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Vizita tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU 
in Republica Zambia

Întîlnirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu delegația ANC

Azi, are loc la Institutul de mine din Petroșani
Consfătuirea cu tema

Mecanizarea lucrărilor din subteran 
și de la suprafață la unitățile miniere 

din Valea Jiului
Comitetul județean Hu-Organizată de nedoara al P.C.R. și Ministerul Minelor, Petrolului și Geologiei, împreună cu' Combinatul minier Valea Jiului, consfătuirea se va desfășura azi, 18 aprilie, începînd cu ora 8, la Institutul de mine din Petroșani.In prima parte a consfătuirii, în plen, vor fi susținute temele i „Orientări și 

perspective în mecanizarea industriei 
miniere", autor ing. V. Scripăț, director al direcției tehnice din M.M.P.G. și 
„Realizări și direcții în procesul de me
canizare a minelor din Valea Jiului", autor ing. I. Costescu, director tehnic al C.M.V.J.Tn continuare, lucrările consfătuirii se vor desfășura în 5 secțiuni • I. Mecanizarea în abataje ; II. Mecanizarea lu-

crărilor miniere ; Ut. Mecanizarea transportului minier ; IV. Exploatarea, întreținerea și repararea utilajului minier și V. Protecția muncii. Cele 22 de lucrări ce se vor prezenta în secțiuni vor fi susținute de mineri șefi de brigadă, ingineri, cadre din conducerile întreprinderilor miniere, specialiști ai Combinatului minier Valea Jiului, cadre didactice de la Institutul de mine Petroșani, specialiști din cadrul Institutului de cercetări și proiectări miniere pentru căr-' bune Petroșani și Centrului de cercetări pentru securitate minieră Petroșani, cercetători și proiectanți de la Centrul de cercetare științifică’ și tehnologică de utilaj minier Satu Mare, filiala Petroșani.
In întTmpinarea

IN PAGINA A 3-A

zilei de 1 Mal

însemnate 
succese 

minerești
• I. M. LUPENI. 

După ce a încheiat 
prima decadă a lunii 
aprilie cu un plus sub
stanțial, colectivul de 
oameni ai muncii de la 
mina Lupeni raportează 
la zi, 2 340 tone de căr
bune extrase suplimen
tar. Cele mai însemnate 
„accese le-au obținui 
sectoarele VI și IV cu 
o depășire, în medie, a 
productivității muncii 
planificate în cărbune 
de 3 500 kg/post.

• I. M. l’ETRILA. 
Consecvenți în realizări, 
minerii de la I’etrila au 
extras suplimentar, în 
această lună, peste 1 000 
tone de cărbune. Demn 
de remarcat este faptul 
că toate sectoarele mi
nei și-au realizat și 
depășit zilnic sarcinile 
de pian. în cadrul mi
nei, sectorul IV ocupă 
primul Ioc în întrecerea 
pentru tot mai mult 
cărbune. Productivitatea 
muncii Ia nivelul sec
torului a fost depășită 
cu 622 kg/post.

• I. M. VULCAN. 
Sectorul HI a realizat 
în prima decadă a lunii 
cea mai mare producție 
de cărbune peste plan. 
Plusul la jumătatea lu
nii este de 1200 tone 
de cărbune. Brigăzile 
conduse de Petru Alb 
și Ilie Boghianu și-au 
realizat, la zi, sarcinile 
de plan în proporție de 
135 și respectiv 119,8 la 
sută. Sectorul I are un 
plus de 471 tone și V 
un plus de 301 tone.

s____  _7

NECESITATEA MECANIZĂRII INTENSIVE 
A LUCRĂRILOR MINIERE

E a reședința „State House" din Lusaka, tovarășul Nicolae Ceaușbscu s-a întîlnit cu delegația Congresului Național African (ANC) din Africa de Sud, condusă de Oliver Tambo,. președintele ANC.Exprimîndu-și deosebita satisfacție de a se întîlni cu tovarășul Nicolae Ceaușescu pe pămîntul A- fricii, tovarășul Oliver Tambo a adresat secretarului general al Partidului Comunist Român, un călduros salut din partea conducerii Congresului Național
SemnareaMarți seara, la Lusaka,, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la „State House", tovarășii Nicolae Ceaușescu, președintele 'Republicii Socialiste România, și Kenneth David Kaunda, președintele Republicii Zambia, au semnat’ Tratatul de prietenie și cooperare între Republica Socialistă România și Republica Zambia și Comunicatul comun, documente de cea mai mare importanță care consfințesc rezultatele deosebit de rodnice ale dialogului la nivel înalt - româno-zam-

African. Președintele ANC a adus un înalt și respectuos omagiu muncii și activității prodigioase a tovarășului Nicolae Ceaușescu, puse în slujba înaltelor idealuri ale păcii, libertății și progresului în lume, strălucit exemplu de dăruire și abnegație, încurajator și mobilizator pentru lupta forțelor progresiste de pretutindeni.In continuare, tovarășul Oliver Tambo, președintele Congresului Național A- friean, a dat glas profundelor sentimente de mulțu-

mire și adîncă recunoștință pentru sprijinul activ și multilateral acordat de România, de Partidul Comunist Român, față de solidaritatea militantă a partidului, statului și poporului român cu lupta de eliberare a popoarelor din Africa australă. Vizita dumneavoastră, pe care o efectuați în țările Africii — a declarat Oliver Tambo —, reprezintă o marcantă contribuție la întărirea relațiilor de priete-
(Continuare în pag. a 4-a)

documentelor oficialebian, înțelegerile convenite de conducătorii de partid și de stat ai celor două țări.La solemnitate . a par- cipat tovarășa Elena Ceaușescu.După semnare, în a- plauzele participanților la solemnitate, președinții Nicolae Ceaușescu și Kenneth David Kaunda s-au felicitat cordial, s-au îmbrățișat prietenește, cu căldură.
★In cadrul aceleiași ceremonii au fost ■ semnate următoarele documente: Protocolul de colaborare

între Partidul Comunist Român și Partidul Unit al Independenței Naționale (UNIP)— de către Virgil Cazacu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., și R. C. Kamanga, membru al C.C. al UNIP, președintele Comitetului Politic constituțional, juridic și pentru relații externe al C.C. al UNIP ; Acordul privind cooperarea tehnică și economică în industria minieră și în domeniul hidrocarburilor
(Continuare în pag. a 4-a)

■ La Festivalul artei studențești

I Medalia de aur acordată
i ‘ 5I corului Facultății de mine 1

Corul Facultății' de mine 
a I.M.P., dirijat de Vladi
mir Ureche, a reușit la 
numai un an de la înfi
ințare, un mare succes pe 
scena lirică ieșeană, în ca
drul fazei finale a Festi
valului artei studențești. 
Medalia de aur și titlul 
de laureat acordate acestei

a I. M. P.
formații reprezintă o re
cunoaștere a calităților in
terpretative, a ținutei sce
nice remarcabile și talen
tului mesagerilor artei stu
dențești din 

Le adresăm 
călduroase ale 
spectator din Valea Jiului 

Șt. COSTEA

Un veteran al mari
lor producții de cărbu
ne din Uricani, briga
dierul Gheorghe Scor
pie cu ortacii.

Știți, tovarăși mineri, ce implicații are 
CALITATEA CĂRBUNELUI asupra 

de ENERGIE ELECTRICA ?Uzina noastră ar trebui să producă un kWh folosind 403 g combustibil convențional,. dar această sarcină dc plan o depășim cu peste 60 g c.c., eeea ee reprezintă aproximativ 150 g de cărbune mixt de Valea Jiului. Cauza acestui consum mai mare de cărbune constă în calitatea slabă tocmai a cărbunelui pe care îl primim și pe care trebuie să îl folosim pentru obținerea energiei electrice. Conform planului, cărbunele livrat trebuie să aibă un conținut de cenușă de 38 la sută, dar îi primim cu 46—47 la sută, ajungînd uneori pînă la 60 la sută. In ceea ce privește umiditatea, avem

Zilnic U.E. Paroșeni produce în medie 4 
milioane de kWh, iar pentru obținerea unui 
kWh se consumă cu aproape 150 g de căr
bune mixt de Valea Jiului mai mult decit era 
planificat.

Cauza ?
• DEPĂȘIREA PROCENTAJULUI ADMIS 

LA CONȚINUTUL DE CENUȘĂ Șl UMIDI
TATERăspunsul la această problemă îl dă inginerul 
ALEXANDRU ARUNCUTEANU, directorul Uzinei electrice Paroșeni.planificat 7,9 la sută, dar cărbunele care ne este livrat are 14—16 la sută. In schimb, puterea calorifică

este sub— în loc cărbunele3 000 kcal/kg.
sarcina de plan de 3 750 kcal/kg.nu are decît

•i

producției

Ce reprezintă acestea pentru uzina noastră, ce alte consecințe mai avem de suportat datorită neres-, pectării calității cărbunelui? In primul rînd neîn- cărearea grupurilor energetice la sarcina nominală, iar pierderea de energie electrică din producția posibil livrabilă este de pînă la 20 la sută. Totodată, consumul propriu de energie electrică este în creștere, în medie cu 3—4 procente datorită utilizării intensive a agregatelor auxiliare, ea de exemplu, sistemele de preparare a prafului de cărbune. Consu-
(Continuare in pag. a 2-a)

Petroșani, 
felicitările 
publicului
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VĂ INFORMĂMPe terenul viran dintre Jiul de est și Jieț, situat în apropierea liceului din orașul Petri- ■ la se amenajează frumos și pitoresc de agrement. un loc In acest scop s-au efectuat deja ridicări topografice și [se preconizează devie- | rea Jiețului de pe ve- ■ chea albie. (C.D.) 
I ♦“--------—

Iln sala Casei de cultură din Petroșani a Iavut loc spectacolul muzieal-coregrafic „Revista pălăriilor" prezentat de Teatrul de estradă din Deva. Spectacolul s-a bucurat de succes. (C. Val.)
—---500 de fazani maturi — 100 de cocoși și 400 de găini —, au fost a- duși de Filiala Petro- I șani a A.G.V.P.S. din I județul Arad și elibe- I rați, zilele trecute, în fondul de vînătoare Cîrnești din Țara Hațegului, în vederea popu- 

I lării cu această aleasă 
I specie de vînat a tere- I nurilor respective. (T.Ț.)
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In urma rezultatelor economice înregistrate pe anul 1978. colectivului Întreprinderii de utilaj minier Petroșani i-a fost acordată Diploma de întreprindere evidențiată în întrecerea socialistă din ramura industriei de utilaj minier și petrolier. Cu acest prilej am solicitat un interviu tovarășului ing. Gheorglie 
Olariu, directorul întreprinderii.

— Tovarășe director, 
I.U.M.P. se numără din 
nou printre întreprinde
rile fruntașe pe ramură. 
Vă rugăm să arătați prin 
ce s-a făcut remarcată în
treprinderea in anul tre
cut.— Deosebita cinsfe de a ne număra din nou printre colectivele fruntașe este rezultatul firesc al realizării și depășirii principalilor indicatori. In condițiile dublării volumului de mașini și utilaje miniere nou asimilate, colectivul nostru a realizat planul primilor trei ani ai cincinalului în 2 ani și 6 luni la producția globală și Ia.,producția marfă în 2 ani și 9 luni. Cîteva cifre sînt edificatoare : producția globală a fost, realizată în proporție de130.75 la Sută, producția marfă : 107,42 la sută, producția netă : 107,4 Ia sută, productivitatea muncii : 121,37 Ia sută. De a- semenea, tehnicitatea ridicată a produselor finalizate a determinat realizarea planului sortimental valoric în proporție de107.75 la Sută.Spre satisfacția noastră la aceste realizări a contribuit îndeosebi activitatea de asimilare a noilor

din nou în rîndul fruntașilor

produse, în perspectiva i- inediată și de viitor în vederea satisfacerii necesităților de fabricație a u- tilajului minier, sarcină ce decurge din programul prioritar de mecanizare a mineritului în Valea Jiului.. In acest sens au fost asimilate ca produse noi: agregatul hidraulic, instalația de umectat stra- te, complexul mecanizat pentru strate în înclinare mare, centrifuga vibratoare, transportorul blindat curb,. instalația anexă de săpat galerii etc. In- plus am început asimilarea altor produse ce vor fi finalizate în acest an sau în anii viitori. ■ . , .
. — Acordarea Diplomei 

de evidențiată în întrece
re vă și obligă. Ce și-a 
propus colectivul între
prinderii pentru anul în 
curs ?— Anul 1979 va constitui pentru colectivul constructorilor de utilaj minier clin Petroșani un an hotărîtor în transpunerea în viață a programului prioritar de mecanizare.’ a mineritului în acest bazin și în întreaga țară. Sînt într-o fază. ' avansată noi utilaje în curs de asimilare, respectiv complexele mecanizate lip 

SMA-1 și SMA-2. precum și complexul -mecanizat tip SCUT — Petroșani. Tot cu rezultate bune ne prezentăm și în a- similarea combinelor de abataj CA-1 și CA-2. Pentru aceasta s-au stabilit măsuri concrete care vizează realizarea tuturor indicatorilor economico-fi- nan clari pe seama creșterii productivității muncii, a reducerii cheltuielilor .materiale. In atenția noastră . stă; în permanen-’• ță. introducerea progresului tehnic în cadrul tehnologiei de lucru, îmbunătățirea calității proclu-. selor, ca și pregătirea forței- de muncă. Foarte cu- rînd, ca prim obiectiv de amploare al activității de investiții, dd extindere ă capacității de producție, ni se va preda noua hală de producție, ceea ce ne va permițe să obținem noi produse do înaltă tehnicitate și performanțe comparabile cu produse similare din țările cele mai avansate din punct de vedere industrial. Legat de aceasta pot arăta că procentul de înnoire a mașinilor și utilajelor fabricate în uzina noastră este în acest an de 95 la sută. Toâ'te. acestea ne vor da posibilitatea că și . în viitor să asigurăm o continuitate a succeselor precedente.
Interviu realizat de 

Constantin IOVANES( U

Jurnal de
• Sîmbătă, 14 aprilie 

a.c., la Casa pionierilor 
șl șoimilor patriei din 
Petroșani a avut loc vernisajul expoziției de creație tehnică a pionierilor intitulată sugestiv „Mîini de aur". La vernisaj au participat pionieri de la școlile din oraș precum și cei care au executat lucrările.: Reținem cîteva dintre lucrările prezentate în expoziție : dispozitivul pentru . numărat impulsuri, relettl pentru temporizarea iluminatului, convertor electronic de curent continuu,, dispozitiv electronic pentru verificat tranzistoare etc. 
(Subredacția Casei pio
nierilor și șoimilor pa
triei Petroșani).

• Sute de tineri, din 
școli și întreprinderi și-au dat întîlnire, duminică seara, în sala Casei de cultură din Petroșani la „Discoteca va-

Ce implicații are calitatea cărbunelui 
asupra producției de energie electrică?

(Urinare din pag. 1)mul.de gaz metan, tot din cauza amintită -— respectiv calitatea necoirespunză- toare a cărbunelui — este aproape dublat: în loc de 30 Ia sută cit trebuie să folosim,- a:n ajuns la 50—55 la -sută.La toate acestea trebuie să adăugăm uzurile premature care apar atît la agregatele de bază, cit și la cele auxiliare; Ca să nu mai spunerii că peste G00 de oameni muncesc să a- ducă de la preparație și pînă în focarele cazonelor, pe lingă cărbune, și surplusul de steril.

Sîntcm, desigur, nemulțumiți de faptul că nici noi, energeticienii nu am făcut încă totul pentru a reduce , consumul de cărbune și, implicit, consumul propriii de energie, electrică. Dar energe- bicienii uzinei, alături de cercetătorii din institutele de specialitate, se străduiesc să găsească noi me-tode, noi tehnici și tehnologii pentru arderea eficientă a cărbunelui așa

In secția ajustaj a 
I.U.M. Petroșani, lăcătu
șii montori Vasile Săv, 
Ion Călin și Nicolae 
Molnar din brigada con
dusă de Pavel Alicu 
montînd o secție Ia un 
complex mecanizat pen
tru subteran .

vacanțăhanței", Conferința pe tema „Tineretul — forța socială activă în lupta pentru pace și progres în lume", concursurile și jocurile .distractive au creat o ambianță plăcută. (Al Cor.)
• La Școala generală 

din orașul Uricani, după cum ne informa directorul școlii, tovarășul Virgil Murgii, elevii au fost constitui ți în grupe de muncă patriotică. Una din aceste grupe contribuie la înfrumusețarea orașului, O altă grupă de elevi, sub conducerea profesorului Constantin Sărbușcă. lucrează la Valea de Pești la amena-. jarea taberei școlare, tabără în care — în perioada verii — își vor petrece frumoase zile de vacanță elevi din diferite părți ale țării. (Gh. Ol
teana)

Moment de cinstire 
a unei vieți 

dăruite mineritului
Moment sărbătoresc la 

Casa de cultură a sindica
telor din Petroșani : cu pri
lejul „Zilei întreprinderii", 
minerii de la I. M. Dilja s-au 
despărțit de unul din ortacii 
lor, Uie Tiriplică, ajuns la 
virsta pensionării. După 
peste. 25 de ani de muncă 
sîrguincioasă, prestată cu ab
negație la întreprinderile 
miniere Bortea și Dilja, iar 
în ultimul timp la Centrul 
de instruire a tinerelor ca
dre pentru minerit de la 
Dilja, foștii ortaci l-au urat 
ani niulți de viață și să
nătate, fericire și binemeri
tată odihnă. Intr-un gest 
devenit tradițional, pre
ședintele comitetului sindi
catului pe întreprindere i-a 
înmînat sărbătoritului lampa 
de miner — simbol al ale
sei prețuiri din partea or
tacilor față de cel care o 
viață de om s-a dăruit mi
neritului. (A.H.)

eum ni-1 trimit minerii. In cole din urmi} sursa: principală pentru obținerea e- nergiei electrice rămîne, deocamdată, cărbunele, un motiv în plus pentru a-1 folosi eficient.Atît minerii cît și noi, energeticienii, trebuie să facem totul ca acest cărbune să dea maximum de energie, ori, pentru aceasta 
CALITATEA CĂRBUNE
LUI ESTE HOTARITOA- 
RE.

La chioșcurile de difuzare a presei „poate fi 
găsită broșura 

„Admiterea în învățăminte superior"In cursul zilei de miercuri, 18 aprilie, la chioșcurile de difuzare a presei va apărea ediția 1979 a broșurii „Admiterea în învățămîntul superior". Broșura include amănunte privind rețeaua instituțiilor de învățămînt superior, organizarea și desfășurarea concursului, disciplinele și probele de concurs, conținutul disciplinelor de concurs precizat prin manualele școlare și capitolele obligatorii. (Agerpres)
^WAV.WZ.Y.V.V.'.W.V.’.W.W.W.VA’.V.V.'.'AVAW.'.'.’.'.V.'.'.VAW.V." W.W.W. W/A\VAV.V?ZWW.WAV.W^A'AV>V?A5V.\V.W,V.W.W,'.‘,W.W<

Am invitat la fața locului factori de răspundere, care au promis
MĂSURI PENTRU ÎNFRUMUSEȚAREA MUNICIPIULUI

Strada Uie Pintilie. Unul 
din trotuarele acestei artere centrale este, de circa un an de zile, blocat de piatra de pavaj dislocată 
din partea carosabilă afectată de un șanț în care au fost introduse cabluri telefonice. După multe investigații pentru identifi
carea unității obligate să recondiționeze strada și să deblocheze trotuarul, tovarășul inginer Alexiu Po- 
niezky de la I.G.C.L., ne-a precizat: „Urmează ca în scurt timp J a cablul telefonic de pe strada Uie ■Pintilie să se facă o remediere. Aceasta a fost cauza care a determinat amînârea refacerii pavajului. Beneficiarul, Oficiul municipal de poștă și telecomunicații, ne-a promis inițierea demersurilor pentru efectuarea remedierii. Indiferent, însă, dacă constructorul va executa sau nu lucrarea de telefonie, pavajul străzii va fi refăcut de către sectorul de investiții al I.G.C.L. pînă la sfîrșitul lunii aprilie".

Strada Institutului : „Pavajul străzii deteriorat ea urmare a executării unei racordări de canalizare va fi refăcut pînă sîmbătă, 14 aprilie și odată eu a- ceasta va dispare și grămada de pietre aflată Ta: 

capătul trotuarului" — ne-a asigurat tovarășul ing. E. 
Toinulescu, directorul Grupului II de șantiere Valea Jiului al T.C.H. (Măsura a fost realizată).Existența unor șantiere în apropierea acestor două străzi reclamă un plus de grijă din partea conducătorilor direcți ai lucrărilor respective pentru menținerea lor în ordine și cu- : rățenie.Rămînînd în zona centrală a orașului mai relevăm asigurările date de factorii care ne-au însoțit și cei pe care i-am consultat privind amenajarea 
unui spațiu de parcare 
lingă hotelul „Central", 
curățirea albiei Maleii, ur
gentarea executării canalu
lui termic ce traversează 
parcul orașului, completa
rea numărului de bănci 
și menținerea curățeniei în acest loc mult solicitat de cetățeni.

Piața Victoriei va fi supusă în curînd unor importante lucrări de sistematizare, prilej cu care se vor rezolva și unele aspecte gospodărești, Pînă la începerea și. efectuarea a- cestor lucrări va fi rea- 
menajat și completat cu 
arbuști scuarul de lingă 
stația PECO, obligație ce

Scopul raidului nostru prin cîteva locuri din muni
cipiu în care lucrurile nu se prezintă cum ar trebui sub 
aspect gospodăresc a fost de a stabili, la fața locului, 
împreună cu tovarășii Ion Șodolescu, tehnician in cadrul 
sectorului de gospodărie comunală și locativă al Consi
liului popular municipal și Vasile Băncilă, șeful compar
timentului de salubritate al-E.G.C.L.. măsurile ce se im
pun. Aceste locuri sînt :

revine personalului acesteia.
La poarta feroviară a municipiului, unde i-am avut ca interlocutori pe tovarășii Marin Pera și 

Ștefan Ivan, șeful și, respectiv, gospodarul stației, precum și pe Viorica 
Balaș, responsabila cantinei C.F.R., s-au stabilit pe loc următoarele măsuri: 
desființarea improvizațiilor 
în care cetățenii ce locu
iesc în incinta stației țin 
păsări (care ziua sînt lăsate libere, inclusiv pe rondurile de flori din a- propierea peronului) ; cu
rățirea ori de cite ori este 
nevoie x taluzului de la 
capătul pasarelei ; repara
rea parapetului paralel cu 
incinta gării pe porțiunea de la fabrica de produse din carne pînă la bariera de la capătul străzii Cri- șan ; astuparea cu pămînt 
vegetal a gropii în care a 
funcționat punctul gospo

dăresc ; nivelarea și însă- 
mințarea cu iarbă a porți
unii respective, urmînd ca cetățenii megieși, precum și cantina și bufetul să depună reziduurile în containerul aflat deja la locul stabilit ; retragerea 
butoaielor cu păcurină lăsate pînă acum în stradă, 
menținerea în permanență 
a ordinii și curățeniei în 

jurul bufetului. Conducerea stației s-a obligat să înfăptuiască aceste măsuri în decurs de o săptămână.Următorul traseu al raidului nostru a fost tronsonul de cale ferată de la gară pînă la bariera din strada 23 August. Măsurile stabilite pentru înlăturarea aspectelor inestetice întîl- nite în acest loc vizează necesitatea de a se face 
ordine pe talazurile și 
spațiile virane aflate de 
ambele părți ale liniei fe
rate, iar molozul rezultat 

din clădirea demolată aici 
să fie nivelat cu un buldo
zer. Asigurări că . aceste lucrări se vor efectua în scurt timp, cu sprijinul cetățenilor și al unor unități economice, ne-a dat sectorul municipal de gospodărie comunală și lo- eativă, prin persoana. tovarășului loan Cherecheș, șeful sectorului.

Va fi schimbat și aspec
tul cu totul inestetic al 
împrejurimilor clădirii si
tuate pe spațiul dintre Ma- 
leia și bariera C.F.R. din 
strada 23 August. Ce se va face aici ? Ne-a spus inginerul Marcel Răduca- 
nu, șeful lotului Petroșani al Șantierului nr. 18 construcții căi ferate „Valea Oltului": „Vor.fi scoaseși îndepărtate rămășițele de gard viu devenite locuri de „adăpostire" a reziduurilor, ' șe va face curățenie pe toată suprafața spațiului din jurul clădi

Considerăm că necesitatea schimbării urgente și 
radicale a aspectului tuturor locurilor la care ne-am 
referit este evidentă. Am enumerat măsurile 
stabilite pe loc împreună cu factorii obligați să acți
oneze fără întirziere pentru traducerea acestora în 
viață. De la asigurări și deciderea de măsuri trebuie 
trecut la fapte. Ordinea și curățenia-nu vor veni de 
la sine. Iată de ce promitem să revenim pe traseul 
raidului nostru pentru a vedea cum și-au respecta! 
cuvîntul factorii menționați.

Toma țAțARCA

rii și seva așterne savura de calcar. Acestea în cursul lunii aprilie, după care se voi’ efectua și alte amenajări la clădire".
Cartierul Carpați: înincintele blocurilor, alături de containerele noi pentru reziduuri se mai află încă rămășițele inestetice ale vechilor puncte gospodărești. Măsura decisă Ia fața locului: demontarea și îndepărtarea prefabricatelor din beton. O altă măsură : amplasarea (de către sectortii de salubritate al E.G.C.L.) a unui container de mare capacitate lîngă imobilul Grupului II de șantiere al T.C.H.. și obligarea locatarilor de aici să abandoneze depunerea gunoiului la extremitățile imobilului, care de ani de zile întrețin aspecte ce dovedesc o crasă neglijență și dezordine. .. ri

mul.de
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Dezvoltarea producției de cărbune impune, 
experiența acumulată demonstrează 

NECESITATEA MECANIZĂRII INTENSIVE 
A LUCRĂRILOR MINIERECărbune, tot mai. mult cărbune și de tot mai bună calitate, aceasta-î sarcina prioritară a minerilor Văii Jiului, a o a m e n i I o r care trebuie să furnizeze economiei naționale cea mai importantă resursă energetică, e- nergiă milenară înlănțuită în strînsoarea muntelui CĂRBUNELE.Graiul elocvent al cifrelor demonstrează cu prisosință rolul important pe care îl are în continuare cărbunele din Valea Jiu- Mi. Capacitatea de producție a întreprinderilor noastre miniere va trebui să crească, conform prevederilor- planului de perspectivă, cu aproximativ 1 500 000 de . tone în perioada 1976—-1980, iar la nivelul anului 1985, de anul 1980, creșterea de producție se va ridica. la peste 4 milioane tone de . cărbune.Acest ritm impetuos de creștere a producției a 'impus reconsiderarea, modificări importante în metodele, tehnicile și tehnologiile de lucru folosite, cea mai importantă transformare fiind dictată de dezvoltarea progresului tehnic în toate verigile de producție.Progresul tehnic, mecanizarea lucrărilor din subteran sînt singurele în măsură, alături de o organizare riguros științifică, să asigure creșterea - substanțială a producției, realizarea integrală, ritmică a sarcinilor planificate și a angajamentelor asumate.Complexul program . de mecanizare a lucrărilor miniere, elaborat la indicațiile conducerii superioare de partid și de stat, a început să prindă viață, în ultimii ani înregistrîn- du-se o evoluție ascendentă a procesului de mecanizare.

Valoarea utilajelor din 
țară și import care au fost 
introduse în subteranul 
minelor din Valea Jiului, 
începînd cu anul 1976, este 
dv peste 2,2 miliarde lei. Roadele mecanizării nu au întârziat să apgră. Spre e- xemplu, referindu-ne numai la rezultatele acestui an obținute în abatajele cu mecanizare complexă, com

parativ cu cele obținute în cursul anului 1978, creșterile sînt evidente : producția medie zilnică de 4 778 tone realizată anul trecut este depășită, media zilnică a acestui an ajun- gind la 6 350 tone. Productivitatea muncii realizată a crescut, de la 8,50 tone . pe post, 1978, la 9,46 tone pe post, pe primele 3 luni ale acestui an.La nivelul întreprinderilor miniere, ale celor care folosesc eficient mecanizarea complexă, realizările sînt și mai semnificative. Spre exemplu, la mina Lu- peni în striatul 3, sub tavan artificial s-a ajuns la o producție de 780 tone pe zi și productivități de 15,7 i tone pe post, iar. în stratul 13 sub tavan artificial, producția medie a ajuns la 753 tone pe zi, și productivitatea muncii realizată, la 16,29 tone pe post.La mina Pairoșeni ponderea producției extrasă mecanizat din totalul producției a crescut de la 42,5 la sută în 1977 la 65,3 la sută pe primele trei luni ale a- cestui an.Perspectiva mecanizării

• Valoarea utilajelor care au intrat în dotarea 
minelor începind eu anul 1976, reprezintă 2,2 miliar
de Iei

• Producția medie zilnică realizată in abatajele 
cu complexe mecanizate a crescut în acest an, față 
de realizările anului trecut, de la 4 778 tone la 6 350 
tone, iar productivitatea muncii realizată a crescut 
de la 8,50 tone pe post, cit s-a realizat în 1978, la 9,46 
tone pe post în acest an

• Producția extrasă cu complexe mecanizate va 
crește de ia 23 la sută în 1979 la 30 la sută în 1980 
și la 50 la sută în 1985

• Pentru asigurarea capacităților de producție la 
nivelul sarcinilor, în minele Văii Jiului trebuie să se 
execute anual 100 km lucrări miniere de deschideri 
și pregătiri.

continuare adin Valea Jiului minelor este ilus-trată de producția planificată a fi extrasă cu complexe mecanizate: astfel, pînă în 1980 va crește de la 23 la sută la 30 la sută, iar în 1985 jumătate din producția de cărbune a Văii Jiului va fi extrasă, mecanizat. Volumul lucrărilor miniere realizat cu 

combine va crește de la 15 la sută la 25 la sută in 1980 și la 60 la sută în 1985, paralel cu creșterea corespunzătoare a mecanizării, în celelalte verigi ale procesului de producție. A- nual, în. Valea Jiului, pentru a asigura linia de front necesară realizării sarcini

lor planificate, trebuie să se execute 100 km lucrări miniere de deschideri și pregătire.In acest an, ca să ,ne referim la actuala etapă de mecanizare,. în abataje tăierea și încărcarea mecanică a cărbunelui va fi eu; 12,1 la șută mai mare de- eît realizările anului trecut și va avea o pondere de 26,3 la sută din totalul producției planificate ; producția obținută cu ajutorul complexelor, mecanizate va fi mal mare în 1979 față de realizările anului 1978 cu 44,1 la sută, iar încărcarea mecanică în galerii a sterilului și cărbunelui va marca o creștere de 25,9 la sută.Certitudinea - ’realizării acestor indicatori o dă continua mecanizare a lucrărilor din subteran : numărul complexelor mecanizate în funcțiune în 1979 va fi cu 42,9 la sută mai mare decît în 1978, a combinelor de abataj eu 71,4 la su

tă. iar a combinelor de î- naintare eu 133,3 la sută.Important în această c- tapă de intensă mecanizare dar și de însușire a tehnologiilor introduse în a- batajele frontale, este ea direcția principală a eforturilor să fie îndreptată spre creșterea capacității de producție pe abataj pentru atingerea pragului de eficiență economică a mecanizării. In același timp este necesară cuprinderea- în preocupările de mecanizare și a abatajelor cameră oare încă reprezintă 32 la sută din producția globală.Vorbind de mecanizarea abatajelor, de rezultatele obținute, pe seama mecanizării, nu putem să nu a- mintim și rămînerea în urmă a mecanizării lucrărilor de săpare și că, chiar acolo unde dotare există, realizările obținute nu se ridică la nivelul dorit. Astfel, din. volumul total . al lucrărilor miniere doar 15 la sută se execută mecanizat, iar vitezele medii de avansare sînt sub cele programate ; se realizează eu combinele de înaintări în cărbune 3,70 ml/zi față de 6,4 ml/zi și 3,15 ml/zi față de 4,33 ml/zi, cu combine de înaintare în steril. Aceste neîmplinîri impun măsuri severe pentru înlăturarea . lor, astfel incit efortul de dotare făcut de economia țării noastre să fib răsplătit cu cît măi’ mult cărbune și de Cît: mai bună calitate.Țara, economia națională are nevoie de cărbunele nostru, de cărbunele Văii Jiului pentru că, așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului nostru -la Consfătuirea cu cadrele de conducere din economie s 
„Una din problemele foar
te serioase căreia trebuie 
să-i acordăm atenție este 
aceea a combustibilului și 
energiei" și sublinia sarcina trasată Ministerului Minelor, Petrolului și Geologiei și prin urmare Și Combinatului nostru minier, întreprinderilor miniere din Valea Jiului — „ACCEN
TUAREA CREȘTERII E- 
NEKGIEI PE CĂRBUNE!".
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Vizita tovarășului Nicolae Ceaușeseu 
în Republica Zambia

Întîlnirea tovarășului
Nicolae Ceaușeseu cu delegația ANC

Semnarea 
documentelor oficiale

• (Urmare din pag. 1) nie si colaborare cu statele de pe acest continent, aflat într-un moment de mari prefaceri, și, în același timp, o manifestare vie, e- locventă a solidarității cu mișcările de eliberare din Africa australă, cu lupta popoarelor noastre pentru neatârnare, pentru o viață liberă și demnă. Președintele Congresului Național African a informat apoi pe tovarășul Nicolae Ceaușeseu asupra luptei ANC, a poporului din A- frica de Sud pentru libertăți democratice, pentru lichidarea rasismului și politicii de apartheid.Exprimîndu-și satisfacția de a se întâlni cu conducerea Congresului Național
In cursul zilei de .marți, tovarășul Virgil Trofin, vi- ceprim-ministru al guvernului, a avut convorbiri de lucru cu J. M. Lumina, ministrul finanțelor, M. •Mumbina, ministrul minelor, R. Chisupa, ministrul comerțului și industriei.In acest cadru, în conformitate cu înțelegerile convenite între președinții Nicolae Ceaușeseu și Kenneth David Kaunda, s-au examinat modalități concrete de dezvoltare a cooperării economice și a schimburilor comerciale între cele două țări.Tovarășul Virgil Cazacii, înembru al Comitetului Po

African, tovarășul Nicolae Ceaușeseu- a salutat călduros pe Oliver Tambo, pe ceilalți membri ai delegației și, prin ei, pe toți membrii acestei mișcări. Secretarul general al Partidului Comunist Român a reafirmat sprijinul activ, material și moral pe care partidul, statul, poporul român îl acordă luptei Congresului Național African, altor mișcări de eliberare națională pentru ruperea lanțurilor colonialismului, pentru oauza dreaptă a popoarelor, în efortul acestora de a-și clădi o viață nouă și liberă. In a- cest context, tovarășul Nicolae Ceaușeseu a subliniat necesitatea intensificării .eforturilor și solidarității țărilor socialiste, a
Convorbiri de lucrulitic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a avut întâlniri de lucru la Comitetul Central al Partidul'ui Unit al Independenței Naționale (UNIP), cu R. C. Kamanga, membru al C.C. al UNIP, președintele Comitetului Politic constituțional, juridic și pentru relații externe al C.C. al UNIP, II. R. Matipa, membru al C.C. al UNIP, secretar administrativ al UNIP, și alte cadre din conducerea UNIP.In spiritul convorbirilor purtate între președinții Nicolae Ceaușeseu și Ken-. neth Kaunda, au fost abordate probleme ale

țărilor africane, a tuturor forțelor progresiste și democratice cu lupta dreaptă a populației majoritare din Africa de Sud, pentru abolirea anacronicei politici de discriminare rasială și apartheid, pentru o viață liberă, independentă. Tovarășul Nicolae Ceaușeseu a urat conducătorilor Congresului Național African, membrilor acestei mișcări noi suecese în împlinirea idealurilor lor de libertate și independență națională, spre binele popoarelor lor, al victoriei forțelor păcii și progresului din întreaga lume. "întâlnirea a decurs în- tr-o atmosferă de caldă prietenie și înțelegere reciproca.
extinderii relațiilor dintre cele două partide și țări. In context, s-au discutat și probleme privind promovarea relațiilor româno-zam- biene în domeniile culturii, învățămîntului, presei și radioteleviziunii, precum și între organizațiile de masă și obștești din cele două țări.In aceeași zi, tovarășul Constantin Bostină, secretar al C.C. al U.T.C., președintele Consiliului Național al Organizației Pionierilor, a purtat discuții cu M. Mundia, președintele Comitetului pentru tineret și sport al UNIP, și B. F. Kapulu, secretarul național al Ligii Tineretului UNIP.

(Urmare din pag I) — de către Virgil Trofin, yiceprim-ministrU și Mu- faya Mumbina, ministrul minelor ; Acordul privind dezvoltarea cooperării ro- mâno-zambiene în domeniul agriculturii ; Acordul încheiat între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Zambia pentru dezvoltarea cooperării în domeniul industriei — de către Virgil Trofin, viceprim- ministru, și W. M. Chakulya, ministrul afacerilor externe ; Programul deTovarășa Elena Ceaușeseu a primit vizita doamnei Betty KaundaMarți dimineața, la reședința „State House" din Lusaka, tovarășa Elena Ceaușeseu a primit vizita doamnei Betty Kaunda.Cu acest prilej, doamna Betty Kaunda, a salutat, încă o dată, vizita în. Zambia a distinșilor soli ai poporului român și a mulțumit pentru prilejul de a împărtăși tovarășei Elena Ceaușeseu, personalitate cu o remarcabilă activitate politică în România, prestigios om de știință, unele din preocupările femeilor zambiene îndreptate spre dezvoltarea continuă a țării, spre mobilizarea lor la progresul și prosperitatea națională .Tovarășa Elena Ceaușeseu a înfățișat pe larg contri

schimburi culturale .și -științifice pe anii 1979—1980— de către Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, și W. M. Chakulya, ministrul afacerilor externe ; Acordul de credit între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Zambia— de către Constantin Ni- ță, ministru secretar de stat în Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, și W. M. Chakulya, ministrul afacerilor externe.

buția majoră a femeilor din România la edificarea societății noi în tara noastră.Apreciind eforturile susținute, depuse de mișcarea de femei din Zambia' pentru dezvoltarea țării, tovarășa Elena Ceaușeseu a felicitat călduros pe militantele acestei mișcări, urîn- du-le noi succese în lupta lor pentru promovarea femeii, pentru ridicarea pregătirii profesionale, pentru integrarea ei deplină în amplul proces al progresului și prosperității țării.Tovarășa Elena Ceaușeseu a invitat o delegație a Organizației femeilor din Zambia să facă o vizită în România.

FILMEPETROȘANI — 7 No- | iembrie : Mașina de întinerit; Republica: Star, seriile I-Il; Unirea: Nea ■Marin miliardar.PETRILA : Lanțul a- mintirilOr, seriile I-II.LONE A : Cele patru nunti ale lui Marisol.ANINOASA : Conspirația tăcerii.VULCAN : Abatere:zero.LUPENI — Culturali Agentul liniștit ; Muncitoresc : Fiara.URIC ANI : Totulpentru fotbal.
TV.9,00 Teleșcoală.10,00 Film serial : „Blocada" (partea a Ii-a).11,15 Șoimii patriei.11,25 Telex.16,20 Fotbal: România —Ungaria (echipe olimpice).Transmisiune directă de la Pitești. In pauză : Telex.

19,30 Noi, femeile !

18,15 Teleșcoală.18,35 Telecronică pen-tru pionieri.18,50 1001 de seri.19,00 Telejurnal. 1 Mai— Fapte din în-trecerea socialis-tă.19,50 Telecinemateoa 1 „Deșertul tătarilor". Premieră pe țară. Coproducție franco — vest-ger- 
S mană—italiană.21,45 Telejurnal.

Praga

SPORT a SPORT e SPORT

Deschiderea 
conferinței Uniunii 
Interparlamentare
PRAGA 17 (Agerpres). La Fraga s-a deschis, marți, conferința Uniunii Interparlamentare, care va discuta problema dezarmării și destinderii pe plan internațional, hotărîrile sesiunii speciale ale Adunării Generale a O.N.U. consacrată dezarmării, precum și alte probleme legate de dezvoltarea colaborării internaționale..La lucrări participă delegații parlamentare din 72 de țări, precum și reprezentanții a 18 organizații internaționale. Din Româ

nia participă o delegație condusă de loan Ceterchi, președinte al Grupului român al Uniunii Interparlamentare.In prima zi a lucrărilor, 
a luat cuvintul Gustav Hu- șalt, secretar general al F.C. din Cehoslovacia, președintele R.S. Cehoslovace.

în Iugoslavia și Albania

Măsuri pentru înlăturarea efectelor cutremurului
BELGRAD 17 (Agerpres). La Belgrad a avut loc o ședință ■ specială a Consiliului Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia, care a analizat efectele cutremurului dezastruos din R.S. Muntenegru și măsurile care trebuie să fie luate de urgență pentru eliminarea urmărilor acestuia. Potrivit datelor provizorii, în

Orientul
CAIRO 17 (Agerpres). Ministrul egiptean al petrolului și ministrul is- raelian al energiei s-au întâlnit, marți, în Sinai, pentru a negocia o serie de probleme legate de e- vacuarea de către Israel a terenurilor petrolifere din această zonă și revenirea lor sub suveranitatea E- giptului — a anunțat primul ministru Mustafa Khalil. Această acțiune — relevă agenția MEN — se desfășoară în conformitate cu prevederile Tratatului de pace semnat de Egipt și Israel.
KUWEIT 17 (Agerpres). Consiliul ministerial al Organizației țărilor arabe exportatoare de petrol (OPAEP), reunit în sesiune extraordinară în Kuweit, la cererea Irakului, 

urma seismului și-au pierdut viața 101 persoane și peste 1 000 au fost rănite. Numărul celor decedați poate fi mai mare dacă vor fi luate în evidență și victimele din unele localități rurale, de unde încă nu au parvenit datele necesare. De asemenea nn’.lți dintre cei răniți se află în- tr-o stare gravă.
Mijlociua hotărît suspendarea R.A. Egipt din rîndurile membrilor organizației și a organismelor aferente a- cesteia — Compania arabă de transporturi petroliere maritime, Corporația arabă de investiții în domeniul industriei petroliere — relatează agenția 
QNA, citând un comunicat oficial.

BEIRUT 17 (Agerpres). Pentru a treia zi consecutiv, regiunea libaneză Tyr 
a fost ținta bombardamentelor israeliene, informează agențiile Reuter și France Presse .Un purtător de cuvînt palestinian a declarat că artileria israeliană a bombardat din nou tabăra de refugiați palestinieni de la Rashidiyeh.

In cadrul ședinței s-a subliniat, de asemenea, că imediat după cutremur a început acțiunea de ajutorare a victimelor, manifestările de solidaritate venind din toate părțile Iugoslaviei.S-a hotărît, totodată, ca organele competente să facă tot posibilul pentru restabilirea serviciilor de poștă, telegraf, telefon dintre regiunea calamitată si restul țării.
TIRANA 17 (Agerpres). Potrivit datelor transmise marți de agenția ATA, cutremurul de duminică a provocat moartea a 35 de, persoane și rănirea altor 379. De asemenea, au fost distruse sau avariate 9 300 case și 420 obiective economice și social-culturale.Populația din zonele sinistrate și voluntari din alte districte ale Albaniei acționează în vederea depășirii dificultăților- create, cît mai curînd posibil. Populația rămasă fără locuință a fost găzduită în diverse locuri. In zona sinistrată sînt expediate importante cantități de materiale pentru populație, iar brigăzi de constructori localnici și din alte regiuni ale țării lucrează la înlăturarea dărîmăturilor și la lucrările de reconstrucție.

Faza județeană 
a campionatului 
național de șahDesfășurată în sala Casei de cultură din Petroșani, finala fazei județene a campionatului național de șah — feminin individual — și-a desemnat cîștigătoarea — Maria Tausch de la Metalul Hunedoara, care, cu 5 puncte și jumătate va fi prezentă în semifinalele zonale. Locul II, cu 5 puncte, i-a revenit reprezentantei municipiului nostru, Maria Rogobete de la Minerul Vulcan. (Al. Cor.).

Rezultate meritorii la faza Interjudețeană 
de gimnastică a „Dacladei"Participînd la întrecerile fazei interjudețene de gimnastică, micile sportive de la C. S. Ș. Petroșani, sub îndrumarea antrenorului Cristian Enoiu, au reușit să se claseze pe locul II din cele cinci echipe participante, iar la individual au ocupat locurile 3—4 și 5 prin Camelia Cazan, Laura Bunzac și Marinela Cimpoeru.Rezultatele sînt remarcabile, ținînd cont de diferența de vîrstă (orașul nostru s-a prezentat cu clasa a II-a, Aradul și Timișoara eu clasele VI și VII).Demn de remarcat este ajutorul acordat de părin

Fotbal
Campionatul repu

blican de juniori : Jiul Petroșani — Dacia Orăștie 3—1 ; Victoria Călan — C.S.Ș. Petroșani 3—0 ; Jiul Petroșani — Corvinul Hunedoara 3—2 ; Mureșul Do ■ va — C.S.Ș. Petroșani 7-2." 
Turneul vacanței Ia cate
goriile 10-12 ani și 13-14 
ani desfășurat în localitățile Lupeni și Petroșani a fost câștigat de către Școala generală nr. 3 Lupeni, iar la Petroșani, de echipele Școlii generale nr. 5, 

ții fetițelor ce fac parte din cele două clase de gimnastică ce activează pe lingă Școala generală nr. 6 ți felul în care s-a înțeles menirea gimnasticii în procesul instructiv-edu- eativ al tinerilor din Valea Jiului ca mijloc de educație în primul rînd și apoi al performanței.Merită menționat și faptul că în cadrul Clubului sportiv școlar din Petroșani s-a format un nucleu de tineri antrenori bine instruiți, susținuți în activitatea lor de cadrele de conducere din școlile generale și. mai ales, de tovarășa Cornelia Stănescu, directoarea Școlii generale nr. 6 din localitate.
• >MȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA t Petroșani, «tr. Republicii, nr. 90, telefoane 41652 (secretariat). 42464 (secții). III’ARUL i Tipografia Petroșani, «tr. Republicii or


