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Ca urmare a unei activități susținute des
fășurată de organele și organizațiile de 
partid, de colectivele de muncă ale majori
tății. unităților economice din Valea Jiului, 
realizările obținute în primul semestru al 
anului pe ansamblul municipiului, exprimă 
eforturile depuse pentru îndeplinirea sarci
nilor de plan, a angajamentelor. Producția 
globală și producția marfă vîndută și înca
sată au fost realizate în proporție de 101,8 
la sută, respectiv, 102,3 la sută,’ livrîndu-se 
economiei naționale produse peste plan în 
valoare de peste 23,8 milioane lei, față de 
25,197 milioane lei angajament anual. Produc
tivitatea muncii valorice a fost îndeplinită 
în proporție de 102,5 la sută, obținîndu-se 
peste plan 955 lei/salariat. Au fost realizate 
peste plan, 28 500 tone cărbune net, fată de 
50 000 tone angajament anual, 3 600 kg fire 
de mătase artificială, față de 7 000 kg anga
jament anual, 26 600 tone calcar metalurgic, 
mobilă, produse d» carieră și alte bunuri 
materiale.

Planul lucrărilor de investiții pe total 
municipiu în semestrul I a fost realizat în 
proporție de 104,7 la sută, reprezentînd 50,3 
Ia sută din planul anual de investiții.

In semestrul I s-au dat în folosință im
portante obiective industriale și social-cultu- 
rale ca : instalația brichetare Coroesti, cu 
o capacitate de 600 000 tone/an. Fabrica de 
stîlpi hidraulici Vulcan, lucrările miniere 
subterane în valoare de 59 000 lei, utilaje în 
valoare de peste 100 000 lei, 580 apartamen
te, un cămin cu 300 locuri la Vulcan, stația 
auto-moto Livezeni și altele.

Rezultatele economice obținute în semes
trul T nu sînt însă la nivelul posibilităților 
de care dispune municipiul nostru, la nivelul 
dotării și al valorilor investite în crearea 
de noi capacități. Spunem aceasta deoarece 
în vreme ce colectivele exploatărilor miniere 
Lupeni, Paroșeni, Petrila, Aninoasa, Dîlja 
s-au străduit și au reușit ca prin eforturi 
susținute, printr-o organizare mai bună a 
muncii să obțină în iunie îndeplinirea și depă
șirea sarcinilor de plan cu 2 400 tone, 18 00 to
ne, 1 700 tone și respectiv 500 tone, minele Uri- 
cani, Vulcan, Lonea și Bărbăteni au înre
gistrat adevărate performanțe în ce privește 
nerealizarea sarcinilor la extracția de căr
bune, avînd ca în nici o altă lună din acest 
an însemnate rămîneri în urmă și anume : 
10 000 tone E. M. Uricani, 9 700 tone E. M. 
Vulcan, 5 900 tone E. M. Lonea și 2 007 tone 
Bărbăteni.

Rezultă că. pe bazin, bilanțul lunii iunie, 
înseamnă un minus față do plan de peste 
20 000 tone. Această situație total nefavora
bilă, paradoxală față de condițiile existente 
la fiecare mină a impietat negativ asupra 
realizărilor semestrului întîi, care, deși după 
primul trimestru, cînd au fost extrase 31 000 
tone peste plan, lăsa să se' întrevadă o creș
tere a sporului de cărbune, s-a încheiat cu 
un minus de peste 10 000 tone, aceasta fiind

pe de-a-ntregul „opera" minelor Uricani, Lo
nea și Vulcan, care în primul semestru n-au 
realizat planul cu 25 000 tone, 12 800 tone și, 
respectiv. 12 200 tone.

Dacă în această perioadă aceste mine și-ar 
fi realizat doar sarcinile de plan, Valea Jiu
lui, prin sporurile obținute de către cele
lalte exploatări miniere, ar fi putut raporta 
un plus de producție de peste 39 000 tone.

Desigur, acum cînd situația reală se cu
noaște, cînd promisiunile ferme că planul 
va fi realizat n-au fost respectate, oare ce 
justificări ar mai putea fi aduse în așa fel 
ca ele să fie măcar parțial luate în seamă ? 
Credem că în sfîrșit a sosit ceasul unei ana
lize serioase în perfectă cunoștință de cau
ză, amănunțită, analiză urmată apoi de mă
suri eficiente, severe am spune, care in
tr-adevăr să ducă la o schimbare radicală 
a situației necorespunzătoare existente la u- 
nele exploatări miniere. Nu încape discuție, 
există și cauze obiective care împiedică re
zolvarea unor probleme majore — nimeni nu 
contestă acest lucru — dar, fapt dovedit nu o 
dată în ședințele de analiză, în adunările 
salariaților, în adunările de partid, asupra 
procesului de producție acționează negativ, 
încă nestînjenite, deficiențele de natură su
biectivă așa-zise’ minore, care îngreunează 
întregul proces tehnologic, îndeosebi mun
ca în abataje. Or, înregistrarea și înlătura
rea acestor deficiențe trebuie făcută cu toată 
responsabilitatea. Altfel, permanentizarea lor 
va continua și pe mai departe să pună co
lectivele miniere în fața imposibilității înde
plinirii planului de producție. Este timpul 
ca justificările să fie puse la dosare, iar pla
nurile de măsuri să fie scoase dintre coper- 
țile de carton și aplicate practic la fiecare 
loc de muncă, urmărite zilnic, schimb de 
schimb, de către toți factorii care răspund 
de bunul mers al producției. Cum oare decît 
procedînd astfel a reușit colectivul minei 
Paroșeni să obțină rezultate care să situeze 
mina printre cele mai bune ale Văii Jiului, 
mină care pînă nu de mult se caracteriza 
prin rămîneri în urmă ? Am dat acest exem
plu, considerîndu-1 concludent, mai ales în 
ce privește creșterea productivității muncii i 
în luna iunie, f^ță de 1,764 tone/post indice 
planificat, s-a obținut 2,043 tone/post ca ur
mare atît a organizării superioare, cu simț 
de răspundere, a. muncii fiecărui front de 
lucru cît și a folosirii raționale a utilajelor 
din dotare și a forței de muncă.

Dar, să revenim la minele care nu și-au 
onorat sarcinile. Spuneam că justificări s-ar 
găsi, ca de atîtea ori, cu duiumul. Numai 
că ele sînt de la bun început contracarate 
de o serie de aspecte, de așa-zise cauze, 
care — nu știm de ce ? — n-au fost sesizate 
la timp sau dacă au fost sesizate, intenționat 
sau nu. nimeni nu le-au băgat în seamă. La 
mina Vulcan, spre exemplu, pînă în ziua de
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Excursâe
I ia muntele I 
I Găina I

Comisia de turism pentru j 
Itfneret din cadrul Comitetu- ’ 

lui municipal Petroșani al j 
U.T.C. organizează, în zilele I 

Ide 18—19 iulie, o excursie la I 
muntele Găina, la tradiționa- I 

IIul Tîrg de fete. înscrieri a 
pentru excursie se primesc | 
pînă mîine, 16 iulie, la ora 

114. Costul excursiei este de I
50 lei din Petroșani și I’e- * 

Itrila, 56 lei din Aninoasa și I
Vulcan, 61 lei din Lupeni și I 

a 66 lei din Uricani. I

SPECIALIȘTII 
PROMOȚIEI 1970, 

așteptați cu drațuste 
și încredere la noile locuri de muncă

Procesul de edificare a so
cietății . socialiste multilateral 
dezvoltate, în care poporul nos
tru s-a angajat cu tot elanul 
și capacitatea de muncă, im
pune înzestrarea diferitelor 
domenii de activitate cu spe
cialiști pregătiți la nivelul e- 
xigențelor și cuceririlor știin
țifice actuale. Pentru realiza
rea acestui deziderat, partidul 
și statul nostru alocă impor
tante sume de bani pentru do
tarea modernă a laboratoare
lor, pentru crearea celor mai 
bune condiții de viață și ac
tivitate zecilor de mii de vi
itori ingineri, medici, arhitecți, 
profesori, muzicieni etc. care 
constituie rezerva de inteligen
ță și talent a poporului nostru.

Cei mai mulți dintre absol
venții institutelor de învăță-

mînt superior și-au înțeles cu 
adevărat datoria pe care o con
tractează încă de la intrarea în 
facultate : de a sluji cu dărui
re societatea care ' i-a investit 
cu credit moral și material, 
acolo unde se va simți nevoia. 
Au fost însă și unii absolvenți 
care au căutat să se sustragă 
de la posturile unde au fost 
repartizați, urmărind căpătuia
la, fuga de greutăți, cîștigul ma
terial fără prea multă muncă. 
Pentru a curma această stare 
de lucruri, păgubitoare socie
tății atît sub aspectul etic cît 
și material, Consiliul de Stat 
a adoptat, cu o lună în urmă, 
'decretul cu privire la reparti
zarea în producție a absolven
ților învățămîntului superior 
de zi, prin care se reglemen
tează drepturile și obligațiile

tinerilor specialiști și ale orga
nizațiilor socialiste care îi an
gajează.

Zilele trecute, noul decret, 
privit cu justificată înțelegere 
și apreciere de marea masă a 
absolvenților, a fost aplicat 
pentru prima dată, cu prilejul 
repartizării seriei 1970 la lo
curile de muncă. Cei 143 de 
absolvenți ai Institutului de 
mine Petroșani au fost reparti
zați în toată țara, la întreprin
derile aparținînd industriei mi
niere, în munca de cercetare 
sau în învățămîntul superior. 
Toți poartă cu ei la posturile 
unde-și vor desfășura de acum

Constantin PASCU
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Pe cerul albastru, prea
S-a schimbat mult Valea Jiu

lui ! O dată cu progresele teh
nice în procesul de producție 
a fost îmbunătățit continuu 
gradul de securitate a muncii. 
In cinci ani s-au cheltuit pen
tru măsuri de protecție a mun
cii circa 140 milioane lei. Pen
tru ventilație, pentru echipa
ment de lucru și de protec
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Vizita președintelui
Republicii

Africa Centrală,
Jean Bedel Bokassa, 

in Romania
Trimișii Agerpres, Mircea S. 

Ionescu și Nicolae Cretu, tran
smit : In cea de-a patra zi a 
vizitei în țara noastră, genera
lul Jean Bedel Bokassa, preșe
dintele Republicii Africa Cen
trală, persoanele care-1 înso
țesc, precum și Manea Mănes- 
cu, vice-președinte al Consiliu
lui de Stat, întreprind o cală • 
torie prin țară. Oaspeții sînt 
însoțiți de secretarul Consiliu
lui de Stat Constantin Statescu, 
de general locotenent Constan
tin Popa, adjunct al șefului Ma
relui Stat Major, de directorul 
protocolului din Ministerul Afa
cerilor Externe, Tudor Jianu.

Primul punct al itinerariului 
— orașul Pitești.

Pe plaforma unde se află 
amplasate un modern combinat 
petrochimic, o fabrică de ne
gru de fum și una din cele tnai 
mari rafinării petroliere, oaspe
ții din Republica Africa Centra
lă sînt întîmpinati de Gheorgha 
Năstase, președintele Consiliu
lui popular județean Argeș, de 
primarul municipiului Pitești. 
Alexandru Popescu, și de alti 
reprezentanți ai organelor lo
cale de stat.

Se vizitează mai întîi Rafină
ria de petrol, întreprindere in
trată în funcțiune la sfîrșitul 
anului trecut. însoțiți de Gheor- 
ghe Pacoste, adjunct al minis
trului industriei petrolului, și 
de Victor Nica, directorul ge
neral al rafinăriei, oaspeții 'Vi
zitează principalele instalații. 
La tabloul de comandă com
plexului de reformare cărilîti- 
că, de extracție, prefraction ar 
și hidrofinare a benzinei, se
dau explicații în legătură cu 
procesul tehnologic complet 
automatizat al rafinăriei.

Sînt prezentate, apoi produse
le principale care se realizează 
aici : benzine cu cifră octanică 
ridicată, motorine de calitate ~u 
perioară și unele semifabricate 
utilizate în industria petrochimi
că. printre care și sulful extras 
prin procedee originale din pe- 
trolurile sulfuroase distilate aici 
în instalații adecvate.

Gazdele oferă date în legă
tură cu noile obiective ce ur
mează a fi construite aici în 
etapa a doua de dezvoltare a 
întreprinderii — Complexul de 
cracare catalitică ale cărei in
stalații vor contribui la valorifi
carea superioră a bogățiilor pe
trolifere argeșene.

Străbătind apoi centrul Pi- 
teștiului, oaspeții ajung în zona 
industrială din partea de nord

a orașului, unde se află nume
roase unități ale industriei u- 
șoare: Combinatul de exploa
tare și industrializare a lemnu
lui, fabrica de bere și fabricile 
textile.

Se vizitează Combinatul de 
exploatare și industrializare a 

. lemnului, unde oaspeții iau cu
noștință de procesele tehnolo
gice în mare parte mecanizate 
și automatizate. Aici, materialul 
lemnos provenit din exploată
rile forestiere ale județului este 
transformat în garnituri de 
mobilă, placaje, parchete, plăci 
fibrolemnoase și alte produse.

Face o plăcută impresie sala 
expoziției permanente a combi
natului. Are loc aici o discuție 
asupra posibilităților de coope
rare ale României cu Republica 
Africa Centrală în domeniul 
prelucrării lemnului, lemnul 
fiind o mare bogăție de care 
dispune tînărul stat din centrul 
continentului african.

Produsele combinatului piteș- 
tean sînt cunoscute în peste 100 
de țări ale lumii.

Tot în această zonă industria
lă a Piteștiului se face un 
scurt popas, la ’moderna fabrică 
de bere, unitate industrială dată 
în producție în vara trecută. 
Urmează o degustare a delicio
sului produs, realizat în 5 
sortimente.

După vizitarea platformei in- 
dustriale piteștene, președintele 
Consiliului popular județean, 
Gheorghe Năstase, a oferit în 
cinstea generalului Jean Bedel 
Bokassa un dejun.

In timpul dejunului, președin
tele Consiliului, popular jude
țean Argeș și președintele 
Republicii Africa Centrală 
au toastat pentru dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și cola
borare, pe multiple planuri, în
tre cele două țări, pentru pace 
și înțelegere între popoare.

Apoi, străbătind pitoreasca 
șosea națională Cîmpulung—Ru- 
căr—Bran, oaspeții s-au îndrep
tat spre Brașov.

La sosirea în orașul de la 
poalele Tîmpei, ci au fost salu
tați cordial de președintele 
Consiliului popular județean 
Brașov, Constantin Cîrțînă, și 
de alți reprezentanți ai organe
lor locale de stat.

Atît în județul Argeș cît și la 
Brașov, pretutindeni în locali
tățile și unitățile economice vi
zitate de președintele JeanBedel 
Bokassa, cetățenii au făcut o 
caldă primire solilor poporului 
Republicii Africa Centrală.

In ziua de 19 iulie are loc 
la Iscroni „Nedeia tulipanului", 
sărbătoare populară de amploa
re, binecunoscută și api eciată 
în toată Valea Jiului. Ineepind 
de la ora 9 și pînă la ora 21 
formațiile căminelor culturale, 
Casei de cultură, cluburilor sin
dicatelor din Valea Jiului, la
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care se adaugă și formații din 
județul nostru și din alte ju
dețe, prezintă bogate și atrac
tive programe artistice inclu- 
zind muzică și dansuri popu
lare, brigăzi, teatru, muzică u- 
șoară etc. T.A.P.L. asigură un 
bogat sortiment de produse a- 
limentare și băuturi iar I.G..C, 
pune la dispoziția celor inte
resați autobuzele sale.

ție, pentru măsuri tehnico-sa- 
nitare.

Sînt unele probleme care 
preocupă de multă vreme comi
tetul municipal de partid Pe
troșani, locuitorii Văii Jiului, 
unele rezolvate în parte, al
tele care-și așteaptă rezolvarea 
cu sprijinul forurilor competen
te. Una dintre acestea, de im
portanță majoră, este diminua
rea, iar în perspectivă elimina
rea poluării aerului.

— La noi la mina Lupeni — 
ne spunea Constantin Năstase,

Opinii
președintele comitetului sindi
catului, înlăturarea nocivității 
atmosferei din subteran se face 
în mod eficient prin șistifi- 
carea cu praf inert și umezirea 
prin pulverizarea apei sau in
jectarea ei în masivul de căr
bune cu ajutorul unor pompe 
de presiune înaltă.

Intr-adevăr, se înregistrează 
în subteran rezultate de sea
mă în acest domeniu. Perfora- 
jul umed al găurilor de mină 
și in cărbune și rocile sterile, 
aerajul corespunzător al locu
rilor de muncă, perdelele de 
ceață, folosirea măștii de pro
tecție contra prafului sînt cî- 
teva din principalele măsuri 
ca»e se aplică în mod curent 
peniru prevenirea îmbolnăvirii 
muncitorilor subterani.

Transformările din viața ora
șelor Văii Jiului, sub raportul

mult fum!
gradului de urbanizare ca și 
al frumuseților naturale, sînt 
mărețe. Valea Jiului este cu
noscută ca o regiune de mare 
îneîntare și atracție. Prin pi
torescul lor, prin atmosfera al
pină ozonată, localitățile Văii 
Jiului ar putea să devină ade
vărate stațiuni climaterice, o 
importantă zonă turistică a ță
rii. Dar eforturile depuse pen
tru ridicarea continuă a nive
lului urbanistic al municipiu
lui Petroșani, spre a fi pe 
deplin fructuoase, ar trebui su
plimentate de o preocupare mai 
susținută și eficientă din par
tea factorilor cu răspundere și 
care dispun de mijloacele ne
cesare, pentru purificarea at
mosferei.

In ultimii ani, cu sprijinul 
organelor locale de partid, ca
dre de certă competență, apar
ținînd mai multor instituții spe
cializate din țară, au întreprins 
ample studii pentru determi
narea gradului de poluare a 
aerului în Valea Jiului, a cau
zelor acestei poluări, concreti- 
zîndu-și concluziile care includ 
și măsuri practice, realiste, me
nite să ducă la diminuarea trep
tată a nocivității cu efectele 
ei atît de nedorite. S-a stabi
lit, cu acest prilej, între altele, 
că poluarea aerului în acest 
bazin carbonifer se datorește 
emiterii în atmosferă a impu
rităților de către sursele in
dustriale, de transportul fero-

Nicolae BIVOLI’

(Continuate în pag. a 3-a)

Îndată ce lași in urmă ul
timele clădiri ale Bruxellesu
lui și ieși prin una din mul
tiplele porfi ale capitalei 
belgiene, îndreptîndu-t.e spre 
sudul tării, la numai cîțiva 
kilometri le inlîmpmu aerul 
proaspăt al pădurii de la 
Soignes, unde frunzele fagi
lor freamătă sub dulcea a- 
diere a vîntului de primă
vară. Cu greu pofi bănui că, 
nu prea departe, la citeva 
zeci de kilometri în spatele 
secularei păduri, te vei întâl
ni cu atmosfera apăsătoare, 
îmbîcsită de mirosul de cocs 
a orașului Charleroi, faima 
de odinioară a industriei car
bonifere belgiene.

Mergînd pe șoseaua 
puiește in meandrele 
brei, traversezi de 

.ori canalul ce leagă 
roi de Bruxelles, 
cu cărbune, șlepurile 
încet spre capitala tării, 
fata înnegrită și părul ascuns 
sub o basma înnodată, mari
narii aduc cu ei mirosul spe
cific al adincurilor subtera
ne.

Pe măsură ce te apropii de 
Charleroi, fabricile și uzi-

incep să se înmulțească,

ce șer- 
Sam- 

cîteva 
Charle- 

Încărcate 
urcă 

Cu

nete 
tumultul industrial crește, fu
mul și mirosurile acide devin 
tot mai puternice. Sambra 
unduiește lent cu apa sa 
murdară și grasă care a cu
rățat ofelul, a răcit fonta, a 
spălat laminoarele. Căderea 
nopții rt-are darul să aducă 
orașului liniștea atît de mult 
dorită de locuitorii săi.

In zadar cau(i clădiți vechi, 
monumentale, mărturii ale 
trecutului. Charleroi nu este 
decît un oraș artificial, creat 
de un ministru al regelui 
Spaniei, Caro! al If-lea, pen
tru a exploata resursele sale 
naturale. Au fost oferite pri
vilegii deosebite pentru cei 
care veneau să scoată cărbu
nele din subteran. Extracția 
de cărbune, pe care a fost 
fondată în ultimul 
ferea industrială a 
devenea din ce în 
rentabilă, interesul 
Charleroi devenea mai mare, 
iar exploatarea zăcămintelor

secol pu 
orașului, 
ce mai 
fală de

Aurel ZAMFIRESCU

(Continuare in pap. a 4-a)
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CADRAN ECONOMIC
îndeplinirea

ritmică a planului

de către fiecare mină

trebuie să devină

realitate!

(Urmare din pag. 1)

a aprovi- 
locurilor de muncă 
a fost cu 0,727 to- 
pierzîndu-se astfel 

Dacă ar fi fost rea-

20 iunie au fost prestate in cărbune 1(5 405 
posturi. In această perioadă insă datorită 
unor grave carențe privind organizarea lu
crului în abataje, a unei asistențe tehnice 
am zice, dezinteresate, fără suflu, 
zionării defectuoase a 
productivitatea realizată 
ne/post mai scăzută, 
11 900 tone de cărbune.
lizată cel puțin productivitatea planificată de 
4,521 tone/post, mina Vulcan și-ar fi îndepli
nit planul lunar. Așa însă... Paradoxal apare 
la aceeași mină și faptul că, în loc să se 
acționeze cu fermitate asupra creșterii pro
ductivității muncii, s-a mers pe majorarea 
posturilor prestate realizate, care întrec zilnic 
indicele planificat cu 28 posturi. Să fie acesta 
un nou sistem de lucru ? Considerăm că fo
losirea rațională a forței de muncă trebuie să 
fie nu numai o sarcină, ci și o preocupare 
de fiecare zi. cu atît mai mult, cu cît îrt 
general efectivele minei nu sînt la nivelul 
planificat. Legat de aceste aspecte nu putem 
omite întrebările : care a fost efectul prac
tic al atîtor studii privind organizarea su
perioară a producției și a muncii prin care 
se viza sporirea productivității muncii ? Să 
fi fost oare întocmite acestea numai așa de 
ochii lumii ? Dacă-i 
cere ca problema să
la nivelul exigențelor actuale. In acest sens 
conducerea Centralei
aibă un cuvînt de spus. Și nu oricum. Să 
continuăm însă cu exemplele. Zonele I și II 
ale minei Uricani, prin nerealizarea ran
damentelor planificate cu 0.517 tone/post și, 
respectiv, 0,664 tone/post, au pierdut 3 237 
tone de cărbune, respectiv, 4 667 tone. In 
aceeași situație se află și mina Lonea. Ce 
justificări ar mai putea oare susține o. ase
menea stare de lucruri ? Cine sînt respon
sabilii acestor paradoxuri dacă nu cei care 
organizează și conduc procesul de produc
ție? Cum altfel decît prin măsuri hotârîte, 
radicale și eficiente poate fi îndreptată cu 
adevărat această situație alarmantă? Pînă 
cînd rezultatele bune obținute de către U- 
nele mine, vor fi diminuate de nerealizările 
altora ?

O mai atentă și minuțioasă analiză a 
cauzelor ne conduce la o serie de consta
tări privind mai ales deficiențele care s-au 
răsfrînt negativ asupra bunului mers al pro
ducției, asupra realizărilor obținute de că-

așa, situația de fapt 
fie pusă eu adevărat

cărbunelui trebuie să
fi fost alta, 

administrație

a mașinilor.impunătoareiCentrala Termoelectrică Paroșeni:

ORIZONT MINIER
Alimentarea
cu energie

electrică
2 de 

ter-
de

puțul est nr.
la mina Petrila au fost 
minale recenl lucrările 
alimentare cu energie elec
trică.

Amenajarea
I suitorului colector

e gata
La aceeași mină, s-au termi

nal zilele acestea lucrările de 
amenajare a suitorului co
lector, proaspăt executat, 
între orizonturile XIII și 
XIV, blocul I. Pentru toate 
abatajele din stratul 3 va e- 
xista, de acum, posibilitatea 
centralizării întregii produc
ții de cărbune, ceea ce va

îmbunătățirea calității produselor, sporirea indicelui de recuperare

IMPERATIVE ACTUALE ALE
PREPARAȚIILOR DIN VALEA JIULUI

Sp știe că la preparația Co
roești se găsesc în curs ,de 
execuție modificările conforme 
cu proiectul „Adaptarea fluxu
lui tehnologic la necesitățile 
de valorificare a cărbunilor", 
complex de lucrări sortite să 
schimbe în mod radical struc- 

sortimentelor. acordind 
celor superioare ca-

avea repercusiuni pozitive 
asupra activității de ansam
blu a unității.

Dispozitiv nou
la perforarea

umedă
De la începutul lunii 

rente, se aplică în 
2 vest, zona a H-a, de 
mina Petrila, un 
pentru perforare 
lizal din resurse 
captează apa și 
din frontul respectiv, 
tu) de muncă subterană 
îmbunătățește simțitor. Crea
torul dispozitivului i un co
lectiv de inovatori, condus 
de Matei Mircea, de la secto
rul general.

cu- 
suitorul 

la 
dispozitiv 

umedă, rea 
proprii, care 

■ietrilusul 
CSim.i 

se

Pentru
concentrarea

tre unele colective, pînă acum. In acest sens 
considerăm necesar să consemnăm o serie 
de asemenea aspecte. Astfel, organizării lu
crului în abataje i se acordă o neînsemnată 
atenție din partea tuturor factorilor, fapt 
ce face ca lucrul să se desfășoare uneoi i la 
întîmplare. fără un plan copcret, stabilit cu 
simț de răspundere, pentru fiecare schimb 
în parte. Deși în depozitele minelor se află 
materialele necesare fronturilor de lucru, 
acestea nu ajung însă la timp în subteran 
și de aici nenumărate întreruperi ale pro
cesului de producție, însemnate pierderi de 
timp. Operațiunile de pușcare în loc să fie 
eșalonate de-a lungul întregului schimb, se 
desfășoară după bunul plac al artificierilor, 
care se trezesc nu o dată solicitați de două 
trei fronturi în același timp. Ce au de spus 
oare maiștrii mineri, conducătorii zonelor și 
ai sectoarelor ? Oare activitatea personalu
lui tehnic-ingineresc se poate reduce doar 
la a intra în mină, să treacă schimbul 7 
Credem că nu. Brigăzile, pentru a-și rea
liza sarcinile de plan, trebuie ajutate cu tot 
ce le este necesar începînd de la asistența 
tehnică și sfîrșind cu aprovizionarea cu cele 
necesare la timp. Se manifestă de asemenea 
o mulțime de acte de indisciplină, atît din 
partea muncitorilor cît și a celor încredin
țați să conducă procesul de producție, 
maiștrii și tehnicienii. Cum poate trage la răs
pundere pe unul care face nemotivate un 
maistru aflat în aceeași situație ? La mină, 
mai mult decît oriunde, exemplul personal 
este unul dintre factorii esențiali în munca 
cu omul, in a determina obținerea unor re
zultate bune.

Vorbind despre productivitatea muncii nu 
poate fi trecut cu vederea faptul că Ple
nara Comitetului județean de partid din 
16 ianuarie a. c. a stabilit pentru minele 
Văii Jiului o creștere de 5 la sută a pro- • 
ductivității muncii. In acest scop Consiliul 
de administrație al Centralei a stabilit mă

suri și programe de lucru bine gîndite, adec
vate fiecărei exploatări miniere, măsuri care 
au devenit hotărîri obligatorii pentru toate 
minele. Ce s-a ales oare cu aceste măsuri ? 
Au fost ele aplicate conform indicațiilor? 
S-a urmărit oare eficiența lor ? Răspunsul 
nu poate fi decît negativ atîta vreme cît 
indicatorul productivitate la minele în discu
ție în loc să crească scade, nu se realizează. 
De ce? După cum se cunoaște ia exploatări, 
măsurile stabilite pentru fiecare mină în 
parte au ajuns in uncie cazuri cel mult pînă 
la nivelul comitetului de direcție. La cele 
mai multe din unități aceste măsuri și pro
grame n-au fost transmise și bineînțeles a- 
plicate pînă jos la nivelul de zone și de 
brigăzi, ci așa după cum spuneam, au rămas 
suspendate undeva la nivelul comitetelor de 
direcție. Ce poate însemna acest lucru decît 
indolență, delăsare, lipsă de răspundere față 
de sarcini și nu dintre cele de mai mică im
portanță ? Cum se justifică dotarea, în aceas
tă perioadă, cu 4 600 stîlpi hidraulici și patru 
combine, • cînd productivitatea în abataje a 
scăzut ? Vina este desigur a comitetelor de 
direcție în cauză dar și a Consiliului de ad
ministrație al Centralei cărbunelui care nu 
a controlat modul cum se aplfcă măsurile 
stabilite. In prea mică măsură la ședințele 
comitetelor de direcție au participat repre
zentanți ai Consiliului de administrație și ai 
biroului executiv. Dacă aceștia ar fi parti
cipat mai frecvent și mai activ, desigur se 
putea acționa la timp, eficient și situația 

Dacă atît Consiliul 
al Centralei cît

și. comitetele de direcție ale minelor aflate 
în impas împreună cu întregul corp tehnic- 
ingineresc, c.u șefii de brigăzi, ar fi acționat 
ca un tot unitar, convinși fiind de necesita
tea înlăturării tuturor deficiențelor, de forța 
colectivă, ar fi putut fi înlăturate la vreme 
cauzele 
fapt 
Cum 
nem 
du-se 
zultate. Spun acest lucru deoarece eu pri
lejul unei anchete realizate la mina Uri- 
cani la începutul lunii iunie, anchetă apărută 
in ziarul local, concluziile exprimate de că
tre conducerea Centralei, conducerea minei 
au susținut ferm că planul pe luna iunie 
va fi realizat și chiar depășit. „Obiectivita
tea’1 acestor afirmații a fost pe deplin do
vedită ulterior de fapte. Ne întrebăm, în a- 
eeastă situație, care a fost baza, suportul 
optimismului manifestat atunci ? Sau dacă 
totuși realitatea a permis să se întrevadă 
posibilitatea realizării planului, cum s-a ac
ționat în consecință pentru ca măsurile sta
bilite să se împlinească ? Hotărît lucru, 
situația existentă nu mai poate continua. 
Planul poate fi și trebuie' realizat. Pentru a- 
ceasta însă, așa după cum am mai mențio
nat, se cer măsuri imediate, eficiente care să 
fie traduse neîntîrziat 
minele Uricani, Lonea, Vulcan și Bărbăteni 
să-și realizeze . integral sarcinile și angaja
mentele luate în acest an. Situația de fapt 
o cere cu insistență și orice întîrziere în
seamnă alte minusuri de producție adăugate 
la caruselul celor de pînă acum, înseamnă 
alte sute și mii de tone de cărbune pierdute 
prin nerealizarea sarcinilor.

In acest scop, măsurile preconizate trebuie 
să rezolve cu precădere realizarea ritmică a 
sarcinilor de plan de către fiecare brigadă, 
zona și mină, respectarea hotărîrii biroului 
județean de partid privind creșterea cu cel 
puțin 5 la sută a productivității muncii față 
de sarcina planificată, aprovizionarea teh- 
nico-materială a brigăzilor și a tuturor locu
rilor de muncă, organizarea mai bună a 
muncii în abataje pentru obținerea de pro
ductivități sporite, activizarea colectivelor de 
organizare științifică a producției și a mun
cii precum și creșterea răspunderii față de 
sarcini a cadrelor ce conduc și îndrumă 
procesul de producție.

In acest scop, un cuvînt hotăritor trebuie 
să-l aibă, comitetele orășenești de partid, 
comitetele de partid ale minelor, organiza
țiile de sindicat și U.T.C., toți comuniștii 
care prin activitatea lor de fiecare zi au da
toria să fie exemple permanente. Numai 
astfel, răul poate fi smuls din rădăcini. Alt
fel nici nu se poate.

care au generat starea de 
critică de care am vorbit. 

S-a. acționat totuși? Trebuie s-o spu- 
că într-un fel foarte curios, folosin- 
sisteme ce nau. dat pînă la urmă re- 

Spun acest lucru deoarece cu pri-

în fapte, astfel ca

TEHNICA NOUÂ ÎN
Procedeu de protejare 

a lucrărilor miniere
au 
cu 
de

Pe
SiCercetătorii sovietici 

conceput și experimentat 
succes un nou procedeu 
protejare a lucrărilor minie
re de pregătire. Procedeul 
constă in forarea în masivul 
de cărbune din pereții lucră
rii a unor găuri de descăr
care, fapt care permite re
ducerea convergenței acope
rișului de 2—7 ori, în func
ție de natura zonei străbă
tute de lucrare.

destinat măsurării presiunii 
uleiului sau emulsiei din 
stîlpii hidraulici de susținere. 
Aparatul este .construit 
baza unui tub Bourdon
are lungimea de 20 cm, lă
țimea de 17 cm ;i înălțimea 
de 12 cm, cîntărind 10 kilo
grame. Măsurătorile pot fi 
efectuate și înregistrate 
timp de 1—7 zile, domeniul 
de lucru fiind... 700 kgf/ctn2.

cărcat tip Conway și vago
nete de 10 tone tip Granby. 
Susținerea în front s i rea
lizat cu ajutorul unor cadre 
pășitoare, iar transpifiul a 
fost asigurat de către, 4 lo
comotive electrice 
tact tip Goodman.
maximă de săpare : 700 me
tri pe lună.

cu con-
Viteza

Autocamion uriaș
Galerie de coastă 
de mare lungime

cărbune
(S.U.A.)

Manometru înregistra
tor perfecționat

Firma „Bristol’s Instrum. 
Co" din Anglia a pus la 
punct fabricarea inanometru- 
lui înregistrator tip 1G 699-14, L-_______

Pentru deschiderea unui 
zăcămînt de cupru în Co
lumbia Britanică a fost exe
cutată o galerie de coastă 
cu lungimea de 17 km și cu 
secțiunea de circa 20 m2.
Pentru săpare s-au folosii 7 
instalații de perforare 
Gardner Denver cu 123 
perforatoare, mașini de

t'P 
de 
în-

La cariera de 
„Kaiser Resources" 
va intra în lucru autocamio
nul gigant tip M 200, produS 
de firma „Unit Rig and 
Equipment", a cărui capaci
tate este de 200 de tone. A- 
cest autocamion va putea 
transporta la haldă, în cursul 
unui an, circa 3,75 milioane 
tone material provenit din 
descopertă.

tura 
prioritate 
litativ.

— Care
portante 
tivului în
dresat tov. ing. loan Crăescu, 
inginer șef preparați! din ca
dru] Centralei cărbunelui Pe
troșani, care ne-a dat un prim

■ răspuns :
— Pentru îmbunătățirea cali- 

preparate — ... insi8_ 
intre 

■■ l

sînt laturile mai im- 
ale activității colec- 
acest sens ? ne-am a-

i,

lății produselor | 
Coroești se urmăresc cu 
tență obiective majore 
care se pot enumera :
• modificarea alimentării eu 

cărbuni a cuvelor de mediu 
dens;
• perfecționarea instalației 

de regenerare a. mediului dens 
în vederea atingerii unei den
sități în cuve de 1,40—1,50 
kg/dm3 ;
• modificarea instalațiilor 

de pompare a îngroșatului 
la conurile piramidale;
• îmbunătățirea a.tit a egu- 

tării cărbunilor — 3 mm pe 
ciururile de supragranulație, cît 
și a filtrării șlamului flotat.

Ca o consecință a măsurilor 
luate, calitatea cărbunelui spă
lat a crescut ritmic și sigur : 
conținutul de cenușă la normal 
a fost redus anul trecut de- la 
22,1 la sută (din perioada an
terioară), la 20,9 la sută. In tri
mestrul I 1970. a scăzut la 20 
la sută, pentru ca în intervalul 
dinspre finele semestrului în
cheiat cifra respectivă să ajun
gă la 19,2 la sută, situată sub 
limita stasului, 
faptul ca atare, 
țîtor și recuperarea în 
superioare.

— Ce s-a întreprins 
reducerea umidității și 
rea recuperărilor in sortimente 
superioare ?

— Realizări însemnate au fost 
obținute în direcția reducerii 
procentului de umiditate a căr
bunelui spălat. Faptul ca atare 
s-a vădit printr-o îmbunătățire 
cu cca. 0,5 puncte, față de va
loarea planificată, în lunile a- 
prilie și mai a. c. Cu toate a- 
cestea, la preparația Coroești 
există. încă, rezerve substanția
le atît pentru creșterea recu
perărilor în sortimente superi
oare, cit și în vederea amelio
rării calității acestora. In sen
sul subliniat, va trebui, în con
tinuare, să se pună un accent 
deosebit pe terminarea lucrări
lor din proiectul sus-amiritit.

ele

Simultan cu 
a crescut sim- 

sorturi

pentru 
crește-

LUME
Cea mai mare combină

din lume...
...lucrează la extragerea 

cărbunilor de potasiu, într-o 
mină din Canada. Combina, 
denumită Marietta Miner 
1012 ACD cîntărește 205 to-' 
ne și extrage 
nerală utilă 
de 6,1 X 3,6 
o producție 
minut.

Nylon

pe 
in 
de

substanța mi- 
o suprafjjă’ 

deodată, dind 
15 tone pe

din cărbune
engleză de nylonProducția

va Ii sporită prin utilizarea 
unei noi materii de bază 
„Caprolactum", obținută por
nind de la benzenul rezul
tat ca subnrodus în cocserii.

_____ J

pe îmbunătățirea activității zil
nici' in ceea ce privește insta
lațiile de zețaj și rezețaj al căr
bunelui — 10 mm. pe o func
ționare mai bună a flotațiilor 
d:n ambele linii, pe sporirea 
siguranței de exploatare pe În
tregul flux tehnologic de pre
parare. Pentru atingerea aces
tor Scopuri, colectivul unității 
în cauză este necesar să acorde 
în viitor o atenție- cu totul 
specială :

•> lucrărilor privind jntreți-

a-

a- 
lu-

ditate a șlamului flotat pen- 
•tru cocs.

— Totuși, preparați» Lupeni 
nu se poate opri la nivelul 
tins și sub alte aspecte.»

— Intr-adevăr, în cursul 
nulu; care vine vor începe
crările pentru modernizarea și 
amplificarea preparației respec
tive, in scopul creșterii conți
nui ui ui de cărbune cocsificabil. 
In fața colectivului se impune 
a sta în permanență pregăti
rea instalației actuale de o așa

Convorbire cu ing. loan Crăescu, 
inginer șef preparat» C.C.P.

montarea unui 
de 100 tone, conco- 
reaiizarea unei in- 
stropire abundentă 

brichetelor etc., țin-

nerea și repararea utilajelor, 
asigurării unei funcționări nor
male a lor;
• problemelor organizatori

ce. și de folosire la maximum 
a timpului de lucru, din partea 
conducerii preparației și a sec
toarelor;
• realizării, în cel mai scurt 

timp, a parametrilor proiectați 
la noua fabrică de brichete și 
achitării cu succes a sarcinilor 
privitoare la exportul de bri
chete.

— In schimb, rapoitîndu-ne 
la stadiul atins de tehnologia 
de lucru actuală de la prepa
rați» Lupeni, indicatorii maximi 
proiectați sînt realizați...

— ...Și cu toate acestea, pre
paratorii de aici nu se complac 
într-o situație de autoliniștire, 
ci depun eforturi serioase pen
tru menținerea la cota presti
giului cucerit. urmărindu-se 
chiar îmbunătățirea rezultatelor 
obținute pînă acum. Bilanțul e 
tot mai îmbucurător. Dar. în 

■ ceea ce privește reducerea con
ținutului de umiditate a căr
bunelui spălat, nu s-a ajuns 
jncă la rezultatele dorite. Iată 
de ce s-a preconizat egutarea 
cărbunelui spălat pentru cocs 
clasa — 3 mm în amestec cu 
clasa 0—10 mm, prin centrifu
gare. Se mai află in curs de 
montare o nouă pompă de vid 
menită să contribuie la crește
rea capacității de filtrare și la 
reducerea conținutului de umi-

manieră incit, pînă la punerea 
în funcție a instalației ampli
ficate și modernizate, să se 
poată realiza, fără întrerupere, 

înregistrați in pre- 
alte cuvinte, etapa 
nu trebuie să fie 
activitatea unității.

— La preparația Petrila, pe 
lingă atenția deosebită care 
știm că se acordă urmăririi pro
cesului de preparare în toate 
fazele tehnologice, s-au luat o 
serie de măsuri de îmbunătă
țire a calității cărbunelui spă
lat, in special de reducere a 
umidității..

—... Unde realizările de pînă 
acum, nu sînt. încă, la nive
lul stasurilor. Desigur, s-a în
treprins raționalizarea insiloză- 
rii cărbunelui spălat cu gra- 
nulație mai mică de 10 mm. în 
vederea măririi timpului de e- 
gutare și, implicit, reducerii 
conținutului de apă d,in cărbu
ne. Astfel, in lunile din urmă, 
procentul de umiditate a fost 
redus cu 0,1 puncte față de 
valoarea planificată. La aceeași 
unitate, pentru îmbunătățirea 
calității și creșterea indicelui 
de recuperare s-a montat în 
circuitul de alimentare a Ro
tației un ciur vibrant destinat 
să amelioreze alimentarea cu 
șlam brut, simultan cu redu
cerea concentrației apelor de 
spălare. In scopul creșterii can
tității de cărbune spălat pentru 
somi.cocs, s-au luat măsuri de

indicatorii 
zent. Cu 
tranzitorie 
resimțită în

coborîre a limitei granulome- 
trice de la 3 la 1 mm, obțînin- 
du-se o recuperare suplimenta
ră la acest sortiment de cca. 
2 puncte.

— Credem că și funcționarea 
brichetelor primește atenția cu
venită.

— Fără doar și poate, măsu
rile luate pentru sporirea ca
pacității deshaustorului de de- 
zaburizare, 
pod-baseul 
mitent cu 
stalații de 
cu apă a
lese tocmai obiectivul imixină- 
tățirii calității brichetelor de 
Petrila, fapt oglindit în redu
cerea conținutului de deșeu și 
mărirea indicelui de coeziune. 
Cu toate aceste rezultate satis
făcătoare, răspunzînd cerințe
lor actuale ale economiei na
ționale, colectivul preparației 
trebuie să pună un accent a- 
parte pe creșterea cantității de 
cărbune spălat pentru semicocs 
pe seama granulației — 3 mm, 
a îmbunătățirii în continuare, 
a calității fiecărui sortiment în 
parte și, îndeosebi, pe scăderea 
conținutului dc cenușă al sor
timentelor de spălat normal 
10—80 și 15—20 mm. ș! elui 
de umiditate al sortimentelor 
0—10 mm spălat normal 
mixte.

— Ce ne puteți spune, în 
cheiere, despre cerințele 
se ridică în fața 
din Centrală privind îmbunătă
țirea activității preparațiil >r ?

— In fața colectivului de 
specialiști din Centrală se află 
o serie de obiective -de primă 
însemnătate care se cuvin rea
lizate cît mai urgent :
• coordonarea judicioasă a 

tuturor preparafiilor, sub toate 
laturile;
• acordarea unei asistențe 

tehnice competente și oportu
ne, avînd ca scop remedierea 
deficiențelor existente, îmbună
tățirea calității produselor și 
sporirea indicelui de recupera
re, primirea fără ștrangulări a 
producției exploatărilor miniere 
din bazin.

Ing. Traian MULLER
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IGheorghe
pregătirii ____ ____

Istratul 13, blocul 0, E.M. Vul
*i_o m nlvî 1> '7't 4- w»; ■-> t11 ui imwiumu

ai lui Purdă

Idepuse ut; ei uau roaae cons 
tente. Astfel, după trecerea

110 zile din luna
a înaintat, deja,

producției minei
tre-
Pe- 

galeriei 
mei r t

La linele săptăminii 
cute, a avut loc la E.M. 
trila străpungerea 
direcționale de 650 
lungime din ■ culcușul striatu
lui 3, blocul 1, orizontul 
XIV, în puțul est nr. 2. în 
viitorul apropiat, întreaga 
producție extrasă de la fron
turile de lucru ale zonei l 
vă coborî pe puțul amintii (in 
plină amenajare) pinii la ori
zontul XVI, iar de 
bunele se va dirija 
tul auxiliar, care 
zut cu instalație

va 
cu

aici căr- 
către pu- 
fi prfevă- 
scliip.

Circuitul puțului
„7 Noiembrie"

în toiul
execuției...

...iată un obiectiv de primă 
importanță al 
unde aportul 
gă-zi conduse 
Moșuleac, de 
deschideri și

minei Vulcan 
vrednicei b’ i- 

de 
la 

pregătiri.

Dionisie 
sectorul 

se 
face simțit din plin. După
prima decadă a lunii curen
te acest colectiv raportează 
o realizare de 1.3 mi la să
pare și 26 ml betonare, la 
unul dintre fronturile de lu
cru de la orizontul 420, blo
cul VI. Depășirea de randa
ment: circa 7 Ia sută.

Spre noi
„izvoare44

de cărbune...
...se îndreaptă cu frontul 

leriei direcționale de bază, 
lla orizontul 550, brigadă 
Idusă de încercatul

* Purdă.
■pregătirii noilor abataje

8a-| 
de| 

coa-i 
miner| 

Stringența] 
dini 

lean' 
|i-a mobilizat pe minerii inimoși 

i și eforturile sporite 
idepuse dq ei dau roade consis-'

1 'u 
■10 zile din luna iulie, brigada 
, , , cu peste 32|
metri către bogățiile de inline, 
cu o realizare a normei zilnice 
în proporție de 103.9 la sută.

ÎN VIZOR «ÎN VIZOR
Rostogoluri cu goluri...

Către sfîrșitul lunii trecute, 
s-au depistat la E. M. Petrila 
unele abateri regretabile de la 
normele de protecție a muncii 
subterane, dintre care amintim 
pe scurt . cîteva :

La abatajul nr. 5 din stratul 
3, zona I, orizontul XI, nu e- 
xista grătar de protecție deasu
pra rostogolului (!). Aceeași e- 
lementară prevedere era igno
rată și la abatajul nr. 6. Tot 
aici, cablul flexibil pentru opri
rea transportoarelor nu se mon
tase pe toată lungimea traseu
lui în cauză, iar în nișa în
trerupătoarelor s-a detectat un 
continui de 1,2% CH„.

Oare șefii de brigadă, mai-

cu- 
vi- 
de 

lăsa

ștrii mineri respectivi nu 
nosc cit de cît N.T.S. în 
goare, nu își dau seama 
gravitatea faptului de a
partea superioară a rostogolu
lui fără grătarul de protecție, 
ceea ce periclitează securitatea 
locului de muncă, la o mică 
neatenție chiar, minerul putin- 
du-și pierde viața sau capaci
tatea de lucru pentru totdeau
na? Sau e 
ță, delăsare 
toare, mai 
speciale ale 
cui minei.

O ordine 
punere la punct a 
lor ar Ii binevenite.

vorba de indiferen- 
extrem de daună-' 

ales în condițiile 
activității din adîn-

în acest sens și e 
respectivi-

<’u bete-ii roate
In primele zile ale lui iulie, 

un control a constatat la mina 
Dîlja că galeria transversala 
din stratul 15, de la orizontul 
545, avea secția de circulație 
ocupată cu diverse materiale 
care împiedica în mod serios 
circulația. La fel de... înfundat, 
de dala aceasta mai la propriu, 
era și canalul de apă, așa incit 
șuvoiul o luase pe linia ferată... 
Inundație, ce mai I... Porțiunea 
de cale ferată din galeria 
recțională din stratul 15 
este întreținută ca lumea,
multe locuri s-a simțit nevoia 
să se instaleze distantiere din 
lemn intre șine și armături... 
Credem că niște „proteze" ar 
fi necesare și activității perso

di
nu 
în

în cauzB-
0
ia

nalului de transport 
Acesta să nu știe oare că 
în galeria direcțională de 
orizontul 545, blocul VI, lucră
rile de întreținere a liniei fe
rate lîncezesc și că locomotive
le abia se mișcă de teamă să 
n-o ia pe alături ?... Nici de 
faptul că panta galeriei respec
tive este mai mare decît cea 
admisă de norme ? Pe aici nu 
se pot tracta mai mult de 25 
vagonete goale, iar cînd se 
transportă „plinul", 5—6 vage- 
nete din urma garniturii 
frînate prin introducerea 
roți a clemelor TH, ceea 
nu e de admis sub nici un 
tiv . Cî'nd mergem eu bețe-n 
reale... . ., *

s5nt 
în 
ee 

mo-
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activitatea, spiritul de seriozi
tate, dorința de aprofundare a 
tainelor specialității, principiile 
morale sănătoase, în care au 
fost educați pe parcursul ani
lor de studii la I.M.P., întă
rind faima celor care s-au pre
gătit să devină ingineri mi
neri în această prestigioasă uni
tate de învățămînt superior. 
„Am lucrat și înainte de fa
cultate la mina din Baia Bor- 
șa, ne-a declarat proaspătul in
giner F. Zoltan, și mă reîntorc 
acum acolo, printre cei care 
m-au ajutat și m-au apreciat 
împreună cu soția, care a ab
solvit tot acum Institutul de 
mine, ne vom strădui să con
tribuim la ridicarea nivelului 
producției, la introducerea ce
lor mai noi și mai eficiente 
metode și procedee tehnice, la 
elucidarea problemelor pe ca
re ni le va pune în față pro
cesul de muncă11.

— ' Cum considerați — ca 
„beneficiar" — importanța noii 
reglementări privind repartiza
rea absolvenților învățămîntu- 
lui superior în unitățile pro
ductive ? am întrebat pe tov. 
Ioan Karpinecz, director pentru 
problemele personalului din ca
drul Centralei cărbunelui Pe
troșani.

Așa da, 
j gospodari!

Harnici și săritori, pensio
narii loan Ciur, Gheorghe 
Nicula și Kaszonyi Marton 
văzînd că vechiul podeț de 
la intersecția străzilor Andrei 
Mureșanu și M. Kogălniceanu 
din Petroșani s-a surpat au 
luat o hotărîre : să-l refacă. 
Cu materialele acordate de 
consiliul popular .tinerii" 
gospodari au construit un 
nou podeț în locul celui 
vechi pe care l-au demolat 
inițial.

— Apreciez în mod deosebit 
caracterul unitar, echitabil al 
normelor de repartizare stabi
lite prin noua reglementare, și 
în primul rînd măsura de a 
se acorda întîietatea, indiferent 
de media obținută, acelora ca
re doresc să muncească în co
munele în care-și au domiciliul. 
Consider că măsurile ferme sta
bilite prin decret înlătură ten
dința unor absolvenți de a se 
sustrage de la locul repartiză
rii unde se simte nevoia spe
cialistului, în posturi de multe 
ori sub calificarea lor. Au e- 
xistat și la noi astfel de ca
zuri, ce-i drept puține, care 
însă nu au afectat activitatea 
de producție, dar ne-au zdrun
cinat încrederea în calitățile 
morale ale celor în cauză.

— Ce drepturi și avantaje o- 
feră Centrala cărbunelui Petro
șani noilor ingineri care au în
tărit, anul acesta, rîndurile spe
cialiștilor din cadrul său ?

— Trebuie să vă spun că a- 
coste drepturi și avantaje de 
care se bucură absolvenții re
partizați la noi sînt substan
țiale, continuă tov. loan Kar
pinecz. Astfel, li se asigură lo
cuințe cu gratuitate de chirie 
și încălzire, reducere cu 50 la 
sută pentru curentul electric 
consumat, precum și transpor
tul de la domiciliu la locul de 
muncă pentru ei și membrii 
familiilor lor cît și pentru bu
nurile de care dispun. De a-

semenea, lj se acordă o primă 
de instalare egală cu un sa
lariu, sau un avans corespun
zător cu o jumătate de sala
riu, rambursabil în șase rate.

Școlile din Valea Jiului se 
vor îmbogăți și ele, începînd 
din septembrie, cu un nou con
tingent de profesori, care se a- 
daugă celor peste 1200 cadre 
didactice existente aici în pre
zent. Ii vom primi ca pe niște 
colegi, căutînd să le asigurăm 
toate condițiile de viață nece
sare pentru a se integra deplin 
colectivului nostru numeros, 
pentru a-și aduce din plin con
tribuția-la realizarea superioa
ră a tuturor dezideratelor pro
cesului instructiv-educativ, ne 
spune tovarășul prof. Victor 
Bădău, inspector școlar al mu
nicipiului Petroșani.

înconjurați cu dragoste, aju
tați să se deprindă cu exigen
țele producției materiale sau 
spirituale și să aplice cunoș
tințele dobîndite în anii stu
denției, specialiștii anului 1970 
vor cunoaște măsura adevăra
tei împliniri a personalității, a 
totalei și exigentei. verificări a 
unei lungj perioade de acumu
lări cantitative pe băncile șco
lilor. Nu ne îndoim că vor pu
ne tot elanul lor tineresc, pa
siunea și dăruirea, capacitatea 
intelectuală de care dispun în 
slujba propășirii minunatei 
noastre patrii pe culmile pro
gresului și civilizației.

Avancronică fotbalistică

Se limpezesc 
apele

Record mondial la înot 
pe distanta de... 120 km

Drumuri 
de 

acces
Spre exploatările forestie

re Jieț și (parțial) Gîrbovu 
au fost redeschise in aceste 
zile drumurile de acces de
teriorate de inundațiile din 
luna iunie a. c., ceea ce per
mite reltsarea și aici a ac
tivității normale.

iehinco«știiii|ifice
Atenție la sare !

MOSCOVA 13 (Agerpres). — Abuzul de sare provoacă 
anumite tulburări funcționale, care pun in pericol sănăta
tea celor în cauză. Acest sindrom a fost demonstrat pen
tru prima oară, prin experiențe pe maimuțe, de către oa
menii de știință sovietici de la Institutul de terapie expe
rimentală din Suhumi. Experiențele au confirmat influența 
sării asupra evoluției bolii de hipertensiune. Surplusul de 
sare din organism a provocat și o importantă stagnare în 
creșterea și dezvoltarea ulterioară a maimuțelor folosite în 
experiențe. In decurs de un an după experiențe, din 27 de 
maimuțe 6 au murit. Toate s-au îmbolnăvit de o maladie 
intestinală asemănătoare cu enterocolită, fără ca la vreuna 
din ele să se fi descoperit microbii care provoacă, de obi
cei. această boală.

Igluuri din material plastic pentru sinistrați
BONN 13 (Agerpres). — Firma Bayer clin R. F. a Ger

maniei a pus la punct o instalație care rezolvă problema 
adăpostirii persoanelor sinistrate in urma unor calamități 
naturale. Această instalație poate fi transportată cu un 
camion ele 2,5 tone la locul catastrofei și produce in serie 
niște adăposturi emisfertce din material plastic expandat, 
asemănătoare cu colibele de gheață, faimoasele igluuri ale 
eschimoșilor. Fiecare adăpost ar» diametrul de 5 metri și 
înălțimea de 3 metri, puțind adăposti 8—10 persoane. 
Structura sa ii asigură o bună izolație termică, ceea ce per
mite menținerea unei temperaturi plăcute in interior, chiar 
iîi condiții de climă excesivă (ger sau arșiță). Ritmul de 
fabricare a „igluurilor" din material plastic este de 24 pe zi 
pentru fiecare instalație.

Serenada balenelor
RENNES 13 (Agerpres). — Prezentarea „cintecului" ba

lenelor cu cocoașe a fost evenimentul senzațional al celei 
de-a 10-a conferințe internaționale despre comportarea ani
malelor. Depășind în lungime, complexitate și frumusețe 
tot ceea ce se cunoștea pînă în prezent la alte mamifere 
și păsări, acest „eîntec" durează peste 10 minute și poate fi 
repetat timp de 8 ore de același animal. Se pot recunoaște 
4 teme, care se succed într-o anumită ordine, dar permit 
totuși variații individuale. Prima temă debutează cu sunete

selungi, asemănătoare cu cele emise de trompetă, care 
transformă in pasaje de „flaut" vii și aproape comice.

Se pare că aceste „vocalize" sînt „interpretate" de 
lene numai in largul Bermudelor, in timpul migrării de 
primăvară, ele fiind însoțite de o paradă spectaculoasă 
(salturi afară din apă. lovituri de aripioare și coada). 
„Cîntecul" permite cetaceelor să comunice între ele la mai 
multe sute sau chiar mii de kilometri distanță.

ba

Substanță antimicrobiană extrasă din pere
LONDRA 13 (Agerpres). — Descoperirea recentă a 

unor substanțe bactericide în coaja portocalelor și a altor 
fructe citrice constituie o dovadă a faptului că arsenalul 
de luptă antimicrobiană pe care ni-l pune la dispoziție na
tura este încă insuficient folosit. Cercetările recente au 
permis extragerea din semințele și fructele părului „.4io- 
<ado" a unei substanțe care împiedică dezvoltarea microbi
lor. Efectul său se face simțit chiar in concentrații foarte
mici de 4 micrograme la un milimetru. ..

O proprietate valoroasă a substanței antimicrobiene 
extrasă din perele Avocado este aceea că ea își păstrează 
activitatea chiar la temperaturi ridicate, spre deosebire 
cele mai multe antibiotice care își pierd eficacitatea 
urma sterilizării prin fierbere.

Electromobil
PRAGA 13 (Agerpres). — Specialiștii cehoslovaci de 

Institutul de cercetări științifice pentru mașini electrice din 
Rrno au realizat un electromobil „EMA-1", care urmează 
să fie folosit pentru circulația urbană.

Electromobilul cehoslovac poate dezvolta o viteză de 
50 kilometri pe oră. fiind dotat cu două motoare electrice 
de curent continuu, alimentate de la bateriile cu plumb de 
producție cehoslovacă. Mașina are capacitatea de 4 locuri.
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Circulația rapidă și econo
mică a mărfurilor nu poate, 
fi asigurată fără o circulație 
la fel de rapidă a ambalaje
lor. Se pare însă că acest 
prerogaliv, devenit literă de 
lege in comerț, nu este în
țeles întotdeauna și de că
tre toți factorii care răspund 
de aprovizionarea municipiu
lui. Cu regularitate, în preaj
ma unor magazine alimenta
re, a unor magazine cu ar
ticole chimice, de fierărie, și 
chiar in jurul unor localuri 
de alimentație publică întil- 
nim stive de lăzi care, zi de 
zi, cresc in înălțime tot mai 
îngrijorător. In jurul maga
zinului din Lupeni condus de 
Iosif Motoc ambalajele se 
degradează pe zi ce trece.

AMBALAJUL 
condiție a 
circulației 
mărfurilor

Personalul magazinului se 
află într-o încurcătură fireas
că : unde să mai depoziteze 
lăzile ? Aceleași motive de. 
îngrijorare le încearcă alți 
numeroși responsabili de u- 
nități din Valea Jiului. În
grijorarea este determinată 
și de faptul că, tocmai pen
tru a se asigura circulația 
rapidă a ambalajelor, aces
tora li. s-au stabilit prețuri 
după un regim deosebit de 
sever. In unele cazuri, chiar, 
lipsurile de ambalaj sînt im
putate responsabililor de uni
tăți, de trei ori valoarea lor. 
aceasta făcîndu-se cu scopul 
de a spori răspunderea ges
tionară în manipularea și 
păstrarea ambalajelor.

Se pare însă că la între
prinderea de recuperare și 
valorificare (I.R.V.A.) din 
Petroșani această răspunde
re nu este suficient de spo
rită pentru ambalajele afla
te la magazine. Un plus de 
strădanii, de bune intenții 
din partea colectivului 
I.R.V.A. ar fi binevenit, cu- 
noscînd că ridicarea mat o- 
perati.vă a ambalajelor ar 
contribui, atit la circulația 
mai rapidă a acestui, fond de 
bunuri, cît și la desconges
tionarea magazinelor, la. în
lăturarea stivelor inestetice, 
din preajma acestora.

I. M.
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Noua mașină ofset
BONN 13 (Agerpres}. — Firma „Gesellschaft 

tomatisation" a construit o mașină de imprimat 
tomată z 
ofset electrostatică Mașina este prevăzută cu o celulă f°to- 
electrică i 
imprimat . 
electronic.

fur Au-
—.......... - ____ - ■ °fset au'

iomaiă. Această mașină, denumită „ Ricoh", poate imprima 
pe hîrtie obișnuită, pe hîrtie de multiplicat sau pe pelicula . . . _ ~ • . ...... “_ i ș- __ ,, -F/ifri-.

specialei, care citește materialul ce urmează să fie 
și transmite semnalele respective unui contor

Paroșeni

VENEȚIA 13 (Agerpres). — Venețianul Fulvio Berga- 
mini, în vîrstă de 37 de ani, a reușit duminică, o perfor
manță unică: traversarea mării Adriatice de la Triest la 
Veneția, fără să iasă din apă. înotătorul deține acum re
cordul mondial la înot pe distanțe lungi (120 km), record 
ce aparținea pînă în prezent lui Antonio Abertondo din Ar
gentina, care a înotat fără întrerupere 88 de km.

Bergamini și-a început cursa sîmbătă dimineață și a 
atins coasta venețiană a Mării Adriatice după 33 de ore 
și 27 de minute. El a fost urmărit tot timpul de antrenorii 
săi și de aproape 100 de bărci cu suporteri. Bergamini nu 
și-a întrerupt cursa nici măcar pentru a dormi sau a mm- 
ca. In afară de paste făinoase, el a mîncat cincizeci de 
ouă. trei kg de friptură de vacă, cinci litri de supă de 
carne și cîteva kg de glucoză.

Etapa a 27-a a campionatului 
diviziei A a limpezit oarecum 
„apele" la cei doi poli ai cla
samentului. Victoria comodă a 
textiliștilor arădani și înfrîn- 
gerea g iul oștenilor au condus la 
..rocada" celor două pretenden
te la titlu, U.T.A. u-reînd sin
gură în vîrf cu 37 de puncte. 
La „subsol", Crișul a fost do
molit la Iași, răminînd cu zes
trea minimă de 21 dc puncte 
și cu vagi 
de la ,,B". 
gramează 
partide :

Crișul — 
încă șanse 
rămîne în 
borda meciul curajos și — cred 
— va obține victoria. Mai ri
les că și ploieștenii au trecut 
prin mari emoții în ultimele 
etape.

C.F.R. — Dinamo București. 
Localnicii au mare nevoie de 
punctele din acest meci pentru 
a- nu se trezi cu surprize. Dar 
ei au adversar pe Dinamo ca
re... nu-i orice echipă și rare 
„ține" de locul 4. Pentru mul
țumirea ambelor părți văd un 
meci egal. Poate fi însă și 1, 
poate fi și 2.

F. C. Argeș — U.T.A. Va ca
pota U.T.A. la Pitești, după ce 
vreme de 11 '■’tape n-a gustat 
înfrîngerea ? Va pierde F. C. 
Argeș al doilea meci consecu
tiv acasă ? Bănuiesc că nu se 
va întîmpla nici una nici alta, 
ci... o a treia. Adică un X

„U" Craiova — Steagul roșu. 
Vecine la mijlocul clasamen
tului eu același număr de punc
te — 28 — cele două formații

SCURTE

speranțe de salvare 
Etapa de azi pro- 
următoarele șapte

Petrolul : Păstrînd 
teoretice de a mai 
„A", Crișul va a-

vor aborda meciul' liniștite, le
jer. Studenții craioveni au pier
dut două partide consecutive în 
deplasare. Azi, ei au primele 
șanse la victorie.

A.S.A. Tg. Mureș — Politeh
nica. Deși mureșenii se țin cam 
„bățoși" în aceste ultime eta
pe (mintea de pe urmă nu 
prea mai ajută), ieșenii ar pu
tea realiza totuși un punct, 
care le-ar ușura și mai mult 
situația în clasament. Dar gaz
dele au unica ocazie azi de a mai 
învinge pe cineva în trecerea 
lor prin divizia A, căci în ul
tima etapă cu Dinamo Bucu
rești...

Steaua — Farul. Deoarece, 
azi. Rapidul „staționează", 
Steaua îl poate trimite pe linia 
a IIT-a definitiv, aș crede prin- 

Farului. 
spera la 

șansa vjc- 
acasă un-

tr-o victorie asupra 
Constănțenii nu pot 
mai mult. Le rămîne 
torici duminică, la ei 
de-i primesc pe giulcstoni.

Jiul
ma evoluție acasă a 
care am dori-o încununată 
victorie In felul acesta.

a
■

&
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18,00 Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremieră.

PROGRAMUL I : 5,05—6,00
Muzica dimineții; 6,05—9,30 Mu
zică și actualități; 7,00 Radio
jurnal; 9,30 Odă limbii româ
ne; 10,10 Curs de limba rusă; 
10,30 De la A la Z — mu
zică ușoară; 11,05 Arii din o- 
perete; 11,15 Din țările socia
liste; 11,45 Sfatul medicului; 
12,00 Recital de operă Lucia 
Stănescu; 12,15 Cîntece de Au
rel Manolache; 12,25 Știința la 
zi; 12,30 Intilnire cu melodia 
populară și interpretul prefe
rat; 13,00 Radiojurnal; 13,10 A- 
vanpremieră cotidiană; 13,22 
Orașele și muzica ușoară; 13,45 
Dragi mi-s cîntecul și jocul;

PE CERUL
(Ut mare din pag. 1)

cu aburi, de încălzitul 
Se pare că soluția creă- 
microtermocentrale in 

sau pe grupuri mici de 
nu este cea mai cores-

viar, care utilizează încă loco
motive 
casnic, 
rii de 
blocuri 
blocuri
punzătoare. In aceste instalații 
cărbunele nu arde complet, ga
zele și funinginea pătrunzînd cu 
ușurință în atmosferă.

Există propuneri practice de 
soluționare. Gazeificarea cărbu
nelui și alimentarea cu gaze a 
locuințelor minerești ar fi una 
dintre ele. E drept, s-au cheltuit 
destul de mulți bani cu con
tracția acestor 
Important ar 
cel puțin de 
construirea în 
nor asemenea 
încălzire. In 
și cunoscute factorilor în drept 
sînt formulate soluții realiza
bile. fără eforturi economice 
deosebite, care ar putea duce 
în viitor la eliminarea acestor 
neajunsuri și la realizări im
portante pentru economia na
țională.

In studiile amintite se pro
pun, printre altele, înlocuirea

microcentral e. 
fi să se renunțe 
acum înainte la 
continuare a u- 
instalații pentru 

studiile amintite

Dinamo Radii. Ulti-
linbii pe 

de 
pe- 

troșănenii și-ar consolida locul 
V în clasament pe care-1 me
rită cu prisosință. Și cred că 
așa va fi. Chiar dacă vin Ia 
Petroșani cu o povară de 4 
goluri de la Cluj, băcăuanii nu 
not emite pretenții nici măcar 
la un punct. Totuși atenție! 
Nici un meci mi este jucat 
dinainte. Tar Dinamo Bacău 
știe să joace în denlasare. Mai 
greu fără Dombrovschi dar 
știe...

Escrocii găsesc întotdeauna 
mijloace de a-și 
„profesia". Cu 
urmă au fost ____ ,. __
feriți justiției indivizii lîer- 
talan Lakatoș și Alexandru 
Cuțitar. Dindu-se drept dele
gați ai cetățenilor sinistrați 
din județul Sălaj, ei au es
crocat mai mulți cetățeni 
din Petroșani, de la care au 
luat diferite obiecte dc- îm
brăcăminte și încălțăminte pe 
care le vindeau. Acum ,.si- 
ni.strații" din Sălaj au in
trat... la apă.

desfășura 
cîteva zile in 
arestați și de-

Dumitru GHEONEA

ȘTIRI
helm Bungert învingător cu 
6—3, 6—0, 6—4 în fața compa
triotului său Christian Kuhnke.

* Campionatul mondial fe
minin do fotbal a programat 
la Torino, meciul pentru locurile 
3—4 echipele Mexicului și An
gliei. Victoria a revenit fotba
listelor mexicane cu scorul de 
3—2 (3—0).

de haineQ La Ruse a avut loc tradi
ționalul concurs de tenis între 
echipele de pionieri ale clubu
rilor Dinamo București și Loko
motiv Ruse. Victoria a revenit 
gazdelor cu scorul de 13—12.
• Au luat sfîrșit întrecerile 

turneului internațional de tenis 
de la Dusseldorf. Proba de sim
plu masculin a [ost cîștiqată 

jucătorul vest-gernian Wil-

Anul trecut și anul ăsta, 
Eduard Barbely a comis mai 
multe furturi Și acte de în
șelăciune. Ultima „ispravă" a 

2 iunie: a fu- 
baia minerilor de18,30

19,15
19,20

publicitate.
— emisiu

in econo-

Moment poetic; 21,35 So- 
serii — Ilona Moțioa; 

Radiojurnal; 22,20 Sport: 
Romanțe; 22,50 Orchestra 

de Georges Jouvin:

19.30 
20,00
20.15

22,05
22,30
22,40 Gala marilor interpreți 

români. Elena Cernei.
23,05 Telejurnalul de noapte.

..

18.05

Valea Arsului, văzută de la nuna Lenea.

Falsul șofer

Universal-șotron — en
ciclopedie pentru copii. 
Litera „S“.
Actualitatea
mie.
Anunțuri —
1 001 de seri
ne pentru cei mici.
Telejurnalul de seară. 
Reflector.
Tele-cinemateca : „Viva 
Villa".
Ora editorului.
Desene animate.

săvîrșit-o în 
rat din
la Lonea mai multe obiecte 
de îmbrăcăminte care apar
țineau Iui Teodor Bobea», 
Leon Aurăriei și Constantin 
Buzdugan. Pentru că nimeni 
nu i-a spus să Ie poarte cu 
plăcere, nu a apucat să îm
brace obiectele furate. Va 
purl a însă altele oferite gra
tuit pentru un timp. Sigur 
că nu cu plăcere.

14,00 Caleidoscop muzical; 14,40 
Publicitate radio; 14,50 Cîntece 
populare; 15,00 — 100 de le
gende românești; 15,30 Compo
zitorul săptămînii; 16,00 Radio
jurnal; 16,20 Duete vocale și 
instrumentale de muzică popu
lară; 16,30 Agendă județeană. 
Sălaj — iulie 1970; 16,50 Cîn
tece patriotice; 17,05 Antena ti
neretului; 17,30 Interpreți de 
muzică populară; 18,10 Orizont 
științific; 18.30 O melodie pe 
adresa dv.; 19,00 Gazeta radio;
19.30 Săptămîna unui meloman; 
20,05 Tableta de seară: 20,10 
—- 365 de cîntece: 20,20 Ar
gheziană; 20,25 Zece melodii 
preferate; 21,00 Acasă la... San
da Movilă; 21,20 Muzică ușoa
ră interpretată de Chris Doerk;
21.30 "' 
lista 
22,00
22.30 
dirijată
23,10 In.tîlnire cu compozitorul 
H. Mălineanu;
trada nocturnă.

S-a îndrăgostit din senili 
de minora L. P. din Vulcan. 
Dar iubirea lui Viorel Vas- 
cu, muncitor necalificat la 
preparația Coroești, n-a ți
nut decît puține zile. Trep
tat el s-a izolat de cea pe 
care a dus-o cu vorba și 
a sedus-o. Trimis in jude
cată pentru corupere de mi
nore, amorezul de ocazie a 
fost condamnat la 2 ani și 
6 luni de zile închisoare. 
Asta da izolare.

ALBASTRU, PREA MULT FUM!
locomotivelor cu aburi cu lo
comotive Diesel electrice ]a tre
nurile ce circulă în Valea Jiu
lui, pînă cînd va fi înfăptuită 
electrificarea căii ferate FJliași 
— Simeria, înlocuirea autobu
zelor care asigură transportul 
cetățenilor din aceste localități 
cu firobuze ș. a. S-ar realiza, 
astfel, importante economii și 
ar fi suprimate alte două sur
se importante care 
la poluarea aerului 
zonă.

Un binecunoscut 
orașului Lupeni, 
Aron Cristea, mi-a
vădită satisfacție despre schim
bările din orașul 
întreaga Vale. Un 
pâră însă : modul 
construiesc unele 
în ultima vreme, 
dus nu înseamnă 
de confort, spunea 
la noi. la Lupeni, mulți oa
meni preferă să Se mute în 
locuințele construite cu mulți 
ani în urmă, în loc să stea în 
blocurile cu „confort diferen
țiat". Mi-a confirmat acest lu
cru și tovarășul Neag Wil
helm, primul secretar si prima
rul orașului Lupeni. Im ințe-

contribuie 
în această

locuitor al 
pensionarul 

vorbit cu

său și din 
lucru îl su
in care se 

apartamente 
Confort re 
lipsă totală 
el. „Știți că 

mulți 
mute

cu

Ies că au existat în această pri
vință unele lipsuri. S-a reve
nit. Ce se întîmplă insă dacă 
constructorul continuă să „pro
ducă" și in acest an — la Lu
peni spre exemplu — alte 400 
..apartamente" cu confort redus 
fiindcă... are fundațiile pregă
tite din toamnă ? S-a greșit, să 
se tragă concluziile necesare. 
Am trecut și prin orașul Vul
can.
s-a 
bulevard 
Dar cînd 
pe deal se scurge pe trotuare 
și pe bulevard. „Nu există pî
nă în prezent nici măcar un 
proiect pentru evifmma viituri
lor de pe versant, m-a infor
mat tovarășul Petre Barbu, pri
marul orașului Vulcan. De ce 
nu se consultă nroiectantiil si 
cu noi ?“ Are dreptate interlo
cutorul. Cei care proiectează 
mii de locuințe, bulevarde si a- 
șezăminte de cultură, ar 
bui să stea mai mult in 
lea Jiului, să se consulte 
minerii și cu conducătorii

Și despre cite nu s-ar putea 
vorbi !

Realizările obținute pînă a- 
cum în organizarea producției

Aici, după părerea mea, 
construit cel mai frumos 

din întreaga Vale, 
vin ploile, mîlul de

de cărbune, ridicarea activită
ții industriale la un grad su
perior de eficiență 
reprezintă doar o 
tr-un vast program.
azi, trebuie să se „uvuic mo 
condiții din ce în ce mai bu
ne de viață. Anumite neajun
suri care mai persistă pot fi 
evitate. Iar pentru aceasta e 
nevoie de un sprijin efectiv din 
partea celor care au responsa
bilitatea și posibilitatea s-o fa
că. Nutrim convingerea că sem
nalele noastre vor fi recepțio
nate, analizate cu atenție și re
zolvate favorabil.

economică, 
etapă din- 
Minerii de 
bucure de

Pentru că voia să ajungă 
cit mai repede șofer, lui Val
ter Costea mintea i-a „um
blat" cu mare viteză. Aflat 
în orașul Pitești, fură per
misul de conducere lui Con
stantin Pitău și vine să se 
angajeze în Petroșani. Repe
rat la timp, Valter n-a mai 
putut face angajarea. Acum 
nu el va fi ce] care va con
duce. El va fi condus. Tot 
cu o mașină. Deși tinăr, Val
ter Costea, apare pentru a 
treia oară în fața instanței 
de judecată, ca inculpat. Da
că a accelerat băiatul șoferia 
falsă...

Rubrică redactată de 
Dumitru GHEONEA 

Ioan DURECI

Mica 
publicitate
VÎND Fiat 850 

Republicii, 271.
Lonea,

Autobaza de transport auto
tre- 
Va- 

cti 
lor.

ANGAHAZA
0 sală de așteptare care își așteaptă stăpînul mecanici auto

Venind dinspre Lupeni, la 
bifurcarea șoselei, in direcțiile 
Petroșani și Tîrgu Jiu, se gă
sește statia de autobuze I.G.C. 
Livezeni, Ținînd seama de fap
tul că stația deservește 
mure număr de călători, în 
joritatea lor muncitori ai între
prinderilor din jur, precum 
locuitori din această parte 
Livczenilor, cu ani în urmă, 
dreptul stației s-a construit 
sală de «șteptare unde, în i 
de timp nefavorabil, 
să se poală adăposti. Pînă aiei

nii 
ina-

și 
! a 

în
o 

caz 
călătorii

toate bune.
Nedumerește însă faptul cum 

arată acest „adăpost". Pereții 
murdari, pe unele locuri ten
cuiala băzută, geamurile spar
te și peste tot un strat gros de 
gunoaie, tot atîtea dovezi că 
de la construire nimeni nu a 
mai avut grijă de el. Cine o fi 
avînd sarcina să întrețină clă
direa, curățenia ei, nu am putut 
afla. Am avut însă ocazia 
văd cum călătorii preferă 
aștepte sub cerul liber, 
ploaie, în loc să se

să 
să 
în 

adăpos-

tească în sala de așteptare. Și 
aceasta nu este bine.

Unii dintre muncitorii,. alături 
de care așteptam, susțineau că 
construcția a fost ridicată de 
către mina Aninoasa în intere
sul muncitorilor ei, alții că 
servind călătorilor care folosesc 
autobuzele I.G.C., indiferent 
de cine a construit-o ar trebui 
să fie întreținută de aceasta. 
Publicăm aceste rînduri în spe
ranța că se va face lumină în 
problema sălii dp așteptare din 
stația I.G.C. Livezeni.

sudori auto
electricieni auto

pentru coloanele Lupeni, Vulcan și Livezeni.
Condițiile de angajare sînt cele prevăzute în 

H.C.M. nr. 914/1968.
Informații suplimentare se primesc la sediul 

autobazei și telefon 1116—1355.
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Vizita la Phenian a
generalului Eon lonifâ

Pi-IENIAN 14 (Agerpres). — 
Delegația militară română, 
condusă de general colonel Ion 
loniță, ministrul Forțelor Ar
mate, a sosit marți la Pheni
an.

Pe aeroportul Sunan, pavoa
zat eu drapelele de stat ale 
celor două țări, delegația ro
mână a fost întîmpinată de 
generalul de armată Toi Hiăn, 
ministrul apărării naționale, ge
neralul de armată O Jin U, șe
ful statului major, general co
lonel Han Ik Su, șef al Direc-

ției Superioare Politice a Ar
matei, Ke In Thia, ministrul co
merțului exterior, Kin Ghen 

' Ren, președintele Comitetului 
pentru afacerile economice ex
terne, generali și ofițeri, oameni 
ai muncii.

Au fost prezenți Nicolae Po
pa, ambasadorul român la 
Phenian, și membrii ambasadei, 
precum și atașați militari acre
ditați la Phenian.

Pe aeroport era aliniată o 
gardă de onoare ; au fost into
nate imnurile de stat ale celor 
două țări.

Pe ordinea de zi provizorie 
a celei de-a XXV-a sesiuni

a Adunării generale a O.N.U
NEW YORK 14 (Agerpres). 

— Misiunea permanentă a Re
publicii Socialiste România la 
Organizația Națiunilor Unite a 
adresat secretarului general al 
O.N.U., în numele guvernului 
român, cereri de înscriere pe 
ordinea de zi provizorie a ce
lei de-a XXV-a sesiuni a Adu
nării generale a O.N.U. a două 
puncte intitulate :

1. „Consecințele economice și 
sociale ale cursei înarmărilor 
șl efectele sale profund dăună
toare asupra păcii 
ții în lume" ;

2. „Rolul științei 
giej moderne în
națiunilor și necesitatea întări
rii cooperării economice și teh- 
nico-științifice între state".

și securită-

și tehnolo- 
dezvoltarea

SESIUNEA SOVIETULUI
SUPREM AL U.R.S.S.

VIATA INTERNAȚIONALA

MOSCOVA 14 — Cores- 
pondentul Agerpres, Lauren- 
țiu Duță, transmite : La Mos
cova au început lucrările 
primei sesiuni a Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. al celei 
de-a 8-a legislaturi. La lu
crări participă Leonid Brej- 
nev, Alexei Kosîghin, Nikolai 
Podgornîi și alti conducători 
sovietici.

în prima zi a lucrărilor au 
fost aleși președinții celor

două camere. Alexei Șitikov 
a fost ales președinte al So
vietului Uniunii, iar 
Nasriddinova 
al Sovietului Naționalităților. 
De asemenea, au fost alese 
comisiile permanente ale So
vietului Supretm în cursul 
acestei sesiuni urmează, .de 
asemenea, să fie ales Prezi
diul Sovietului Suprem și să 
fie format guvernul U.R.S.S.

ladgar 
președinte

cu conducerile partidelor
de centru-stînga

ROMA 14 — Corespondentul 
Agerpres, Nicolae Puicea, tran
smite : Premierul italian desem
nat, Giulio Andreotti, a avut 
marți primele convorbiri oficia
le, separate, cu delegațiile 
partidelor democrat-creștin, so
cialist, sociali^ unitar și repu
blican. Delegațiile au ascultat 
p expunere a lui Giulio Andre
otti asupra orientării politice 
pe care intenționează să o im
prime viitorului cabinet de 
centru-stînga și asupra puncte
lor centrale ale programului gu
vernamental. La rîndul lor, 
membrii delegațiilor și-au expus 
pozițiile în legătură cu ace
leași probleme, respectînd în 
linii mari pozițiile stabilite zi
lele trecute de către conduceri
le partidelor din coaliția de 
centru-stînga. Din declarațiile 
făcute ziariștilor de către unii 
participanți la convorbiri rezul
tă că în centrul atenției conti
nuă să se afle problema

mării de alianțe la nivel regio
nal și provincial, măsurile de 
ordin economic cu scadență 
imediată și poziția față de sin
dicate. Deși lipsesc amănunte 
asupra convorbirilor, se pare 
că atmosfera a fost destinsă, 
manifestîndu-se intenția de a 
sc ieși cit mai repede din ac
tuala criză de guvern.

întrevederile de marți, des
fășurate în „Sala del cavalie
re" de Ia Palatul Montecitorio 
(sediul Camerei Depu.taților), 
au reprezentat doar o expunere 
de poziții și nu tratative pro- 
priu-zise. Miercuri și joi se în
trunesc din nou direcțiunile 
partidelor din coaliția de cen
tru-stînga pentru definirea pozi
țiilor finale.

In dorința de a stabili un dia
log și cu forțele de opoziție 
din Parlament, primul ministru 
desemnat se va întîlni miercuri 
tot separat, cu delegații ale par
tidelor de opoziție.

NAȚIONALA
K FRANȚEI

Ceremonia oficială de la
Pompidou, 
a trecut în

a fost semnat 
virtutea căruia 

dintre 
so

• In Maroc s-a deschis 
marți campania electorală în 
vederea referendumului consti
tuțional anunțat pentru 24 iu
lie a.c.

Willy
cauza demisiei

© In mai multe regiuni din 
Pakistanul de est, apele fluviu
lui Brahmaputra s-au revărsat, 
provocînd pierderi materiale.

FORUMUL MONDIAL
al nimuuji

se-

contramandat din

NIGERIA : Vedere parțială a centrului orașului Lagos.

Situația din

persoane 
adăpostite

0

Co- 
in-

al Gha- 
încheiat

de forțele patrio- 
localității a 
un intens tir

316 
au
in

întă- 
in- 
în 
în

la cuce-
Partidul 

a avui

educație, delegatul 
Prisăcaru a relevat 
ca tineretul să fie 

spiritul păcii, priete-

duc anual 500 
kW/'h, cu o putere 
de 20 000 kW.

© Marți s-a încheiat vizita 
oficială în Irak a ministrului 
afacerilor externe al Turciei, 
Ihsan Sabri Caglayangil.

persoane. Ca 
rămas fără 
barăci din

NEW YORK 14, — Corespon
dentul Agerpres, C. Alexandroa- 
ie, transmite: Adunarea Mon
dială a Tineretului și-a conti
nuat lucrările în comisii și 
grupe de lucru, în cadrul lor 
fiind discutate simultan punc
tele aflate pc ordinea de zi.

Luînd cuvîntul î-n Comisia a 
doua, care dezbate problemele 
dezvoltării, delegatul român 
N. Daravoina a subliniat, prin
tre altele, că asigurarea unui 
proces continuu și multilateral 
de dezvoltare a tuturor po
poarelor lumii presupune înain
te de toate instaurarea și 
rirea edificiului legalității 
ternaționale. a egalității 
drepturi, a neamestecului 
treburile interne.

In cadrul dezbaterilor Comi
siei a treia, consaorate proble
melor de 
român Gh. 
necesitatea 
educat „în 
niei și cooperării între popoare,

în spiritul principiilor funda
mentale ale vieții internațio
nale". Vorbitorul a evocat în 
acest context inițiativa Româ- 
niei la O.N.U. privind măsurile 
necesare pentru promovarea în 
rândurile tineretului a idealuri
lor de pace, respect reciproc și 
înțelegere între popoare, adopta
tă în unanimitate, sub forma unei 
declarații, la cea de-ă 20-a 
siune a Adunării Generale.

Luînd cuvîntul în cadrul 
misiei a patra, la punctul
titulat „Problema mijloacelor de 
informații și dezvoltarea so
cială", delegata română Doina 
Topor a propus ca în documen
tul final a.l lucrărilor Comisiei 
să fie subliniată „necesitatea 
cooperării internaționale în 
problema schimburilor de in
formații — factor ce contribuie 
la accelerarea progresului mul
tilateral al fiecărui popor". 
Propunerea a fost adoptată în 
unanimitate.

© Un puternic incendiu s-a produs luni seara la ba
răcile din localitatea siciliana Menfi, unde sînt găzduiți 
supraviețuitorii cutremurului de pămînt care a avut loc în 
urmă cu doi ani. Un număr de 10 barăci au fost distruse, 
alte 50 au fost avariate, iar 40 de familii și-au pierdut în
tregul avut.

Menfi este una din cele 12 localități care au avut de su
ferit de pe urma cutremurului de pămînt petrecut în ianuarie 
1968 în valea Belice, soldat cu moartea a 
urmare a catastrofei, 90 000 de

' locuințe, majoritatea lor fiind 
lemn.

© Salvele de tun care au 
răsunat marți dimineața în ca
pitala irakiană au constituit 
semnalul pentru începerea fes
tivităților organizate în Irak, 
timp de trei zile, consacrate ce
lebrării împlinirii a 12 ani .le la 
înlăturarea monarhiei (14 iulie 
1958) și a doi ani de 
rirea puterii de către 
Baas, eveniment care 
loc Ia 17 iulie 1968.

© Primul ministru 
nei, Kofi Bușia, și-a 
vizita în Togo, unde a examinat 
cu președintele Ettienne Eya- 
dema și cu alte oficialități to- 
goleze modalitățile de dezvoltare 
a relațiilor economice și cul
turale dintre cele două țări.

© Forțele patriotice din Laos 
au ocupat la 13 iulie orașul 
Moulapamok, situat pe malul 
vestic al fluviului Mekong. A- 
tacul lansat 
tice asupra 
susținut de 
mortiere.

SARBATOAREA
RHONUL 
izvor de energie

Paris

elvețiană 
la Marea Mecliterană, 
va reprezenta, ca 
a unor importante 

aflate în curs, una 
„casca-

existente în lu-
PARIS 14 — Corespondentul 

Agerpres, Al. Gheorghiu, tran
smite : La 14 iulie, poporul 
francez a celebrat cea de a 
182-a aniversare a căderii Ba1- 
tiliei, sărbătoarea libertății. 
Ca în toți anii, Parisul și-a 
împodobit generos cu drapele 
tricolore splendidele sale edi
ficii publice și monumentale. 
Cu prilejul sărbătorii naționale 
a Franței, marți dimineața a 
avut loc Ia Paris o mare para
dă militară pe Avenue des 
Champs Elysees.

Ceremonia oficială a început 
la Arcul de Triumf, în prezen
ta președintelui Republicii

© Peste 100 de muncitori au 
fost arestați la Madrid în urma 
incidentelor care s-au produs 
luni după atacarea de către 
poliție a sediilor diferitelor sin
dicate.

@ Cancelarul R.F. a Germaniei Willy Brandt, și-a 
încheiat marți vizita particulară făcută timp de trei ziie 
la Roma. După ce duminică a avut o întrevedere cu pre
ședintele Italiei, Giuseppe Saragat, cancelarul vesl-ger- 
man a purtat marți convorbiri cu primul ministru demisio
nai italian, Mariano Rumor.

Caracterul oficial al vizitei la Roma a lui 
Brand, a trebuit să fie 
guvernului italian.

© Comitetul special al Con
siliului de Securitate pentru su
pravegherea aplicării sancțiuni
lor împotriva Rhodesiei a dat 
publicității un raport în care 
subliniază că embargoul insti
tuit în luna mai 1968 împotri
va regimului rasist al Iui Ian 
Smith nu a avut efectul scon
tat. In ciuda acestor sancțiuni 
se arată în raport, exporturile 
rhodesiene au marcat o impor
tantă creștere.

G La Torino 
un document în 
acordul de colaborare 
firma „Fiat" și organizații 
vietice de resort este p'elungil 
pe viitorii cinci ani.

© La Bogota s-a deschis cea 
de-a VIII-a ediție a Tîrgului 
internațional ce se organizează 
în capitala columbiană. La edi
ția din acest an participă 42 
de țări, printre care și Româ
nia.

Franceze, Georges 
Șeful statului francez 
revistă trupele masate in Piața 
Etoile și de-a lungul magistra
lei Champs Elysees, după care 
a luat loc. în tribuna oficială, 
împreună cu membrii guvernu
lui și alte oficialități. A urmat 
o mare paradă militară, la care 
au asistat numeroși parizieni.

Cu prilejul, sărbătorii națio
nale au avut loc mari serbări 
populare la Paris: grandioase 
focuri de artificii și baluri 
populare cu lampioane, în dife
rite piețe și cartiere renumite 
ale orașului.

REPUBLICA AFRICA CENTRALA : După obținerea independenței țării în 1960. fosta 
de consolidare a independenței na- 
valorificarea tuturor resurselor

colonie franceză Africa Centrală a promovat o politică 
ționale și de dezvoltare economică și socială, bazată pe 
materiale și umane de care dispune.

Pentru aceasta s-a trecut Ia naționalizarea portului fluvial și capitalei și a transportu
lui pe fluviul (hiba Bangui, precum și Ia limitarea capitalului străin în exploatările clia- 
mantifere.

In foto : Centrala hidroelectrică de la Boali, de unde se distribuie curentul electric 
în Bangui, capitala țării.

Luptele din Cambodgia
PNOM PENH 14 (Agerpres). 

— Forțele de rezistență popu
lară din Cambodgia își conti
nuă atacurile în diferite zone 
operaționale care, practic, au 
cuprins întreg teritoriul tării, 
asupra pozițiilor deținute de 
trupele regimului Lon Noi și 
cele saigoneze. Luptele cele mai 
violente, relatează agenția 
Associated Press, se desfășoară 
la aproximativ 80 km sud-esl 
de Pnom Penh, pe șoseaua nr. 
4, singura cale de comunicație 
dintre capitală și portul mari
tim Kompong Som. In zona ora
șului Kirirom, forțele de rezis-

populară au trecut din 
la contraofensivă, forțînd 

unitățile 
ale actualei adminis- 

După o perioadă de a- 
_____Lagen-

tentă 
nou 
pozițiile deținute de 
militare 
lratii.
calmie relativă, remarcă agen
ția France Presse, în zona Kom- 
pong Thom au 
regimente ale 
ce, iar un alt 
înaintarea în
Lupte între forțele patriotice și 
unități militare saigoneze au 
fost semnalate în regiunile 
Svay Rieng și Neak Leung,

Deoarece controlul deținut de

luat poziție două 
forțelor pa'trioti- 
batalion forțează 
direcția orașului.

forțele populare de rezistenta 
asupra principalelor căi de co
municație provoacă serioase di
ficultăți deplasării trupelor ge
neralului Lon Noi în zonele 
ostilităților militare, 
mentul militar 
rit să pună la 
ra o parte din 
te în dotarea 
militari exprimă însă 
în legătură cu posibilitatea uti
lizării elicopterelor, dat fiind 
distanțele mari și numărul 
mare de „puncte fierbinți", care 
reclamă dislocarea de trupe.

zonele 
comanda^ 

saigonez a hot-'i- 
dispoziția acesta-, 
elicopterele afla- 

sa. Observatorii 
îndoieli

9 Un avion de pasageri avînd la bord un mare număr 
de actori de film și tehnicienii unei echipe de filmare a 
reușit să aterizeze pe aeroportul spaniol Almeria, cu toate 
că unul din motoare luase foc. Printre pasageri se aflau 
actrița americană de cinema Candice Bergen și actorul 
englez Oliver Reed, care se îndreptau spre o regiune din 
sudul coastei spaniole pentru a continua filmările la „Par
tida de vînătoare". Toate persoanele aflate la bordul apara
tului au scăpat nevătămate. VIETNAMUL 

DE SUD

La 20 iulie se împlinește 
un an de cînd primul pămîn- 
tean a pus piciorul pe supra
fața astrului nopții, in aceas
tă perioadă lumea științifică 
și publicul larg au trăit o se
rie de revelații, care le-au 
schimbat părerile despre mis
terioasa Selene. Primele sur
prize le-au furnizat aspectul 
acesteia, culorile și structura 
reală a solului selenar care 
s-au dovedit a ii cu totul 
altfel decit ne-am imaginat 
timp de secole. Mai apoi, cer-

tori și-au îndreptat deja alert, 
(ia spre descoperirea 
roci cu structură i 
celor lunare, în unele 
vulcanice de pe Pămînt 
speranța că vor putea 
adevărul pe această cale, 
ții sînt de părere că un 
important în formarea 
prietăfilor nutritiv rocilor 
ienare îl are vîntul 
Fluxul puternic de ț 
cu energii înalte și 
meteoriții (vîntul solar) care 
lovesc suprafața Lunii joacă

unor 
similara 

> zone 
în 

afla 
Al
toi 

■ro
se 

solar, 
particule 

rriicro-

I trecut un an...

SAIGON 14 
In Vietnamul 
mente ale Guvernului Revolu
ționar Provizoriu au atacat cu 
rachete și mortiere, în noaptea 
de luni spre marți, mai multe 
obiective și poziții militare a- 
mericano-saigoneze. Angajamen
tele cele mai puternice între 
forțele patriotice, care lansea
ză continue atacuri de hărțui
re, și trupele americano-saigo- 
neze au fost semnalate în ulti
mele 24 de ore în provinciile 
Quang Tri, Thua Thiem și 
Quang Nam. Potrivit agenției 
France Presse, la 16 km de Sai
gon, pe șoseaua națională nr. 4, 
forțele patriotice au atacat un 
post al trupelor regimului sud- 
vietnamez.

Din Saigon se anunță, tot
odată, că în ultimele 48 de ore 
avioane de tip „B-52“ și-au con
tinuat misiunile de bombarda
ment asupra teritoriului Viet
namului de sud. mai ales în 
provinciile situate la frontiera 
cu Laosul și în apropierea zo
nei demilitarizate.

(Agerpres), — 
de sud, dețașa-

ceiările de la Houston și din 
celelalte laboratoare în care 
au fost examinate mostrele 
de sol lunar aduse de echi
pajele „Apollo-11" și „Apollo- 
12“ au început să dezvăluie 
primele date concrete asupra 
structurii și compoziției chi
mice a acestor roci. R'md pe 
rînd au lost aflate vîrsta, con
ținutul în apă, capacitatea de 
a permite existența vieții etc. 
Una dintre marile 
pe care le-a furnizat 
rea rocilor lunare a 
it-o capacitatea lor de
și stimula dezvoltarea 
plante. $i aceasta în 
concentrației extrem de redu
se de apă pe care o au. Oare 
aceste proprietăți se datoress 
concentrației ridicate în de
mente rare sau în titan ? cen
tru moment nu se poale afirș 
ma cu tărie dacă așa stau l'-i- 
crtirile sau nu. Unii cerceiă-

rolul de „plug selenar", du- 
cind la formarea principalelor 
proprietăți structurale ale ro
cilor cu care vine în contact. 
Primele încercări de găsire^ a 
unor zone cu structură geo- 
morfologică 
lei selenare 
ficarea unor 
mănătoare
Neil Armstrong și 
în Suedia, Brazilia 
american Idaho.

Primii pași pe calea eluci
dării „misterelor selenare" au 
fost tăcuți. Este foarte posibil 
ca următorii să ne 
noi și 
atît în 
țele pe 
planeta
in domeniul, 
chis, al cunoștințelor despre 
Lună.

asemănătoare ce- 
au dus la identi- 
roci terestre ase- 

celor

surprize 
studie- 

conslil'i- 
a hrăni 

uno, 
ciuda

aduse de 
colegii săi 
și stalul

rezerve 
spectaculoase surprize, 
ce privește cunoștin. 
care le avem despre 
pe care trăim, cit și 

mai recent des-

E. I.

energetică Pierre Benite.
La sud-esl de Lyon, lucră

rile din cadrul planurilor de 
hidroameliorații ale Rhonu
lui au permis crearea unei 
zone industriale de 300 ha. 
Aici, patru mari turbine pro- 

milioane 
unitară

I

Una din cele mai interesan
te realizări de pe Rhon este 
uzina de la Rance, care fo
losește forța mareelor pen
tru producția, de energie e- 
leclrică. Aici se află instala
te 24 turbine, avînd fiecare 
o putere de cite 10 000 kW. 
Urmează apoi, în ordinea in
trării în funcțiune, uzinele 
de la Donzere Mondragon, 
cu o prducție anuală de 2 
miliarde kW/h, Montelimar

De la frontiera 
și pină 
Rhonul 
urmare
lucrări 
dintre cele mai vaste 
de de ape 
me, atît prin amploarea sa 
naturală, cit și prin echipa
mentul tehnic instalat. In
tr-adevăr, la V allabregues- 
Tarascon se construiește un 
imens baraj hidroenergetic, 

unde debitul Rhonului, care 
atinge 2 600 m.c. pe secundă, 
va fi absorbit de șase turbi
ne uriașe de cite 34 000 kW 
fiecare. Această lucrare 
fost încredințată 
naționale a Rhonului, 
tuită special în acest

Frumosul fluviu 
este presărat deja de 
roase baraje hidroenergetice (1,7 miliarde kW/h), Baix-le- 
și de alte mari obiective e- 
conomic.e. In regiunea mun
toasă, uzina de la Cenissiat 
produce 1,7 miliarde kW/h 
Intr-un an normal. La Lyon, 
au fost realizate lucrări ex
tinse pentru a se permite 
circulația șlepurilor de mare 
tonaț și pe Saoril, ailuenl al 
Rhonului. în felul acesta a 
luat naștere o vastă rețea 
de ape navigabile — verita
bilă „placă turnantă" a tra
ficului fluvial Medilerana— 
Marea Nordului, care alimen
tează, totodată, uzina hidro-

a
Companiei 

consti- 
scop. 
francez 
nume-

Irlanda
de nord

de 
de 

inci-

BELFAST 14 (Agerpres). 
Contrar așteptărilor, ziua 
luni a trecut in Irlanda 
nord fără sa se fi produs
dente între populația protestan
tă și catolică. Intr-adevăr, in 
această zi, 100 000 de protes
tanți au manifestat pe străzile 
capitalei, Belfast, și ale altor

Convorbirile
de

Logis-Neuf (1,2 miliarde) și 
Beauchastel (1,9 miliarde).

In prezent, producția anua- Sț 
lă de electricitate a Compa- Ș 
lirei naționale a Rhonului este Ș 
de 10,6 miliarde kW/h. Dar, 5 
pe lingă aceasta, apele Rho- J; 
ntilui sint lolosite pentru Ș 
vaste lucrări de irigații, aii- 5 
mentarea întreprinderilor in § 
dustriale, navigație și pentru § 
alte scopuri, ceea ce a făcut Ș 
cp acest fluviu să capete o Ș 
mare importanță în procesul Ș 
dezvoltării economiei Franței. § 

A C. S

orașe pentru a aniversa victo
ria obținută în anul 1690 de 
Wilhelm de Orania asupra ca
tolicilor. Dar, deși populația 
catolică din Ulster a calificat 
aceste parăzi ca urmărind „sco
puri provocatoare", ele nu au 
dat naștere la ciocniri, spre 
deosebire de anul trecut. Sin
gurul incident, minor, l-a con
stituit explozia unei bombe, 
urmată de un puternic incendiu, 
intr-un hotel gol din Belfast.

Autoritățile din Irlanda de 
nord consideră desfășurarea 
fără incidente a parăzilor pro
testanților drept un succes al 
apelurilor la calm lansate da 
guvernul Ulsterului.

sovieto-americane
la Viena

VIENA 14 (Agerpres). 
Marți a avut loc cea de a 
ședință de lucru a convorbirilor 
dintre delegațiile Uniunii Sovie
tice și Statelor Unite asupra

24-a
limitării cursei înarmărilor stra- 
tegice. Discuțiile, care a'u du
rat 60 de minute, s-au purtat 
în localul Ambasadei americane 
din Viena.

SECVENIE BELGIENE
(Urmare din pag. I)

a lost intensificată. Nesătula 
dorință de îmbogățire 
să transforme bazinul 
Hainaut într-una din
țiile principale ale regatului, 

rezervele 
au în- 
iar ac. 
depla- 

mult

avea 
din 

bogă-

Minerii, 
albastre,

Cu timpul, însă, 
minelor din Charleroi 
ceput să se epuizeze, 
tivitatea extractivă se 
sează astăzi tot mai
spre Limbourg. Neliniștea a 
început să se cuibărească in 
inimile oamenilor, 
în salopetele lor 
oțelarii cu caschetele înne
grite de fum, turnătorii cu 
brațele vințoase. nu mai ră- 
mîn la Charleroi. Ei pleacă 
spre locuri mai sigure de 
muncă. -

Astăzi, marea problemă a

economiei Belgiei este cea a 
cărbunelui. Intr-o țară 
care industria carboniferă 
fost mult 
dispariția 
surse de 
un motiv 
rare. Producția de cărbune, 
care atinsese cifra de 29 mi
lioane tone, nu fte ridică in 
prezent decît la 14 milioane. 
Numărul muncitorilor din 
acest sector a scăzut de la 
139 000, 
1968.

între 
minelor 
la 31, 
mase 
rită subvențiilor acordate de 
stat. Specialiștii consideră 
că în 1970, producția de căr-

ia 
a 

timp predominantă, 
treptată a acestei 
energie reprezintă 
serios de îngrijo-

în 1952, la 52 000 în

1957—1968, număru! 
a scăzut de la 120 

majoritatea celor ră- 
rezistînd numai dato-

bune a țării ar putea să 
scadă sub 12 milioane tone. 
Criza carboniferă din țările 
membre ale Comunității Eco
nomice Europene a Cărbune
lui și Oțelului n-a ocolit 
Belgia. Lovind aproape toate 
regiunile miniere belgiene, 
criza pune în prezent proble
ma reclasării forței de muncă 
și găsirii altor surse energe
tice. Importul de cărbune o- 
landez și vesl-german 
pare să constituie cea
bună soluție. Ideea înlocui
rii surselor primare de ener
gie capătă din ce în ce moi 
mult teren. Energia atomică, 
una din cuceririle moderne 
ale științei, și folosirea re
surselor hidroenergetice sînt 
printre primele soluții avute 
în vedere de guvern.
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