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Minerii — detașament de frunte al clasei noastre muncitoare

Sarcini mobilizatoare cu privire la

CREȘTINA ACCENTUATĂ A PROOUCTIEI DE CĂRBUNEUn nou morabil a 
10 august ii muncii iului, vizita de lucru a rului general al lui, tovarășul 
CEAUȘESCU, piui nostru, fructuoase cu 

moment me- fost trăit vineri, 1979, de cămeși locuitorii Văiimoment marcat de i secreia- partidu- 
Nicolaemunici-Intîlnirile colectiveleîn

I

unor întreprinderi reprezentative, dialogul purtat cu minerii și specialiștii proceselor de producție sînt înscrise, de acum, în cronica acestui timp rodnic ca evenimente deosebit de importante, pline de semnificații, care dau expresie preocupării stăruitoare a secretaru

lui general al partidului pentru găsirea și aplicarea de noi soluții în vederea grăbirii ritmului de dezvoltare eeohomico-socia- lă a bazinului nostru carbonifer.Valea Jiului, organizațiile de partid din întreprinderi, minerii au în

fățișat înaltului oaspete un cuprinzător raport muncitoresc. Acționînd pe căile indicate pentru creșterea extracției de cărbune, activitatea minerilor a înregistrat în ultimii ani progrese vizibile, caracterizate prin creșterea producției fizice, a productivității muncii și valorii producției nete pe seama mecanizării și extinderii tehnologiilor de înalt randament, concomitent cu
(Continuare în pag. a 2-a)
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MUNCA Șl VIAȚA 

MINERILOR 

omagiate in 

creațiile artistice

In prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, s-au încheiat sîmbătă la București, lucrările Consfătuirii pe țară a cadrelor de conducere din unitățile agricole socialiste. Organizată din indicația secretarului general al partidului, consfătuirea a a- nalizat, în spirit critic și autocritic, rezultatele obținute la culturile de grîu și orz în condițiile specifice ale acestui an, sarcinile ce revin unităților agricole, tuturor lucrătorilor din agricultură în apropiata campanie agricolă de
Întîlnirea de lucru a tovarășului

Nicolae Ceaușescu • 
cu Consiliul de conducere 
al Ministerului Industriei 
Construcțiilor de mașiniTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a avut sîmbătă după-amia- ză o întîlnire de lucru cu Consiliul de conducere al Ministerului Industriei Construcțiilor de mașini, "în cadrul căreia au fost analizate principalele aspecte ale activității desfășurate în acest sector deosebit de important al e- conomiei naționale pentru 

toamnă, precum și acțiunile ce urmează a fi întreprinse pentru perfecționarea activității consiliilor unice agroindustriale de stat și cooperatiste.La ședința de închidere au participat tovarășii Ilie Verdeț, Iosif Banc, Constantin Dăscălescu, Nicolae Giosan, Vasile Marin, Angelo Miculescu, viceprim- minîstru al guvernului, ministrul "agriculturii și industriei alimentare.Sălutînd prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu la consfătuire _ expresie a importanței deosebite pe care partidul și statul nostru o acordă dezvoltării
(Continuare în pag. a 4-a) 

realizarea integrala, la termen și la nivel calitativ superior, a sarcinilor ce-i revin în actualul cincinal.Au participat tovarășii Ilie Verdeț, Iosif Banc, Gheorghe Cioară, Constantin Dăscălescu, Ion Pățan, Virgil Trofin. . Nicolae Constantin, Vasile Patili- neț, Ion Ursu, Dumitru Popa.La întîlnire a luat cu- vîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Indicațiile prețioase cuprinse în cuvîntarea secretarului general al partidului, 

tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, cu prilejul viatei de lucru în Valea JiuluiI 

Programul nostru concret de activitate
Minerii, toți oamenii muncii din municipiul Petroșani, angajați într-o activi

tate productivă rodnică, își manifestă liotâri rea de a face totul pentru a da 
viață sarcinilor desprinse din cuvîntarea rostită de către tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al partidului, cu prilejul Vizitei de lucru in Valea 
Jiului. Imediat, fără preget, cu înalt simt de responsabilitate muncitorească, cei 
ce muncesc și trăiesc în acest mare bazin al țării, au trecut la înfăptuirea vastu
lui program pe care indicațiile prețioase ale secretarului general il reprezintă — 
program ce cuprinde căi concrete, clare de urmat în vederea dobindirii unor vi
itoare succese în economie și viața socială. Prin fapte de muncă, minerii, cons
tructorii de mașini, oamenii muncii din economie își exprimă adeziunea deplină la 
politica partidului, hotărirea fermă de a se angaja plenar, cu toate forțele in bă
tălia pentru a da patriei mai mult cărbune, contribuind astfel la întărirea și în
florirea patriei noastre socialiste.

Mecanizînd lucrările de investiții
’■**=• ■ ■. ■ 9 ■

vom ajunge mai repede la rezerva 
de cărbuneAm trăit alături de minerii Paroșeniului, marea bucurie și satisfacție de a primi *în mijlocul nostru pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, neobosit și înțelept conducător al țării, miner de onoare al Văii Jiului, Ca întotdeauna cînd s-a aflat printre mineri’ și la Paroșeni, a coborît în ifiină și a purtat un permanent dialog cu minerii și cu cadrele de condueere ale în

treprinderii. La orizontul 360, viitor orizont de bază al minei prin care se deschide drum liber în cincinalul viitor spre milioane de tone de cărbune care reprezintă 90 la sută din producția întregului cincinal 1981— 1985, tovarășul Nicolae Ceaușescu ne-a făcut i- mensa bucurie de a inaugura noul orizont. La a- cest front de lucru unde minerii din brigada condusă de Ion Grigorescu executau lucrări de per

forare, folosind un cărucior cu două brațe con-: ceput și realizat de prof, dr. ing. Ion Marian de la Institutul de mine din Petroșani, împreună cu un colectiv de cadre didactice, studenți și tehnicieni de la mina Paroșeni; secretarul general al partidului s-a interesat de
Ing. Ion DABULEANU 

șeful sectorului investiții 
I. M. Paroșeni 

(Continuare în pag. a 2-a)

0 sarcină deosebită 
a constructorilor de utilaj minier 

devansarea planuîui de mecanizare, 
pentru a putea realiza 

devansarea planului de cărbuneConstructorii de utilaj minier, au avut, în aceste zile marea cinste de a fi vizitați pentru a doua oară în acest cincinal de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Cu acest prilej colectivul nostru a raportat realizarea și depășirea sarcinilor de plan la toți indicatorii, realizarea principalelor obiective cuprinse în programul prioritar de mecanizare, program înfăptuit la indicația secretarului general al partidului cu prilejul vizitei de lucru din toamna anului 1977. Complexele mecanizate tip SMS (e- xecutat în colaborare cu I.R.I.U.M.P.), SMA-1, SMA -2, pompa de înaltă presiune, combina CA-2 (prima combină românească 

pentru abataje cu front scurt) sînt doar cîteva u- țilaje, cîteva dintre realizările pe care colectivul nostru le-a prezentat tovarășului Nicolae Ceaușescu. Vizitînd expoziția de utilaje miniere din noua hală, tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat trecerea mai rapidă la producția de serie a acestor utilaje. Ne-au mai fost date indicații referitoare la îmbunătățirea tehnologiilor de fabricație, la realizarea utilajelor în sistem modular. Toate a- ceste indicații, aprecierile făcute de conducerea superioară de partid și de stat, constituie, pentru noi, constructorii de utilaj, un
Ing. Gheorghe OLARIU 

director al I.U.M. Petroșani

(Continuare in pag. a 2-a)

Ne majorăm 
angajamentul 

de a da patriei 
mai mult cărbuneSînt miner șef de brigadă. Alături de toți minerii Văii Jiului am trăit momente de nețărmurită bucurie, clipe prilejuite de vizita secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în Valea Jiului. Indicațiile date de conducătorul iubit al partidului și statului nostru la marea adunare populară din Lupeni, constituie pentru noi minerii, un puternic stimulent în muncă.Brigada pe care o conduc lucrează intr-un abataj cameră din sectorul V al I.M. Lonea. Ca miner categoria a V-a, treapta II, în condițiile îndeplinirii sarcinilor lunare de plan aveam d retribuție de 3467 lei. In a doua-'etapă de

Constantin CHIȚOIU, 
miner, șef de brigadă, 

I.M. Lonea 
(Continuare in pag. a 2-a>
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In Intîmpinarea celei

de-a 35-a aniversări
a eliberării patriei

La mina Lupeni

Peste 51000 tone de cărbune 
extras suplimentar

C*toetiv«l minei Lupeni, minerii care au chemat 
la ialrecere toți minerii țării, în cinstea'zilei care le 
«■■sfințește munca — Ziua minerului — a extras su- 
*fiuaaatar de la începutul anului 51 473 tone de căr
bune eacsificabU.
gft Prin predurlja extrasă suplimentar in ziua de 
• «agM* — naban a totalizat in această lună un plus 

22H tea» do cărbune.
flE Productivitatea 1 
mâă la uivoM* minei

■KAUZÂBI EA
• CM mai aaare 

de la începutul anului

muncii in cărbune a fost reaii- 
in proporție do 1*1,4 Ia sută. 
NIVELUL SECTOARELOR 
producție extras! suplimentar 

ii o înregistrează sectorul IV — 
ptas 2*277 teae de cărbune, armat de sectorul VI cu 
Hm 17576 teae fi sectorul Vn eu plus «*2« de tone. 
♦ ti ac serii tonă situația realizărilor la nivelul sec- 
tonrtin se prezintă astfel: sectoral VII — 115,3 la 
sui*; sectoral VI — 1*9,4 la sută 5 sectorul I — 1*«,3 
la sulă; sectorul 111 — 1*6,1 la sută, iar sectorul IV 
1*34 la sută. • Productivitatea cea mai ridicată în 
această lună a fost realizată de sectorul III — pian 
realizat in Proporție de 143,7 la sută.

Programul nostru concret de activitate
Vom pune accentul pe fo oslrea la 

a utilajelor, pe calitatea
întreaga capacitate 
produselor

._ȘI

Devansarea 
pianului de 
mecanizare

RESPOmod exemplar toți indica-u-Pentru tînărul nostru colectiv constituie, un prilej de mîndrie faptul că secretarul general al partidului, tovarășul -Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, au vizitat întreprinderea tricotaje. Am reținut multă satisfacție indicațiile și sarcinile care ne-au fost date cu acest prilej. Printre aceste sarcini se numără folosirea utilajelor din dotare la întreaga lor capacitate, realizarea unor tricoturi și confecții de cea mai bună calitate, care să răspundă exigențelor justificate ale beneficiarilor produselor noastre din țară și de peste hotare.Pentru materializarea în viață în cel mai scurt timp 
a prețioaselor indicații, vom trece încă din aceste 
zile la crearea unor arti
cole di« contexturi aspectuoase, cu greutate mai redusă Pe unitate de produs. Astfel, prin reducerea cu 8 la sută a greutății fiecărui produs, din firele economisite vom realiza 15 000 bucăți de tricotaje peste sarcinile de plan pî- nă la sfîrșitul anului. Am stabilit noi măsuri cu pri-, vire la extinderea lucrului pe mai multe mașini pentru creșterea productivității muncii. Materialele secundare, recuperabile de la croit vor fi utilizate

de 
cu

pentru confecționareanor produse utile, de mici torii planului de producție dimensiuni, cum sînt că- " și angajamentul asumat în ciulițele, botoșeii, eșarfele, îmbrăcămintea pentru păpuși etc.Colectivul întreprinderii își exprimă astfel ho- tărîrea sa fermă de a înfăptui neabătut sarcinile care-i revin, așa cum ne-a cerut secretarul general al partidului, de a realiza în

întrecerea socialistă în cinstea celei dea 35-a aniversări a eliberării patriei și a celui de-al Xll-lea Congres al Partidului Comunist Român.
Ing. Cornelia ILOIIJ, 

directoarea întreprinderii 
de tricotaje din Petroșani

Ne majnin angajamentul
(Urmare din pag. 1)

(Urinare din pag. 1)

Dumi Valea găsit ci murile autoturi persona cu nu care d respons nomisir 
aminti 
gust a.

I să circ 
turisme 
soț ( 
cifre *,

puternic imbold in activitatea pe care o desfășurăm. Sintcm conștienți.'că în mecanizarea lucrărilor în subteran un rol însemnat îl au și constructorii de utilaj. Tocmai de aceea aș dori să exprim ho- tărîrea unanimă a întregului colectiv al uzinei de a nu precupeți nici un e- fort în realizarea utilajelor de bună calitate și la timp. Aș dori să mai menționez faptul că 90 la sută din planul de utilaje miniere din acest- an sînt fabricate la indicația secretarului general al partidului nostru cu prilejul vizitei de lucru din Valea Jiului din 1977. Constructorii de utilaj vor aplica;

I 
I 
I
I 
I
I

statului nostru, de a contribui la traducerea în viață a prețioaselor indicații ale tovarășului Nicolae Ceaușescu cu prilejul recentei vizite în Valea Jiului, am hotărît ca în cinstea Congresului al Xll-lea al Partidului Comunist Român să ne majorăm angajamentul la 500 de tone de cărbune extrase peste plan. Minerii din pe care o conduc respecta cuvîntul și deplini și depăși mentul luat, astfel grijii ce ne-o poartă bitul nostrutovarășul Nicolae Ceaușescu a cărui vizită au primit-o cu drag toți oamenii muncii din Valea Jiului.

majorare a retribuției, din actualul cincinal, venitul meu se ridică lă 4042 lei, ceea ce reprezintă un spor lunar de 575 Iei la care se vor adăuga sumele obținute ea urinare a depășirii Sarcinilor de plan.Brigada noastră, antrenată. în entuziasta întrecere ce se desfășoară în în- tîmpinarea măreței sărbători de la 23 August și a celui de-al Xll-lea Congres al partidului a obținut lună de lună rezultate bune. Numai în trimestrul II am reușit să dăm în plus, față de sarcinile de plan, 400 tone de cărbune.a a
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șului Nicolae Ceaușescu, date cu prilejul recentei vizite de lucru în uzina noastră pentru a materializa obiectivele cuprinse în documentele celui de-al Xll-lea Congres. Angajat în marea întrecere socialistă, întregul nostru colectiv este hotărît să întîm- pine a 35-a aniversare a eliberării patriei și Congresul al Xll-lea al partidului cu noi și însemnate succese în muncă.

brigada își vor vor în- angaja- răspunzînd permanente partidul, iu- conducător,

Noul obiectiv econom ic ridicat în orașul Vul
can : Fabrica de confecții. Foto : Gh. OLTEANU

(Urmare din pag i)perf ormanțele ut i I a j ul u i.Apreciind mobilitatea noului utilaj, a indicat să se urgenteze omologarea și apoi intrarea în producție de serie. De asemenea, secretarul general al partidului s-a interesat de volumul lucrărilor de investiții viitoare care se va ridica la 4,5 km, de stra- tele de cărbune care vor • face obiectul exploatării la acest orizont. Condiți- I ile de muncă și de viață
’Urmare din pag. Unuicarea gradului de pregătire politică și profesională a muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor. Cele mai multe colective — îndeosebi de la minele Lupeni, Paroșeni, Pe» trila, Uricani și Vulcan — au raportat însemnate de- depâșiri de plan obținute 

pe baza înfăptuirii eu ab
negație muncitorească a 
prevederilor programului 
de mecanizare inițiat de 
secretarul general al parti
dului, transpunerii, in via
ță a orientărilor de 
re valoare aplicativă.
privire Ia modul cum tre- 
buie 
tru 
ți 
nice
desfășurată de mineri.

Marea adunare popu
lară de la Lupeni a pri
lejuit. din nou, o jalonare 
clară a sarcinilor tot 
mai mari ce stau in fața 

măsura lo
pe care 

carbonifer 
economia 
principal.

se care deschid în continuare perspectiva dezvoltării accelerate a extracției de cărbune.„Sînt rezultate bune în Valea Jiului, a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
dar trebuie să fim cinstiți 
cu noi înșine; în calitate 
de „miner de onoare" 
vreau să vă spun foarte 
deschis că mai sînt multe

oamenii muncii să partici
pe mai activ la realizarea 
programului, pentru a da 
patriei cărbune mai bun și 
mai ieftin".Așa cum s-a desprins din cuvîntarea secretarului general al partidului, întreprinderile noastre miniere se află la începutul realizării amplului pro

ma-cu
să acționeze 

1 reșterea 
eficienței 
in ampla

pen- rodniciei eeono- activitate
’Vili Jiului, pe 
<uiui prioritar 
bazinul nostru 
ii va ocupa in 
națională. în 
este vorba despre necesi
tatea de a asigura 
kazuml nostra pînă 
19*5 un nivel anual 
producție de 15-16 milio- 
ne tone de cărbune și 
până in 1990 cel puțin 80 
la sută din cărbunele coc- 
sificabil necesar siderur
giei românești. In temeiul unei profunde cunoaște
ri a specificului și posibili
tăților industriei carbonifere. secretarul general al 
partidului a dat noi indicații și orientări judiciba-

din 
în 
de

In dorința unanimă membrilor brigăzii de răspunde prin fapte grijii permanente a partidului și
Mecanizînd lucrările

de investiții
pro- 
pla- 

pen-

ale minerilor din Paroșeni au constituit un obiectiv prioritar în dialogul purtat cu noi. Vizitind cantina unde mineriisecretaruls-a îndeaproape de și consistența servite celor din
masa gratuită, general al partidului interesat calitatea mimării subteran.

Indicațiile date în nă, direct la frontul lutru, constituie noi toți cei careservesc la mina Paroșeni

zare pentru că, pe această bază, minerii, la rîndul lor, să devanseze planul la cărbune.economică ani, întregul accelerare a patriei, impun deosebit de im- cu privț
producția de Actualitatea a acestor proces de dezvoltării o nouă și portantă sarcină re la - economisirea ener-

Creșterea accentuată
a producției de cărbune

de făcut pentru ca acti
vitatea în Valea Jiului să 
meargă și mai bine. In fie
care mină se poate organi
za mai bine munca, se 
poate obține o productivi
tate mai mare, folosirea in
tensivă a utilajelor, întă
rirea disciplinei __ care
sint factori hotărîtori pen
tru realizarea în bune con- 
dițiuni a producției",Această idee centrală, accentuată în lumina principalelor direcții de acțiune, va constitui un valoros îndreptar pentru comuniști, pentru toți nerii din brigăzile,toarele și întreprinderile noastre: „Este necesar ca 

odată cu măsurile de me
canizare, cu celelalte mă
suri luate de ministerele 

și organele centrale, orga
nizațiile de partid și con
siliile oamenilor muncii, 
toți muncitorii mineri, toți

tăcuți dome- tehniciiintroducerii tehnologiilor a asimilării introducerii înalt randa-

mi-sec-

gi'am de mecanizare. Prin acțiunile întreprinse în- tr-o largă cooperare și colaborare au fost pași însemnați in niulmoderne și a noi, avansate, fabricației și utilajelor de ment în procesele de extracție. Dar; de acum, 
„se impune a se acționa cu 
mai multă hotărîre pentru 
realizarea mașinilor și u- 
tilajelor necesare mecani
zării rapide a tuturor lu
crărilor miniere", se impune trecerea la producția 
în serie a dotării de care au nevoie minele. In fața colectivului de la întreprinderea de utilaj minier din Petroșani stă sarcina de a devansa planul de mecani-

giei și combustibilului. Activitatea minieră, unde se consumă un mare volum de energie in procesul de extracție deține resurse mari de economisire lă acest capitol al prețului de cost prin aplicarea unor măsuri ferme de eliminare a funcționării în gol a u- tilajelor și intensificarea preocupării pentru optimizarea transportului minier. Sînt încă, la fiecare sector, în ateliere căi pe care energia electrică este consumată fără să contribuie, direct sau indirect, la producția de cărbune. Acționînd cu perseverență pentru creșterea răspunderii tuturor oamenilor muncii față de cerința economisirii, organizațiile de partid, muncitorii fruntași, cadrele tehnico-inginereș- ti vor aduce o însemnată contribuție la valorifica- :

mi- de pentru muncim un -'re-țios sprijin în orientarea extinderii procesului de mecanizare. Pentru că. așa cum spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidu
i rea corespunzătoare a e-nergiei, într-un domeniu în 1 care trebuie1 să fie puternic conturată conștiința faptului că această bogăție — încă de la izvoarele ei, cărbunele și petrolul _ nu este obținută ușor, și de aceea trebuie să fie mai prețuită, lcctivelor din ramuri — extracția cărbunelui și a petrolului __este stabilit un obiectiv de cea mai mare însemnătate, preiigurat de proiectele documentelor programatice pentru Congresul al XH-lea al partidului. Premisa de la care s-a pornit în elaborarea acestui o- b.ectiv este ca în viitorul 

deceniu România să • devi
nă independentă din punct 
de vedere al combustibi
lului și energiei, fapt ce impune încă de pe acum intensificarea preocupărilor unui mare număr de factori pentru creșterea vertiginoasă a producției, însoțită de aplicarea unui riguros regim* de economisire.Subliniate cu claritate de secretarul general al partidului, aceste sarcini trebuie să devină preocuparea fundamentală a colectivelor miniere, a organizațiilor de partid, de sindicat și tineret, a consiliilor oamenilor muncii din toate unitățile cuprinse în domeniul extracției și preparării cărbunelui. Prompvînd cu fermitate noul în producție, în tivitatea , și atitudinea oamenilor, dezvăluind : înlăturînd lipsurile și gre-

tot In fața co- acestc două

ac-

Și

cărbu-
care 

gene-
1-a

lui : „Trebuie să ne 
punem să devansăm 
nul de mecanizare 
tru a putea, pe această ba
ză, să realizăm o devansa
re a planului de 
ne". Imboldul pe vizita secretaruluiral al partidului ni dat, îl vom materializa prin aplicarea imediată practică, a indicațiilor osebit de prețioase pe re le-am primit.

in de- ca-

I 
I
I
I

șelile care mai persistă în ,
iunele locuri, manifestînd intransigență față de atitu-' dinile care i'rînează încă progresul, întreprinderilor vor fi înregistrate succese tot mai mari in procesul construcției socialiste, în creșterea nivelului de trai și edificarea unei societățiexprimată general al încheierea
I 
I

șoferul lantei dosar d nală. ilor. c cinstea cumpă benzină
superioare.Convingerea ele secretarul partidului în cuvintării rostite la mareaadunare populară de ia Lupeni ă scos din nou în evidență îndatoririle majore ce revin municipiului nostru de a răsplăti încrederea. și atenția cu care este permanent înconjurat: 

„Am deplina încredere, a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu, în cuvîntul mi
nerilor, al tuturor oame
nilor muncii din Valea Jiu
lui și din Hunedoara, ca 
de altfel în cuvîntul clasei 
noastre muncitoare, al în
tregului popor. Știu că, cu
vîntul minerilor, ca și al 
întregului popor — de a 
face totul pentru socialism, 
pentru independența na
țională a patriei, pentru 
bunăstare, va fi respectat". Ăcțiorjînd fără preget în lumina indicațiilor date de secretarul general al partidului, minerii, detașament de frunte șl clasei muncitoare, toți ceilalți oameni ai muncii din Valea Jiului vor aduce o prețioasă contribuție la accelerarea ritmului de dezvoltare eco- nomico-socială a patriei, la înfăptuirea neabătută a programului de creștere a bunăstării întregului nostru popor.

4315, a ționat cesivă. că n-a tele <face că august, circulîn rnunașani, „ răsturn la Criv ferată. ocazie-1 fost ră eire în circula Doi șof locului, timp c cinătate accident
rîu de Petrila. natdin Jiu
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i, 12 au- 

dreptul 
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umăr cu 

ultimele 
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tuși, cpn- 
zare nu 
esitatea și 
ețKctării 
«rdrederi- 

privire 
a con- 
irburarHțr' 

econo- 
cului de 
—Prezen- 
:îteva a- sul săp-Auto- r 5977, a- șantier s ca des- transpor- iale. Și, găsit, în ulînd fă- cărcătură. iuta Tra- trans-' >entru a comandă, ceva n u face șiitravenția suspendat, louă luni, si fi fotoliul res- 

il^^tilor! din dos- auto fost ce...re-
>asta“ loc ;orul.i a mpi dinutobascu- 136. Cum- rcazie era 'av uri sa, care abuz în elapidare, utobascu- întocmit ?tare pe- chilipirgi- i terfelesc ndu-se icită la de

INUL .np în ur- auto de iul 31 TMfost sanc- viteză ex- le , treaba Invățămin- . Așa se suri, 8 fost găsit >pre core Petro- itenție", a □camionul linia „de au feri-
te...anele ibinăDinîoment nu n . tren, iți la fața ertat le din gătură la ve-cui, a rezul- ocyri ionul latră de l Mare lafi termi- ra de rîu

MUNCA Șl VIAȚA MINERILOR
I
I
I
I

omagiate in creațiile artistice
Artiștii amatori au adus o caldă cinstireAvînd semnificația unui omagiu adus minerilor care, într-o cotidiană încleștare cu cărbunele din a- dîncurile Văii Jiului, își sărbătoreau ziua în atmosfera de mare entuziasmpatriotic prilejuit de vizita de lucru efectuatăde secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicotae 

Ceaușescu, în Valea Jiului, întîmpinînd marile e- 
venimente politice ale *- 
nului — a, 35-a aniversare 
a eliberării patriei de sub 
dominația fascistă și ma
rele forum al comuniști
lor, Congresul al XlI-laa 

-al P.C.R. —, pe scena Casei de cultură din Petroșani joi și vineri s-au pre
zentat magiăle

Organizat de Consiliul de educație politică și cultură socialistă al municipiului Petroșani, spectacolul (regia artistică — Titus Burducea și Vasile Cheveresan, libret — Eugen Burza ; scenografia — Ștefan Barath ; ilustrația

Vladimir Ureche și de prof. Vasile Repede, cu o frumoasă ținută și cu rezultate bune în manifestările Festivalului național „Cîntarea României". La spectacol au participat și actori ai Teatrului de stat
însemnări despre un reușit spectacol 

muzical-coregrofic

o- 
a lost integrat talentul artiștilor amatori

spevtacole în care
I 
I
I
I

I 
I
I
I
I 
)
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tiștilor amatori hunedo- 
reni. în cadrul de generoasă stimulare al Festi
valului național „Cîntarea României", formațiile artistice din Valea Jiului și din județul Hunedoara au avut evoluții de înaltă ținută artistică, dovedind vitalitatea creației și legătura ei indisolubilă cu oamenii muncii, creatori și beneficiari ai culturii și artei socialiste.

muzicaiă — Ioan Petrie) a 
unit pe aceeași scenă for
mații artistice reprezenta
tive care au adus un oma
giu împlinirii a 50 de ani 
de la eroicele lupte revolu
ționare ale minerilor din 
Lupeni, din august 1929, muncii și vieții minerilor de astăzi. în Valea Jiului astfel de manifestări cultural-artistice și-au creat în ultimii ani o adevărată tradiție, fapt care ne indică sensul și finalitatea culturii noastre. în spectacol am urmărit corurile „Freamătul adîncului", al minerilor din Petrila, al tineretului de la I.U.M.P., cel mixt de la Clubul sindicatelor din V ulcan, grupuri muzicale pregătite eu competență și pasiune de

„Valea Jiului", formații 
pionierești laureate ale fes
tivalului național: exube
rantul grup de estradă al 
pionierilor de la Școala ge
nerală nr. S 
gantul dans 
pionierilor 
generală nr. 
acest spectacol 
dens în ideile transmise, 
au participat formații ar
tistice de prestigiu în ar
ta interpretativă hunedo- 
reană. Printre acestea am 
urmărit ansamblul folclo
ric al Combinatului si
derurgie Hunedoara, for
mația de dansuri populare 
mixte de la căminele cul
turale Ciulpăz și Lelese^ 
excelentul taraf, cunoscut 
pentru virtuozitatea inter-

Petrila și ele- 
tematic al 

de la Școala 
3 Lupeni. La 

evocativ,

pretativă, de la Casa de 
cultură din Brad, colecti
vul coregrafic al Casei 
de cultură din Hunedoara. 
Muzica populară din zona 
Văii Jiului a fost repre
zentată de orchestra „Mîn- 
dra" și soliști vocali. De 
menționat e faptul că toa
te formațiile care au evo
luat în acest spectacol di
namic sînt participante la 
faza republicană a Festi
valului național „Cîntarea 
României", ediția a Ii-a.

Siderurgiști, constructori 
și țărani cooperatori, 
tiști amatori din 
Jiului și din județ 
rit minerilor Un 
buchet de cîntece 
suri din folclorul,
divers, creat de geniul po
porului nostru care 
ieste și muncește pe 
te meleaguri de peste 
mii de ani. (T.S.)

Gală de filme
ale cinecluburilor

ar-
Valea 

au ofe- 
frumos 

și d»n- 
atît de

tră- 
aees- 
dotiă

In întîmpinarea Zilei 
minerului și a marilor e- 
venimente politice din 
viața națiunii noastre _ 
a 35-* aniversare a eli
berării patriei de sub do
minația fascistă și Con
gresul al XII-lea al par
tidului — la palatul cul
tural din Lupeni a a-
vut loc ieri după-amia- drul actualei ediții 
ză o gală omagială de fil
me realizate de 
cineaști amatori, 
rate din realitate* 
cial-economică și 
tivă, filmele 
țiat activitatea creatoare 
desfășurată de cineclu- 
buri cunoscute pentru

partici-
CJ’.R.

— Ba-

artiști 
Inspi- 

so- 
educa- 

au eviden-

văloarea lor. Au 
pat cinecluburile 
Timișoara, Unirea 
cău, Siderurgistul —>
Reșița, Oțelu Roșu, Si-,
derurțistul _ Hunedoa
ra, Minerul _ Baia 
Borșa, Minerul __ Anin* 
și altele, care au obținut 
rezultate bune în mani
festările de gen din <"«-

*
Festivalului național „Cln- 
tarea României".

Gal* de filme ale cine
cluburilor s-a bucurat de 
o largă audiență la pu
blic, _ acțiunea înscri
ind u-se în contextul ma
nifestărilor omagiale de
dicate muncii și vieții mi
nerilor.

î 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
î
I
î 
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I 
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lmann.

Poezia drumuj 
vară, 

veșnic 
roade 
plouăînaa- și

creației poetice pe mulți din cei fiecare zi, coboa- pentru viitorime 
aspra rodnicie-a 
Curg hibernate 
te/Spre craterele

lina-

OAMENII LUMINII
Carnet plastic

CU

l

lucrări, reprezintă o formulare ambiguă, cunoscută pictorului, dar care explică toate gravurile:

desenului de mare cu realismul vial muncii mineru-

de pe să și

„Oameni, lumini" xilogravură de Simion Coclea.

un al mineritului, într-un mod prin tehnica cu so-

Actul însoțește care, în ră sute de metri sub munte. Acolo, alături de bravi ortaci, ei smulg pământului averea ascunsă de milenii ce înmagazinează ea puterea energetică viitorului. Oamenii ccștia, cu brațe tariochi iscoditori, cu frunți înalte de poeți., lucrează in subteran din convingere, din respect pentru cultul muncii, expresie a inalte- . lor calități umane ce-i caracterizează pe mineri. A- colo, ..la porțile telurice", 
„in marea de huilă sclipi
toare", minerul Dumitru Nechifor. care șție să sufere pentru gestul aplecării asupra foii albe de hîrtîc, își găsește largul său, aspirația de bine și cîntecul cuvintelor scrise

miner și mina
„Din 

mîinii / 
antraci- 
îmblin- 

zțte / Din sanctuarele lu
minii".De la Petrila, unde trăiește și muncește Dumitru Nechifor, pînă la Uri- cani sînt zeci de kilometri, dar afinitățile. sufletești; puterea trăirii artistice îl apropie pe "acesta de mai tinerii săi prieteni în ale scrisului Ion Țigăntele și Augustin Tanca, și ei muncitori în mină. . „Cu 
brațele / Și tîmpla-mbro- 
bonate / De sudoare / Am 
început drumul meu / 
spre zarea adincă / In 
care dormeau milenii", se confesează cu o adevărată sinceritate de miner Ion Țigăntele.Mijloacele poetice folosite în descrierea univer-

„Schimbul 
II" — 
gravură 
Iosif

. -• :?.v. .a :■ • •<

poezieisului diverse, de la 
soare.
orb / 
stînca, 
colb",dar profundul „In cuibul 
rece de huilă / Dorm cîn
tece de albe scoici / Simt 
marea în vuietul de rock 
și-n cîmp virgin îmi cîntă 
porii / De azi va clocoti 
sudoare / Pe țărmul erei 
scufundat / Panonic val 
coagulat / Va arde-n tem

plul de istorii", versuri a- parținînd lui Augustin Țanca.Îndrăznim să afirmăm că poezia scrisă de mineri, poezia minei, se înalță ca o flacără vie in panteonul de valori culturale.

ni i nIată
„Afară-i
Adîncu-i

Ciocanul 
din grindă,pină la pateticul,

Mircea BUJORESUU

Definitorie pentru manifestările expoziționale, organizate în Valea Jiului în întîmpinarea celei de a 35-a aniversări a e- liberării patriei de sub dominația fascistă și în semn de omagiu adus Zilei minerului și împlinirii a 50 de ani de la eroicele lupte revoluționare ale minerilor din Lupeni, este orientarea artiștilor plastici, și chiar a altor oaineni ai muncii (așa cum ne convinge conținutul expoziției de filatelie), de a se inspira din realitățile de astăzi, ex- primînd prin diferite tehnici artistice, viața și munca, chipul minerului contemporan. în această ordine de idei ni se pare a fi deosebit de interesantă expoziția personală de gravură „Oamenii luminii" a lui Simion Costea (filiala Sibiu a Uniunii artiștilor plastici).în lucrările lui, artistul își dezvăluie, prin temele alese și prin tehni-

ca rafinata pe care folosește, structura artistică, îmbinînd efectul liric al finețe guros lui.Oameni și lumini, cum sînt denumite o serie de

JF ■

lumini", serie de xilogravuri în care munca specifică minei este iposta- ziată plastic, cu vigoare și poezie, prin eleganța și precizia unui desen • filigramat. Xilogra are virtuți poetice în arta lui Simion Costea. „Victorie",,

„Abataj", „Ritmuri sub- pămîntene", „Poezia minei", „Abataj cu trepte răsturnate", „Sărbătoare" minerii sînt purtători de' sînt lucrări executate în lumină în subteran, la locurile de muncă. Dar, în exprimare metaforică, ce pătrunde tot mai mult în limbajul de fiecare zi, minerul este un aducător al luminii, al energiei, descătușată din adîncuri și adusă la zi. Un astfel de mesaj uman se desprinde din „Oameni și

tehnica linogravurii, armonioase, cu ritm și dense în ideile cuprinse. Pentru a realiza astfel de fapte artistice, autorul trebuie să cunoască, să înțeleagă, să iubească temenii minei, minerii. Simplă și cu mare forță sugestivă, grafica lui Simion Costea se impune

prin vigoarea tehnicii prin sugerarea universului minei în care omul muncește și gîndește în mod creator. Cu talent și dăruire artistul este narator narînd fascinantproprie gravurii, brietate și într-un registru poematic, nuanțînd și revenind asupra temei, alternînd lino sau xilo- gravarea în funcție sentimentele și ideile care le simte și vrea le comunice, abordînd interpreted realitatea.Cu sinceră eftioție și înalte calități de conținut, tematică, limbaj expresiv și mesaj responsabil, Simion Costea, în expoziția 'personală — și artiștii plastici hunedo- reni, în expoziția colectivă — transfigurează a- devărurile despre viața nouă a minerilor de astăzi ai Văii Jiului, des- prff" munca lor avîntată.
T. SPATARU
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a participat la ședința de încheiere a lucrărilor Consfătuirii pe țară

FILME

fUrmare din pac. 1)agriculturii ca ramură de bază a economiei naționale ___ tovarășul Ilie Ver-
deț. membru al Comite
tului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. primul mi
nistru al guvernului, în 
numele celor prezenți, a 
invitat pe secretarul gene
ral al partidului să ia cu- 
untul in încheierea lucră
rilor consfătuirii.

In aplauzele piRernice 
ale asistenței, a luft apoi 
cuvintul tovarășul Nicolae

- Subliniind faptul că dez
voltarea agriculturii cons
tituie una din problemele 
esențiale, prioritare, ale e- 
conomiei noastre naționa
le. secretarul general al 
P.CJt. a făcut o analiză 
exigentă a desfășurării ac
tivității în acest sector în 
cursul anului agricol curent, precum și a pregăti
rilor pentru recolta vi
itoare, scotînd în relief a- 
tît Ies, 
late rile
le existente în agricultura noastră pentru sporirea

realizările, cît, mai a- deficiențele manifes- în acest domeniu, ma- rezerve și posibilități-

toate culturi-N i c o 1 a e atras atenția agricultură
producției lale.Tovarășul Ceaușescu a cadrelor dinasupra necesității asigurării arăturilor, pregătirii terenului și însămînțărilor în perioadele optime, precum și asupra importanței concentrării forțelor pentru strîngerea la timp a recoltelor la toate cultu- - rile, evitîndu-se orice pierderi. In acest scop, trebuie 
folosite la maximum mij
loacele mecanice dispun unitățile agricole, precum toacele manuale unde este cazul rîndu-se un înalt spirit de disciplină și răspundere în desfășurarea întregii activități a unităților cooperatiste și de stat, a tuturor organelor agricole. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat să se acorde cea mai mare atenție folosirii soiurilor de semințe celor -mai productive și a- doptării măsurilor corespunzătoare pentru realizarea unor recolte duble.Secretarul general al partidului, ocupîndu-se de consiliile agroindustriale,

de care noastre și mij- — acolo —, asigu-

a pus în fața acestora îndatorirea de a-și îmbunătăți activitatea, de a desfășura c . ..... ....._ .__ .....în vederea obținerii unor recolte superioare, de a introduce un spirit ferm, de partid, în conducerea tuturor sectoarelor și unităților cretarul general al partidului a înfățișat,

agri- țaratru realizarea unei culturi intensive în noastră, o muncă concretă Secretarul general partidului a trasat sarcini de mare răspundere organelor și organizațiilor județene de partid, comitetelor de partid comunale, organizațiilor din unitățile agricole, tuturor comuniștilor care lucrează în această importantă ramură a economiei naționale, indicîndu-le să desfășoare o activitate intensă, pe teren pentru valorificarea tuturor mijloacelor și forțelor de care dispun, pentru promovarea celei mai mari exigențe și discipline în înfăptuirea obiectivelor însemnate ce stau în fața oamenilor muncii din agricultură.Secretarul general al partidului și-a exprimat convingerea că țărănimea cooperatistă, mecanizatorii, cadrele tehnice și de specialitate, întreaga țărănime, toți oamenii muncii de la sate, vor face totul pentru a-și îndeplini înaltele îndatoriri ce le re-, vin în sporirea producției

componente. Se-de asemenea. răspunderile mari, concrete, care revin Ministerului Agriculturii și U- 
niunii Naționale a Coope
rativelor Agricole de Producție _ ca organe operative de conducere — în organizarea eforturilor generale, în unirea tuturor forțelor pentru realizarea în cele'mai bune condiții 
a prevederilor planului a- gricol, a sarcinilor și in* dicațiilor stabilite de conducerea partidului în a- cest domeniu, O participare mai activă trebuie să aibă, de asemenea, la soluționarea problemelor legate de creșterea producției agricole și îmbunătățirea calității acesteia, Academia de științe agricole, care trebuie să contribuie nu în mod abstract, ci practic, concret, la lupta pen

alapoi
agricole, în asigurarea bunei aprovizionări cu produse agrbalimentare a populației' și a industriei cu materii prime, făcînd ca agricultura noastră să a- dtică o contribuție sporită Ia dezvoltarea în ritm î- nalt a economiei naționale, la ridicarea nivelului de trai al oamenilor, la făurirea societății socialis-' te multilateral dezvoltate în patria noastră.Cuvîntarea secretarului general al partidului a fost urmărită cu deosebit interes de partieipanții la lucrările consfătuirii și subliniată cu puternice și îndelungi aplauze, cei prezenți manifestîndu-și fel hotărîrea de a-și mobiliza toate forțele, treaga capacitate, a lua neîntîrziat toate măsurile derea transpunerii în viață a indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu în vederea dezvoltării și modernizării agriculturiinoastre socialiste, afirmării ei mai puternice în î- naintarea României pe drumul progresului și bunăstării.

12 AUGUST
PETRUȘANi — 7
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No
iembrie: Poliția este învinsă; Republica: Corsarul din insulă : U-
lirea : Vacanță tragică;

PETRILA: Vis de ianuarie ;.
LONEA : Vestul sălbatic ;
ANINOASA: Dansultobelor, seriile I-1I.
VULCAN : A fost regăsită compania a 7-a;
LUPENI — Cultural: Severino; Muncitoresc : Nea Marin miliardar;
URICANI: înaintede tăcere.

13 AUGUST 
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Oamenii ră- mîn oameni ; Republi- I 
■ca : Principiul dominou- | lui ; Unirea :

PETRILA : nuarie ;
LONEA: tragică ;
VULCAN: despre fericire ;
LUPENI — Cultural: Explozie în Marea E- gee ; Muncitoresc : Nea Marin miliardar ;
URICANI: înainte tăcere.
\

Severino; ■ Vis de ia- I
Reportaj

^CTU4LLlT^Tfe^L îN LU/MFF

dedicate RomânieiIn capitala Cubei, Havana, apropiata sărbătoare a prilejuit o „săptărpină a filmului românesc".La cinematograful ..Rampa”, unde a fost proiectat filmul inaugural, au fost prezenți reprezentanți ai unor ministere, organizații și instituții din capitala Cubei, oameni de artă și cultură, membri ai corpului

diplomatic un numeros public. ,Televiziunea din Coasta de Fildeș a transmis o e- misiune specială dedicată președintelui NicolaeCeaușescu. Au fost înfățișate principalele momente ale activității interne și internaționale a tovarășului Nicolae Ceaușescu.
Precizări ale ministrului de stat egiptean 

pentru afaceri externe privind tratativele 
cu Israelul

CAIRO 11 (Agerpres). In cadrul unei conferințe 
de presă ministrul de stat egiptean pentru afaceri externe, Butros Ghali, a declarat că normalizarea relațiilor diplomație egip- teano-israeliene va avea loc în luna februarie 1980, la o lună după retragerea israeliană pe linia El-Arish -Ras Mohamed, în conformitate cu tratatul de pace dintre cele două țări.Referindu-se la negocierile privind autonomia

palestinienilor în teritoriile Cisiordania și Gaza, vorbitorul a precizat că „Egiptul susține realizarea unei autonomii totale în aceste teritorii, ca o primă etapă în favoarea autodeterminării poporului palestinian". In acest context, el a arătat că E- giptul, Israelul și Statele Unite vor avea o reuniune tripartită, prevăzută tru luna septembrie,. Washington. pen- 
la

Agendă energetică internațională
Programul japonez privind 
folosirea energiei nucleareGuvernul japonez a elaborat un program privind folosirea energiei cleare care urmează să fie introdus Prognoza energetică pe termen lung, curs de revizuire, pentru a fi pusă în a- cord cu hotărîrile luate Ia recenta reuniune la nivel înalt a celor 7 state occidentale industrializate, desfășurate la Tokio, relatează agenția Kyodo. Se prevede ca în 1985, centralele atomoelectrice să producă 28 milioane kilowați, în 1990 — 54 milioane kilowați, iar în 1995 — 80milioane kilowați. In prezent, Japonia dispune de 20 centrale atomoelectrice, cu o producție de 13,85 milioane kilowați.

nou nu-înîn
Paiele de cîmp, pentru 
încălzirea locuințelorCu paiele care se ard în fiecare an. cîmpurile din R.F. Germania ar putea asigurată încălzirea a 150 000 de pe fi case, se arată într-un studiu al Institutului de tehnică agricolă de la Fresing, de lingă Munehen. Studiul menționează că paiele de pe un hectar de teren pot furniza, printr-o ardere rațională, o cantitate de energie calorică echivalentă cu cea degajată de 1 250 litri petrol. S-a calculat ca, numai în landul llessa, s-ar putea e- conomisi 46 000 000 litri petrol, dacă a- gricultorii n-ar mai arde paiele pe cîmp, ci în cuptoare special adaptate.
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Trei elemente la baza viitorului energetic al Iugoslaviei

CĂRBUNELE, URANIUL SI APA

nu să pe de
Noul cabinet italian a obținut votul 

de învestitură
ROMA. 11 (Agerpres). baterilor pe marginea Noul cabinet italian dus de Francesco Cossiga 

a obținut sîmbătă votul de învestitură al Camerei de- putaților, la sfîrșitul dez-
pro- con- gramului guvernamental _ s-a anunțat oficial la Roma.Guvernul a obținut 287 voturi, contra 242.

Iugoslavia își va baza viitorul energetic pe trei elemente principale : cărbunele, uraniul și apa — scrie publicația iugoslavă „Viesnik". In contextul crizei energetice mondiale avem altă alegere decît ne bazăm tot mai mult rezervele de energiecare dispunem în țară, ur- mînd să folosim petrolul și gazele naturale, tot mai scumpe și prețioase, numai în situațiile (transporturi, petrochimie și alte ramuri de acest gen) în care acestea nu pot fi înlocuite cu alte forme de energie.Este adevărat că, în ul-
SIMBAtA au avut loc 

ALEGERI prezidențiale în Nigeria, cea de-a cincea și 
ultima consultare electo
rală în vederea revenirii țării la o administrație ci
vilă, după 13 ani de guvernare militară. Aproxi
mativ 48,5 milioane de a- legători au fost chemați la urne în vederea desemnării șefului statului— președintele republicii _ du
pă ce au fost alese, în ultimele cinci săptămîni — Camera Reprezentanților, Senatul, adunările legislative ale statelor și guver-

natorii celor 19 state, care formează federația.
A TREIA ZI CONSECU

TIV, sîmbătă, au continuat incidentele în Irlanda de Nord, Cele mai afectate au fost orașele Belfast și Londonderry, pe străzile cărora s-au înregistrat numeroase acte de violență. Incidentele au avut loc și în unele zone rurale. In loca-

litatea Garwagh, o persoană a fost asasinată cu focuri de armă. •
ELEMENTE NEONA

ZISTE au incendiat un restaurant și un imobil aflat în cartierul Grunewald din Berlinul occidental. In primul semestru al anului 1979, serviciile de securitate din Berlinul occidental au semnalat o recrudescență accentuată a activităților neonaziste în oraș, ilustrată și prin comiterea a 
127 de delicte.

•ia»

timii 10 ani, a existat concepția că producția de energie electrică trebuie să se bazeze în bună parte pe petrol. Energeticienii au avertizat cît de dăunătoare este o asemenea o- rientare a rezervelor energetice — scrie „Viesnik".Iugoslavia dispune de mari rezerve de cărbune care, din păcate, este de calitate inferioară în ce privește puterea calorică, cum este lignitul. Rezervele de cărbune ne asigură pentru încă cel puțin un secol de acum înainte o , termocentrale pe bază de combustibil nuclear, respectiv centrale nucleare, cu o putc-rs de 9 339 MW. Un asemenea program impune necesitatea studierii temeinice a tuturor disponibilităților de producție și pentru folosirea rezervelor posibile de energie — cărbune și uraniu — în așa fel, îneît să depindem cît mai puțin de importul de energie — linul din obiectivele strategice ale politicii noastre.Vom acționa, în continuare, pentru studierea și altor TesUFSS ae eTiSrgie i energia solară, eoliană, geo- termală . etc. Altă soluție nu avem... — încheie „Viesnik".

producție de liarde kWh Iugoslavia 51 250 000 000 electrică).Comparind sibilă pe bază de cărbune și pe baza cursurilor de țipă, atunci nu ne mai ră- mîne decît o singură soluție — construirea de termocentrale pe bază de combustibil nuclear — uraniu, toriu și plutoniu, scrie „Viesnik". Cu aproape 30 de ani în urmă au început în Iugoslavia lucrările de exploatare a zăcămintelor de materii prima l.zz'.zzz~. în primul rînd uraniu, căite au cuprins o suprafață de 1/5 din întregul teritoriu al Iugoslaviei.

circa (anul a kWh
100 mi- trecut produs energieproducția D°-

nucleare,

re-
Avînd în vedere penuria de rezerve energetice, centralele nucleare vor fi necesare pînă la sfîrșitul secolului, în cea mai mare măsură în Croația.Un studiu elaboratcent în cadrul întreprinderii iugoslave pentru distribuția energiei electrice arată că în următorii 20 de ani în Iugoslavia se pot construi hidrocentrale cu o putere totală de 12 754 MW, termocentrale pe bază de cărbune atingînd o putere de 23 602 MW și
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