatul că
derii de meteoriți.

Centrul spațiul de la Hous-

ton a anunțat că seismome- 
trul instalat pe Lună func
ționează normal, în ciuda unei 
încălziri ceva mai mari decit 
se prevăzuse.

O
HOUSTON 26 (Agerpres). — 

Astronauții Neil Armstrong, 
Edwin Aldrin .și Michael 
Collins, aflați în camera mo
bilă de carantină de pe pun
tea portavionului „Hornet", 
sînt „intr-o formă excelentă", 
a declarat dr. William Car
pentier, singurul medic care 
se află în preajma lor după 
recuperare. După un nou exa
men, a spus el, nu am reușit 
să constat, nici o schimbare 
în starea sănătății lor față de 
cea pe ■■ care au avut-o înain
tea lansării. Fiecare din cei 
trei astronauți doarme cite 
opt ore pc noapte, recqperind 
la maximuih oboseala voia
jului întreprins pe Lună și 
apoi la reîntoarcerea pe Pă
mînt. Ei sînt „foarte destinși" 
și intrucît camera in care se 
află este destul dc mică, in 
locul exercițiilor fizice obiș
nuite pentru menținerea an
trenamentului folosesc o bi
cicletă fixă.

O
HOUSTON 26 (Agerpres). — 

Cele două containere conți- 
nînd mostrele luate de astro
nauții Neil Armstrong, Ed
win Aldrin și Michael Collins 
de pe suprafața lunară. au 
fost aduse la baza Ellington 
din apropiere de Houston, de 
unde vor fi transferate in la
boratorul special amenajat 
pentru a fi cercetate.

Camera nr. 1 a laboratoru
lui de cercetare lunară a fost 
supusă deja unei prime de
zinfectări exterioare. Opera
țiile de pregătire vor dura 22 
de ore și numai după aceasta 
cei 25 de savanți vor putea 
arunca o primă privire prin, 
geamuri speciale asupra con
ținutului primei casete. Eșan- 
țioanele selenare vor fi cer
cetate sub vid la microscop. 
Ele vor fi supuse apoi unui

test magnetic pentru a se de
termina eîmpul magnetic lu
nar. Se știe că prin compa
rații ale magnetismului unor 
vechi roci terestre oamenii 
de știință au putut stabili 
„migrația" polilor Pămintu- 
lui. Se va analiza, pe baza 
radiațiilor emise, dacă rocile 
conțin gaze.

O parte din probele ad'Use 
de pe Lună vor fi fragmen
tate, polizate și pulverizatcr- 
Compoziția chimică a e.șân- 
tioanelor va fi analizată atit 
prin metodele clasice, cit și 
cu ajutorul spectroscopiei .și a 
bombardării cu neutroni. Prin 
compararea spectrului unui 
clement cunoscut cu cel ob
ținut de la eșantioanele lu
nare se va determina natura 
elementelor componente ațe 
acestora. Analiza prin bom
bardarea cu neutroni va per
mite depistarea elementelor 
componente deoarece se știe 
că fiecare element emite ra
diații caracteristice. Toate 
aceste analize vor fi efectua
te în subsolul laboratorului, 
care are un plafon de 1.5 m 
de beton acoperit cu 26 de 
tone do plumb. Operațiile de 
cercetare se vor face automat 
și in lanț intr-un vid asemă
nător celui existent la 459 
km deasupra Pămintului. Fie
care experiență urmărește, de 
asemenea. detectarea orică
rei prezențe de microorganis
me și caracterul lor nociv. în 
acest scop un număr de mici 
animale și plante ce se re
produc foarte rapid se vor 
afla în permanență in pre
zența eșantioanelor. în labo
ratorul de „botanică lunară", 
savanții vor pune" să germi
neze semințe provenind dc 
la 21 de specii do plante di
ferite. Cu ajutorul unui mi
croscop electronic se va ur
mări In permanență evoluția 
acestora.

Experiențele din acest la
borator „inaccesibil" vor fi 
urmările do marele public 
prin intermediul televiziunii.
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stabilit 
prin metodă 

științifică
BELGRAD 26 (Agerpres). — 

Ziarul „Borba“ anunță că un 
grup de specialiști iugoslavi 
a editat un studiu despre i- 
dentificarea obiectului zbură
tor care a fost văzut la 18 
octombrie 1968 deasupra ora
șului Sarajevo.

Membrii Clubului academic 
de astronomie și astronautică 
din Sarajevo au fotografiat a- 
cest obiect-, care avea forma 
unei pere, și care n-a putut ii 
identificat atunci. După șase 
luni de la cercetare a originii 
lui, autorii studiului afirmă 
categoric că obiectul enigma
tic văzut deasupra Sarajevo- 
ului a fost lansat de pe Pă
mînt. Potrivit datelor obținute 
prin metoda științifică de mă
surători trigonometrice, obiec
tul resț£ctiv avea lungimea 
de circa 50 metri, greutatea 
de circa 800 kg și zbura Ia 
Înălțimea de circa 25,-1 km. El 
avea un volum de circa ’.2 000 
metri cubi.

După părerea autorilor a- 
ceslui studiu, obiectul zbură
tor cu dimensiuni gigantice 
avea probabil misiunea de 
cercetare. El zbura la o ase
menea înălțime de ia care pu
tea fotografia aproape iiecare 
regiune a 'Iugoslaviei. (ibiec- 
tul zburător nu era din metal, 
fapt pentru care stațiile de 
radar n-au reacționai de loc 
la trecerea Iui.

Se consideră că Clubul a- 
cademic de astronomie și as- 
tronautică din Sarajevo este 
primul din lume care a editat 
un astfel de studiu de specia
litate, adică a cercetat pină 
la capăt și a stabilit r>rin me
todă științifică tipul obiectului 
zburător necunoscut, precum 
și parametrii traiectoriei sale 
Clubul a trimis cile un exem
plar din acest studiu Acade
miei de Științe a IJ.R.S.S.. .4- 
cademici de Științe a S.U.A., 
Academiei de Științe a An
gliei, precum și instituțiilor 
științifice șl guvernamentale 
interesate din R.S.f. Iugosla
via.
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