
Vizita de lucru 
a tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. VNITI-VĂl

pe șantierul canalului 
Dunăre-Marea Neagră

tedQlll roșu SI AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

In cursul dimineții de luni, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, 
a făcut o nouă vizită de lucru pe șantierul canalului Dunăre—Marea Neagră, obiectiv de seamă al economiei noastre naționale, în sectoare cu un grad înalt de complexitate ceea ce privește execuția crărilor.Secretarul general partidului a fost însoțit tovarășii

în lu-al de Cornel Burtică, Ion Ioniță, Ion Pățan, Nicolae Constantin, Vasile Patilineț.In centrul noului dialog _ ft11 factorii de răspundere fă ■*’^v’ecialiști din economie, cu constructorii viitoarei căi navigabile, ce va străbate Dobrogea de la Cernavodă la Agigea, s-a situat examinarea, la fața locului, a modului cum se înfăptuiesc indicațiile secretarului general al partidului date cu prilejul vizitei precedente, din luna trecută, pe acest șantier privind accelerarea lucrărilor de excavare prin folosirea tehnicii celei mai înaintată și soluționarea o- perativă a unor probleme complexe legate de construirea canalului în devans.Noua vizită a secretarului general al partidului pe șantierul canalului Dunăre—Marea Neagră a relevat, încă o dată, preocuparea permanentă a conducătorului partidului și statului nostru de a studia cu colective largi de oameni

ai muncii . modalitățile în care se realizează mărețele obiective ale construcției socialiste din . țara noastră și a stabili măsuri concrete pentru înfăptuirea lor în condiții de eficiență sporită.Vizita a început la lometrul 23 pe traseul naiului, sector în care crează una din militare care participă la construcția acestui mare obiectiv al economiei naționale.La coborîrea din elicopter, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului sînt salutați de tovarășul Ion Stoian, prim- secretar al Comitetului județean Constanța al P.C.R., de reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat și ai Centralei canalului Dunăre-Marea Neagră..Prin manifestări pline de căldură mii de constructori de pe șantier, locuitori din așezările învecinate își exprimă bucuria de a-1 avea din nou în mijlocul lor pe tovarășul Nicolae Ceaușescu.Tovarășul Nicolae Ceaușescu este invitat să urmărească modul cum se lucrează, cu mijloace moderne de mecanizare și după procedee eficiente la taluzarea și consolidarea malurilor. Intr-un tronson de canal experimental este prezentată o tehnologie nouă de executare a exca- vațiilor și protecțiilor malurilor, inițiată, cu sprijinul conducerii Centralei canalului, de brigada hi-

Ri-ca- lu- brigăzile

drotehnică a armatei și re constă în realizarea crărilor „la uscat" 1 procedeul eliminării treptate a apei freatice din sol. Specialiștii arată că noua tehnologie permite mărirea ritmului lucrărilor cu circa 40—50 la sută, reducerea aproape totală, a numărului de lucrări manuale și diminuarea considerabilă' a efortului fizic.Secretarul general partidului apreciază turile constructorilor specialiștilor în ce privește mărirea gradului de mecanizare a lucrărilor de pe șantier subliniind, totodață, că mai există încă rezerve în această direcție. Cons- tatînd că unele operațiuni de lansare a materialelor pentru taluzarea malurilor canalului nu sînt suficient de mecanizate, tovarășul Nicolae Ceaușescu reco- conducerii Centra- ia măsuri imediate

l ca- i lu- prin

al efor-Și

mandă lei să pentru creșterea gradului lor deIn continuare, Ion Bai- cu, adjunct al ministrului transporturilor și telecomunicațiilor,. directorul general al Centralei canalului, prezintă secretarului general al partidului, prin intermediul unor grafice și scheme tehnice, sistemul de mașini și utilaje folosite în general, în construcția de canale, avîndu-se în vedere perspectiva extinderii Unor asemenea lucrări pe teritoriul țării noastre, cunoscut fiind că transportul pe apă este cel mai e-

mecanizare.

(Continuare în pag. a 4-a)
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brigadierului
Duminică s-a 

desfășurat intr-un 
cadru de dezbate
re, cu participarea 
șefilor de brigadă- 
din toate întreprin
derile miniere din 
Valea Jiului, „Ziua 
brigadierului**, ca
re s-a constituit in- 
tr-o acțiune reuși
tă în scopul extin
derii și generaliză
rii inițiativelor mun
citorești și metode
lor înaintate de 
muncă, in antrena
rea mai largă a bri
găzilor și sectoare
lor la obținerea u- 
unor rezultate supe
rioare in produc
ție.

Plenara Comitetului județean 
Hunedoara al P.C.R 
comună cu sesiunea 

Consiliului popular județeanDeva ju- al sesiu-popular

pe

I.U.M. PETROȘANI

//j intimpinarea celei de-a 35-a
aniversări a eliberării patriei

de sub dominația fascistă

Relatări despre des
fășurarea consfătui
rii și rezultatele în
trecerii socialiste pe 
semestrul I 1979, în 
pagina a 2-a

Ieri a avut loc la Plenara Comitetului dețean Hunedoara P.C.R., comună cu nea Consiliului județean.La lucrările plenarei și sesiunii a participat tovarășul DUMITRU POPA, secretar al C.C. al P.C.R.Plenara a cooptat în rîn- durile membrilor Comitetului județean de partid și a ales birou și în funcția de secretar al Comitetului j udețean de partid pe tovarășa Maria Mitrofan.Prin Decret prezidențial tovarășa Maria Mitrofan a fost delegată să îndeplinească și funcția de vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean.
Sesiunea a revocat

tovarășul Vichente Bălan 
din funcția de prim-vice- 
președinte al ■ Comitetului 
executiv al Consiliului 
popular județean, în legă
tură cu trecerea sa într-o 
altă muncă.Prin Decret prezidențial, tovarășul Alexandru 
Voiculescu a fost delegat să îndeplinească fupcția de prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean.In cadrul plenarei și sesiunii a luat cuvîntul tovarășul Dumitru Popa, care, după ce a felicitat pe tovarășii aleși noile

Preocupări intense pentru reducerea 
consumurilor de energie

Biroul mecano-energetic al I.U.M. Petroșani 
comunică :

CU ENERGIA PE CARE O VOM ECONOMISI 
IN ACEST AN SE POT CONSTRUI TREI COMPLE
XE MECANIZATE

Sursele de economisire :
• La stația de pompe pentru apa industrială 

fost înlocuite două motoare de 34 kWh cu motoare 
22 kW : economie lunară — 14 688 kWh

• Automatizarea pornirii și opririi pompelor 
atingerea debitului a redus timpul de funcționare 
două ore pe zi : economie lunară — 2244 kWh-

• Au fost înlocuite, la unele locuri de murfcă, 
corpurile de iluminat cu incandescență cu corpuri de 
iluminat cu vapori de mercur : economie lunară 
550 kWh

LA NIVELUL ÎNTREPRINDERII SE VOR 
ECONOMISI PfNA LA SFlRȘITUL ANULUI

196 320 kWh ENERGIE ELECTRICA

LA I.M. LUPENl

funcții, s-a referit la sarcinile economice, politice și sociale care stau în fața organelor și organizațiilor de partid, consiliilor populare, tuturor oamenilor muncii din județ în e- tapa actuală. Subliniind realizările obținute în primele șapte luni ale acestui an în întrecerea ce se desfășoară în intîmpinarea celei de a 35-a aniversări a eliberării patriei și Congresului al XII-lea al partidului, vorbitorul a a- rătat necesitatea sporirii e- forturilor pentru realizarea producției fizice în nitățile economice, ducției de export, nirea planului la ții și în special la locuințe, aplicarea neabătută în viață a recentelor măsuri luate de conducerea partidului și statului privind reducerea consumurilor și gospodărirea rațională a e- nergiei electrice, termice, a gazelor naturale și combustibililor.în încheierea lucrărilor plenarei și sesiunii a luat cuvîntul tovarășul Ioan 
Cîucu, prim-secretar al Comitetului județean de partid, 'președintele Comitetului executiv al Consiliului popular județean, care și-a exprimat convingerea că atît tovarășii aleși în noile funcții, cît și biroul și Comitetul județean de partid, Consiliul popular județean, întregul activ de partid și de stat vor acționa cu fermitate pentru înfăptuirea nilor ce asigurînd dului și nizația partid, toți oamenii muncii hunedoreni își vor spori eforturile pentru îmbunătățirea în continuare a ac- tivității politice, economice și sociale din județ și vor întîmpina a 35-a aniversare a eliberării patriei și Congresul ăl XII-lea al partidului cu realizări tot mai importante.

toate u- a pro- îndepli- investi-

Gheorghe Ris- calitățile sale organizator, Ristea a reu-re- constructorii de cu

3*

it

tuturor sarci- le stau în față, conducerea parti- statuluj că orga- județeană de

Acțiunea
ENERGIA

Energia pneuma
tică este de zece ori 
mai scumpă decit 
energia electrică ! 
Evitați pierderile de 
pe rețeaua de aer 
comprimat I
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î5 

j
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LA I.M. LONEA

Se montează un 
nou complex 

mecanizat
La I.M. Lonea se lu

crează intens la intro
ducerea unui complex 
mecanizat în .stratul 3 
blocul 6 din sectorul 
III.

Brigada condusă de 
maistrul minier Aurel 
Nelepcu a montat pri
mele 
pînă 
cost, 
de-a 
eliberării patriei, 
plexul să fie pus 
funcțiune.

ș In patru zile, 1075 
tone de cărbune 

peste plan
Minerii Lupeniului 

Ș>-au realizat sarcinile 
de plan pe primele pa
tru zile ale lunii 
gust, în proporție 
104,3 Ia sută.

In fruntea întrecerii 
so situează sectorul VI 
cu plus 333 tone și sec
torul IV cu un plus de 
222. de tone. Sectoarele 
I și III și-au îndeplinit 
sarcinile de plan 
proporție de 101,4 
sută și respectiv 105,9 
la sută.
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secții, urmînd ca 
în data de 20 au- 
în cinstea celei 
35-a aniversări a 

com- 
în

Creșterea nivelului trai al minerilor se găsește și în blocurile apartamente confortabile, construite în Valea Jiului în cei 35 de ani de libertate.Pretutindeni, în orașele municipiului, oamenii de pe schele înalță blocuri și obiective economice noi. în acest cincinal se vor construi la Lupeni 1750 de apartamente, în următorul, numărul acestora urmînd să crească la 2100.

In numai cîțiva locuințe din Lupeni au ridicat în partea vestică a localității un nou cartier care se poate compara cu un adevărat oraș. La aceasta au contribuit zidari, dulgheri, betoniști, fie- rar-betoniști, zugravi.Una din echipele care și-a cucerit. un bun renume pe acest șantier este cea de fierar-betoniști (în imaginea de sus), condusă de cunoscutul

muncitor tea. Prin de bun Gheorgheîmpreună cu echipa, obțină rezultate din- cele mai bune, cre- în permanență front lucru suplimentar
Șit, să tre înd de pentru constructori.Rezultatele acestei formații fruntașe au la bază strădaniile constructorilor de a folosi din plin timpul de lucru, de a e- fectua lucrări de eea -mai bună calitate.

Colectivul minei 
Vulcan a cercetat, 
a găsit și aplică

Soluții eficiente 
pentru folosirea 

rațională, 
economicoasă a 
energiei electrice 

(în P»g. a 2-a)
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înfăptuirea programului de mecanizare în minerit j

ZIUA BRIGADIERULUI
~ în fruntea

întrecerii
BRIGĂZI MINIERE
Trofeul „Lampa de 

pentru cea mai 
brigadă din bazin 

EUGEN VOICU,
PETRILA

Eficient schimb de experiență pentru

Minerii Văii Jiului înregistrează depășiri 
față de angajamentele asumate in 

întrecerea socialistă
• 12 000 000 Iei - depășire de plan la producția ne

tă valorică • 12 500 000 lei, în plus, la producția mar
fa realizată • 4,4 lei economie la 1000 lei producție 
marfă • 2,5 lei economii la cheltuielile materiale 
• 200 000 kWh energie electrică economisită.

de

LA TEMELIA SUCCESELOR — INIȚIATIVELE 
, MUNCITOREȘTI

• „Brigada înaltei productivități" este aplicată 
aproape 200 de formații de lucru din minerit
• „Brigada de producție și educație socialistă" a

fost preluată de 223 brigăzi
• „Dirigenția muncitorească" o aplică 375 de 

maiștri
• „Contul colector de economii al sectorului" a 

fost deschis la 49 de sectoare.
• La I.M. Paroșeni, toate brigăzile care aplică 

inițiativele muncitorești și-au realizat și depășit sar
cinile planificate

• Sectorul IV de la mina Lupeni a înregistrat în 
„Contul colector de economii a] sectorului" 12 000 000 
lei, numai prin reducerea cheltuielilor materiale.

cons- e- mo- benefi- brigă- 
mine- 

funcțio-

TEHNOLOGIILE 
AVANSATE — FACTOR 

hotAimtor IN 
ÎNDEPLINIREA 

SARCINILOR DE PLANParticipanții lafătuire au evidențiat ficiența dotărilor derne de care ciază majoritatea zilor miniere. In 
Ie Văii Jiului 
nează 30 de complexe 
mecanizate și 20 instala
ții moderne, într-o 
de front de peste 
de metri. Zilnic, se 
trag 6000 tone de 
bune din abatajele 
tate cu complexe 
derne, producție dublă 
față de cea obținută cu 
mijloace clasice, în con
dițiile în care producti
vitatea muncii in abata
jele mecanizate a cres
cut, în medie, cu peste 4 
tone pe post. Din cuvîn- tul desprins eforturile colective oamenilor muncii din lea Jiului să se îndrepte spre realizarea la cote înalte a programului complex de mecanizare, care se înfăptuiește la indicația secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae C'eaușescu.

S-au menționat rezultatele bune obținute în această direcție, îmbunătățirea continuă a „tabloului" mecanizării, introducerea recentă a complexului de săpare a lucrărilor în steril de la I.M. Uricani, care va a- vansa 20 ml zilnic, transportul modern cu patru silozuri și 27 benzi de la I.M. Petrila, constitu-

aur", 
bună

sub

Fe

I.M.
Abataje frontale 

40 metri 
Eugen Voicu, I.M. 
trila
Abataje frontale peste 

40 metri
Constantin Lupulescu, 
I.M. Lupeni

Abataje cameră 
Ion Divriceanu, I.M. 
Lupeni
Pregătiri în cărbune 

loan Gîrea, I.M. Lupeni 
Pregătiri în steril 

Gheorghe Tonta, I.M. 
Lupeni

SECTOARE MINIERE 
Trofeul „Lampa 

aur", pentru cel 
bun sector din 
SECTORUL IV, 
LUPENI

de 
mai 

bazin 
I. M.

ind expresia eficienței mecanizării.
ÎNSEMNATE 

ECONOMII LA 
ENERGIA ELECTRICA, 

TERMICA SI 
COMBUSTIBILSchimbul de experiență, desfășurat în cadrul „Zilei brigadierului", a pus în evidență faptul că în condițiile crizei

mc
de

participanților,necesitatea

linie 
1500 
ex- 

căr- 
do- 

mo-

s-a caale Va-
Minerul șef de schimb Vasile Herinean din briga

da condusă de Eugen Voicu de la mina Petrila, pri
mește trofeul „Lampa de aur".

energetice mondiale, poziția .minerilor e situată la răspunderi n.oi, la sarcini deosebite. In primul semestru, unitățile 
combinatului minier au 
economisit 428 215 kWh e- 
nergie electrică, 27,7 to
ne benzină, 1,155 
lemn pe 1 000 tone

cărbune. S-au remarcat, în această acțiune re importanță, conduse de Ion nu, Constantin cu, Ion Gîrea, Toma, Ion Robaru, gen Vlădar Lupeni, Francise xandruPetrila, Ștefan Gantz, Iosif Costea, Gheorghe Isac de la I.M.Grigoreșcu, zakas de la și mulți Titus Costache a prezentat căile prin care la I.M. Lupeni s-au realizat însemnate economii la energia electrică în condițiile unui ■< consum specific de 5 kWh pe tona de cărbune.
ȘEFUL DE BRIGADA, 

EDUCATORUL 
FORMAȚIEI DE MUNCACa un fir roșu, dezbaterile ' au fost străbătute de rolul din ce în ce mai important al șefilor de brigadă în realizarea și depășirea sarcinilor plan în asigurarea ror condițiilor de ționare a utilajelor din dotare, în educarea partinică a minerilor și crearea de condiții din ce în ce mai bune de muncă și de viață.Din euvîntul minerului șef de brigadă loan Cojocariu și a inginerului Gheorghe Marchiș, directorul minei Paroșeni s-au desprins, ca o bună experiență, măsurile întreprinse in acest sens. Preocupările majore ale colectivelor de mineri din Valea Jiului, vor conduce la realizarea unor producții superioare de cărbune, atît de pectlva noastre nai.

de niâ- ,. brigăzile Divricea- Lupules- Gheorghe Eu- de la I.M. Eugen Voicu, Kovacs, Ale- Lazov de la I.M.
Vulcan, Ton Francise Fa- I.M. Paroșeni, alții, Ing.

necesar în dezvoltării în viitorul

de tuțu- func-

pers- țării cinci-
Mircea BUJORESCU

I 
I
1
I
V 
L
I 
I
I
I
V 
r

i 
I
I 
I
I

Adunări generale ale oamenilor muncii
Organizarea să-și spună 

mai mult euvîntul în 
Creșterea producției de cărbune 

si reducereaOamenii muncii de la mina Petrila întruniți în adunarea reprezentanților au făcut o a-, naliză exigentă „a. activității desfășurate în primul semestru al anului., Darea :de seamă prezentată în adunare a relie-- fat . rezultatele bune obți- nute de colectivul întreprinderii în prima parte a acestui an concretizate prin depășirea sarcinilor de plan la producția fizică de cărbune cu 29 715 tone și la producția netă cu peste 22 la sută. O .contribuție însemnată la a- ceste realizări au adus-o sectoarele IV, III, V și II.S-au reliefat preocupările consiliului oamenilor muncii pentru extinderea inițiativelor muncitorești, folosirea la un nivel superior a complexelor de susținere mecanizată și a combinelor de a- bataj, extinderea transportului în flux continuu, asigurarea funcționării normale a instalațiilor și utilajelor miniere. O bună parte din cei care au luat euvîntul — Ion Stanciu, maistru la sectorul de investiții, Constantin A- lexa, miner, șef de brigadă la sectorul I, și Petru Puian, miner, șef de brigadă la sectorul VII — au adoptat o atitudine critică și autocritică față de . lipsurile manifestate care au . îngreunat desfășurarea procesului de producție.— Pentru faptul că sectorul I a rămas sub plan este vinovată conducerea acestuia, spunea Constantin Alexa. Nu a asigurat linia de front activă, nu a acționat pentru o bună ritmicitate în aprovizionarea cu materiale.In cadrul adunării, a fost subliniată cu insistență problema aprovizionării tehnico-materiale, faptul că lipsa armăturilor TH, a plasei de sîrmă, a unor piese de schimb pentru transportoare s-a repercutat negativ asupra realizării producției.— Cînd ăm fost ' bine aprovizionați, arăta Constantin Nicula, șef de brigadă la sectorul V, ne-am

consumurilorrealizat planul. Vina ne aparține și nouă. Trebuie să punem la punct căile de acces, să realizăm un transport operativ, a- tît al materialelor cit și al cărbunelui.Cele aproape 30 000 to-; ne de cărbune .realizate peste plan au fost obți-, nute în condițiile economisirii a 9,25 lei la fiecare tonă de cărbune, a reducerii cheltuielilor materiale de producție cu peste 10 la sută. Este nemulțumitoare, însă, situația la consumul i specific de cherestea care a fost depășit cu 7 la sută. Ia energia electrică cu 0,1 la sută, iar la aer comori-jg mat cu 11.8 la sută. de această situație, VlJ i)-1' lae Mic, șef de echipă la sectorul VIII arăta :— “Trebuie să obținem o producție sporită, în condițiile unui consum cît mai mic de materiale, energie și combustibil. Colectivul sectorului nostru se angajează ca în semestrul următor, prin folosirea rațională a utilajelor și întreținerea lor corespunzătoare, să economisească circa 1 000 000 kWh.Un loc important în cadrul dezbaterilor l-a ocupat problema extinderii metodelor înaintate de muncă, a experienței do- bîndite în mînuirea utilajelor noi din subteran. S-a exemplificat faptul că u- nele brigăzi și formații de lucru, cum ar fi cele con
duse - de Eugen Voicu, Constantin Alexa, Dumitru Leonte, Gheorghe Toma, Alexandru Lazov, Gheorghe Duca, Gheorghe Zaharia și altele au obținut rezultate foarte bune ca urmare a aplicării metodelor noi, înaintate.Toți cei care au luat cu- vîntul s-au angajat ca în cinstea zilei de 23 August și a Congresului al XII-lea al partidului să sporească producția de cărbune, prin 1K aceasta răspunzînd grijii pe care partidul și statul o poartă minerilor, tuturor oamenilor muncii în vederea creșterii nivelului de trai.

Valeriu COANDRAȘ

Imperativele majore ale Programului — directivă de cercetare și dezvoltare wi domeniul energiei pe perioada 1981—1990 și o- rientările principale pînă în anul 2 000 și ale Decretului privind reducerea consumului de energie e- lectrică, energie termică și gaze naturale reprezintă rațiuni bazate pe o realitate care ne îndeamnă să valorificăm în modul cel mai judicios posibil aceste rezerve atît de importante pentru prezentul și viitorul societății.
I.M. Vulcan este una din întreprinderile mari consumatoare de energie e- lectrică și combustibil. 

Strădaniile colectivului nos
tru, permanenta preocu
pare pentru utilizarea ra
țională a energiei electri
ce și a combustibilului au 
avut drept rezultat o eco
nomie care s-a ridicat în 
primul semestru la o va
loare de 1218 0Q0 lei. După apariția recentului Decret, impulsionați și de prevederile Programului directivă, de cercetare ți dezvoltare în domeniul e- nergiei, am căutat împreună cu colectivul de spe-

Colectivul minei Vulcan a cercetat, a găsit și aplică

Soluții eficiente pentru folosirea rațională, 
economicoasă a energiei electricecialiști electromecanici noi posibilități de reducere a consumului de energie și combustibil. Această bătălie pe care o dăm, lupta pentru mai multe economii impune o analiză lucidă, realistă, incit să ne putem ridica prin rezultate deasupra unor stări de lucruri și chiar fenomene naturale. Analizînd situația e- xistentă, am constatat că în momentul de față consumăm 10 mc apă la 1 mc rambleu și astfel lunar consumul este de 3000 mc de apă. Această ‘apă se obține cu consum mare de energie. Ne-am hotărît, pentru a economisi apă, să etanșăm toate coloanele pe care se transportă rambleu. Prin îmbunătățirea 

etanșării coloanelor de 
rambleu, se poate ajunge la
6 mc apă pe inetru cub de 
rambleu, deci o economie 
de 4 mc de apă, apă pen

tru care, altfel ar fi tre
buit folosite pompele a- 
tît pentru introducerea in 
bazinul de rambleu, cît și 
pentru evacuarea la su
prafață. ECONOMISIM 
ASTFEL 288 000 kWh A- 
NUAL.

mică, de exemplu TR-2, 
care folosesc motoare . de 
numai 13 kW. Vom optimiza transportul de personal pe puț în așa fel în- cît să se evite transportul în gol sau numai cu cîți- 
va muncitori ;• pentru a-

La mina Vulcan, sînt multe abataje cameră, iar 
în preabataj (în baionetă) 
pentru transportul cărbu
nelui Pe distanțe care nu 
impun folosirea transpor
toarelor de mare capaci
tate vom înlocui transpor
toarele TR-3, care folo
sesc pentru acționare mo
toare de 22 kW cu trans
portoare de capacitate mai

ceasta transportul ocazional de personal va fi făcut numai din oră în oră, evitîndu-se un consum de energie suplimentară care în aceste condiții nu-și găsește o justificare logică.
Numai pentru o cursă se 
consumă 5 kWh. Dacă, de 
exemplu, din 50 de curse 
reducem 25 pe zi, facem 
o economie de 125 kW în

24 de ore numai la o sin
gură mașină de exttacție.Un alt factor deosebit de important pentru ■ realizarea planului de economisire a energiei electrice îl constituie discipli
na. Avînd o rețea vastă de apă potabilă și industrială în subteran, de multe ori minerii mai lasă să curgă apă fără nici un folos și fără să se gîndeas- că cîtă energie electrică se consumă pentru aducerea apei în front.
Acționînd în sensul con
vingerii oamenilor de ne
cesitatea folosirii raționale 
a apei, vom acționa cu 
toții pentru reducerea 
consumului de energie. In subteranul minei Vulcan, pentru transportul 
cărbunelui pe orizontală 
se folosesc în prezent zil
nic 27 de locomotive Die
sel, care funcționează în fiecare schimb. Avem pre

văzute 21 de ore de func
ționare pentru fiecare lo
comotivă, în parte. Exis- tînd posibilități multiple pentru oprirea în anumite perioade a locomotivelor, de exemplu atunci cînd se așteaptă la încărcare și nu există cărbune în roluri, se poate reduce timpul de funcționare pentru fiecare locomotivă cu cel puțin o oră. La o tura
ție medie, se consumă '3 
litri de motorină pe oră. 
Nefuncționind o oră pe zi, 
se pot obține pe întregul 
parc intr-o lună, economii 
care se ridică Ia 2106 litri 
de motorină.Sectoarele în care putem acționa sînt multe. Analizînd temeinic fiecare situație în parte, putem descoperi ușor pîrghi- ile asupra cărora să acționăm eficient, adueîndu- ne contribuția la efortul întregului popor pentru gospodărirea cu chibzuință a potențialului . energetic, îndeplinind sarcinile pe care proiectul Programului — directivă Ie trasează cu claritate.

Ing. Nicolae RADU, 
director adjunct 

electromecanic I.M. Vulcan
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SERBĂRILE PARÎNGULUI
Manifestare educativa complexă, 

în^tmosfera reconfortantă a muntelui

Va-at-re- loc
Pentru platoul pecare se află cabana Rusu a fost locul de atracțiepentru un mare număr de oameni ai muncii din lea Jiului : aici, în mosfera proaspătă și confortantă, au avut„Serbările Parîngului", manifestare culturală, in accepțiunea completă a termenului, care și-a luat denumirea de la masivul muntos ce contempla, parcă, duminică, furnicarul de oameni veniți în a- ceastă zonă. La a doua sa ediție, festivalul „Serbările Parîngului", organizat de Consiliul municipal de educație politică și cultură socialistă, este o acțiune originală și populară, destinată petrecerii timpului liber într-un mod stimulativ, preocupare che și constantă 

și instituțiilor din municipiu, pinarea Zilei sărbătoare amuncii din Valea „Serbările Parîngului"
ve- a forurilor culturale Tn întîm- minerului, oamenilor Jiului, se integrează în ciclul de manifestări educative, cultu- ral-artistice, evocînd și împlinirea a 50 de ani de eroicele lupte revolu- “jfcnare ale minerilor din sS&ust 1929, cinstind munca rodnică a minerilor în aceste zile cînd poporul nostru se pregătește să a-

LEGĂMÎNTSîmbătă, la compania de pompieri din Petroșani a avut loc depunerea jurămîntului militar de către cel contigent. La festivitate au participat tanți ai organelor locale de partid și de stat, ai gărzilor patriotice, tașamentelor de tire a tineretului tru apărarea patriei și pionierilor. Depunînd jurămîntul, tinerii militari s-au angajat să-și perfecționeze continuu pregătirea lor politică și i profesională pentru a pu- f tea fi gata orieînd să a- i pere cuceririle revoluți-

niverseze 35 de ani de la eliberarea patriei de dominația fascistă.— Este o acțiune moașă, ne mărturisea colae Oprea, miner, șef de brigadă la I.M. Bărbăteni, un binevenit prilej să ne petrecem timpul liber altfel ca de obicei, îndemnîn- du-ne și la practicarea turismului. Este o dovadă a atenției ce ni se acordă nouă, minerilor, motiv care să în 23 să-mi depășesc planul 200 tone cărbune.Intre timp, pe amenajată lingă formațiile artistice neau un foarte divers program muzical, urmărit de un public numeros. Sonoritățile puternice și pline de dinamism ale fanfarelor din Valea Jiului — în plină ascensiune interpretativă, formația reprezentativă a minerilor a avut 
o foarte bună evoluție în actuala ediție a Festivalului național „Cîntarea României" — au deschis „Serbările Parîngului" care au coincis cu „Ziua brigadierului" din întreprinderile miniere ale municipiului. Pînă tîrziu, după- amiază, participanții au urmărit un bogat spectacol

subfru-Ni-

pe mine mă îndeamnă muncesc și mai bine: cinstea sărbătorii de la August m-am angajat euestrada cabană, susți-

în care au alternat muzi- > ea populară (ansamblul folcloric „Mîndra" al Văii Jiului) cu cea ușoară, manifestarea încheindu-se seara cu un program mu- zical-distractiv pentru tineret.O astfel de manifestare nu se limitează doar la spectacolul muzical-artis- tic (plăcut, de altfel), la aspectul comercial (necesar și foarte bine < de I.C.S.A.-A.P. șani) sau la transport re a funcționat bine), ea ce-i dă - farmec și ginalitate este cadrul tural montan, drumeția pe cărările muntelui. Despre toate acestea au cuvinte de Divriceanu, che și Ion brigadă la Ion Rățulescu, comitetului de partid de la I.M. Paroșeni, Dumitru Făiniș, președintele comitetului sindical de la I.M. Lupeni, Dumitru Dărabă, Kalman Geza, Ilie Filiche, Fazakaș Ferencz de la I.M. Paroșeni și mulți, alți participanți.La a doua ediție aPe să

coordonat . Petro- (ca- ce- ori- na-
spus laudă loan Gri gore Costa- Rotaru, șefi de mina Lupeni, secretarul

mulți

i 
i

s

e
fi
fi

fi

mai tînărreprezen-
de- pregă- pen-

t

I
I

O acțiune de muncă patriotică de mare folos pentru cantina minei Lupeni au desfășurat vineri după-amiază peste 40 de femei din cadrul relor X, XIX, XIII ale întreprinderii, nea a fost inițiată misia de femei, mereu a- tentă la solicitările comitetului de cantină și promptă în sprijinul solicitat pentru îmbunătăți-

sectoa- și XIV Acțiu- de co~

onare ale poporului muncitor, patria socialistă. Momentul solemn, desfășurat în atmosfera de puternic entuziasm cu care poporul nostru în- ; tîmpină cea de-a 35-a a- j niversare a eliberării patriei de sub dominația fascistă și Congresul al XII-lea al P.C.R., a prilejuit afirmarea hotărî- rii tinerilor ostași de a păstra tradiția companiei, formațiune care a obținut 10 ani consecutiv diploma de subunitate fruntașă.
Plut. maj. Ioan JITEA, 

compania de pompiert 
Petroșani

rea servirii minerilor cu | masa caldă acordată gratuit înaintea șutului. (I.M.)
★In holul de la intrarea noii fabrici de confecții din Vulcan, unul din obiectivele industriei ușoare construite în municipiul nostru a fost amenajată o semnificativă expoziție. Aici sînt prezentate actualele produse ale fabricii, precum și cîteva sortimente noi ce urmează sa intre în procesul de pioducție. (C.D.)

I
I
I
I
I

timpul capricios rajat, probabil, care ar fi dorit, cipe), „Serbările lui" continuă să nifestare de atractivă, bine aflată . într-un firesc ces de perfecționare, punzînd în totalitate pului propus, acela fi un mijloc destinat trecerii timpului liber al minerilor, al tuturor menilor muncii.
T. SPATARU

(deși descu- mulți parti-Parîngu- fie o ma- anvergură, concepută;pro- răs-sco- de a pe-oa-

Duminică dimineața, pe stadionul Jiul, suporterii divizionarei A din localitate au avut prilejul ' să Urmărească evoluția propriilor favoriți în compania valoroasei î mureșene’, A.S.A. din Tîrgu Mureș a elevii antrenorului și Tonca să facă o i ție generală severă, edificatoare. A fost, tru Cavai și colegii o veritabilă probă a tențelor actuale a unei rhații aflate, sperăm, pragul relansării. Rezultatul întîlnirii (4—3), cu multele goluri marcate, dar și multe primite pe propriul teren, pot fi capitolele asupra căroratrebuie să insiste conducerea tehnică a Jiului în preajma primului examen oficial al sezonului.înaintarea, compartiment deficitar și în unele jocuri de verificare, și-a regăsit apetitul pentru un joc combinativ și eficient. Verva lui Bucurescu, creșterea valorică a lui Iancu și sporirea cotelor de ambiții la Sălăjan lasă să se întrevadă posibilitățile reale ale unui subansam- blu sudat și, bineînțeles, mai îndrăzneț, cu valențe ce se cer etalate în evoluțiile viitoare. Mușat. extremă de certă valoare, își caută locul în formație. Nici Stana nu este departe de această postură, locul terenului poate veni compartimentul

formații Echipa i obligat Oaidă repeti- dar pen- săi, po- for- în

Mij- de- de

minerilor. Varga, și Stoica pot 'face temporară *■'. t ' în pregătirile pentru mondialele universitare de pe înaltele platouri mexicane. Mai ieri, linia forte a e- chipei, linia defensivă, pune pe gînduri pe toți a- cei care vor binele acestei echipe.Revenind la partida de duminică, plăcută pentru ambiția etalată de cele două combatante, dar și prin spectacolul sportiv oferit, trebuie să notăm în ordine și autorii golurilor : la numai 7 minute după primul fluier al arbitrului Andrei Stocker, Both II centrează și Fanici deschide scorul amendînd o primă ezitare a defensivei petroșănene. Bucurescu restabilește egalitatea la capătul unei curse spectaculoase facilitate de ne- semnalizarea unei clare poziții de ofsaid de către „tușier". Stoica stabilește scorul primei reprize la 2—1, înscriind cel mai frumos gol al meciului : șut bombă de la circa 30 de metri, balonul oprindu-se. „în vinclu".In minutele 49 și 50 gazdele înscriu prin Iancu și Ciupitu — ultimul din lovitură de la 11 metri, a- cordată ca urmare a faultului comis de Pîslaru asupra „vîrfului" gazdelor. Both II reduce handicapul (la 4—2), iar Hainal, cu nouă minute înainte de final, înscrie din nou. Ca-

vai (Moise), Rusu (Bedii), 
Bădin (Rusu), Ciupitu, Pe
tre Grigore, Stoica, Varga, 
Răutu (Mușat), Sălăjan 
(Stana), Iancu, Bucures- 
cu — iată formația căreia antrenorii echipei Jiul trebuie să îi aducă ultimele finisări în preajma primei confruntări oficiale a sezonului, aceea cu Sportul studențesc, duminică Ia Petroșani. (N.L.).
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Victorie neconcludentă
MINERUL VULCAN — 

UNIREA ALBA IULIA 
1—0 (0—0). Am asistat, împreună cu cîteva de spectatori la o ' nire de verificare în ambele combatante făcut o demonstrație fotbal anost, fără perspectivă. ' Ne-am fi așteptat ca echipa oaspeților, nou promovată în divizia secundă, să intre în teren cu dorința practicării unui joc de calitate. Dar n-a fost așa: Elevii lui Teo- dorescu un fel zele de a fi o „subțire".Cam același poate spune și nerul Vulcan, la gazde jucători obosiți, lipsiți de orientare în te-

sute întîl- care au ■ de

n-au arătat nici de claritate în fa- joc, s-au dovedit echipă destul delucrudespreAm văzutseMi-

ren, fără angajament fizic, iar puținele ocazii a- vute au ’fost irosite copilărește de înaintașii Bălan și, în special, Stoenescu. Primele 40 de minute s-a jucat stil „na-ți-o ție, dă- mi-o mie", pentru ca apoi singurul jucător mai clarvăzător, ZIate, să ia .o acțiune pe cont propriu, dar ; șutul său să întîlnească bara. In replică, oaspeții inițiază un . atac prelungit și fundașul Greu de pe linia porții, pauză, chiar dacă operate unele schimbări în ambele formații, întîl- nirea are același aspect. Spre finalul partidei ZIate aduce bucuria tribune, printr-un frumos gol.

scoateDupă sînt
tot în

Al. CORVIN

Handbaliștii își exprimă intenția

Fromovarea în prima divizieIată că nu numai în fotbal se fac preparative pentru campionat, ci și în sport frumos și iubit spectatori Chiar dacă nti mai este el de A, < handbalul continuă să ră- mînă în centrul atenției i multor suporteri,- iar pentru a afla care este situația Ia zi cu singura repre- .. zentantă a handbalului de performanță din Valea Jiului, respectiv „Uti- lajul-Știința", ne-am a- dresat ing. Nicolae Lohonț, președintele asociației.
— Cu ce ginduri aștep

tați noul campionat ?— Aș vrea să informez suporterii echipei noastre, că locul 4 ocupat în divizia secundă a campionatului trecut, nu ne mulțu

mește. Dorim și avem toate condițiile create pentru a reveni în prima divizie.serioasenoulacest Pornim la drum cu un lot de handbalul. format din 16 jucători, a- vînd la „timonă" cuplul tinerilor antrenori Mileti ca acum cîțiva ani ȘÎ Polifitonie, profesoru-‘ - - “I_ lui Ceâcu .. aprobîndu-i-secererea' de a se retrage.
— Numai antrenorii 

constituie noutate ?— Avem' noutăți și in lot. De fapt, avem reveniri în echipă: Cimpeanu, Kiss și Mioneci, care se alătură vechii garnituri din . care tac parte, printre alții, Vesa, Pali, Tureschi, Kurta, Urigureanu,’ Krai- bic și alții, în majoritatea lor născuți și crescuți in Valea Jiului.
— Nu l-ați 

mul de bază 
Gliga. Ce-i cu

numit pe o- 
al echipei, 
el ?

I

i

t

î

— Gliga a absolvit Institui de mine și a fost repartizat în județul Gorj. Situația lui este încă incertă. La pregătirile echipei, care au început la 15 iulie, nu s-a prezentat. V-aș ruga să mai notați ca noutate în lot legitimarea tinărului Naghi, de la clubul sportiv școlar, doar 17 ani, și e talentat; în prezent pregătește împreunătul național de juniori.
— Apropo de pregătiri, 

cum decurg ?— Ne declarăm mulțumiți de noua conducere tehnică. Zilnic au loc cite două antrenamente, tul punîndu-se pe tirea fizică și tehnică, zilele de 6 și 7 august, la București, are loc testarea tehnică a jucătorilor, după care pregăti-

Are foarte se cu lo-
accen- pregă-In

i „Cupa Minerul*
1 a f ost ciștigatâ

de echipa 
din UricaniLa tradiționala petiție de fotbal vată sportivilor timați, dotată cu Minerul", au participat 16 echipe din unitățile miniere lui.După citirilor na la a reprezentativele rilor din Uricani și Pe- trila Și s-a încheiat cu scorul de 4—3 în favoarea celor din Uricani. începutul meciului a- parțirte echipei din Pe- trila care a abordat meciul cu multă dîrze- nie, cînd a și înscris2 goluri, prin Gheorghe Chițu. Treptat, rii din Uricani cîrma partidei, să egaleze și să ducerea prin înscrise de Incze, Goșa și Filipaș. După pauză, meciul se echilibrează din nou, dar cei care înscriu sînt tot jucătorii din Uricani, echipa din Petrila nemaiputînd face altceva decît să reducă din handicap și astfel partida se încheie cu victoria meritată ă celor din Uricani.

com- rezer- nelegî- „Cupa
din Valea Jiu-

5

Ș

2

5:disputarea me- preliminare, fi- 5 avut loc între ; mine- î

jucăto- trec la reușind ia con- golurile

Cupa „23 August*La startul acestei competiții, rezervată tot jucătorilor s-au înscris sistemul de joc fiind eliminatoriu. Iată zultatele etapei din august a.c. : Comerț Centrul militar 3—0,C.M.V.J. — I.C.M.M. 0—3, I.R.I.U.M.P. —I.U.M.P. 2—5.
Staicu BALOI

nelegitimați
8 echipe,celre-
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rile continuă acasă, vizînd, în principal , omogenizarea echipei prin perfectarea unor întîlniri de verificare cu adversari care, încă n-au fost stabiliți.
— Dar, în ceea ce pri

vește baza materială ?— Pe lîngă sprijinul permanent pe care-1 primim din partea conducerii I.U.M.P., a comitetului sindicatului, ne bazăm în continuare pe aportul școlii sportive, al Institului de mine și al consiliului municipal de e- ducație fizică și sport. Intenționăm, de asemenea, să punem în vînzare, pentru suporterii noștri, signe și fanionul ției. Vă spuneam și început, că avem optime de pregătire, nu ne rămîne decît duim ca prin să mult 
Și din 1 rea i

in- asocia- 
la condițiisă ne stră- jocul prestat, dezideratul de suporterii handbalului— promovaîmplinimi așteptatiubitoriiPetroșani în prima divizie.

Corvin ALEXE
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Nicolae
Vizita de lucru a tovarășului

Ceaușescu pe șantierul canalului
Dunăre-Marea Neagră

(Urmare din pag. ficonomic. cu atit mai mult 
in condițiile actualei crize 
energetice mondiale.

In contextul acestor dis
cuții pe tema folosirii in 
lucrările de construcții de 
canale a unor utilaje de 
mare capacitate și cu ran
dament sporit, i se prezin
tă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu o serie de ma
șini și agregate realizate 
de industria noastră cons
tructoare de mașini, sau 
din import, între care au- 
toincărvâtoare, buldozere, 
excavatoare hidraulice e- 
chipate cu greifcre. Cu a- 
cest prilej sint comparate 
caracteristicile tehnice ale 
fiecăreia dintre aceste ma
șini. Tovarășul 
Ceaușescu cere 
rului Industriei 
ții lor de 
insiste in 
în 
nuă

Nicolae
Ministe- 

Conștruc- 
Mașini să 

continuare 
perfecționarea conti- 

a actualei game de mașini grele pentru șan-

tierele de construcții, fn- dicînd în mod special ca uzinele „Progresul" din Brăila să realizeze dragline de mare capacitate, cu cupa de 8 mc și cu brațul de 36—40 metri lungime care se dovedesc cele mai eficiente în construcția de canale.în încheierea vizitei la acest punct de lucru ai șantierului, tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă con
ducerii Centralei canalu
lui, tuturor factorilor de răspundere care colaborează la realizarea acestui o- biectiv economic să intensifice în continuare ritmul de lucru, să urmărească în permanență folosirea cu maximum de eficiență a tuturor utilajelor din dotarea tehnică a șantierului. Constructorii din acest sector îl asigură pe secretarul general al partidului că vor fi mobilizate toate forțele și energiile de care dispun pentru a înfăptui în

cete ma* bune cdnctîțîî «P ceste noi și mari sarcini de răspundere ce le-au fost încredințate.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat s-au îndreptat apoi spre kilometru] 60 al canalului, unde a fost montată o bandă — magistrală transportoare în lungime de 5,7 km pentru e- vacuarea pămintuluj excavat din albia canalului pînă la malul mării, unde este depus pe platforma viitorului port Constanța Sud — Agigea.în timpul vizitei precedente, din luna iulie, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut să se găsească soluții ca pământul excavat să fie pus direct pe bandă, așa cum se procedează la minele de bunelul.După 24 tructorii șicanal, beneficiind de spri-
extracție a căr-de zile, cons- montorii de pe

Sinul nemijlocit al colectivului de oameni ai muncii de la Combinatul minier Oltenia,, care au adus aici la malul mării bogata experiență câștigată la Rovi- nari, raportează îndeplinirea cu succes a sarcinii trasate de tovarășul Nicolae Ceaușescu: proiectareași montarea a două benzi transportoare secundare transversale, care fac joncțiune cu banda magistrală, înlocuind total operațiunile efectuate pînă acum cu autobasculantele, pe acest sector.Tovarășii Vasile Patili- neț, ministrul minelor, petrolului și geologiei și Ion Baicu, prezintă tovarășului . Nicolae Ceaușescu caracteristicile, parametrii tehnici și de eficiență economică a acestor două benzi transportoare secundare.Apreciind modul în care au fost îndeplinite indicațiile privind înlocuirea to- . tală — în acest sector —

M transportului pămîntului cu autobasculante prin benzi transportoare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut ministerelor care colaborează la realizarea canalului și îndeosebi torului i n d u s t Construcțiilor de șini, să realizeze

FILME

Vizita ana delegații de activiști ai P.C.R. în U.R.S.S
MOSCOVA 6 — Corespondentul Agerpres, Mihai Coruț, transmite : între 30 iulie și 6 august, o delegație de activiști ai Partidului Comunist Român, condusă de Ion Cîrcei, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Prahova al P.C.R., a făcut o vizită pentru experiență în vietică.Delegația a biri la C.C. la ministere, cercetare, întreprinderi din Moscova și R.S.S.A. Bașkiră, luînd cunoștință de activitatea organelor și organi-

schimb de Uniunea So-avut convor- al P.C.U.S., institute de

zațiilor de partid din industria petrolului și gazelor.La încheierea vizitei, delegați a fost primită de K.V. Rusakov, secretar al • C.C. al P.C.U.S. Cu acest prilej, a fost subliniată importanța întîlnirilor dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Leonid Ilici Brej- nev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.SS., și s-a evocat înmînarea recentă a Ordinului „Lenin" tova-

rășului Nicolae Ceaușescu, ca o nouă mărturie a a- precierii contribuției secretarului general al partidului nostru la dezvoltarea prieteniei și colaborării româno-sovietîce, o dovadă a sentimentelor de stimă ce le nutresc reciproc poporul român și popoarele Uniunii Sovietice.
ZECI DE MII DE MILI- 

TANȚI PENTRU PACE, împotriva armelor nucleare și a războiului au participat, duminică, la demonstrații, marșuri și mitinguri în Statele Unite, în amintirea celei de-a 34-a aniver-
Agendă energetică internațională

Industria minieră 
Polonia

VARȘOVIA 6 (Agerpres). După Silezia superioară și cea inferioară, voievodatul Lublin devine al treilea bazin carbonifer al Poloniei, relatează agența PAP. Au trecut patru ani de la hotărîrea C.C. al P.M.U.P. privind construirea primei mine experimentale de cărbune în această parte a țării și, la ora actuală, se construiește deja a doua mină.Prima mină din Lublin va începe să producă în 1980, capacitatea ei. proiectată fiind de peste 3,5 milioane tone pe an.In cursul următorilor 15 ani, pe teritoriul voievodatului Lublih, precum și pe cel al voievodatului Chelm se vor amenaja ’15 întreprinderi miniere, care vor asigura o producție de 6,8 milioane tone, în 1985, circa 16 milioane tone 
1990.
Prospecțiuni de petrol 

în Turcia
ANKARA 6 (Agerpres). Ministrul turc al energiei și resurselor naturale. De niz Baykal, a făcut cunoscut, în cursul unei confe cințe de presă, că, pentru 

prima dată se vor efectua prospecțiuni de petrol la adîncimea de 5000 metri.

în

Și 
în

Minis- r i e i Ma- utila-je, în special excavatoare, capabile să asigure un ritm mai accelerat de e- xecuție a lucrărilor.Conducerea Centralei Canalului Dunăre — Marea Neagră, toți ceilalți factori care participă la executarea unei asemenea lucrări de mare complexitate l-au asigurat la plecare, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu că vor îndeplini în mod e- xemplar sarcinile ce le sînt încredințate, că vor cinsti prin noi succese marile evenimente politice a- le acestui ah : aniversarea a 35 de ani de la eliberarea patriei și Congresul al XII-lea al partidului.
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iembrie: Acțiunea senal ; Republica: Cînd alături e un bărbat ; Unirea ; Explozie în Marea Egee.

PETRILA : Dansultobelor, seriile I-II.
LONEA : Omul care nu trebuie să-1 tăm.
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Compania de petrol a Turciei — a precizat ministrul — va coopera cu o firmă suedeză in prospectarea petrolului în Golful Iskenderum și, dacă petrolul de acolo se va dovedi abundent, în .cîțivaproducția de țiței a țărrî va spori considerabil.El a menționat cest an, volumul extras a sporit.
Nouă metodă pentru 

utilizarea 
energiei solare

CANBERRA 6 (Agerpres). Un grup de cercetători de la Universitatea Națională Australiană din Canberra au elaborat o nouă metodă pentru utilizarea eftergiei solare, ca sursă de obținere a electricității. Metoda are la bază proprietatea amoniacului de a se descompune relativ ușor în hidrogen și a- zot, proces care se realizează cu ajutorul căldurii obținute intr-un colector de energie solară, controlat de un computer, ce asigură orientarea oglinzilor în funcție de deplasarea astrului pe bolta cerească. Reacția inversă, de combinare, degajează căldură, care poate, la rîndul ei,să pună în mișeâre un generator de energie electrică.

Reducerea dependen
ței de importurile de 

petrol în Japonia
TOKIO 6 (Agerpres). Japonia va încerca să-și reducă dependența de importurile de petrol din străinătate, care, în prezent, asigură 75 la sută din totalul nevoilor sale de e- ■ nergie, coborîndu-se pînă la nivelul de 62 la sută în anul fiscal 1985/1986, se arată în proiectul planului de dezvoltare economică și socială pe termen mediu, dat publicității de Agenția de planificare economică din Japonia.
In anul fiscal 1985—1986, 

nevoile energetice ale 
poniei vor echivala cu 
milioane kilolitri țiței, 
parte din acestea vor 
asigurate prin importarea 
a 365 milioane kilolitri ți
ței, iar restul va fi acope
rit cu 10 milioane kilolitri pe
trol extras din zăcăminte pro
prii și resurse alternative 
de energie, ca electricitatea 
produsă în hidrocentrale, 
cărbune și energie nuclea
ră totalizînd 210 milioane 
kilolitri. In mod concret, 
cărbunele va acoperi echi
valentul a 10 milioane 
lolitri, gazele naturale 
chefiate — 5 milioane 
lolitri, hidrocentralele, 
nergia geotermică și sola
ră — alte 5 milioane kilo
litri.
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Incidente în capitala Afganistanului
KABUL 6 (Agerpres). O declarație a guvernului afgan anunță că un grup de elemente contrarevoluționare venite din străinătate și ajutate de reacțiunea locală a încercat să provoace dezordini în orașul Kabul, capitala Afganistanu

lui. Declarația precizează 
că unități ale serviciilor 
de securitate și ale arma-

tei afgane au zdrobit a- ceastă tentativă și au restabilit liniștea la puțină vreme după izbucnirea dezordinilor.Postul de radio Kabul a anunțat că, deși situația din capitală a revenit la normal, totuși au fost in
troduse unele- interdicții 
de circulație pe timpul nopții.
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sări a bombardării Hiro- shimei. Manifestanții au cerut interzicerea imediată a armamentului nuclear, măsuri concrete pentru realizarea dezarmării generale si complete.
LA GEORGETOWNînceput lucrările celui de-al XX-lea Congres al Partidului Progresist din Republica tă Guyana. La ticipă delegați regiunile țării, oaspeți de peste hotare.

REPREZENTANȚII GRU
PĂRILOR DIN CIAD aflate în conElict au acceptat propunerea sudane-

PopularCooperatis- lucrări par- din toate precum și

ză de a participa Ia o conferință privind reconcilierea — informează agenția sudaneză de știri. Reuniunea urmează să aibă loc în Lagos, cu începere de la 13 august.
CITEVA MILIOANE DE 

PERSOANE sînt afectate de inundațiile care s-au abătut asupra unor întinse regiuni din partea nordică a Indiei, a anunțat a- genția Press Trust of India. Agenția a precizat că o suprafață de 4 800 km pă- trați de terenuri agricole se află sub apele ieșite din matca rîurilor ca urmare a ploilor musonice. Inundațiile au provocat victime omenești precum și moartea a peste 200 000 de animale. Cele mai afectate sînt statele Gujarat, Maharashtra și Uttar Pradesh.
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tica.Muzică populară.Film serial: „Cal
varul". Reluarea episodului 7. Telex.Telex.Cenaclul literar al elevilor.Almanah resc.Din țările liste : R.P. ră.Podiumul laurea- ților.
Un pămînt numit 
România — Ver
suri în lectura au
torilor.
In zăvoiul înver
zit — melodii populare.Revista social-po- litică TV.1001 de seri. Telejurnal.Temelii istoria
(I).Ritmuri coregrafice.Seară de teatru: 
Fiul luptătorului, de Horia Lovines- cu.Telejurnal.

pionie-socia-
Unga-

pentru prezentă muzical-

liceul industrial nr. Z lupeni 
convoacă la sediul liceului toți elevii, inclu
siv cei admiși in clasa a IX-a, in ziua de 9 
august 1979, ora 9.

Liceul de 
fizică

matematică
Petroșani

A N UN{Ă

Toți devii, de pe raza municipiului, din 
profilul informatică și sanitar să fie prezenți 
la școală în ziua de 9 august, ora 10.
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Mica publicitate
MULȚUMESC medici

lor Mihai Farcaș, lanoș 
Doroczi, Lorand Kiss, a- 
sistentirluî Mi-tcca Păun și 
surorilor de la secția chi
rurgie, care prin grija și 
probitatea profesională de 
care au dat dovadă, mî-au 
salvat viața. Timiș Gergeri 
(6*2)

IOSIF CSAKANYI, din 
Petroșani, mulțumesc doc
torului Radu V. Radu pentru grija deosebită cu care m-a tratat în timpul spitalizării. (647)

PIERDUT diplomă de 
absolvire a Școlii profesio
nale Lupeni —• 1967, pe 
numele Caracaleanu Ilie. 
Se declară aulă. (645)

PIERDUT carnet stu
dent pe numele Icfiim Iulian, eliberat de Institu
tul de mine Petroșani. Se 
declară nul. (646)
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