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RESPECTAREAIntnnire

Acolo unde se îngemănează 
inteligența și forța omului

cu frumusețea
și sălbăticia naturii

Valea de Pești — nume cu re
zonanțe cromatice. în care fru
musețea sălbatică a locului se 
amestecă cu hărnicia și tenaci
tatea constructorilor — intră 
iot mai mult în arcuitul econo
mic al I ăii Jiului prin impună
torul baraj ce se înalță —’ • 
unde va forma un imens 
de acumulare de 4 500 (XX 
de apă. Din acest volum, 
milioane mc apă vor fi utili
zați pentru alimentarea locali
tăților situate pe Jiul de tea. 
precum și a întreprinderilor ■lin 
această zonă. Lucrarea, de 9 di-

an:.
lac

1 mc

mensiune nemaiintîlnitâ , 
acum în Valea jiului, impresio
nează prin soluțiile tehnice 
curajoase, prin ceea ce va oferi 
în final. Decorul natural al lo
curilor se completează acum, 
prin voința omului, cu un im
punător „castel". cu arhitectură 
îndrăzneață, adevărată perlă de 
construcție, amplasată pe malul 
drept al viitorului lac, acolo 
unde, acum, constructorii șan
tierului nr. 4 din Lupeni înalță 
edificiul hotelului turistic de 
la Valea de Pești

Rod al concepției laborioase a

f.m-

Hiiiti grup de arhitecți conduși 
de M. Pintiș — hotelul va avea 
o capacitate de 120 locuri pen
tru dormit și 180—200 locuri 
pentru servit masa. Lucrarea — 
semănând cu o adevărată dante
lărie — constituie un greu exa
men care pune la încercare pri
ceperea și măiestria constructo
rilor. ingeniozitatea și inventi
vitatea lor. Formele aparente, 
betoane fi terase, acoperișuri

lună a ultimului tri
mestru din actualul cincinal se 
apropie de sfirșit. Pe 
conștient de exigentele 
cate de perioada trecerii la 
un nou cincinal — cind bilan
țul muncii se cuvine a fi cit 
mai rodnic - colectivul Uzinei 
de utilaj minier Petroșani se 
străduiește din răsputeri să ob
țină rezultate de calitate in 
activitatea de zi cu zi, in con
sonanță cu sarcinile sporite 
pe care i le pune in față vii
torul. Exploatările miniere din 
Valea Jiului și alte unități si
milare din țară au nevoie de 
tot ceea ce se produce aici, 
de tot ceea ce făuresc, cu 
mintea și brațele, muncitorii, 
inginerii și tehnicienii U.U.M.P., 
oameni capabili, pasionați, 
care-și cunosc menirea de a 
fi ajutorul neprețuit al mineri
lor.

In octombrie, pină in pre
zent, hărnicia și dăruirea in 
muncă ale colectivului 
materializat in nu mai

Pe măsura
prestigiului

decit 1 000 stilpi hidraulici și 
peste 600 grinzi articulate, in 
consolă, care vor lua, in curind, 
drumul fronturilor din adine, 
să asigure spațiul de lucru al 
brigăzilor minerești. La acest 
lot de elemente de susținere, 
se adaugă 15 transportoare 
TR-2, trei instalații de săpat 
suitori și diferite vase de ex
tracție (colivii, schipuri 
Incă un fapt notabil : 
construit trei prototipuri 
căruciorului de transport

etc.).
s-au 
ale 

pez-

sonal (cu 12 locuri), care se 
bucură de caracteristici îmbu
nătățite in raport cu tipurile 
existente la minele din Valea 
Jiului. încercările prototipuri
lor respective urmează să se 
realizeze la E. M. Lupeni.

Cele relatate in aceste cite- 
va rinduri vin să ateste incă 
o dată capacitatea colectivu
lui U. U. M. Petroșani, sirguin- 
ța și vrednicia de care dă 
mereu dovadă.

T. M.

TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

va face o vizită de prietenie
în Republica Socialistă
Federativă Iugoslavia

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, va face o vi
zită de prietenie in R. S. F. Iu-

goslavia, la începutul lunii no
iembrie a. c., la invitația tova
rășului losip Broz Tito, președin
tele Republicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia, președintele Uni
unii Comuniștilor din Iugoslavia.

Cornel HOGMAN

(Continuare în pag

VII ELE PERSOX ALT’LTJl DE EXPLOATARE

deputatul DISCIPLINEI

mișcarea artistică din Lupeni
Pe lingă clubul sindicatelor din 

Lupeni gravitează o serie de acti
vități de cerc al căror scop, ca și 
in alte părți, este atragerea și 
stimularea aptitudinilor și talen
telor localnicilor. Cele mai semnifica 
live activități de acest gen la Lupeni 
au fost șt ramîn in continuate 
cercurile de foto și cineclubul, existând 
în acest sens o tradiție care îndeam
nă mereu la noi căutări și reali
zări. Cercul dc foto (condti' de 
loan Flori) din care fac parte, 
printte alții. Aurel Havâmeanti 
și loan Ioniță, pregătește in aces
te ziie o expoziție care să oglin
dească fidel ultimele lor preocupări 
intr-un domeniu în care se con
topește tehnica și arta. Cea mii 
nouă idee care frămîntă pe pasio- 
nanții fotografiei din Lupeni este 
organizarea in următorul an a 
unui concurs cu tematică minerea'- 
că. E o cutezanță justificată și 
susținută de prezența anterioară 
a . «otoamatorilor in expoziții si 
concursuri.

Cineamatorii din Lupeni se pre 
gătesc cu febrilitate în aceste zile 
pentru a participa la al II-lea 

național cineașiîlo’’

amatori de la orașe și sate. Pină 
la sfîrșitul acestui an cineclubul de 
aici — ai cărui animatori int 
ing. Ion 1 ilip și tehnicianul O>c.tr 
Simonis, va realiza două filtiv.’ 
(unul tehnico-economic și altui de 
protecție a muncii) pentru concurs, 
care vor fi prezentate alături de 
im tepottaj cu L. M. Lupeni ți 
filmul artistic „Destinul”.

Contemplînd activitatea actua'ă 
a cercului de arte plastice se porc 
constata fără greutate că a intrat 
in amurg, ușor-ușor, atmosfera de 
creație ce a existat intră în zona 
banalului.

Examinind trăsăturile definitorii 
doar de la trei cercuri putem con
chide ca la Lupeni activitatea de 
creație artistică, polarizată de 
club, va evolua inegal : pe lingă 
continuarea unor eforturi creatoa
re deosebite se fac simțite 
stagnări. Ansamblul lor nu 
echivalează cu eflorescența 
tică ă clubului din anul trecut. Si 
cum orice efect are cauze, ră 
să fie depistate și eliminate 
tea pentru redresarea generală 
activității

A

Intîinire 
la Comitetul Central 

al Partidului 
Comunist Român

Tovarășul Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, 
ol Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., s-a intilnit în 
cursul zilelor de 28 și 29 octom
brie cu delegația Partidului Co
munist Froncez condusă de to
varășul Rene Piquet, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. 
ol P.C. Francez. Din delegație fac 
porte tovarășii Henri Martin, mem
bru al C.C. al P.C.F., Etienne 
Dominici, secretar ol Federației 
P.C.F. din Hautes Alpes, Henri 
Malberg, membru ol Biroului Fe
derației P.C.F. din Paris, și Louis 
de Floch, activist la C.C. ol P.C.F.

Din partea română, au parti
cipat tovarășii Ghizela Vass, Ion 
Circei, șefi de secție la C.C. al 
P.C.R., Dumitru Ghișe, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., 
și Dan Marțian, secretar al Co
mitetului Municipal București al 
P.C.R.

In cadrul întîlnirii, s-au făcut 
informări reciproce asupra acti
vității in domeniul politicii inter
ne și externe a Partidului Comu
nist Român și Partidului Comu
nist Francez.

Intilnirea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă calda. tovărășească.'

Sint mulți oni Io număr de 
cind Albert Kalath e deputat 
ol diljenilor. El obișnuiește ade
seori să discute cu alegatorii. 
De astă dată inso o prezen
tat in fațo celor peste 
de cetățeni, prezenți in 
căminului cultural din 
Mare o dare de seamă 
pra activității sale. In 
Mare au fost reparate 
podețe, s-a săpat și 

alimentar, s-a

1C0 
sola 

Dilja 
osu- 
Dilja 
două 

__r__ betonat
șanț în jurul magazinului 

_.. _ . amenajat și
reparat drumul de la Petroșani 
la Dilja și multe alte realizări, 
toate obținute cu sprijinul ale
gătorilor. Cei 16 alegători care 
au luat cuvintul au discutat 
insă despre ceea ce trebuie 
făcut in viitor.

Avem apă potabilă e drept, 
dar conducta existentă or tre
bui prelungită pină in celălalt 
capăt al localității - a venit 
cu o propunere Alexandru 
Drăghici. Propuneri interesan
te au făcut și Vasile Blendea, 
Mario Mihai, Dumitru Peptă- 
nor și ceilalți vorbitori core 
s-au angajat, totodată, să 
participe la toate acțiunile 
gospodărești și de înfrumuse
țare a localității.

R. BALȘAN

ÎN MUNCA
condifie primordială
a realizării sarcinilor
Anul acesta, sub îndrumarea 

comitetului orășenesc, organele 
și organizațiile de partid, or
ganizațiile de masă și conduce
rile tehnice ale unităților eco
nomice din Vulcan au avut o 
preocupare mai mare pentru 
crearea 
realizării 
creșterea răspunderii 
salariaților față de obligațiile 
lor profesionale.

Organizațiile de partid, sin
dicat, U.T.C. și conducerile tch- 
nico-administrative acordă o 
importanță sporită întăririi 
disciplinei in producție și res
pectării N.T.S. Conținutul mun
cii politico-educative de masă 
este axat în mai mare măsură 
pe formarea unei opinii de ma
să împotriva indisciplinei.

La exploatările miniere, pre
parația de cărbune, la E.C.E. 
Paroșeni și celelalte unități c- 
conomice. comitetele de direc
ție au acordat atenție îmbu
nătățirii structurii efectivelor, 
întăririi asistenței tehnice pe 
toate schimburile, asigurării 
unei aprovizionări corespunză
toare. utilizării mai depline a 
capacităților c’e producție, iar 
pentru acțiuni de protecție a 

alocate sume

Dumitru ALBESCU 
secretar al comitetului orășenesc 

de partid Vulcan

condițiilor 
sarcinilor

necesare 
de plan, 

tuturor
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în
dată de 1 octombrie.

Gafa
de

recepție

avizarn...

PESTE SARCINILE ANUALE
După cum ne informează inginerul Ion Căruntu, șeful 

sectorului deschideri și pregătiri al minei Lupeni, colecti
vul mineresc pe care îl conduce deține succesul unor pres
tigioase performanțe in realizarea pianului de investiții din 
acest ultim an al cincinalului. Realizările sectorului au luat 
un avans remarcabil înaintea termenelor calendaristice 
din plan : 385 mc săpări și betonări realizați peste sarcina 
anuală la zi. iar valoric lucrările executate în subteran 
pentru deschideri a noi orizonturi și cimpuri miniere de 
exploatare a zăcămîntului de cărbune depășesc cu 3 mili
oane Iei cifra prevăzută în planul de investiții pe 1970.

Brigăzile conduse de minerii Nicolae Ungureanu, Mihai 
Sandu și Petru Borbinceac au realizat pină acum, peste 
sarcinile anuale. 900, 670 și, respectiv, 671 mc săpări și 
betonări.

Colectivul sectorului a realizat planul lucrărilor de 
vestiții pe acest an incă de la

A

In pragulla lucru, modul defectuos în 
care unele conduceri și orga
nizații de partid s-au preocu
pat de utilizarea la maximum 
a fondului disponibil dc timp 
de lucru, folosirea cu eficiență 
a celor 8 ore de muncă. De la 
începutul anului s-au înregis
trat, la nivelul orașului Vul
can. un număr de peste 11 500 
om zile absențe nemotivate, 
6 221 om zile învoiri și con
cedii fără plată, precum și 
peste 58 000 om zile de boală.

O altă sursă generatoare de 
pierderi in producție, de con
sum de muncă și energie în 
plus o constituie nerespecta- 
rea disciplinei tehnologice, mai 
cu scamă la exploatările mi
niere, la Preparația Coroești 
și termocentrala Paroșeni. Este 
suficient să arătăm că dc la 
începutul anului s-au înregis
trat peste 5 100 ore întreruperi 
și stagnări în producție, ca ur
mare a unor avarii la utila
jele din dotare, a surpărilor 
destul de frecvente in abataje. 
Așa de exemplu.
Preparația Coroești au fost de
fecțiuni la utilaje 
cauză s-a staționat 2 880 ore, 
la E.C.E. Paroșeni s-au pier
dut din cauza avariilor tehni
ce la agregate peste 44 400 000 
kWh energie electrică, iar la 
exploatările miniere Vulcan și 
Paroșeni s-a înregistrat o pier-

Colectivul de muncă al 
S.C.S.M. Petroșani așteaptă 
cu nerăbdare data de 2 no
iembrie, cind urmează să lie 
avizate în consiliu o seric 
de studii efectuate în acest 
an de către cercetătorii de 
aici. Dintre acestea mențio
năm cercetările privind com
baterea prafului prin aeraj 
in abatajele cu front lung, 
cu tăiere mecanizată, de la 
minele de lignit (responsa
bil de problemă ing. Con
stantin Ghită) determinarea

probabilității transmiterii 
exploziei in funcție de mă
rimea interstițiului și lungi
mea flan.șei la utilajele elec
trice cu protecție antigrizu- 
toasă și antideflagr-antă, fo
losite in subteran (ing. Ni- 
colae Oprea), studierea me
todelor și aparatelor pentru 
protecția selectivă a rețele
lor electrice miniere de 6 
KV împotriva punerilor la 
pămînt, cu îmbunătățirea 
protecției (ing. Tiberiu Loy).

ducerea organizațiilor de par
tid, in perioada care a trecut 
de la începutul anului in e- 
conomia orașului s-au obținut 
unele rezultate bune. Planul 
producției industriale globale 
a fost îndeplinit in proporție 
de 100,3 la sută, al producției 
marfă 100.1 la sută, planul 
productivității muncii s-a de
pășit cu 2 la sută, iar ca ur
mare a reducerii cheltuielilor 
materiale de producție, a îm
bunătățirii - producției de căr
bune s-au obținut beneficii 
nete peste plan de 2 158 000 lei.

Cu toate rezultatele bune, in 
activitatea noastră economică 
se mai mențin o serie de de
ficiențe privind organizarea 
producției și a muncii, întări
rea disciplinei in muncă.

Astfel, la exploatările minie
re Vulcan și Paroșeni au ră
mas sub normă 46,7 și, res
pectiv, 32 la sută din numărul 
total al brigăzilor. La ncreali- 
zarea integrală a sarcinilor e- 
conotnice de către unele unități 
a contribuit în mare măsură 
numărul mare de absențe de

măsurilor sta- 
comitetului o-

numai la

din care

(Continuare în pag a J-a)

muncii au fost 
importante.

Ca urmare a 
bihite de biroul 
rășenesc dc partid, a strădanii
lor colectivelor de muncitori, 
ingineri și tehnicieni sub con-

La Exploatarea minieră 
Paroșeni se găsesc în fază fi
nală de recepție instalația 
de tras vagoane și instala
ția de extracție a puțului au
xiliar. din cadrul incintei 
principale.

mai bine orientată și stimulată

VENEȚIA
va fi oare salvată?

Primejdiile care amenință Veneția, pe care mulți o consideră „podoaba arhitecturală 
cea mai prețioasă a P.imintului". au mobilizat talentele specialiștilor din numeroase țări. 
Printre aceștia se numără un expert în „smogu din Los Angeles, un specialist în fluxuri marine 
din California, un specialist in straturi subterane din Massachusetts, un expert sovietic și 
unul american in mișcări telurice.

In baza studiilor efectuate 
asupra aerului și mării, asu
pra solului și fi Ioanelor de 
apă subterane, cu ajutorul 
cuceririlor remarcabile ale 
matematicii și tehnologiei, 
care se ridică la nivelul ge
niului care a construit acest 
frumos oraș, oamenii de ști
ință sint încredințați că Ve
neția poate fi salvată. Chel
tuielile vor fi mari, dar nu 
se vor cifra la sume prohi
bitive. Și. pentru a sprijini 
optimismul oamenilor de ști
ință, guvernul italian a a- 
nunțat recent că va finanța 
un program ..minimal', me-

nit să cele cinci
principale primejdii ce ame
nință existența Veneției pe 
viitor! inundațiile, acțiunea

valurilor, coroziunea, scufun
darea și degradarea econo
mică.

Pentru a centraliza efor
turile oamenilor de știință 
străini și italieni, Consiliul 
de cercetări naționale din 
Italia a înființat la Vene
ția, în palatul Papaopoli și 
pe Marele Canal, un labora
tor nou și, poate, unic. Sar
cina centrală a acestui la
borator este de a explora 
interacțiunile maselor de aer. 
maselor dc apă și maselo- 
plastice (printre care pămin- 
tul). In cunoașterea acestor
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Importantele su isc dobin- 
ditc de unitățile miniere din 
Valea Jiului atit in dezvoltarea 
min< lor. perfection a rea tehnolo
giei de extracție, cit și in creș
terea continuă a producției de 
cărbune au un prețios suport 
de sprijin in mAcarej inovato
rilor. in care sini antrenați cei 
mai buni mun< itori. ingineri și 
tehnicieni minori.

Prin creațiile lor, inovatorii 
au contribuit substanțial la 
îmbunătățirea principalelor pro- 
'ese ale mineritului modern. 
Desigur activitatea de căutare 
a noului nu s-a desfășurat 
pe un teren gol. lipsit de spri
jin și îndrumare. Pentru a 
veni in ajutorul inovatorilor in 
scopul orientării și stabilirii 
direcțiilor asupra ărora să-și 
ir drepte a ctivitate, au fost în
tocmite planurile tematice de 
inovații ale Centralei cărbu
nelui și unităților subordonate 
‘'are au cuprins 35 teme axate 
pe probleme Ie principale ridi- 
••ate de procesul de producție. 
Punctam eiteva din aceste te
me :
• mecanizarea unor opera

ții în subteran care necesită 
un volum mare de muncă ;
ț reducerea consumului de 

material lemnos:
• automatizarea și semiau- 

lomatizarca unor operații din 
procesul tehnologic ;
• îmbunătățirea parametri

lor funcționali la unele uti
laje ;

<> îmbunătățirea condițiilor 
do !•; ri la locurile de muncă 
din subteran și suprafață.

Antrenarea la rezolvarea te
melor de inovații propuse a 
unui it ma: mare număr de 
salariați s-a impus de la bun 
început ca o condiție de pri
mă necesitate. In acest sens 
au fost întreprinse acțiuni dc 
popularizare in cadrul unități
lor, prin de7.bateri cu inova
tori. afișarea temelor în locuri 
frecventate dc salariați. prclu- 
■rarea in cercurile inovatorilor 
și in grupele sindicale și pu
blicarea lor in paginile ziaru
lui local.

Sporirea inovatorilor in re
zolvarea atit a temelor propu
se in planul tematic cît și a al
tor propuneri de inovații și 
raționalizări a stat și pe alt 
plan in centrul atenției condu
cerii C.C.P. S-a acordat o per
manenta atenție asigurării ma
terialului documentar și de in
formare tehnică. Pe linia pro
pagandei tehnice, se difuzează, 
prin Buletinul dc informare 
tehnică, atit inovații realizate 
cit și o seric dc alte noutăți 
tehnice aplicate cu bune re
zultate in producție și care se 
pot generaliza și la alte uni
tăți. Totodată, au fost tran
smise Ministerului industriei 
miniere și geologiei, in vederea 
publicării la revista „Inven
ții-! n o v a ți i“, editată de 
O.D.P.T.. un număr de 15 pro
puneri dc inovații și raționali
zări concepute in unitățile

C.C.P. și care se pretează Ia 
generalizare.

Bibliotecile existente la uni
tăți sint și ele prețioase iz
voare dc informare asupra no
utăților tehnieo-științifiec. ofe
rind salariaților atit caietele de 
inovații cit și revistele de spe
cialitate pentru documentare. 
De asemenea, conducerea Cen
tralei cărbunelui împreună cu

din sectorul sau secția pe care 
o conduc, ei fiind cci mai in 
măsură să se pronunțe dacă o 
anumită propunere poate să 
fie considerată inovație. In 
acest fel ei contribuie la creș
terea numărului de inovații. Ia 
extinderea lor în cadrul ex
ploatării respective.

Rezultatul tuturor acestor 
preocupări și măsuri ? In anul

lemnos precum și o perfecțio
nare a execuției susținerii 
p rea bata jelo-r dc atac. Aplica
tă la E. M. Lonca, de 8 luni, 
inovația aduce o economie do 
115 528 lei: „Dispozitiv de cap
tare a apei la perforajul umed 
al găurilor" (E. M. Petrila). 
Inovația constă dintr-un dis
pozitiv cu ajutorul căruia apa 
rezultată de la perforajul li
med din suitori, unde găurii»

PROPAGANDA TEHNICĂ 

factor activ în fertilizarea continuă 
a activității inovatorilor

Consiliul municipal al U.G.S.R. 
au organizat schimburi de ex
periență intre unități in scopul 
valorificării experienței pozi
tive a unor colective de căută
tori pe tărimul inovațiilor.

Paralel cu acțiunea de pro
pagandă și informare tehnică, 
conducerea C.C.P. a luat unele 
măsuri organizatorice de re
zolvare operativă a propuneri
lor dc inovații.

Un aport prețios aduc ingi
nerii și tehnicienii la promo
varea mișcării inovatorilor, 
prin îndrumarea muncitorilor 
spre inovații, prin depistarea 
inovațiilor făcute de muncitori

1970, pînă in prezent, in ca
drul unităților C.C.P. au fost 
înregistrate 138 propuneri de 
inovații din care au fost a- 
plicate efectiv in producție 101 
propuneri, obținîndu-se avanta
je economice de 3 519 174 Iei. 
Dintre propunerile dc inovații 
aplicate in cursul anului curent 
care rezolvă probleme din pla
nul tematic se impun a fi a- 
mințite: ...Susținerea metalică 
a preabatajelor de atac pentru 
abatajele frontale, folosind e- 
chipamentul de susținere a a- 
batajelor frontale" (E.M. bo
ii ea). Inovația asigură o redu
cere simțitoare a materialului

de mină au o înclinare, mai 
mare dc 45°, rezolvă captarea 
acestor ape și protejează ast
fel muncitorul care execută 
perforarea cu burghie cu cap 
detașabil; „Mecanizarea curăți
rii bazinelor de decantare și 
acumulare a apelor de mină 
și de la suprafață'* (E. M. Pa- 
roșeni).

Merită să fie relevat faptul 
că, in acest an, a crescut cu 
52 la sută eficiența inovațiiloi 
aplicate, paralel cu creșterea 
numărului de inovații cu 15 la 
sută pc ansamblul centralei. 
O muncă susținută pe linia 
inovațiilor și raționalizărilor

se desfășoară la exploatările 
miniere Petrila, Lupeni. Paro- 
șeni precum și la Preparația 
cărbunelui Lupeni. Rezultate 
mai slabe s-au obținut in a- 
cest an la minele Uricani. A- 
ninoasa. Vulcan. Diija ca și 
la Preparația cărbunelui Pe
trila unde conducerile unități
lor, împreună cu comitetul sin
dicatului vor trebui să ia mă
turi de impulsionare a mun
cii de inovații, să mobilizeze 
salariații pentru a veni cu pro
puneri, să le îndrume activi
tatea spre problemele produc
ției care se impun a fi solu
ționate prin inovații.

Unele aspecte negative se ri
dică și in ceea ce privește res
pectarea legislației privind ac
tivitatea de inovații. Din con
troalele efectuate la unitățile 
miniere se constată :

1) Ne respecta rea termenelor 
stabilite prin procesele verbale 
de admitere pentru experimen
tare, pentru executarea proto
tipurilor și experimentarea lor 
în exploatare, ceea ce condu
ce la prelungiri, uneori repe
tate, a termenelor respective.

2) întocmirea referatelor dc 
specialitate cu întîrzicre. c’epă- 
șindu-se termenul de 15 zile 
prevăzut de legislație.

3) Intîrzieri în plata rate
lor II și 111 de recompensă, 
în special cind trebuie întoc
mite postcrflculeîe privind a- 
vantajele economice.

Neajunsuri, deficiențe există 
și in rezolvarea propunerilor

din planul tematic de inovații. 
Au fost orientate insuficient 
acțiunile dc propagandă și in
formare tehnică spre temele ca 
atare, ceea ce a făcut ca din 
35 teme să fie rezolvate pînă 
în prezent numai 4 teme.

Ținind seama dc deficiențele 
existente în organizarea activi
tății de îndrumare a inovato
rilor din unitățile C.C.P. cit 
și cea de propagandă și infor
mare tehnică, se impune pe 
viitor să se întreprindă acțiuni 
concrete menite să contribuie 
la îmbunătățirea acestei impor
tante munci din domeniul crea
ției tehnice. Atit Ia nivelul 
centralei, cit și al unităților 
sale să se urmărească orien
tarea in mai marc măsură a 
activității inovatorilor spre re
zolvarea problemelor din pla
nul tematic, să se folosească 
mai frecvent paginile .Buleti
nului dc informare tehnică* 
iar acțiunile de propagandă și 
informare tehnică să fie orien
tate în mai marc măsură și 
spre cadrele de mun-:’nri d:n 
unitatea respectivă. Prin stan
durile dc cărți, prin bibliote
cile tehnice să se inițieze ac
țiuni cu cartea tehnică menite 
să conducă la creșterea numă
rului de cititori. bibliotecile 
tehnice împreună cu Comisia 
inginerilor și tehnicienilor să 
organizeze „Zile ale cărții teh
nice", iar prin stațiile de ra- 
dio-amplificare să se facă o 
susținută propagandă ce infor
mare.
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Spicuiri 
din cuvinlul

Sprijin 
și încurajare 
permanentă 
din partea 

sindicatului
Rezolvarea unor probleme vita

le pentiu bunul mers al procesului 
de producție, punerea in valoare 
o inventivitâții, soluțiilor tehnice 
șî organizatorice date de inova
tori acești neobosili căutători 
ni noului - au făcut din plin 
obiectul preocupărilor majore și 
in cadrul E.M. Lupeni. Un tablou 
grăitor al rolului important pe 
eore-l joacă activitatea de ino
vații in cadrul acestei mari ex
ploatări corbonifere ni-l oferă 
rezultatele obținute in acest do
meniu. in perioada 1969 — 1971), 
prin aplicarea celor 24 inovații 
și raționalizări, s-a adus minei 
o economie postcalculată de 
3 075 050 lei.

Sub conducerea comitetului 
de partid, comitetul sindicatului 
ji comitetul de direcție orientea
ză căutătorii noului spre conce
perea de inovații valoroase in ce 
privește susținerea abatajelor, 
tăierea cărbunelui, calitatea căr
bunelui extras etc.

Pianul de inovații pe anul 1970 
a fost întocmit in funcție de pro
blemele ce trebuie rezolvate in 
cadrul exploatării ; iar con
ținutul obiectivelor cuprinse in 
plan a fost rezultatul unor dez
bateri ale muncitorilor, ingineri
lor, tehnicienilor, a inova
torilor, angrenați m înde
plinirea sarcinilor de produc
ție concrete și de perspectivă.

Pornind de la realitatea că 
piogre5ul tehnic nu poate fi con
ceput decit pe baza cunoașterii 
nivelului tehnic actual, prin co- 
binetul tehnic s-a acordat o a- 
tenție deosebită informării teh- 
nice. La dispoziția salariaților 
dornici să cunoască noutățile 
tehnice din domeniul mineritului, 
stă biblioteca tehnică care este 
înzestrată cu peste 2 500 volume, 
lucrări de literatură tehnieo- 
științifică, reviste de specialitate, 
o serie de cataloage, buletin de 
informare etc. Urmare a acestei 
preocupări, în cele 9 luni ale 
anului in curs au fost înregistra
te la cabinetul tehnic al minei 
Lupeni un număr de 22 propu
neri de inovații din care au fost 
acceptate pentru aplicare un 
număr de 9 propuneri, iestul 
fiind in experimentare, urmurin- 
du-se eficiența lor economică. La 
cele 22 propuneri de inovații în
registrate, economia anteca.'culo- 
tă se cifrează la 9 870 616 lei, iar 
economia post calculată la cele 
9 propuneri acceptate pentru a- 
plicare in valoare de 2 277 026 
lei. Recompensele acordate ino
vatorilor se ridică Ic suma de 
77 791 lei.

Inovatorii din cadrul minei Lu
peni iși îndreaptă tot moi nuli 
activitatea spre rezolvarea jnor 
probleme cheie ale producției și 
ridicării eficienței economice.

S-au făcut remarcați prin gindirsa 
lor creatoare, prin propunerile de 
inovații Mircea Suba, Anton Du- 
ban, Ion Untea, Aurel Moculă, 
Ernest Tomșa, Ion Predoșan, Va- 
sile Ciriperu, Constantin Teodo- 
rescu, Iulian Costescu, losif Ma
tern, loan Ișvănuț ș.a. Iată cileva 
din creațiile inovatorilor cu in
fluență pozitivă asupra creșterii 
eficienței economice : inovația 
„Alegerea șistului vizibil din va- 
gonetele cu căroune refuzat" 
(autori ing. Aurel Mocuță și 
Mircea Suba) a adus minei o 
economie de 1 426 616 lei pe 6 
luni. Această inovație a fost con
cepută in urma neincadrării mi
nei in conținutul de cenușă pla
nificat la cărbunele brut, ceeu ce 
a condus la pierderea unor în
semnate sume de bani prin pe
nalizări plătite preparației. Nu
mai in anul 1968 mina Lupeni a 
suportat o penalizare de 
peste 7 200 000 lei. Prin aplicarea 
inovației mai sus amintite ex
ploatarea nu a mai avut penali
zări la calitatea producției. De 
menționat că, înainte de aplica
rea acestei inovații, un număr 
mare de vagonete care conțineau 
50 la sută cărbune erau date la 
haldă.

Valoroasă este și inovația 
„Deschiderea și pregătirea stra
tului 3, blocul V intre orizonu
rile 543—480" ai cărei autori sint 
inginerii Vasile Ciriperu, Iulian 
Costescu și Ana Tuculescu și cate 
permite realizarea unor economii 
in valoare de 2 819 177 lei. Cu 
această inovație s-a propus re
ducerea lucrărilor de deschidere 
de la orizontul 519, eliminin- 
du-se un suborizont, fapt care 
duce la o durata mult mai mică 
a lucrărilor de deschidere și 
pregătire a stratului și la pregă
tirea unei rezerve mari de căr
bune cu un volum mic de lucrări 
(2,5 ml/1 000 tone față de 8,12 
ml/1 000 tone).

Am prezentat mai in amănunt 
două din inovațiile cu e- 
ficiență mare realizate la 
mina Lupeni. Acestora li 
se adaugă altele nu mai 
puțin valoroase ca : mecanizat ea 
lucrărilor in hala culbutorului 
care aduce o economie de peste 
550 000 lei pe an, mașina de 
văruit galeriile care înlocuiește 
munco a 25 echipe de zugra.i, 
instalația pentru curățirea filtre
lor de la locomotivele Diesel, 
îmbinarea clasică pentru tuburile 
de aer comprimat ș.a.

Aceste numai citeva exemple 
ilustrează elocvent influența po
zitivă a colectivului de inovatori 
de la E. M. Lupeni asupra per
fecționării procesului de produc
ție in subteran și ridicării eficien
ței economice. Comitetul de di
recție și comitetul sindicatului

acordă un permanent sprijin și 
încurajare inovatorilor in rezol
varea unor probleme tehnice și 
organizatorice de producție, are 
mereu in atenție aplicarea și ge
neralizarea operativă a propune
rilor de inovații, care duc la în
lăturarea unor greutăți intimpi- 
nate in procesul muncii, la ob
ținerea de rezultate bune in în
deplinirea planului de producție. 
Cu sprijinul cercului inovatoiilor, 
comisiei inginerilor și tehnicieni
lor se acordă inovatorilor îndru
mare și asistență tehnică nece
sară. De asemenea, se organi
zează consultări tehnice de spe
cialitate, sint create condiții 
pentru executarea, experimenta
rea și omologarea în termen a 
prototipurilor cit și recompensa
rea și plata drepturilor ce se 
cuvin inovatorilor. După apariția 
noii legislații, pentru cunoașterea 
noilor reglementări de către ino
vatori, de către toți salariații, au 
fost afișate in diferite puncte ex
trase din noua legislație, subli- 
niindu-se cele mai importante ali
niate, a fost sondată opinia oa
menilor, in special a inovatorilor, 
in legătură cu felul cum s-a des
fășurat mișcarea de inovații. 
Consultările au dus la descoperi
rea unor deficiențe legate de 
obținerea avizelor de specialita
te, de executarea cu intirziere 
a prototipurilor, de tergiversările 
manifestate in recompensarea 
autorilor. Ca urmare, comitetul 
de direcție și comitetul sindicatu
lui au stabilit o serie de măsuri 
care să ducă la înviorarea mun
cii in acest domeniu.

In general activitatea de spri
jinire a inovatorilor este bună 
la mina Lupeni. Totuși mai sint 
unele deficiențe. Se manifestă 
uneori din partea unor cadre 
tendința de a nu-și da concursul 
in asigurarea asistenței tehnice 
necesare inovatorilor. Ar fi de 
dorit in această direcție o preo
cupare mai susținută din partea 
comitetului de direcție, a comi
tetului sindicatului mergîndu-se 
pină acolo incit să se stabilească 
sarcini 'de serviciu in ceea ce 
privește asigurarea asistenței teh
nice, întocmirea documentației și 
executarea prototipurilor. S-ar 
evita astfel neojunsuri neplăcute 
ca acelea cu inovația inginerului 
Ion Ișvănuț care, deși aplicată in 
scopul îmbunătățirii calității pro
ducției, nu a avut tot concursul ; 
instalația respectivă nu a fost 
construită corespunzător, ceea ce 

■a făcut să fie scoasă din subte
ran pentru a i se aduce îmbu
nătățiri din punct de vedere al 
construcției. Sau cazul mașinii 
de văruit galeriile care, deși, așa 
cum s-a mai arătat, prezintă un 
mare avantaj pentru exploatare, 
nu se aplică decit in cadrul sec
torului de transport, in loc să 
fie introdusă in toate sectoarele 
unde este necesară văruirea ga
leriilor. Lipsuri se cheamă și fap
tul că unele propuneri de ino
vații, cu termene depășite, stau 
in dosar, că unele inovații chiar 
dacă se aplică, totuși, din lipsa 
unui calcul economic, autorul nu 
și-a primit recompensa .uvenită, 
așa cum este cazul inovației „Dis
pozitiv de repunere automată a 
lanțului căzut la transportoarele 
TR 3" al cărui autor este Vasile 
Pop.

Zi cu zi viața confirmă că spi
ritul novator al oamenilor, inven
tivitatea, soluțiile tehnice și or
ganizatorice date de inovatori, 
reprezintă un izvor nesecat de 
valori materiale, lată de ce tre
buie făcut totul pentru mai buna 
valorificare a acestui izvor, intru 
rezolvarea problemelor pe care 
le ridică bunul mers al produc
ției.

I
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Trei neobosiți căutători ai noului 
de la mina Lupeni

Mircea SUBA Ing. Iulian COSTESCU

participantilor
Alexandru Mihăileanu, teh

nician, E. M. Petrila : prea
mult durează formalitățile pen
tru finalizarea unor propuneri 
de inovații. Persoanele investite 
cu responsabilitatea caracteri
zării prototipului cer un timp 
prea lung. Dintr-o asemenea 
cauză experimentarea inova
ției : „Ghidaje cu șipci de u- 
zură" a intirziat un on de zile. 
Se intimpino greutăți, aminări 
și in ceea ce privește obține-eo 
referatelor lehnico-economice a- 
supra inovației din partea spe
cialiștilor, și Io executorea pro
totipului. Ar trebui co organe
le și organizațiile sindicale, 
împreună cu conducerile ad
ministrative să găsească o mo- 
dolitate de stimulare a celor 
care execută prototipul inova
ției.

Vasile Sima, maistru electro
mecanic, E. M. Anînoasa : Ac
tivitatea inovatorilor să se în
drepte moi mult și mai insis
tent spre obotoje, spre ezol- 
voreo unor probleme tehnice 
și de orgonizore o muncii Io 
frontul de lucru, core concura 
Io creșterea vitezelor de avan
sare și o randamentelor.

Mircea Suba, tehnician, 
E M. Lupeni : Se intîmpină 
dificultăți in oprovizionorea cu 
materialele necesare pentru e- 
xecutorea prototipurilor, ceea 
ce ține in loc moterializoreo 
propunerii in prototipul inova
ției. inlirzie experimentarea

Ing. Ion Herman, Uzina de 
utilaj minier Petroșani : Mai 
multă operativitate e neceso'ă 
in onalizareo dosarului, in 
aprobarea lui și acceptarea 
propunerii de inovoții. Pe de 
altă parte să se cinloreo'icâ 
cu mai mult discernământ care 
propunere merită să fie ad
misă ca inovație și care nu, 
întrucit încă destui inovatori 

! sint descurajați prin faptul că 
unii contabili șefi socotesc li
nele propuneri ca sarcini de 
serviciu, nu le admit ca ino 
voții, nu acceptă rotribuiiea 
autorului.

Ing. Vasile Voiculescu, ingi
ner șef, preparația lupeni : Din 
partea M.I.M.G. or trebui lăr
gită rețeauo de documenta ie 
tehnică despre noutățile, rea
lizările tehnico-științifice din 
domeniul tehnologiei și insta
lațiilor de preparare. Noua le
gislație nu e suficient cunos
cută în rindurîle inovotorilor, 
in masa solorioților. Să se 
focă o populorizare mai orga
nizată o legislației, preze.Vir,. 
du-se scurte extrase din regle
mentările privino’ inovațiile și 
raționalizările, cu ocazia con
sfătuirilor lunare ale grupelor 
sindicale.

Ing. loan Ișvănuț, mina Lu
peni : Există o neclaritate : o'e 
ce Centrala cărbunelui nu moi 
organizeozo concursul de re- 
zolvare o obiectivelor din pla
nul tematic de inovoții ? In ce 
privește octivilateo de gene
ralizare o inovațiilor de la »- 
nități, deși se trimit fișele S.E. 
Io C.C.P. totuși multe inovoții 
iși încheie drumul spre s-»in- 
dere aici...

Ing. Dumitru Pcpeanăș, di
rector tehnic, C.C.P. : Punctul 
de plecare in octivilateo ino
vatorilor să fie stobilireo unui 
pion tematic, ior modul a’e 
realizare o temelor să rie ur
mărit riguros de foctorii res
ponsabili. Analiza oosaruiui
inovației so se tacă și
pnn prisma posibilități
lor dc aprovizionare cu
moteriole pentru executorea
prototipului in vedeiea expeu- 
mentârii inovației. Este nece
sar ca inovațiile realizate să 
(ie moi viu și moi mult popu
larizate pentru o le tace cu
noscute. Aceasta pentru a se 
premlimpino situațiile anorma
le cind, intr-un loc, io o uni
tate oarecare se face o pro
punere și se muncește pentru 
rezolvarea unei inovoții cate 
de fapt există gala realizată 
in alto parte.

Gavrilă David, președintele 
Consiliului municipal al 
U.G2>.k. : Organele și orga
nizațiile de sindicat sa acțio
neze imediat penliu activiza
rea mișconi inovotorilor la uni
tățile unde s-a arătat că ea 
stagneozo. Sa se stabilească 
un program concret de acțiu
ne cupnnzind mobilizarea Cu- 
turoi mijloacelor și factorilor 
- comiteie ue direcție, cabine
te și biblioteci tehnice, C.I.T., 
cercuri ole inovotorilor — Io 
desiâșuroreo unei susținute 
propagande tehnice, unei sis- 
temotice miormori in rindul 
inovotorilor și tuturoi solorioți
lor unităților respective aespre 
ultimele realizări tebnico-știin- 
țifice obținute pe pionul mine
ritului modern, prin core să se 
deo impuls posiumi pentru 
creația ...-.lico o inovatorilor.

Ing. Ghvurgbe Feîei, Secretai 
ol Comitetului municipol de 
partid: Moi mult disceinămmt, 
e necesor din partea -.electi
velor de inovoții in aprecierea 
propunerilor, criteriul de apre
ciere trebuind să fie eficiența, 
avantajele economice aduse de 
inovație. Membrii ocesioi co
lective să-și focă timp co cel 
puțin o dată pe soptămmo so 
onalizeze problemele de ino
voții, să vadă cum se rezolvă 
propunerile, ce idei și proble
me mai au inovoloiii și cum 
iși găsesc ele caleo de rezol
vare, iar organele de partid, 
comitetele sindicatelor, comi
tetele de direcție să-i îndrume 
pe inovatori in lumina regle- 
rnetărilor prevăzute de noua 
legislație, să-i stimuleze ope

I
rativ pe autorii propunerilor 
valoroase, să încurajeze tot 
timpul mișcarea de inovații.

orientată

PASIUNEA INOVATORILOR
PENTRU CREAȚIA TEHNICA

bine
stimulată

inovatorilor din Valea Jiului, organizată deDupă cum s-a mai anunțat, recent a avut loc, la Lupeni, consfăiuiiea
Consiliul municipal Petroșani al U.G.S.R. împreună cu Cabinetul de organizare științifică a producției _si a muncii și Centrala 
cărbunelui.

Prin temele referatelor prezentate, prin dezbaterile care au avut loc pe marginea lor, prin observațiile critice, propune
rile și sugestiile celor care au luat cuvîntul — inovatori fruntași, activiști de partid și de sindicat, invitați din rindul cadrelor 
tehnico-inginerești -i această importantă manifestare pe tărimul creației tehnice a prilejuit un viu și util schimb de experien
ță pentru comitetele sindicatelor și comitetele de direcție pe linia dezvoltării și stimulării mișcării de inovații in scopul impul
sionării acțiunii de introducere a noului in producție, perfecționării procesului tehnologic, ușurării efortului fizic și creșterii 
productivității muncii.

In pagina de față prezentăm cititorilor ziarului nostru aspecte de la dezbaterile consfătuirii inovatorilor.

APLICAREA LEGISLAȚIEI INOVATIIEOR

Obiectiv major al controlului obștesc
Axată pc hotăririle Congre

sului al X-lea al P.C.R., miș
carea de inovații și raționali
zări de la Preparația cărbune
lui Lupeni și-a adus și aduce 
o contribuție însemnată la per
fecționarea mașinilor, utilaje
lor. instalațiilor și proceselor 
tehnologice, la realizarea de 
importante economii de mate
rii prime, materiale, combus
tibil șx energie, la îmbunătă
țirea condițiilor de muncă ale 
lucrătorilor preparatori. Sub 
conducerea comitetului de par
tid. comitetul sindicatului a 
desfășurat în rindul muncito
rilor, tehnicienilor și ingineri
lor o multilaterală activitate 
organizatorică .și cultural-edu- 
cativă, aducînd un însemnat 
aport la dezvoltarea continuă 
a mișcăiji de masă a inovato
rilor și raționalizatorilor. Roa
dele acestei preocupări pentru 
promovarea noului ? La Pre
parația Lupeni numărul de ino
vații a crescut simțitor și con
comitent eu aceasta a cres
cut și eficiența economică a 
inovațiilor. Astfel, in t cursul 
anului 1970, au fost înregis
trate 13 propuneri din- care 8 
sint aplicate, una se află în 
stucliu și 4 sint respinse. Va
loarea economiilor antecalcul<r-i

te se cifrează la 574 452 lei. 
S-au plătit recompense inova
torilor în valoare de 13 970 lei.

Dintre inovațiile aplicate în 
cursul acestui an merită men
ționate : „Reducerea umidității 
cărbunelui special hidrociclo- 
nat*‘ — autori Ilie Kalanvos, 
Mircea Dănuț și Ștefan Gyorgy; 
„Majorarea capacității de pre
lucrare a secției flotare" — 
autori Victor Ardeleanu, ing. 
Tudor Geamănu, Liviu A\ ra- 
mescu, loan Cranciova; „Sis
tem automat de decuplare a 
agregatelor de sudură în sco
pul evitării funcționării în 
gol" — autor Iuliu Antal; „Re- 
zețarea cărbunelui intermediar 
0—10 mm" — autori ing. Va
sile Voiculescu, ing. Victor Cor- 
padea. ing. Elena Pătroi și Li
viu Avramescu.

Punînd la baza activității 
pentru dezvoltarea mișcării ino
vatorilor și raționalizatorilor 
Ifolărîrea Consiliului central al 
U.G.S.R. din decembrie 1968, 
comitetul sindicatului de la 
Preparația Lupeni a organizat 
și îndrumat activitatea comi
siei inginerilor și tehnicienilor, 
a cercurilor inovatorilor în di
recția întrajutorării inovatori
lor în realizarea propunerilor 
lor, popularizării in rindul 
membrilor C.I.T. și cercului 
inovatorilor a celor mai noi 
realizări tehnice apărute în 
domeniul .preparării minereuri
lor și in domeniul electrome
canic. O preocupare perma
nentă a existat pentru atra
gerea de noi muncitori, ingi
neri și tehnicieni in activita
tea de inovații și raționalizări. 
Numărul inovatorilor a cres
cut, de ia 11 ciți erau la în
ceputul anului, la 17 în mo
mentul de față.

Premergător elaborării de că
tre conducerea tchnico-adminis- 
trativă a planului tematic de 
inovații pe anul 1970, comite
tul sindicatului a organizat 
consultarea muncitorilor, ingi
nerilor și tehnicienilor din 
secțiile preparației cu care o- 
cazie au fost stabilite teme și 
propuneri in vederea comple
tării obiectivelor din plan. L;. 
cele 4 teme stabilite inițial au 
miri fost adăugate încă douf 
teme in planul tematic de ino
vații. Apoi comitetul sindica
lului, ajutat de comisia ingi
nerilor și tehnicienilor și ser
viciul lehnologic-producție, a

popularizat temele de inovații 
și a mobilizat muncitorii, teh
nicienii și inginerii la studie
rea și rezolvarea lor, organi
zed consultații, expuneri, con
ferințe și un simpozion in sco
pul de a sprijini însușirea cu
noștințelor tehnice care concu
ră la realizarea planului te
matic. Conducerea tehnico-ad- 
ministrativă, cu sprijinul sin
dicatului, a inițiat un concurs 
de inovații, popularizînd o- 
biectivele acestuia și mobili- 
zînd muncitorii, inginerii și 
tehnicienii la rezolvarea teme
lor, a organizat schimburi de 
experiență la Uzina de utilaj 
minier Petroșani, Viscoza Lu
peni, Preparația Coroești, Pre
parația Petrila, Combinatul si
derurgic Hunedoara, atelierele 
U.M.M.R. Simeria.

O altă latură esențială a do
meniului analizat asupra că
reia și-a concentrat atenția co
mitetul sindicatului Preparației 
Lupeni o constituie aplicarea 
legislației privind inovațiile și 
raționalizările. Controlul ob
ștesc a fost exercitat și asupra 
modului cum se respectă pre
vederile legislației îndeosebi 

'privind extinderea și generali
zarea inovațiilor și raționali
zărilor în producție, privind 
acordarea drepturilor de re
compensare cuvenite autorilor. 
In acest sens acțiunile concre- 
te ale comitetului sindicatului 
au fost îndreptate spre urmă
toarele direcții .*

efectuarea verificărilor 
practice asupra modului de 
funcționare a inovațiilor și 
consultarea muncitorilor care 
deservesc utilajele la care s-au 
aplicat inovațiile sau raționali
zările asupra avantajelor so
luției alese;
• urmărirea evidenței pri

mare in scopul comparării re
zultatelor obținute in urma a- 
plicării inovațiilor și raționa-' 
iizăi îlor:

@ recomandarea soluțiilor 
propuse de inovatori în scopul 
■xtinderii și generalizării ino
vațiilor în producție;

<£• urmărirea îndeaproape a 
modului de respectare a ter
menelor pentru acordarea drep- 
urilor și recompenselor ce re

vin autorilor, precum și tes- 
v laică prevederilor legisla

ției privind modul de stimula
re si calcul a acestora;

fe controlarea trimestrială a

A*
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modului în care sint folosite 
de către conducerea tehnico- 
ad mi ni strati vă, fondurile pentru 
inovații și raționalizări.

Împreună cu conducerea teh- 
nico-administrativă, comitetul 
sindicatului a examinat modul 
în care se desfășoară activitatea 
de inovații și raționalizări sta
ții li nd măsuri pentru dezvol
tarea în continuare a acestei 
activități. Cu ocazia analizei 
au reieșit și unele aspecte ne
gative : propaganda tehnică, in 
diferitele ei forme, s-a făcut 
la nivel necorespunzător din 
t-Hiza slabei dotări a biblio
tecii tehnice și popularizării in
suficiente a noutăților tehnice: 
durata de experimentare și de 
punere în funcție a unor pro
puneri de inovații este mare 
datorită tărăgănării rezolvări 
dosarului de către persoanele 
în a căror sferă dc activitate 
intră această sarcină, pe de o 
parte, iar pe de altă parte da
torită lipsei de materiale. De 
exemplu, propunerea ..Mecani
zarea deschiderii silozurilor la 
secția încărcare" (autor ing. 
Tudor Geamănu) nu a fost 
pusă in funcție în termenul 
legal, datorită lipsei dc mo
toare electrice dc 1 KW. Un 
alt aspect negativ îl constituie 
rezolvarea doar a două teme 
cuprinse în planu' tematic de 
inovații pe anul 1970.

Ținind seama de aspectele 
negative reieșite cu ocazia a- 
nalizării activității de inovații 
și raționalizări s-au stabilit 
măsuri menite să impulsione
ze această muncă creatoare pe 
tărim tehnic. Au fost etiche
tate inovațiile aplicate, s-au e- 
xecutat fotomontaje din acti
vitatea cercului inovatorilor la 
-Gazeta inovatorilor", s-au or
ganizat dezbateri cu un colec
tiv mai larg în care s-au a- 
nalizat in spirit critic și con
structiv posibilitățile de îmbu
nătățire a acestei activități

Pe viitor, în contextul for
mării și lărgirii orizontului 
tehnic și profesional al mun
citorilor, se impune ca acti
vitatea comitetului sindicatului 
să se axeze preponderent pe 
propagarea in masa salariați
lor a informațiilor privind des
coperirile tehnrco-științifice ca
re vizează mărirea selectivită
ții instalațiilor de preparare, 
folosirea instalațiilor la capa
citatea nominală, îmbunătăți
rea funcțională a acestora, pre
cum și reducerea consumurilor 
specifice de materii prime și 
materiale. Activitatea se cere, 
de asemenea, orientală asu
pra respectării legislației în 
vigoare, scurtării termenelor 
de experimentare și a perioa
dei de studiu, asupra atrage
rii' unui număr cil mai mare 
dc muncitori, ingineri, tehni
cieni si economiști in această 
importantă muncă de creație 
tehnică,
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I CU SARCINILE
DIN PLANUL CINCINAL ÎNDEPLINITE II
Ministerul Transporturilor

Conduce; ca Ministerului 
Transporturilor a adresat o 
telegramă Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. prin care infor- 
mezâ că lucrătorii din trans
porturi au îndeplinit sarci
nile stabilite in planul cin
cinal, alit in traficul de 
marfă cit și in traficul de 
călători. în toate sectoarele 
ministerului. Pină la 20 oc
tombrie s-au realizat, in 
plus față de prevederile pla
nului peste 4 600 milioane 
tone km și 2 500 milioane 
călători km in transportul 
feroviar, 3 400 milioane că
lători km in cel rutier, 14 500 
milioane tone mile in trans-

300 milioane călători km in 
vele aeriene. Valoarea pro- 
du.țici globale obținute pină 
la această dată în sectorul 
industrial al Ministerului 
Transporturilor depășește cu 
500 milioane lei prevederile 
cincinalului. A fost, de ase
menea. îndeplinit și depășit 
planul de investiții rcalizîn- 
du-se lucrări de construcții- 
montaj in valoare de peste 
850 milioane lei peste pre
vederi. Au 
asemenea, 
men ta re în 
lioane lei.

Acest cincinal, se spune 
in telegramă, a constituit, 
pentru toate sectoarele de 
transport, o perioadă de 
muncă rodnică, de puternică

fost obținute, de 
beneficii supli- 
sumă de 265 mi-

I..... .. .
ș porturile maritime și peste

S APTÂMiN A

dezvoltare și modernizare. 
Două mari magistrale fero
viare, București — Brașov și 
Craiova — Filiași — Tumu 
Severin au trecut la tracțiu
nea electrică, in curind tre
nurile electrice uimind să 
circule pînă la Caransebeș; 
au început lucrările premer
gătoare electrificării magis
tralei Filiași — Petroșani — 
Si meri a — Mintia; au fost 
realizate, cu succes, lucră
rile noii linii ferate Tumu 
Severin — Orșova; a fost 
dat in exploatare Aeropor
tul internațional Otopeni. iar 
noul pod peste Dunăre, de la 
Giurgcni — Vadul Oii, se 
află in stadiul finisării ui
mind să intre in folosință 
pină la sfirșitul acestui an.

I
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(Urmare din pag. 1) 

curbate și vîrfuri ascuțite, 
toate la un loc tre
zesc în mintea celor trvi- 
zați o imagine proprie nume
lui pe care il poartă.

O deplasare cu mașina care 
transportă muncitorii de la 
Lupeni pină la punctul de luciu 
al /.'Otelului turistic de la l 'alea 
de Pești stârnește o zic admira
ție față de harnicii constructori 
care înalță acest obiectiv în 
condiții deosebit dc grele, în
fruntând ploaia, zîntul. zăpada. 
Nimic insă nu poate opri dir- 
zenia și voința lor de a continua 
și în aceste condiții lucrare i, 
respectând graficul de execuție 
pentru terminarea și predarea 
la termen a întregului obiectiv.

ECONOMIEI
Zilele acestea, in întreaga țara 

se desfășoară „Săptămina econo
miei". manifestare anuală deve
nită tradițională.

Ritmul rapid pe care îl înre
gistrează dezvoltarea întregii e.'O- 
nomii. ca și creșterea venitului na
țional, au asigurat, în ultimii am, 
sporirea câștigurilor bănești ale 
populației de la orașe și sate, a 
bunăstării întregului popor. Numai 
în acest an, datorită generalizării 
noului sistem de salarizare, popu
lația salariată primește in plus 
circa 12 milioane de lei. Spoi 
rea neîntreruptă a veniturilor bă 
nești a creat posibilități tot ma> 
mari de economisire și în aceiași 
timp, o utilizare practică eficientă 
a sumelor de bani păstrate la 
C.E.C. Volumul depunerilor la 
C..F..C. este intr-o continuă creș
tere. La ora actuală există peste 
6,5 milioane librete de economii, 
adică în medie cite un libret la 
fiecare familie. Merita menționat 
faptul că mai mult de două mili
oane de librete sini deținute de popii 
lația de ia sate. In ce privește sol
dul general al depunerilor — in
dicator de baza al acțiunii de eco 
nomisire — acesta a fost la n- 
ceputul lunii octombrie cu 6.3 ’a 
«ută mai mare iață de cel ex’uenî 

■ la linele anului trecut. Se prevede 
ca pîna la sfirșitul anului, acest 
indicator să înregistreze o creștere 
de 2.5 ori față de sfirșitul cinci

nalului precedent. Un alt fenomen 
îmbucurător il constituie prelungi
rea duratei de păstrare la C-E.G. 
a banilor, durată care a crescut 
de la 340 zile, in 1965, la 46S zi'e 
în anul trecut.

Păstrarea surplusurilor bănești 
ale populației la GE.C. corespun
de deopotrivă intereselor generale 
ale construcției socialiste, cit și 
intereselor personale ale depună
torilor. Stalul utilizează banii 
pentru dezvoltarea economiei națio
nale. 1 a rîndul lor, depunătorii 
beneficiază de o serie de avanta
je. printre care dobinzi, câștiguri in 
bani, autoturisme, materiale de 
construcții, excursii în străina’,ve 
și altele. Suma de bani acor
dată depunătorilor de către Casa 
de Economii și Consemnațiuni in 
actualul cincinal, sub formă de 
dobinzi și ciștiguri, depă
șește 3,5 miliarde lei, L-a 
tragerile la sorți ale libretelor 
de economii, cu dobinda și cîști- 
guri in autoturisme, C.E.C.-ul a 
acordat pină in prezent aproape 
6 000 de autoturisme.

Alături de operațiunile prii iod 
economiile populației și de ,e!e- 
lahe operațiuni bancare, începînd 
din acest an Casa de Economii șt 
Consemnațiuni a preluat întreaga 
activitate de creditare a popu-. 
lației pentru construirea de locuin
țe proprietate personală. In acest 
fel, C.E.C.-ul a devenit o banca a

populației, căreia i se adresează, 
deopotrivă, atît cei care vor sa-i 
încredințeze spre păstrare econo
miile, cît și cei care doresc să 
obțină un împrumut.

Măsurile luate pentru sprijinirea 
prin credite a oamenilor muncii 
care doresc să-și construiască lo
cuințe proprietate personală, în
lesnirile acordate prin posibilitatea 
de a obține credite și pentru con
stituirea avansurilor au avut drept 
rezultat creșterea simțitoare a nu
mărului contractelor încheiate. 
Numai în primele trei trimestre 
ale anului au fost încheiate circa 
5C CCO de contracte. In aceeași pe
rioadă de timp. Casa de Economii 
și ( on-.-mnațiuni a acordat pentru 
construirea de locuințe, proprietate 
personală, credite a căror valoare 
se ridică la aproape un miliard 
și jumătate lei. Conform prevede
rilor, pînă la finele anului valoa
rea creditelor acordate pentru con
struirea de locuințe, proprietate 
personală, va depăși două miliarde 
lei.

Organizarea „Săptămînii econo
miei" — 25—3J octombrie — a 
prilejuit și in aceasta toamnă des
fășurarea unor acțiuni în cadrul 
căminelor culturale, caselor de 
cultură, cluburilor, școlilor și altor 
instituții menite să dezvolte spiritul 
de economisire în rîndul maselor 
largi ale populației.

Petru UILACAN

Am auzit cuvlnlu! și angajamen
tul comuniștilor exprimat în 
adunarea generală, un cuvin: 
răspicat și hotărît, un cuvînt pe 
măsura demnității fi a faptelor. 
Maistrul Ion Stoica, care lucrea
ză de 20 de ani pe șantier, co
munistul Alexandru Constantin, 
șeful brigăzii de fierar-bciomșii, 
Alexandru Ghcbedi, șeful brigă
zii dc zidari, Gheorghe Țibu- 
leac, șeful echipei de dulgheri și 
alții care muncesc zilnic aici 
în măreția naturii, în liniștea 
munților spartă de șuieratul 
vîntului și vuietul brazilor, de 
vibrația inimii fi forța mun
cii, știu că fiecare clipă, fiecare 
zi, arc prețul ci imens în încleș
tarea cu timpul, cu natura.

Privind macheta hotelului 
(aliată acolo) proiectîndu-sc pes
te culmile munților împăduriți, 
nu-ți poți stăpîni imaginația 
care te poartă peste timp — un 
timp concentrat in cițiva ani de 
zile — în mijlocul șutelor și 
miilor dc vizitatori și turiști 
din toate colțurile țării vcniii 
aici să admire frumusețea na
turii și jorla omului care a 
schimbat în folosul său puterea 
apelor, de atâtea ori dezlănțui
te, și sihăstria locurilor pină 
mai ieri necunoscute.

Gindul te poartă peste întin
derea locului, peste vîrful bra
zilor și din nou te aduce în'tr-o 
cameră liniștită, odihnitoare și 
confortabilă a hotelului. Pînă 
atunci însă asculți șuierul 
vîntului care se amestecă cu 
freamătul muncii, privești înăl
țimile acoperite dc zăpadă sub 
cerul senin de un albastru marin 
rar întâlnit și nu-ți poți înăbuși 
dorința dc a le avinta sus, spre 
măreția greu dc descris unde 
se îngemănează, inteligența și. 
forța omului cu frumusețea și 
sălbăticia naturii

OCI ETATEA sula.

dc
scu-

Poluarea aerului și apei, zgomotul, reziduurile radioactive, aglome
rațiile urbanistice, criminalitatea — iată cîteva fenomene care amenință
în perspectivă societatea în țările puternic industrializate ale lumii apu
sene. Numeroși oameni de știință trag semnalul de alarmă și caută soluții
care să pună la adăpost viitoarele generații.

Mor pinii de pe

Via Appia

dere 1a producția 
care echivalează 
mii tone.

Cauza acestor 
cruri își găsește

de cărbune
cu peste 13

stări dc lu- 
explicația in 

slaba calitate a reviziilor și re
parațiilor ce se execută la uti
lajele din dotare, în modul ne
corespunzător dc organizare a 
lucrului la unele abataje și 
lucrări miniere, in insuficienta 
asistență tehnică din partea 
unor cadre cu munci de răs
pundere. Această deficiență se 
manifestă în --- ’ 
mai ales din 
de conducere, 
maiștrilor etc.
ca urmare a slabei preocupări 
pentru cunoașterea de către 
toți s'lariatii a legii organi
zări^ muncii și disciplinei in 
unitățile socialiste, indicele dc 
fluctuație pe ansamblul orașu
lui se menține destul de ridi
cat. Astfel, în perioada anali
zată la E. M. Vulcan au fost 
angajați 746 salariați în timp 
ce au plecat 762. la E. M. Pa- 
roșeni — 681 angajați, plecați 
414. iar la Preparația Coroești 
au fost angajați 392 și au ple
cat 245. Față dc această situa
ție este necesar ca organizațiile 
de partid, do sindicat și U.T.C., 
să găsească noi forme de edu
care, a ,. noilor angajați, iar 
conducerile tehnice să dove
dească jmai multă preocupare 
pentru a asigură condiții opti
me de lucru și viață tuturor 
salariaților.

Din constatările făcute la di
ferite nivele se desprinde fap
tul că o cauză generatoare de 
accidente o constituie abaterile 
de la disciplina tehnologică. 
Deși s-au făcut unele progrese, 
nu putem trece cu vederea 
faptul că starea multor trasee 
dc transport în ce privește a- 
menajarea liniilor ferate, pan
tele unor galerii, întreținerea

mod pregnant 
partea cadrelor 

a inginerilor, 
De asemenea.

a

re. Mai sint încă unele căi de 
acces spre abataje insuficient 
întreținute, cu profilul mult 
micșorat, aglomerat cu mate
riale. Toate aceste deficiențe 
se datorcsc. în mare măsură, 
și lipsei de experiență a unor 
cadre de conducere, în mod 
deosebit oficiilor de aeraj ca
re nu au controlat in sufi
cientă măsură și nu au urmă
rit modul de aplicare a măsu
rilor stabilite pe linia îmbună
tățirii protecției muncii. U- 
neori, conducerile unităților e- 
conomice nu se preocupă cu 
toată răspunderea dc crearea 
condițiilor optime de lucru și 
de prevenire a accidentelor la 
locurile dc muncă. Nu s-a reu
șit sâ se imprime fiecărui 
maistru și inginer, fiecărui sa
lariat simțul responsabilității, 
pentru luarea tuturor măsuri
lor de respectare a normelor 
de protecție a muncii. Numai 
așa sc explică faptul că și in 
acest an s-au aplicat multe 
sancțiuni pentru abateri de la 
normele de protecție a muncii. 
Pentru întărirea răspunderii 
față de respectarea N.T.S. este 
de datoria organelor și organi
zațiilor de partid de la exploa
tări, preparație și ale celorlal
te unităti economice, a condu
cerilor tehnice, de a combate 
eu toată tăria manifestările de 
formalism pe linia 
muncii, de a 
treaga masă d< 
manifestările de indisciplină, 
abaterile de la N.T.S. Birourile 
organizațiilor de bnză I C. 111 A. 
III C de la E. M. Vulcan. T 
Și II de la E. M. Paroșeni, 
Grupul 150 MW de la E.C.E. 
Paroșeni. nr. 1 de la Prepa
rația Coroești și organele de 
conducere tehnică nu au fo
losit metoda dc a sta de vor
bă individual cu cei care în
calcă disciplina, N.T.S. nu au 
organizat discuții, convorbiri 
cu grupuri restrinse de mun
citori pe locuri de producție.

protecției 
dezbate cu în- 

p sal ari aii toate 
indisciplină.

M.
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După cinci etape în

Revista americană .Time" 
relata recent că, in prima 
săptămînâ a lunii septembrie, 
marile centre urbane de pe 
glob erau înecate intr-o at
mosferă viciată. In Statele 
Unite, acrul poluat a cuprins 
întreaga coastă a Atlanticu
lui de la Boston la Atlanta. 
Cel mai afectat a fost New 
Yorkul, unde s-a lansat un 
„smog-alarm" (smog = ceață 
-I- fum) de gradul cel mai ri
dicat. Mulți newyorkczi s-au

plîns de iritații ale ochilor -.i 
căilor respiratorii. In Japo
nia. poluarea aerului a fost 
favorizată dc o serie dc zile 
toride, lipsite de orice curenți 
de aer. Numeroși copii au a- 
vut stări de leșin din cauza 
lipsei de oxigen. Peste 8 000 
dc locuitori din Tokio au a- 
vut nevoie dc tratament me
dical. in urma unor „crize de 
smog". La Sydney, oamenii 
au simțit in atmosferă un mi
ros de ouă stricate, provenit 
de la reziduurile unei rafi-

gaze

nării petroliere. La Roma, 
vestiții pini dc pe Via Appia 
au astăzi aspectul unor sche
lete — efectul gazelor indus
triale. S-a calculat că pe cu
prinsul R.F.G. se depun anual 
20 milioane tone dc praf, cu- 
prinzind reziduuri de
dăunătoare. Cu această canti
tate de praf ar putea fi în
cărcate peste 800 000 vagoa
ne de marfă. Institutul de 
medicină pentru igiena at
mosferei din Dusseldorf a 
stabilit că .cupola de ceață" 
care acoperă marile orașe din 
bazinul Rinului și Ruhrului 
determină o reducere a lu-

Oxigen de vînzare
Tot mai multe nave 

coastă sc ciocnesc sau se 
fundă din cauza lipsei de vi
zibilitate în plină zi. Agenții 
de circulație se întorc din pa
tru în patru ore la postul lor 
de poliție pentru a face in- 
halații cu oxigen. In unele 
cafenele și străzi pot fi gă
site automate care, după in
troducerea monezii, oferă o 
doză de oxigen celui care sc 
simte în pragul unui colaps...

In majoritatea cazurilor pî
nă acum, au fost neglijate e- 
fectele biologice ale substan
țelor chimice lansate de om 
in atmosferă — de exemplu 
plumbul emanat din eșapa
mentele motoarelor autovehi
culelor. ale căror carburanți 
sini îmbogățiți cu tetraetil dc 
plumb, in scopul ridicării ci
frei octanice. Intoxicațiile cu 
plumb sint frecvente. După 
cum arată dr. Clair Patterson, 
geochimist la institutul de 
tehnologie din California, 
populația americană este as
tăzi expusă unei ..primejdii 
serioase și cronice a plumbu
lui". Acesta este deosebit de 
nociv pentru copiii care îl in
halează. expun îndu-se unor 
tulburări in dezvoltarea lor 
fizică și intelectuală.

(Va urma)

campionatul municipal
J i5upa cum se știe, campio- 

nâl’ul municipal a început cu 
puțin timp in urmă, angrenînd 
la întreceri zece echipe. La ca
pătul primelor cinci etape, pri
mul loc îl ocupă fosta divi
zionară B, Știința Petroșani, 
cu 10 puncte, la capătul celă
lalt al clasamentului situindu- 
se Energia Paroșeni. cu zero 
puncte. Dar iată cum arată 
clasamentul după cinci etape :

la 
on duceau 14—10.
lar.-at Navradi. Nr-ula, 

Maior. Barbu de la învingători, 
iar de la învinși — portarul, 
deși a primit multe goluri.

Costel NEAGU

Din nou în întrecere

1. Știința Petroșani
5 5 0

2. Paringul Lonea
5 4 1

3. Jiul Petroșani
5 4 1

4. Preparația Coroești
5 3 2 9—10

5. Paringul Petroșani
5 2 3

15— 3

12— 5

26— 6

9— 9

10

9

9

6

7
6. Constructorul Valea Jiului

10—10

Simbătă și duminică se reia 
campionatul municipal dc po
pice. Conform regulamentului 
F.R.P., echipele vor susține 
cite două intîlniri (tur-retur) 
pînă la sfirșitul acestui an și 
tei atîtea in primăvara anului 
viitor. In actuala ediție a cam
pionatului municipal de popice 
participă numai patru echipe: 
Jiu! Pctrila. Paringul Lonea, 
Minerul Petroșani. Minerul Lu
pcni. Se așteaptă din partea 
celor 40 de jucători o compor
tare superioară aceleia din anii 
trecuti. Echipa care va cîștiga 
campionatul municipal va 
prezenta Valea Jiului la
pele de calificare pentru pro
movarea in divizia A — obiec
tiv ce stă de mulți ani în 
tenția popicarilor fruntași din 
Valea Jiului.

5 2 3
7. Liceul Vulcan

4 2 2
8. Liceul Uiicani

5 1 4
9. Minerul Lupeni

4 1 3
10. Energia Paroșeni

5 0 5

HANDBAL

6—13

6— 9

1—15

7

6

6

5

Jiul Petrila —

Minerul Lupeni 22—33
Pe terenul de handbal de la 

Școala generală nr.. 1 Pctrila 
s-a disputat meciul dintre e- 
chipele Jiul din localitate și 
Minerul Lupeni, conlind pen
tru campionatul județean. Au 
ei.știgat handbaliștii din Lupeni.

re- 
eta-

a-

Staicu BALOI

SfMBATĂ 31 OCTOMBRIE

PROGRAMUL I : 5.05—6,00
Muzica dimineții: 6.05—9,30 
Muzică și actualități; 7.00 Ra
diojurnal: 9,30 Miorița: 10,05 
Piese instrumentale; 10,30 Mu
zică populară: 11,05 Melodii de

ciplina muncii, care au aba
teri in procesul de producție 
și care încalcă regulile de 
muncă au fost și unii membri 
de partid : Costară Dan, Gheor
ghe Popescu, Nicolae Săbău, 
Virgil Tofălcanu. Ștefan Sza- 
kacs (E. M. Vulcan), Teodor 
Mărginean. Vasile Moraru și 
alții de la E. M. Paroșeni. 
Este necesar de a sc înțelege 
de către tofi factorii de răs
pundere că nu este suficient 
să realizăm și să depășim pla
nul și angajamentele in între
cerea socialistă, ci mai este ne
cesar să creăm asemenea -on- 
diții i-are să excludă cauzele 
care duc Ia accidente de mun
că și îmbolnăviri profesionale.

Ca membri dc partid, ca oa
meni cu munci de răsDundcre 
trebuie să dovedim o înaltă 
exigență față dc abaterile de 
la disciplină in producție, dc 
la N.T.S. In acest scop orga
nizațiile de partid au caloria 
să sesizeze la timp neajunsu
rile, să determine ca toți 
membrii de partid să combată 
eu toată tăria 
să dezvolte in 
cărui colectiv o 
sigentă față de 
să le dezvolte

VINERI 30 OCTOMBRIE

orice abatere, 
rind urile fie- 
op'nie intran- 
Orive abatere, 
o înaltă res

ponsabilitate pentru respecta
rea disciplinei, pentru real/.- 
ica integrală a sarciniloi.

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremicră. La 
volan — emisiune pen
tru conducătorii auto. 
Din cuprins: 
din circulația ______ j
curier tehnic; autosport.

18.20 Căminul.
19.15 Transmisiune directă a 

tragerii Loto.
19.20 1 001 de seri — emisiu

ne pentru cei mici.
19,30 Telejurnalul 
20,00 Reflector.
20.15 Film artistic: .Roșu și 

auriu" — o producție 
a studiourilor poloneze.

21.50 Mai aveți o întrebare ? 
Acupunctura și homeo
patia — pro și contra. 
Invitații emisiunii: prof, 
dr. docent. C. G. Du- 
mitriu; dr. Tiberiu lo- 
nescu; dr. Cbristu Dra- 
go mir eseu; dr. Florian 
Dumitrescu. Prezintă 
Ion Petru.

22.50 Telejurnalul de noapte.

Aspecte 
rutieră;

de seara.

I
Secfia de distribuire
a energiei electrice

PETROȘANI5

organizează
calificare de gradul 1 pentru meseria deun curs de 

electrician.
Condiții:
Virsta între 18—35 de ani.
Cererile se pot depune pînă la 5 noiembrie 1970 la se

diul secției din Petroșani, str C. Miile nr. 1, telefon 1830.

8 clase generale sau liceul terminat.

Vasile Vasilache; 11.45 Sfatul 
medicului; 12,00 Fredonați cu 
noi aceste melodii — muzică 
ușoară; 12.30 Intîlnire cu me
lodii! populară și interpretul 
prefera;: 13,00 Radiojurnal:
13.10 Avanpremieră cotidiană: 
13.22 Gintă Edith Pieha; 13.30 
Atențiune șoferi, atențiune pie
toni !; 13,50 Patrie, izvor de 
bucurii — cintece; 14,00 ..10X 
10X10". Concurs pentru șco
lari organizat cu prilejul Săp- 
tăminii economici; 15.00 De la 
3 la 7. Emisiune dc divertis
ment muzical: 16,00 Radiojur

nal; 19,00 Gazeta radio; 19,30| 
Cintece de nuntă și jocuri 
populare: 20,05 Tableta dc sca
ră: 20,10 Microrecital 'Li mi
Yuro; 20,20 Argheziană: 20.25 
Zece melodii preferate; 21.00
In jurul globului; 21,20 Cintă 
Margareta Pislaru: 21.30 Mo
ment poetic; 21.35 Solistul se
rii : Cristophe; 22.00 Radiojur
nal; 22.20 Sport; 22.30 Prog ani 
muzical oferit de Casa de E- 
conomii și Consemnațiuni: 23.00 
Expres-mclodii; 0.05—6.00 Es
trada nocturnă.

DUMINICA, 1 NOIEMBRIE

8,45 Deschiderea emisiunii. 
9,00 Matineu duminical pen

tru copii și școlari.
10,00 Viața satului.
11.30 Amfiteatru muzical.
12,00 De strajă patriei.
12.30 Fotbal : Progresul - Pe

trolul.
14.15 Fotbal : Austria — Italia, 

in codrul Campionatului 
European (repriza o ll-a).

15,00 Emisiune in limba ma
ghiară.

16.30 Studioul mN“.
18.35 Rapsodia româna. Gru

pul folcloric „Alunelul".
19.15 Medalion Mihail Sado- 

veanu.
19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Film artistic : Adevărul,

numai adevărul,
21.35 România in 1 000 de i- 

magini. Pescarii Je la 
gurile Dunării.

21,55 Vedete ale muzicii ușoa
re. Gianni Morandi.

22.15 Telejurnalul de noapte.
22.30 Duminică sportivă.

LUNI, 2 NOIEMBRIE

18,00 Scena și ecranul.

18.30 Botejunea de pe Iza.

19,00 Ce sint și ce trebuie să 
fie centralele industiiale,

19,20 1 001 de seri. Emisiune 
pentru cei mici.

19.30 Telejurnalul de seaiă.

20,00 Agendă politică.

20.10 Teatru foileton. Războiul 
celor două roze (II).

21,00 Opereta in diapozitive.

21.40 Skoplje.

22,00 Telejurnalul de noapte.

22.10 Dinamica societății ro
mânești. Știința condu
cerii,

22.40 Telesport.

23,00 închiderea emisiumi.

MARȚI, 3 NOIEMBRIE

10,00-11,00 Tele-școală.

16,00 Deschiderea emisiunii.
Box : Semifinalele Cam
pionatului național. Trans
misiune de la Sala Flo- 
reasca.

18,00 Ateneu. Emisiune de ac
tualitate muzicală.

18.30 Micii meșteri mari.

19.15 Publicitate.

19,20 1 001 de seri. Emisiune 
pentru cei mici.

19.30 Telejurnalul de seară. 

20,00 Reflector.

20.15 Seară de teatru. Trage
dia optimistă de /sevo- 
lod Vișnevski.

22.30 Telejurnalul de • o-jpte.

22,45 Muzicorama. Revista ac
tualităților de muzică u- 
șoară.

23.15 închiderea emisiunii.

MIERCURI, 4 NOIEMBRIE

12,00 Fotbal. Vă prezentăm in 
emisiunile de astăzi me
ciurile : Steaua - P.S.V. 
Eindhoven (Transmisiune 
directă de la stadionul 
.23 August") ; U.T.A. - 
Steaua Roșie Belgrad 
(transmisiune directă de la 
Arad) ; Dinamo Bucu
rești - F. C. Liverpool 
(inregistrare de la Bucu
rești).

18,00 Deschiderea emisiunii. U- 
niversal șotron — enci
clopedie pentru copii.

18.30 Cabinet economic TV.
19.15 Publicitate.
19,20 1 001 de seri. Emisiune 

pentru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Tele-cinemateca. Misterul

camerei nr. 19 cu Dirk 
Bogarde și Jean Sim
mons.

21.30 Cadran internațional.
22.15 Gala marilor interpret! 

români. Petre Șteîănes- 
cu-Goangâ.

22,45 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

JOI, 5 NOIEMBRIE

18,00 Deschiderea emisiunii. E- 
misiune in limba ma
ghiara.

18.30 La volan — emisiune 
pentru conducătorii auto.

18,50 Mult e dulce și frumoa
să.

19,15 Publicitate.
19.20 1 001 de seri. Emisiune 

pentru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Film serial. Noile aven

turi ale lui Huckleberry 
Finn.

20.25 Box : Finalele Campio
natului național. Trans
misiune de la Sala Ho
rească.

21.20 Anchetă socială. „Can
didați... de profesie".

22,05 Teleglob. Tașkent.

22.25 Poșta TV de Ion Buche- 
ru.

22,45 Telejurnalul de noapte.

23,00 închiderea emisiunii.

VINERI, 6 NOIEMBRIE

17,00 Deschiderea envsiunii. 
Tele-școală.

18,00 Căminul.

18,50 Revista economică TV.

19,20 1 001 de seri. Emisiune 
pentru cei mici.

19.30 Telejurnalul de seară.

20,00 „Creanga de aur". Oma
giu lui Mihail Sadovea- 
nu.

20,15 Reflector.

20.30 Prin foc nu se t.ece. Film 
sovietic, in premieră pe 
țară.

22,00 Mai aveți o întrebare ? 
Luna, Marte, Venus... ce 
știm despre ele ?

23,00 Telejurnalul de noapte.

23,10 închiderea emisiunii.

SIMBÂTÂ, 7 NOIEMBRIE

17,00 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune in limba ger
mană.

18.15 Bună seara, fete t 
Bună seara, băieți !

19.15 Publicitate.

19,20 1 001 de seri, emisiune 
pentru cei mici.

19.30 Telejurnalul de scaiâ.

20,00 Tele-enciclopedia

20,50 Imagini din U.R.S.S. Ura
lul — hotar intre două 
continente.

21,10 Film serial. Incoruptibilii.

22,00 Telejurnalul de noapte.

22.15 Șapte note in cheia sol. 
Emisiune muzical-core- 
grafică.

23,05 Snplămina sportivă.

23.30 închiderea emisiunii.
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Recent, în Alexander-Platz. în centrul Berlinului a fost 
pus la dispoziția turiștilor un nou hotel cu 38 de etaje. 1 000 
de camere însumînd circa 2 000 locuri, numit „Staxlt Ber
lin". fiind prin înălțimea lui de 123 m una din cele mai 
impresionante clădiri ale noului centru al Berlinului. Res
taurante, braserii, cofetării, cafenele, baruri, un hol de re
cepții de 580 persoane, un restaurant tipic, precum și o ti
pică saună finlandeză își așteaptă vizitatorii.

In foto : Vedere exterioară a noului hotel „Stadt Berlin1'.

mi- 
luni 
Bri- 
des-
Lu-

O nouă rundă de negocieri
— cea de-a doua la nivel 
nisterial în ultimele trei
— privind aderarea Marii 
"tanii la Piața comună s-a 
fășurat zilele acestea Ia
xemburg. La lucrări au parti
cipat miniștrii afacerilor ex
terne ai „celor șase" și dele
gația britanică condusă de 
Geoffrey Rippon. Inițial, „cei 
șapte" își propuseseră să reia 
în dezbatere problema duratei 
perioadei de tranziție în vede- 

irea adaptării economiei engle- 
!ze la condițiile C.E.E.. dar or
dinea de zi a suferit schimbări 
de ultimă oră. In consecință, 
această problemă, care, de fapt, 
este, după părerea specialiști
lor. obstacolul major al trata
tivelor, a fost amînată.

Deși radiată de pe ordinea 
de zi. ea n-a putut fi totuși 
evitată in contextul general al 
discuțiilor. Fiecare din părți 
și-a reafirmat poziția folosind 
in acest sens argumente mai 
mult sau mai puțin convingă
toare pentru 
laltă. Marea Britanie. a spus 
Rippon. este 
tre in Piața 
condiția ca „cei șase11 să țină 
seama de unele doleanțe ale 
sale. Anglia dorește perioade 
de tranziție diferite pentru 
cele două sectoare ale econo
miei sale : trei 
dustrie și șase 
gricultură.

Propunînd o 
mula, sînt de părere unii 
teneri comunitari, Marea 
tanie urmărește, pe de o

o parte sau cea-

interesată să in- 
comună. dar cu

ani pentru în- 
ani pentru a-

asemenea for- 
par- 
Bri- 
par-

I 
ț

VÂUL J^JJ^aționa1A
Purtătorul de cuvînf a! Secretariatului

de stat, Dragoiiub Vuija despre

BELGRAD 29. — Corespon
dentul Agerpres, George Io- 
neseu, transmite : Joi, in ca
drul conferinței de presă săp- 
tămînale de la Secretariatul 
de Stat pentru afaceri exter
ne al Iugoslaviei, purtătorul 
de cuvînt al Secretariatului, 
Dragoliub Vuița, a 
că apropiata vizită 
slavia a tovarășului 
Ceaușescu și convorbirile 
care le va avea cu președin
tele Iosip Broz Tito exprimă 
înaltul grad al relațiilor prie
tenești de colaborare și bună 
vecinătate. Ele vor constitui o 
nouă contribuție la întărirea 
relațiilor dintre cele două țări, 
la consolidarea păcii și cola
borării internaționale.

Aspirațiile comune și activi
tatea României și Iugoslaviei 
pentru întărirea păcii și cola
borării internaționale pe baza

declarat 
în Iugo- 

Nicolac 
pe

AXGLSA Șl PIAȚA COMEWA

te. să beneficieze cit mai ra
pid posibil de anumite avan
taje pe care i le-ar oferi piața 
comună industrială, iar. pe de 
alta, să se eschiveze cit mai 
mult de la aplicarea regula
mentelor pieței comune agri
cole, mai ales că, acceptînd 
prevederile acesteia, va trebui 
să verse considerabile.

F.E.O.G.A. (rondul
in pentru Orientare și Ga-

la ' 
peai 
ranție Agricolă). Această poli
tică contrastează însă cu punc
tul de vedere al Franței care, 
timp de un deceniu (1958— 
1968) a dus o bătălie neîntre
ruptă cu partenerii săi comu
nitari pentru realizarea simul
tană a celor două piețe — in
dustrială și agricolă.

Observatorii politici sînt de 
părere că sincronizarea dura
tei celor două perioade dife
rite propuse de Anglia repre
zintă una din divergențele ca
pitale ale tratativelor de ade
rare. De altfel, in cadrul reu
niunii de la Luxemburg, mi
nistrul francez al afacerilor

externe, Maurice Schumann, a 
respins cererea britanică, sub
liniind necesitatea respectării 
intocmai a principiului sincro
nizării perioadei de tranziție, 
principiu care stă la baza a- 
cordurilor între „cei șase". Un 
element nou înregistrat la Lu
xemburg și pe care observa
torii politici nu l-au scăpat 
din vedere vizează începutul 
unei dereglări în funcționarea 
sistemului comunitar. Dacă 
inițial, adică înaintea angajării 
tratativelor cu Anglia, cele 
șase țări membre ale comuni
tății au acceptat principiul 
sincronizării perioadei de tran
ziție. se pare că in prezent li
nele dintre acestea sînt pe cale 
de ,a reveni asupra lor. Așa se 
explică de ce la Luxemburg 
opiniile exprimate de cei cinci 
parteneri ai Franței au fost 
întrucîtva diferite de poziția 
intransigentă a ministrului de 
externe francez.

înțelegerea intervenită între 
„cei șapte11 asupra unor pro
bleme generale privind adera
rea nu trebuie să înșele pe ni
meni. Divergențele între Fran
ța și Anglia sint serioase. In
tre cele două poziții „extreme11, 
țările Beneluxului, Italia și 
Republica Federală a Germa
niei joacă un rol de tampon. 
In fapt, nici unul din „cei 
șase" nu vrea să-și asume o- 
ficial responsabilitatea ruperii 
frontului unit realizat la 30 
iunie, și nici unul din cei cinci 
parteneri ai Franței nu doreș
te „să jeneze11 Marea Britanic.

respectării principiilor Cartei 
Națiunilor Unite reprezintă — 
a subliniat purtătorul de cu- 
vînt iugoslav — de asemenea, 
o bază pentru o colaborare din 
ce în ce mai fructuoasă pe 
plan internațional.

Vuița a apreciat ca foarte 
intensă și reușită colaborarea 
pe care cele două țări au rea
lizat-o in cursul ultimilor ani. 
in toate domeniile. In special
— a subliniat purtătorul de 
cuvînt — pe baza înțelegerii 
între președinții Ceaușescu și 
Tito cu prilejul întilnirii de la 
Porțile de Fier din septembrie 
1969, ambele părți au depus e- 
forturi pentru ca această co
laborare să se dezvolte și mai 
mult pe plan economic și cul
tural. In legătură cu aceasta, 
la conferința de presă de as
tăzi s-a subliniat că în dezvol
tarea colaborării fructuoase ro- 
mâno-iugoslave un rol impor
tant au avut, de asemenea, în- 
tilnirilo la nivelul șefilor de 
guvern român și iugoslav, pre
cum și activitatea rodnică a 
Comisiei mixte guvernamenta
le româno-iugoslave pentru co
laborare economică. Rezultatele 
importante realizate pînă acum
— s-a subliniat în cadrul con
ferinței de presă — constituie 
expresia intereselor reciproce 
ale celor două țări .și deschid 
perspective reale pentru rapor
turi stabile, rodnice și pe ter
men I

Marin GHEOKGHE

Meridiane iugoslave
Termocentrala de la Sisak a 

intrat în funcțiune de probă ți 
a furnizat deja cîteva milioane 
de kilowațiforă de energie e- 
lectrică, anunță agenția Taniug. 
Proiectară pentru a acoperi circa 
jumătate din necesitățile de c- 
nergie electrică a regiunii Zagreb, 
termocentrala va funcționa cu 
întreaga capacitate la sfirțilul 
lunii noiembrie.

Q

Iugoslavia va investi circa 
120 milioane dolari pentru mo
dernizarea aeroporturilor exis
tente fi pentru construirea altor 
19 pînă în 1975, relatează a-

genția Taniug. In anul 1975, 
menționează agenția citată. 
Iugoslavia va dispune de V 
aeroporturi, majoritatea puțind 
primi pe pistele lor cele mai 
mari tipuri de avioane de linte 
existente în lume. Pînă în anul 
1972, sistemul de observare prii 
radar va cuprinde întregul te
ritoriu iugoslav, astfel îneît în 
Iugoslavia controlul de la sol 
al zborurilor se va înscrie prin
tre cele mai moderne fi mai 
sigure din transporturile aeriene 
internaționale.

O
Potrivit aprecierii 

de știință, mozaicurile de
oamender

la

Risan, datinii din sec. II, se nu
mără printre cele mai valoroa
se monumente cidtural-istorice 
din Europa, ele puțind fi com
parate cu renumitele mozaicuri 
ale împăratului Adrian, 
împrejurimile Romei.

Mozaicurile de la Risan 
compun din cinci părți. Patru 
dintre ele sînt împodobite cu 
ornamente, iar cea de-ă cincca 
cu imagini mitice, în mijlocul 
cărora se situează așa-numitul 
„Somn al divinității". Se con
sideră că figura divinității din 
„Sonm" este unica de acest 
gen descoperită pînă în prezent.
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Belgrad

Deschiderea 
Conferinței

I. C. 1.
BELGRAD 29 — Coresponden

tul Agerpres, George Ionescu, 
transmite : La Belgrad au început 
joi lucrările primei Conferințe a 
Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via. Participă delegați, reprezen
tanți a Skupștinei Federale, Vecei 
Executive Federale, Conferinței Fe
derale a U.S.P.M.l. și ai altor 
organizații politice și obștești.

Lucrările Conferinței au fost 
deschise de losip Broz Tito, preșe
dintele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, care a rostit o scurtă 
cuvintare.

r\ fost adoptată apoi ordinea du
zi care cuprinde : adoptarea regu- 
lamentulut de lucru al primei -on- 
ierințe a U.C.l. și alegerea organe
lor de lucru ale conferinței ; veri
ficarea schimbărilor intervenite în 
componența organelor U.C.L după 
Congresul al IX-lea ; raportul de 
activitate al Prezidiului U C.I. 
în domeniul aplicării hotărîrilor 
Congresului al IX-lea ; raportul 
de activitate al Comisiei pentru 
problemele statutare a U.C.L ; 
raportul Comisiei de Control a 
U.C.L ; Dezvoltarea relațiilor so
cialiste în agricultură și sarcinile 
U.C.L

Lucrările conferinței continuă.

MOSCOVA 29 (Agerpres). - 
Agenția TASS anunță că Teo
dor Marinescu.
Republicii Socialiste 
la '■

inunță c 
ambasadorul 

România 
Moscova, a fost primit joi

de Alexei Kosighin, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. Cu acest prilej, a a- 
vut loc o convorbire priete
nească.

Vizita ministrului 
agriculturii și silviculturii 

al României în Iran
TEHERAN 29. — Corespon

dentul Agerpres, Nicolae Po- 
povici, transmite: Angelo Mi- 
culescu. ministrul 
și silviculturii al 
care întreprinde o 
Iran, a efectuat miercuri o că
lătorie în provincia Fars. îna
poiat la Teheran, ministrul a- 
griculturii și silviculturii al Ro
mâniei a avut o întrevedere la

agriculturii 
României, 
vizită în

Lucrările celei de-a 8-a
adunări a F. M. T. II

planului cu A. 
primul locțiitor al

Organizația 
Moghadam, 
președintelui acestei instituții. 
In cursul întrevederii, la ca
re a fost de față ambasadorul 
țării noastre la Teheran, Pavel 
Silard, au fost abordate unele 
probleme referitoare la coope
rarea economică și tehnică din
tre România și Iran. Convorbi
rile au decurs intr-o atmos
feră prietenească'

CINCI PERSOANE

Noul

BUDAPESTA 29. — Cores
pondentul Agerpres, Alexandru 
Pin tea, transmite: In capitala 
R. P. Ungare au continuat joi 
lucrările celei de-a 8-a adu
nări a Federației Mondiale a 
Tineretului Democrat. In ca
drul dezbaterilor și-au expus 
punctul de vedere delegați ai

I
® Ministrul afacerilor in

terne al Republicii Socialis
te România, Cornel Oneseu, 
și-a încheiat vizita în India. 
Ministrul român a vizitat 
mai multe obiective soc.i,al- 
culturale din orașele New 
Delhi, Agra. Khajurajo, Ma
dras și Bombay și a avut 
discuții cu membri ai guver
nului central indian, precum 
și cu membri ai guvernelor 
statelor Tamil Nadu și Ma
harashtra. Vizita s-a desfă
șurat intr-o atmosferă de 
prietenie, in spiritul bune
lor relații dintre cele două 
țări.

O In capitala R. I’. Albania 
a fost semnat protocolul cu 
privire la colaborarea dintre 
Universitatea din Priștina 
(R.S.F. Iugoslavia) și Universi
tatea de stat din Tirana pe a- 
nul 1970—1971. Protocolul pre
vede, intre altele, schimbul re
ciproc de profesori și manuale, 
de publicații și lucrări știin
țifice.

®' Agenția TASS anunță că 
Academia de Științe a Uniunii 
Sovietice a informat oficial că 
in zilele de 26 și 27 octombrie, 
la Moscova, a avut loc o întîl- 
nire intre specialiști ai Aca
demiei și Administrației Na
ționale pentru Aeronautică și 
problemele spațiului Cosmic 
(N.A.S.A.) in probleme privind 
compatibilitatea mijloacelor de 
apropiere și cuplare a stațiilor 
și navelor cosmice pilotate.

©■ Guvernul elvețian a re
fuzat să acorde azil politic 
fostului lider biafrez, genera
lul Odumcgwu Ojukwu, anun
ță un comunicat al Ministeru
lui de Justiție al Elveției.

Agenția VNA informează 
că apărarea antiaeriană di 
provincia Hatay a doborît 1 
28 octombrie un 
rican fără pilot, 
spațiul aerian al 
nam.

In cadrul

unor organizații de tineret din 
Angola, R. D. Germană, Chile, 
S.U.A., R. D. Vietnam, Ceho
slovacia, Italia. Spania, Bulga
ria etc.

In ședința de joi dimineață 
a luat cuvîntul Vasile Nicol- 
cioiu, secretar al C.C. al U.T.C., 
care a exprimat opinia că ac
tuala adunare trebuie să mar
cheze o etapă superioară în 
activitatea F.M.T.D., să dea noi 
impulsuri eforturilor și acțiu
nilor sale pentru întărirea so
lidarității internaționale, pentru 
făurirea, 
voltarea 
gresiste 
mișcarea 
neret.

In încheiere, Vasile 
cioiu a spus: Tinerelul 
militează cu consecvență pen
tru prietenie, alianță și cola
borare cu popoarele și tinere
tul din țările socialiste, pen
tru extinderea colaborării cu 
tineretul și organizațiile sale 
revoluționare. democratice și 
progresiste din întreaga lume. 
Organizația de tineret din Ro
mânia nu-și va precupeți efor
turile pentru a fi mereu ală
turi de tinerii care luptă pen
tru o viață liberă și indepen
dentă, pentru a dezvolta 
linuu solidaritatea deplină, 
litantă. cu aceste forte.

Lucrările adunării

guvern 
iordanian

avion a mc 
care violase
R. D. Viet-

consolidarea și 
unității forțelor 
și democratice 
internațională c

Nicol- 
roniân

AMMAN 29 (Agerpres). — 
Noul guvern iordanian, format 
miercuri seara sub președinția 
lui Wasfi Tall, este compus în 
majoritate din personalități ca
re dețin pentru prima oară un 
portofoliu ministerial: cin noul 
guvern fac parte doar doi mi
litari.

Cunoscută personalitate a 
vieții politice iordaniene. Wasfi 
Tall primește pentru a cincea 
oară misiunea de a conduce 
guvernul. In actualul cabinet, 
premierul și-a rezervat porto
foliul apărării, portofoliul a- 
facerilor externe revenind lui 
Abdulla Salah.

Intr-un mesaj adresat nou
lui prim-ministru, regele Hus
sein a fixat obiectivele guver
nului. printre care aplicarea 
acordurilor de la Cairo și Am
man încheiate între autorită
țile iordaniene și organizațiile 
rezistenței palestiniene, stabi
lirea unui climat intern bazat 
pe înțelegere mutuală și co
operare între cele două părți, 
întărirea organismelor guver
namentale. dintre care o parte 
urmează a fi reorganizate, a- 
plicarca planurilor de moder
nizare și dezvoltare a econo
miei naționale, întărirea forțe- 

armate.

...și-au pierdut viața, iar 
alte 40 au fost rănite intr-o 
serie de accidente pe „Auto
strada del Sole" dintre Milano 
și Lodi. Accidentele in lanț 
S-au produs in urma tamponă- 
rii a două vehicule de mare 
tonaj, pe o vreme foarte ce
țoasă. Circulația pe autostradă 
a fost întreruptă timp de mai 
multe ore.

GIOVACCHINO FORZANO

...ultimul mare libretist al 
scenei lirice italiene, cum il 
numește agenția ANSA, a în
cetat din viață miercuri, la 
Roma, in virstă de 87 ani. 
Forzano, care și-a inceput ca
riera ca ziarist, este autorul 
textelor operelor „Suor Ange
lica" și „Giani Schicchi" de 
Giacomo Puccini, „Micul Ma
rat" de Pietro Mascagni și 
„Oedip Rege" de Ruggieio 
Leoncavallo.

• Președintele R. F. a 
Germaniei, Gustav Heine
mann, a sosit miercuri în 
Berlinul occidental, pentru o 
vizită de patru zile.

In legătură cu aceasta, un 
purtător de cuvînt al Minis
terului Afacerilor Externe al 
R. D. Germane a declarat că 
vizita lui Heinnemann con
travine statutului Berlinului 
occidental, care nu face par
te din R. F. a Germaniei, re
latează agenția ADN,

Ministrul turc al sănătă
ții. dr. Vedat Aii Ozkân, a de
clarat că epidemia de holeră 
care s-a .declarat la Istanbul 
este în prezent controlată în 
întregime de autoritățile sani
tare, iar numărul noilor inter
nări in spitale a scăzut în pro
porție de 99 la sută. El a ară
tat că această epidemie a pro
vocat moartea, a aproximativ 
50 de persoane.

_ consultărilor
politice periodice dintre Fran
ța și Polonia, la Paris au în
ceput convorbiri între delega
ții ale ministerelor de externe 
ale celor două țări.

Societatea Schibaura Elec
tric Co, din Tokio in coo
perare cit corporația ameri
cană Ampex au realizat cel 
mai mic video-magnetofon 
din lume. Noul produs nu
mit „Instavision" are o lun
gime de 33 cm, o lățime de 
28 cm și o înălțime de 11 
cm, cintărește 1 kg și va fi 
pus in vinzare la mijlocul 
anului 1971.
constă din magnetofon ca
pabil să înregistreze și să 
reproducă imaginile cu un 
mecanism special de repro
ducere care poate fi legat la 
televizorul casei. Funcționea
ză cu baterii sau curent e- 
lectric.

In foto: Cel mai mic 
video-magnetofon din lume.

,Instavision-ul“

!

(Urmare din pag l) 

interacțiuni stă cheia prezi
cerii viitoarelor atacuri ale 
mării. înțelegerii modului in 
care aerul poluat, (poate și 
apa poluată) subminează o- 
perele de artă ale orașului, 
de asemenea cheia blocării 
procesului continuu de scu
fundare a orașului sub ni
velul mării.

Acest laborator a întocmit 
planuri menite să împiedice 
o repetare a inundațiilor 
dezastruoase care au avut 
Ioc in anul 1966. în condiții 
atmosferice și oceanice vio
lente. Aceste planuri oferă 
cinci variante pentru insta
larea unor baraje uriașe — 
avînd o lungime de circa 3 
km — care pot fi umflate, 
deplasate sau ridi'-atc. pen
tru a închide cele 
gune. punindu-Ie l i adăpost 
împotriva unei măr; furioase.

Prezicerea amenințării u- 
ne; mări umflate cu șase sau 
opt ore înainte este esen

țială, deoarece asigură tim
pul necesar închiderii masi
velor baraje, în intervalul 
dintre fluxul și refluxul mă
rii. De aceea, stabilirea bazei 
unor asemenea preziceri este 
una din primele misiuni ale 
noului laborator. Un ordi
nator IBM 360-4-1 este folo
sit pentru elaborarea căilor 
de prelucrare a datelor bu
letinelor meteorologice ale 
unor stațiuni îndepărtate, a 
datelor privind gradul de a- 
gitație in ambele sensuri a 
apelor Adrialicii și a altor 
date. Este necesar să se al
cătuiască, pe această cale, 
modele matematice repre- 
zentînd tipurile de compor
tament ale atmosferei și mă
rii. pe baza unor experiențe 
trecute, astfel incit ordina
torul să poată căuta paralele 
cu situația existentă. Adria- 
li a. avînd Veneția la capă
tul său nord-vestic, are for
ma unei căzi uriașe de baie 
și apele ei pot fi puse in
tr-o stare de agitație, ca și

într-o cadă de baie.
Pînă acum s-a stabilit că 

această agitație, care în mase 
de apă mari se numește 
seișâ, are în Adriatica un 
ritm caracteristic: la orice
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punct dat, nivelurile ridica
te de apă intervin la fiecare 
22 de orc și acest proces 
poate continua timp de zile, 
sau chiar de săptămîni. Da
că o furtună bintuie marea 
„în pas" cu seișa, aceasta 
din urmă este intensificată. 
Dacă furtuna nu este „pe 
faza" seișei, poate avea efec
tul contrar. Atunci cind seișa 
este violentă, cind viatul 
suflă de-a lungul Adriaticii

acumulind apă suplimentară 
și îndreptînd-o spre coastă, 
iar presiunea atmosferică este 
coborită, efeclul combinat 
este inundarea orașului. Este 
ceea ce venețienii numesc

pierea orașului arată că în 
această perioadă unele zone 
s-au scufundat cu aproxima
tiv 5 cm. Londra se scufun
dă mai repede, spune Robert 
Frassctlo, directorul labora-
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N T I A
„acqua alte" (apa ridicată), 
iar la 4 noiembrie 1966 a- 
ceasta a fost atit de violen
tă, incit valurile stârnite se 
spărgeau de fațada catedra
lei San Marco.

Dacă in cursul istoriei scu
fundarea Veneției a fost 
foarte lentă, în ultimii 15 
ani ritmul de scufundare a 
devenit alarmant. Datele ob
ținute in circa T 000 puncte 
de control din și din apro-

lorului, „dar la Veneția este 
vorba de ultima sa suflare". 
Londra este nevoită să con
struiască diguri de-a lungul 
unor zone ale Tamisei și 
cea mai mare parte a ora
șului nu este amenințată. Se 
presupune că în ambele ca
zuri cauza este o „dcflațic" 
a solului subteran. In Vene
ția vina ar fi a întreprinde
rilor industriale din subur
bii, care drenează vaste can

tități de apă din zăcămin
tele subterane. In cazul Lon
drei, vina ar reveni puțuri
lor pentru extragerea gaze
lor, in apropiere de Marea 
Nordului.

îndelungatul proces de 
scufundare a Veneției este 
atribuit, pe de-o parte, unei 
tendințe generale descenden
te a straturilor subterane ale 
regiunii, pe de altă parte 
creșterii pe plan mondial a 
nivelului mărilor datorită to
pirii ghețarilor. Unii se re
feră la o zdrobire a stratu
rilor subterane sub presiu
nea exercitată de continen
tul african asupra fundului 
Mediteranei și a Europei 
sudice.

Se apreciază că în cursul 
celor nouă secole, de cind au 
început lucrările la cate
drala San Marco, Veneția 
nu s-a scufundat cu mai 
mult de circa 33 cm. Dar 
pentru salvarea Veneției in 
secolele viitoare lagunele ci 
vor trebui să fie barate în

întregime, prcvăzîndu-se slă- 
vilare pentru trecerea vase
lor, ceea ce ar impune in
stalarea unui sistem de dre- 
nare costisitor.

Uriașa operă de salvare a 
Veneției ridică și problema 
uscării construcțiilor umezi
te. La Veneția, fundațiile 
clădirilor sint intr-o stare 
de umezeală permanentă, 
ceea ce are drept efect mă
cinarea progresivă a zidării
lor. Pe lîngă numeroase alte 
organe de specialitate din 
lumea întreagă. Institutul de 
Cercetări în Construcții și 
Economia Construcțiilor din 
România a întreprins ample 
studii asupra metodelor do 
combatem a umezelii. In ca
drul Institutului a fost rea
lizată invenția „Metode și 
electrozi pentru combaterea 
umezelii in construcții" al 
căror autor este ing. Dinu 
Ștefan Moraru. cunoscut spe
cialist in acest domeniu, de
seori solicitat in străinătate 
pentru cazuri deosebite.

O SCRISOARE INEDITA

...pe care Napoleon a adre
sat-o mareșalului Ney, cu doua 
zile înainte de bătălia de la 
Waterloo, a fost vindută pen
tru suma de 1 900 lire, la o 
licitație organizată la Londra. 
Cumpărătorul este un francez 
care iși păstrează anonimatul. 
In scrisoare, împăratul acuză 
mareșalul de a fi fost prea 
lent in executarea ordinelor 
sale. Ney comanda aripa stin
gă a armatei franceze. Se 
pare că misiva n-a ajuns nicio
dată in miinile destinatarului.

AMIRALITATEA BRITANICA

...a emis ordine de sechestru 
asupra petrolierului „Pacific 
Glory”, care a eșuat pe un 
banc de nisip in apropierea 
Insulei Wight. Prin aceasta se 
urmărește obținerea rambur
sării cheltuielilor făcute pen
tru salvarea petrolierului și 
pentru prevenirea poluării ape
lor și plajelor, ca urmaie a 
scurgerii unei cantități de pe
trol in mare.

O URIAȘA PATA DE PETROL
...de aproximativ 7-8 km a 

invadat plajele de la Brighton 
și Hove, de pe coasta vestică 
a Angliei. Se crede că petro
lul ar proveni de la epava 
navei „Pacific Glory", petrolier 
care a luat foc vinerea tre
cută in largul Insulei Wight.

LA 50 DE MILE 
DE CAPITALA INDIEI

...un tren de marfă a intrat 
in plină viteză intr-un tren de 
călători. In urma accidentului 
și-au pierdut viața 9 persoane, 
iar 80 au fost rănite.

POTRIVIT UNOR DATE 
STATISTICE

...publicate la Bonn, sim- 
băta trecută, in landul Rena- 
nia de Nord-Westfalia, din 
cauza accidentelor de automo
bil și-au pierdut viața 33 de 
persoane, iar aoroximativ alte 
900 au fost rănite.

Pi'OTUL UNUI AVION 
CU REACȚIE

...al Societății TWA a murit 
din cauza unei crize de cord 
in timp ce avionul, cu 54 de 
pasageri la bord, zbura din 
Chicago spre San Francisco. 
Al doilea pilot a reușit să ate
rizeze fără incidente pe aero
portul cel mai apropiat.

LA p ORE
...de la răpirea generalului 

Cesar Rohon Sandoval, coman
dantul șef al forțelor aeriene 
ecuadoriene, cercetările de 
amploare efectuate de poliție 
și armată au rămas fără rezul
tat. Potrivit unor martori ocu
lari, la operațiunea de răpire 
au participat aproximativ zece 
persoane, a căror identitate a 
rămas, pină in prezent, necu
noscută. Surse informate citate 
de agențiile de presă au dez
văluit că autorii răpirii au a- 
dresat un mesaj autorităților, 
in care cer, in schimbul eli
berării generalului Sando/al, 
punerea in libertate a mai 
multor deținuți politici. După 
ce a declarat legea marțio.3 
și a instituit restricții de cii- 
culație guvernul a oferit o 
recompensă de un milion de 
sucres (aproximativ 25 000 do
lari) tuturor acelora cate vor 
furniza indicii care să permită 
identificarea autorilor răpirii 
sau descoperirea locului unde 
este deținut generalul Sando
val.
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