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afirmare pregnantă a înaltelor 

virtuți muncitorești, a creativității 
tehnice și inițiativelor minerești 
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Spectacol 
omagial

Tovarășul Nicolae Ceaușescu va face 
o vizită oficială de prietenie în Siria

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, va efectua, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, o vizită oficială de prietenie în Re
publica Arabă Siriană, la invitația secretarului ge
neral al Partidului Bass Arab Socialist, președinte
le Republicii Arabe Siriene, Hafez Al Assad, și a 
doamnei Anisse Al Assad, în a doua decadă a lunii 
august a.c.

Astăzi, la posturile noastre j
de radio și televiziune I

Astăzi în juru] orei 12,30 posturile de radio și t 
televiziune vor transmite direct de la Rovinari, marea | 
adunare populară organizată cu prilejul vizitei de j 
lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, președintele Re- . 
publicii Socialiste România, în județul Gorj. I

//7 intîmpinarea celei de-a 35-a
aniversări a eliberării patriei

de sub dominația fascistă
-i

Constructorii 
laj minier 
raportează în 
măreței sărbători de la 
23 August și a Congre
sului al XII-lea 
partidului, 
sporuri de 
In perioada 
scurs din 
indicatorul 
netă a fost 
proporție de 101,7 
sută, 
muncii în proporție de 
101,4 la sută. Prin spe
cificul activității
I.U.M.P. trebuie să a- 
sigure și piesele de 
schimb necesare pentru 
mașinile și utilajele din 
dotarea întreprinderi
lor miniere din Vale. La

de uti- 
Petroșani 

cinstea

al 
însemnate 
producție, 

care s-a 
acest an, 

producție 
realizat în 

la 
productivitatea

Roadele mecanizării
De la punerea în func

țiune — la sfîrșitul lunii 
iunie — a complexului 
mecanizat de la sectorul 
VII al minei Vulcan, bri
gada condusă de Cons
tantin Popa a. extras a- 
proape 8 000 tone de căr
bune. In această lună, 
prin sporirea producti
vității muncii, în me
die cu 500 kg/post (au 
lost zile cind producti
vitatea planificată s-a 
depășit cu 2 000 kg/post), 
brigada a extras peste 
sarcinile planificate 500

tone, aducîndu-și în fe
lul acesta o contribuție 
hotăritoare la realizări
le sectorului — planul pe 
sector fiind realizat în 
proporție de 108,8 la su
tă.

Ceea ce trebuie remar
cat în mod deosebit es
te faptul că minerii 
duși de Constantin 
pa și-au însușit o 
mi eră tehnică în 
și folosesc cu succes 
tît utilajul cit și noua 
tehnologie de lucrii — 
exploatarea în avans.

con- 
Po- 

pre- 
Vale 

a-

Astăzi, la ora 18, 
sala Casei de cultură 
din Petroșani va avea 
loc un spectacol omagial 
organizat de 
municipal 
politică și cultură 
cialistă cu 
niversării 
de la eroicele lupte 
voluționare ale mine
rilor din Lupeni în .au
gust 1929. In spectacol! 
vor fi prezente formații j 
artistice din Valea Jiului și: 
din județul Hunedoara, re- • 
prezentative pentru 
voluția activității 
tural-artistice de ; 
tori în Festivalul 
ționai „Cîntărea Româ- 
niei“.

Spectacolul va fi pre
zentat, pe aceeași sce
nă, și mîine (ora 18).

Consiliul 
de educație

prilejui 
a 50 de

I

In cartierele Petroșaniului se înalță noi verticale.

i e- 
cul- 

ama- 
na-

fiE-EHERCtA
Angajare fermă în bătălia pentru

REDUCEREA CONSUMULUI 
DE ENERGIE ELECTRICA

Constructorii 
de mașini 
raportează

a 
s

Brigada condusă de Florin Șerban de la I.M. Vul
can a realizat un plus de peste 850 tone, 
ceputuj anului.

In clișeul nostru, șeful de schimb 
Durnea cu ortacii.

de la în-

Constantin

Foto : I. LICIU

Colectivul minei Dîlja 
a trecut la soluționarea 
operativă a problemelor 
de care depinde obținerea 
de importante economii 
la energie electrică și 
combustibil. Pe ansamblul 
întreprinderii am 
ficat noi resurse șl 
trecut imediat la
tuirea măsurilor care con-

identi- 
ani 

înfăp-

acest indicator 
se de schimb 
înregistrat în cele șap
te luni ale anului o de
pășire de 6,4 la sută. 
Însemnate depășiri de 
plan s-au obținut și la 
indicatorii 
globală și 
marfă.

In aceste 
tructorii 
pregătit 
livrate 
miniere 
S.M.S., 1 
și o combină' de 
laj C.A. 2. 
utilaje la timp și 
bună calitate, construc
torii de utilaj sprijină 
minerii în activitatea 
de extracție a cărbune
lui.

Semnificativ este 
asemenea faptul că 
prima parte a anului 
oamenii muncii de aici 
au economisit 240 tone 
metal, au redus cheltu
ielile materiale cu 2 
lei la 1000 lei producție 
marfă, ridicînd valoa
rea economiilor de com
bustibil și energie elec
trică la peste 300 000 
Iei. La asemenea rea
lizări oamenii muncii 
de la I. U. M. P. 
sînt hotărîți să adauge 
noi succese in muncă.

zile cons- 
i de utilaj au

pentru a f«
întreprinderilor 
un complex 

un transportor 
aba- 

Furnizînd 
de

producție 
producție

MINERII-S OAMENI DE CUVINT" !

âuc la utilizarea cu ma
ximă eficiență a fiecărui 
kilowatt-oră, a fiecărui li
tru de combustibil. In a- 
cest scop, s-a întocmit un 
program riguros de func
ționare a compresoarelor. 
In zilele de lucru, 
schimburi, cînd < 
tea la fronturile de 
scade în intensitate, 
funcționa un număr

. mitat de compresoare. 
Duminicile se opresc cinci 
compresoare în schimbu
rile II și III. Oprind cinci 
compresoare timp de o 
oră pe zi se economisesc 
1500 kWh energie electri
că, lunar economiile ri- 
dicîndu-se la 37 500 kWh.

Avînd o rețea întinsă de 
aer comprimat, am înce
put etanșarea. conductelor. 
Desfășurăm în prezent o- 
perațiuni de schimbare a 
conductelor de aer com
primat în zona puțului orb 
nr. 2.

In lumina prevederilor 
econo- 

a 
de 
în

, între 
activita- 

lucru 
vor 
li

nei mai bune gospodăriri 
a energiei electrice în 
toate sectoarele de activi
tate ale întreprinderii, 
vom valorifica și posibi
litățile existente la supra
față. La mașinile-unelte 
din atelierul mecanic am 
pus la punct iluminatul 
local. Pentru îmbunătăți
rea randamentelor 
ce, ș-au înlocuit 
tele de transport a 
tului termic și s-a 
zuit instalația de 
port a apei calde de 
ie. S-a realizat un 
de cuplare automată

| Ce simfonie-

M Ț"
s-a muncii mai deplină

Și ce cuvinte mari se mai pot spune 
Despre cei care-n subteran de mină 
Scriu poezia muncii

in bulgări de cărbune ?
Ce-nseamnă cind acolo,

departe de soare 
In miez de munte, într-un efort firesc 
Curg, rînd pe rînd, picuri de sudoare 
Ce sub bărbie li se logodesc ?

Și nu de-acqm, ci de întotdeauna ; 
Și nu oricum, ci-n încleștare dură 
Din întuneric ei răpesc lumina 
Și sufletului omenesc îi dau căldură . 
Sînt oameni de cuvînt (

cei care din pămînt 
Scot la lumina zilei primăveri 
„Minerii-s oameni de cuvînt“ ! 
Spunea cel mai ales dintre mineri.

Mircea BUJORESCU

Decretului privind 
misirea de energie și 
Programului-directivă 
cercetare și dezvoltare 
domeniul energiei și orien
tările principale pînă în 
anul 2 000, am început să 
lichidăm unele situații a- 
nacronice, determinate de 
unele utilaje care prin 
construcția lor necesitau 
un consum mare de ener
gie electț-ică. Schimbind 
șase ventilatoare pneu
matice, cu diametrul de 
400 mm, pentru care ali
mentarea cu aer compri
mat într-o singură oră ne
cesita aproximativ 
kWh, cu ventilatoare elec- 
tropneumatice de 2,2 kW, 
consumul de energie 
trică s-a redus la 
kWh, deci numai 
oră o economie de 
proape 147 kWh.

In scopul asigurării u-

150

elec-
13)2 

într-o
a-

termi- 
conduc- 

agen- 
revi- 

trans- 
la ba- 
sistem 

a 
ventilatoarelor -de la ba
ia minerilor, astfel incit 
atunci cînd temperatura 
aburului în registru atin
ge 100°C cuplează, iar 
cînd scade sub această va
loare, decuplează. Evi- 
tîndu-se funcționarea în 
gol se evită risipa de e- 
nergie electrică, ce poate 
fi folosită în scopuri pro
ductive.

Pentru ridicarea efici
enței muncii în sabt”ran. 
la orizontul 350, 
II avem prevăzută 
rea în funcțiune a 
flux de transport,, 
va înlocui trei locomoti
ve Diesel care consumă 
zilnic 200 1 de motorină. 
Orientăm astfel lucrările 
miniere îneît să utilizăm 
un număr minim de trans
portoare, și.să evităm un 
consum suplimentar de e- 
nergie electrică. Analizînd 
profund, cu înaltă răspun
dere, toate căile pe care 
putem acționa, în scopul 
obținerii de economii 
energie și 
contribuim 
consumului, la folosirea e- 
ficientă a energiei electri
ce.

btorui 
pune 

unut 
care

de
combustibil, 

la reducerea

Iosif GDNCZI, 
inginer sef electromecanic 

I.M Dîlja
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lucrările 
amena- 

a 
came- 
întret- 

pentru 
utilajelor 

pentru ul- 
evacuarea

nume : 
Franr
Popa,

Ilie

Prima zi de activitate 
a început cu mult entu
ziasm. După ce s-au e- 
fectuat toate 
pregătitoare
jarea abatajului și 
preabatajului, a 
reî de montaj, a 
gului traseu 
transportul 
s-a dat ordin 
tima pușcare,
sterilului și curățirea ve
trei. Echipa ,. service" 
condusă de Nieolae Pre- 
cup și brigada de mineri 
in iruntea căreia se' a- 
flă Vasile Silveșan au

„demarează“ montarea, 
depind restul lucrărilor. 
Notăm cîteva 
Gheorghe Ilașcu, 
cisc Katona, loan 
Adalbert Mezei,
Pătrășel, Alexandru Ru- 
su și Gheorghe Codrea, 
mereu prezenți ia datorie.

După zece zile, se a- 
flau poziționate în abataj 
peste 40 de cadre. La 
mijlocul nopții, motorul 
de-la troliu n-a mai re
zistat. Inginerul Victor 
Bolosin a coborît pen
tru a doua oară în acea 
zi în- subteran. Defecțiu-

condițiile specifice de 
zăcămînt. Rezultatul : no
ul complex va putea lu
cra pînă la 40 de grade 
înclinare, față de 10 gra
de cît era prevăzut.

Un moment deosebit 
în viața colectivului de 
muncă de la sectorul IV 
al minei Lupeni : noul 
complex mecanizat „Lu- 
peni-5“ este pus in 
funcțiune. Sînt prezenți 
toți cei care au lucrat• 
la introducerea și mon- 

a com- 
și eu- 
brigadă 
cel ca- 

noul u-

.>.

A

1 r 
b

ZILE Șl NOPȚI 
DE ÎNCORDARE 
la introducerea in subteran
a noului complex mecanizat

tarea în subteran 
plexului. Se află 
noscutul șef de 
Teodor Boncalo, 
re va lucra cu 
tilaj. Se dă semnalul de 
pornire. Combina 
pe să taie, cuțitele 
talice pătrund în > 
ne. Bulgării se 
lese pe crațer. 
bucne.sc în veselie, 
bucurie binevenită, 
așteptată, rod al 
tor nopți și zile de 
că plină de

I
i

*

sosit la fața locului. Au 
fost stabilite sarcinile în 
mod amănunțit, pentru 

fiecare om în parte.
După două zile, în a-

batajul frontal 4 Est din 
stratul 3, sectorul 1V, al 
minei Lupeni, a sosit lită dinainte, 
primul transport de uti
laje. Primele două ca
dre au străbătut cu bi
ne traseele de la suprafa
ță pînă în subteran. Cobo- 
rirea pe puț. transportul 
pe galeria principală și 
urcarea lor pe un plan 
înclinat pină în camera 
de montaj au necesitat e- 
fort, pricepere și hărni
cie. Acesta a fost înce
putul ! Pînă la 54, eîte 
trebuiau introduse, mai

. era încă mult de lucru !
După cinci zii®, în 

camera de montaj se a- 
flau peste 30 de cadre. 
Manevrarea lor aici era 
asigurată cu macarale cii 
aer comprimat. Nu era 
deloc ușor. O singură 
troică avea peste, două 
tone. Oamenii aproape 
că au pierdut șirul schim
burilor. S-a lucrat con
tinuu, zi și noapte, ști- 
indu-se că de modul cum

4 nea a fost înlăturată. S-a 
reluat lucrul. Totul 
intrat în normal, 
fost transportate 
teran scuturile, 
principali, într-o 
desăvîrșită, bine

a
Au 

sub-în
cilindrii 

ordine 
stabi-

ultimul
54-lea a

După 15 zile, 
cadru, cel de-al 
fost așezat pe poziție. Au 
apărut necazuri. Peste 
troica nr. 3 a căzut căr-

a 
în

Du- 
șeful 

rămas 
pro-

bunele. Aproape că 
acoperit-o. A coborît 
subteran inginerul 
mitru Dănciulescu, 
sectorului IV. A 
cu oamenii peste 
gram, pentru a înlătura 
dificultatea. Abatajul a 
fost pregătit pentru in
troducerea combinei _ și 
a transportorului.

După 20 de zile, com
bina și transportorul au 
ajuns în subteran. A în
ceput asamblarea. In- 

, ginerul Titus Costache, 
directorul electromeca
nic al minei. un binecu
noscut specialist al. pro
movării noului în mine
rit. a decis ultimele mo
dificări la utilaj, pen
tru adaptarea acestuia la

înce- 
me- 

cărbu- 
rostogo- 
Toti iz- 

O 
mult 
ip61- 
mun- 

încordare. 
Oamenii se felicită re
ciproc, își dau mîna mi
nerește, se îmbrățișează, 
în timp ce 
de cărbune 
la ziuă.

★
In zilele și nopțile pe

trecute sub pămînt, 
cești oameni s-au 
fruntat cu zeci de 
bleme, de greutăți 
Au trebuit să rezolve 
multe „necunoscute", ale 
unei ecuații care 
impus-o tehnica 
Reporterul își cere scuze 
pentru că nu a putut să 
surprindă totul în aceste 
însemnări. N-a putut să 
redea eu amănunte une
le clipe în care oamenii 
au luptat, în adevăratul 
sens al cUvîntului. cu a- 
dîncul N-a putut să no
teze numele tuturor ce
lor care au contribuit la 
acest important succes. 
Ceea ce trebuie să con
semnăm în încheierea a-

. cestor rînduri sînt rea- . 
lizările deja obținute*  cu 
noul complex —• un 
dament de peste 10 
de cărbune pe post, 
ce face ca sectorul 
să-și mențină locul 
fruntea întrecerii, 
lizînd de la începutul a- 
nului 20 000 tone de căr
bune peste plan.

prima tonă 
este trimisă

a- 
con- 
pro- 

chiar.

le-a 
nouă.

ran- 
tone 
fapt

IV 
în 

tota-

N i:

»• m

■

& ►!
Constantin Lupulescu Valentin Tofană Teodor Boncalo loan Kacso

produc
ție a- 
tone de 

de bi- 
marfă

Lu- 
carboniferă 

un 
e-

k a răscrucea de timp
I prilejuită de augus- 

tul aniversar al a- 
cestui an, întreprinderea 
minieră Lupeni reține a- 
tenția prin mai multe punc
te de referință. O 

. țic fizică anuală 
proape 2 milioane 
cărbune, o cifră 
lanț la producția
de peste un miliard de lei 
pe an fac din mina 
peni unitatea 
care ocupă pe merit
loc central în balanța 
ncrgetică și de materie 
primă pentru cocs a țării. 
Nu avem în intenție să a- 
glomerăm rîndurile noas
tre cu prea multe cifre, 
dar nici nu le putem e- 
vita, întrucât vrem să con
semnăm coordonatele teh
nice și economice ale ac
tivității acestei întreprin
deri, așa cum se pre
zintă într-un moment de 
bilanț, în augustul aniver
sar al anului

Martori ai 
lor care 
fracția

„Este de datoria noastrâ ca 
de creștere a producții 

sâ fim permanent stimulai 
sociaîntrecerii

urmare a orientărilor 
mare valoare practlc- 

a 
se-

colectivuli

1979.
prefaceri- 

însoțesc ex- 
cărbunelui,

brigăzilor de producție• Prin mobilizarea 
și de la pregătiri-deschideri în ACȚIUNEA DE 
ECONOMISIRE, consumurile specifice la 1 000 
tone cărbune au fost substanțial reduse : cu 1,1 
Mc LA LEMN DE MINA, 0,9 MC LA CHE
RESTEA, 3,53 KWH LA ENERGIE ELECTRI
CA, 12,7 MC LA AER COMPRIMAT SI 359 KG 
LA PLASA METALICA.

• Lucrări de maximă însemnătate pentru 
dezvoltarea în viitor a minei au fost realizate 
prin SAP AREA PUȚULUI AUXILIAR PILIER 
EST ȘI A GALERIEI DIRECȚIONALE spre 
EST, ORIZONTUL 550, lucrări care deschid 
perspectiva exploatării unei' bogate rezerve de 
cărbune din pilier.

• Incadrîndu-se în programul elaborat de 
consiliul oamenilor muncii, sectorul de investi
ții a săpat și amenajat NOUL PUȚ PRINCI
PAL, care va fi dotat cu instalație multicablu 
si schip de mare capacitate, în vederea CON
CENTRĂRII PRODUCȚIEI ȘI OPTIMIZĂRII 
TRANSPORTULUI PE ORIZONTALA ȘI VER
TICALA.

ca 
de 
aplicatiyă și, totodată, 
sârcinilor trasate de 
cretarul general al parti
dului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, consemnăm 
faptul deosebit de su
gestiv că producția supli
mentară obținută la mina 
Lupeni de la începutul a- 
nului (peste 50 000 tone de 
cărbune) precum și creș
terile de plan înregistrate 
de la un semestru la altul 
(114 000 tone în semestrul 
I 1979, față de perioada 
similară a anului trecut; 
70 000 tone creștere pre
văzută pentru semestrul II 
1979, față de prima jumă
tate a anului) sînt rezulta
tul unui impresionant pro
gres realizat de colectivul 
întreprinderii. In princi
pal, pe baza indicațiilor 
trasate s-a urmărit extin
derea tehnologiilor de ran
dament înalt, concentrarea 
producției pe strate și blo
curi, introducerea de noi 
utilaje moderne în vede
rea mecanizării principa
lelor operații de tăiere și 
susținere, adaptarea uti
lajelor moderne la condi
țiile specifice de zăcă
mînt ale acestui cîmp mi
nier. Modul în care au fost 
îndepliniți indicatorii din 
planul tehnic, în semestrul 
I exprimă pregnant pro
gresul realizat de între
prindere și ne îndreptă
țesc să afirmăm că plu
sul de producție și creș
terile de plan amintite au 
un izvor bine 
iar acesta nu se mai 
mește ca altădată 
fizic al oamenilor 
gindirea lor tehnică 
intată, creativitatea și 
nițiativa muncitorească

manifestate în promova
rea noului.

La începutul acestui 
în sarcina abatajelor 
ch.pate cu combină de
iere și susținere metalică 
a fost planificată o pro
ducție pentru semestrul I, 
de 323,9 mii tone cărbu
ne. Minerii au extras o 
cantitate aproape dublă: 
632.6 mii tone. In sarcina

intrec 
pe care le 
pă primul 
rată că îi 
a pornit 
die, raport 
neat Jțțtii 
țele cantit

• Prin aplicarea inițiath 
sectorului**,  un număr de 6 
conomii la prețul de cost înt 
fost recuperate și refolosite 12 
nă cu alte subansamble și ph 
ză peste 2 milioane lei, <=«rcă 
ținute la cheltuielile materiale

cunoscut, 
nu- 

efortul 
ci, 

îna- 
i-

abatajelor care dispun de 
cea mai modernă dotare 
(combină de tăiere și com
plex mecanizat pentru 
ținerea frontului) a 
prevăzută o producție 
296 mii tone. A fost 
lizată o cantitate de 
mii tone 1 Cele două 
pășiri se înscriu în 
Iul activității cu 
ții însemnate : 65 la sută 
în primul caz și 43 la su
tă în cel de-al doilea, am
bele făcînd dovada nivelu
lui tehnic superior al pro
ducției. Dacă ne referim 
doar la cea de-a doua pro
porție, de 43 la sută, (de
pășită deja prin succese
le din semestrul II) pu
tem conchide că la data 
actuală aproape jumătate 
din cărbunele extras la 
mina Lupeni este obținut 
cu efort fizic minim, dar 
cu o mare contribuție a 
gindirii tehnice înaintate a

sus- 
fost 

de 
rea- 

415,5 
de- 

tota- 
propor-

tive ale p 
jament. D 
continuat 
canizare, < 
colectivul*  
periența d 
loroasă a ; 
Este cazul 
alizarea te 
tent ic pre 
prin adap 
de tăiere, 
adus îiybi 
ve, la cor 
ce de exp 
tul 3, cu c 
nizat, sub 
al. De la 
tul, adapta 
complex ai 
însemnate 
prețul de 
în detrir 
mentelor, < 
Astfel, pe 
loarea de 
dusă, par 
nali ai ut: 
ajungîndu-:

Ioan Gîrea Marin Ionescu Nieolae Rușanu Nieolae Aeftîncăj Ion Untea Ion Eudiliceanu loan Divriceanu

vități de pe 
înregistrate 
capacități

Nu dorin 
rîndurile n 
multe cifre 
schimb, au 
pe care le 
na Lupeni 
gust anivei
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CU TĂiCRE MCCANÎCĂ

T
0

i efortul general 
de cărbune

se-

ii și animatorii

i a lansat 
il anului 
,ă chemare 
Realizările 
ortat du- 
>tru ne a- 

colectiv 
m meto- 

perma- 
a /,-cerin- 

și calita-

tin Lupulescu, Teodor Bon- 
calo, Valentin Tofană, loan. 
Sălăgean și loan Kacso, 
de la abatajele . frontale 
mecanizate, loan Divricean, 
Marin Ciochia, Grigore 
Coțstache, Gheorghe Belei, 
Mihai NLstor, loan Girea, 
Grigore Florea, Iosif Tur- 
caș, Constantin Nichita, 
Adalbert Balint, loan Ro
tam, Martin Vincze și

Zontul colector de economii al 
are de producție au obținut e- 
15 mii lei și 4 360 mii lei. Au 
rmături metalice care, impreu- 
e schimb recuperate, însumea- 
ferfr-din totalul economiilor ob- 
iroducție.

lui anga- 
rs, a tost 
al de me
ii în care 
deja ex- 

de va- 
precedent. 
intim re
de au- 

obținută 
combinei 

eia i s-au 
ri .succcsi- 

? spec if i- 
în stra

ie meca- 
artifici- 

itaj la al- 
imbinei la 
însoțite de 
mii la 
ie, dar nu 

randa- 
olosul lor. 
5 ce va- 
ie era re- 

funcțio- 
• creșteau, 

producti- 
tone/post 

ieste mari 
■oducție. 
glomerăm 
cu prea 

•iem în 
succeselor 
tează mi- 
sst au-
Cdnstan-

mulți alții, de numele că
rora sînt legate depăși
rile obținute la producția 
fizică, inițiativele munci
torești în domeniul creș
terii productivității, redu
cerii cheltuielilor materia
le, recuperării și refolosi- 
rii armăturilor metalice, 
optimizării transportului 
minier, întreținerii și ex
ploatării utilajelor sau 
depășirii vitezelor de a- 
vansare la pregătirea. vi
itoarelor fronturi de lucru.c olectivul minei 

peni dispune de 
riguros program

Lu-
un
do

mecanizare și creștere a 
productivității muncii, e- 
laborat pe baza indicați
ilor și sarcinilor trasate 
de secretarul generai al
partidului, tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU. 
Puternic mobilizat, colec
tivul întreprinderii acțio
nează cu stăruință pen
tru a transpune în fapt 
măsurile înscrise .în acest 
program, din dorința de 
a contribui la dezvoltarea 
extracției de cărbune și 
perfecționarea continuă a 
tehnologiilor de lucru. Des
pre cîteva preocupări, în 
acest sens, ne-a vorbit re
cent, la •comitetul de 
partid pe întreprindere,

ini realizate de
loan MUSTAȚA 

Valeriu COANDRAȘ

ir
• «-1-

PLAN

4 79
realizat

ea

M A.

CU MtCANlZARe COMPcCXĂ 34 43

' KA LUP£MJ 5EMESTPUL T 'O ’ 9

NIVELUL TEHNICVPRODUCȚÎEi
_ <**  »«<>•

tovarășul loan Sav, - 
cretarul comitetului și 
președintele consiliului oa
menilor muncii.

— Minerii, inginerii, 
tehnicienii, toți ceilalți oa
meni ai muncii de la mi
na noastră au 
mult interes 
proiectului de __
ale Congresului al 
tea, din care se c„ 
de importanța mereu cres- 
cîndă și locul deosebit pe 
care extracția cărbunelui 
îl va deține, în continua
re, în cadrul economiei 
naționale, ne-a declarat in
terlocutorul. Socotim că 
este de datoria noastră ca 
în efortul de creștere a 
producției de cărbune net 
cu 156-162 la sută pînă în 
1985, după cum prevede 
proiectul, mina Lupeni să 
fie mereu un stimulator al 
întrecerii socialiste pe ra
mură. Vom 
continuare, 
concentrării 
pe strate și 
neralizării tehnologiilor de 
randament înalt, promo
vării cu și mai mult cu
raj a tehnicii noi, perfec
ționării forței de muncă 
și ridicării nivelului 
conștiință. In fruntea 
turor . acestor acțiuni, 
și pînă acum, se vor 
tua comuniștii, promoto-

primit cu • 
prevederile 

Directive 
XII- 

desprin-

acționa; în 
în vederea 

producției 
blocuri, ge-

de 
tu- 
ca 
si-

ri ai noului, minerii spe
cialiști și cadrele noastre 
tehnico-inginerești care 
au dat de nenumărate ori 
dovada angajării plenare 
în sporirea producției de 
cărbune și a eficienței e- 
conomice. Vom căuta ne
întrerupt soluții ca în ac
tivitatea noastră, 
consumă 
de energie electrică, 
terile de producție să fie 
însoțite de economii la 
acest important . capitol 
al prețului de cost.

ncorat în probleme
le majore ale actu
alității, colectivul 

minei Lupeni își propune 
obiective mobilizatoare : 
cărbune mai mult, 
litate mai bună, 
cu consumuri mai 
cu efort fizic
Acestea sînt coordonatele 
activității unei moderne 
întreprinderi miniere ca
re, în augustul aniversar 
al acestui an, reține aten
ția prin rezultatele do- 
bîndite în întrecerea so
cialistă, prin depășirile 
substanțiale la indicatorii 
cantitativi și calitativi ai 
planului, prin răspunde
rea cu care chibzuiește 
fiecare măsură capabilă 
să conducă la creșterea a- 
portului 
crearea 
teriale.

unde se
un mare volum

creș-

TAIERE CU COMBINA TĂIERE. CU COMBINA Șl 
SUSȚINERE MECANIZATA

de ca- 
obținut 
mici și 

redus.
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!N ABATAJE

CAkbUNE• Un efect pozitiv 
asupra rezultatelor 
măsurile de organizare superioară a formații
lor de lucru, prin promovarea la conducerea 
marilor abataje frontale a unui număr de 12 
cadre eu experiență din rîndul inginerilor, sub- 
inginerilor și maiștrilor.

/ M LUPE.Ni

APUCĂRII METODELOR ÎNAINTATE ^EXPLOATARE

VECHI
d&mtajai

- - -4

NOU

font 
mihoon. 

n

90000
te. 1.6

3.0
4ffi

boc

47346 
«3,4 
21.5

4337

8«©2

1052
952 

3954

200 
ISO

ln feum

■ ———iți

CONSUMURI II- ’ _____
la 1ooo tone extrase

lemn —-----
CHERESTEA 

Cbehaj fLO/tțuzE 
thrfum Hta/ve de veulucă 

OullxaJEloKcl

I
t

n>c
_fî mc

L £ MN ______A- m c
CHERESTEA __  2 «ic

Sg qZu^vujuq. oeĂaj/t{ca/uțiaJ 
CĂcțte gAjQpetu/ de Ae^cu/uțade

PROOUCr! Vf TA rtA MUNCH

4,5 *° ne/pofi b *° n&/po*i

CONSUM O£ LEMN 
CONSUM Ot CHERESTEA

Energie ElEcteucE mii kWb 500

10,3
mt /Iu nd 0.5

1

5 13.6

Foto si ilustrația grafică :
Ion LICIU



4 Stgggul roșu JOI, 9 AUGUST 1979

ACTUALITATi
Ședința Consiliului Executiv Federal 

din Iugoslavia privind situația
energetică

BELGRAD 8 (Agerpres). 
îmranit in ședință la Bel
grad. Consiliul Executiv 
Federal, a adoptat conclu
ziile cu privire la situa
ția energetică din țară. 
Guvernul iugoslav a apre
ciat că situația energetică 
îndeosebi în perioada de 
iarnă va fi foarte com
plexă in ce privește apro
vizionarea cu combustibili 
ți energie1 (II) (III) electrică. Rele- 
vind necesitatea întreprin
derii unor măsuri eficien
te in vederea coordonării 
consumului de combustibil 
și energie electrică cu po-

DUMINICA, 12 AUGUST
8,45 Gimnastica la do

miciliu.
9,00 Tot înainte I
9,25 Șoimii patriei.
9,35 Film serial pentru 

copii : Săgeata nea
gră. Episodul 13. 

10,00 Viața satului.
11.40 Avanpremieră.
11.45 Bucuriile muzicii.
12,30 De strajă patriei. 
13,00 Telex.

Album duminical.
15,ao Film serial. Calvarul, 

Episodul 8.
16.40 Zilele abatajelor. 
17,00 Fotbal: Universita

tea Cluj-Napoca — 
S.C. Bacău. Transmi
siune directă de la 
Cluj-Napoca. In pau
ză Cupa Europei la

• sărituri în apă — 
finala probei de 
trambulină femei.

18.45 Cei patru M. Epi
sodul 6 — Macheta. 
Producție a Studio
ului de film TV,

19,00 Telejurnal.
19,15 Permanenta redes

coperire a Români
ei (IX).

19,55 Film artistic. Ora
șul captiv. Premieră 
pe țară. Producție 
a studiourilor ame
ricane.

17.15 Reportaj pe glob — 
secvențe australie
ne.

17.35 La fața locului. E- 
misiune de informa
ții, reportaje, co
respondențe.

17.50 Romanțe.
18,05 Invățămînt — edu

cație.
18.30 Sub steagul partidu

lui.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal. '•
19.15 întrecerea socialistă 

la orele bilanțului
(II) .

19.30 Ora tineretului.
20,20 Plaiurile țării dragi 

— selecțiuni din 
Festivalul național 
„Cîntarea " Români
ei".

20.50 Teatru scurt. Tre
cătorul din zori. Pre
mieră pe țară.

21.35 Telejurnal.
VINERI, 17 AUGUST

16,00 Telex.
16,05 Școala contemporană.
16.30 Emisiune în limba 

germană.
18,25 Tragerea loto.
18.35 La volan.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal,
19,15 întrecerea socialistă 

la orele bilanțului
(III) .

Orientul
TEL AVIV 8 (Agerpres). 

— La Haifa s-a încheiat 
cea de-a V-a rundă a ne
gocierilor tripartite egip- 
teano — israeliano- — a- 
mericane consacrate pro
blemei autonomiei pales
tiniene în teritoriile Ci
siordania și Gaza.

în comunicatul comun 
difuzat la încheierea run
dei, se arată — potrivit 
agențiilor de presă — 
câ s-a ajuns la un acord 
asupra' agendei referitoare

INTR-UN DISCURS pro
nunțat la Baltimore, pre
ședintele Jimmy Carter a 
anunțat că se va întîlni 
luna viitoare la Washing-, 
ton cu președintele Mexiș 
c'ului, Jose Lopez Portillo 
pentru a examina în prin
cipal problemele energe
tice.

MINISTRUL AFACERI
LOR EXTERNE AL R.F. 
GERMANIA, Hans-Dietrich 
Genscher, va efectua, joi 
și vineri, o vizită în State
le Unite, la invitația secre
tarului de stat al S.U.A., 
Cyrus Vance.

tN CADRUL PRIMEI 
REUNIUNI a noului gu
vern italian, condus de 
Francesco Cossiga, des
fășurată marți seara, au 
fost numiți cei 55 de secre
tari de stat ai cabinetului.

IN MAI MULTE ORAȘE 
AMERICANE au avut loc 
demonstrații și mitinguri

din țară
sibilitățile reale de pro
ducție și import.
‘ Consiliul Executiv Fede
ral recomandă luarea de 
măsuri urgente și eficiente 
pentru creșterea producției 
de cărbune la nivelul teh
nic posibil, în vederea a- 
tenuării dificultăților la 
care se poate ajunge în a- 
provizionarea economiei și 
a populației.

Guvernul a hotărît ca 
pînă la sfîrșitul lunii sep
tembrie să se elaboreze 
proiectul bilanțului ener
getic al Iugoslaviei pentru 
anul 1980.

Mijlociu
la discutare^ procedurii 
alegerilor în vederea apli
cării deplinei autonomii.
Agenda include stabilirea 
circumscripțiilor electora
le, a modului de desfășu
rare a campaniei electora
le, votul, desemnarea can-, 
didaturilor, . supravegherea 
alegerilor și alte măsuri.

în cadrul unei conferin
țe de presă comune, șefii 
celor trei delegații pre
zente la Haifa și-au ex
primat satisfacția față de 
progresele realizate.

cu ocazia comemorării a- 
tacului nuclear asupra o- 
rașelor Hiroshima și Na
gasaki.

INCA 106 PERSOANE, 
suferind de efectele ra
diației, au încetat din via
ță, în ultimele 12 luni la 
spitalul din Nagasaki ca 
victime ale bombardamen
tului atomic.

CABINETUL ECUADO
RIAN ce colabora cu re
gimul militar și-a prezen
tat demisia, în ultima sa 
ședință ministerială, de 
marți. Militarii se vor 
retrage de la putere la 10 
august, după instalarea în 
funcție a noului președin
te, Jaime Roldos Aguilera, 
ales pentru o perioadă

Conferința 
Common weaith-u'ui 

șî-a încheiat 
lucrările

LUSAKA 8 (Agerpres).
Participanții la conferința 
la nivel înalt a țărilor 
membre ale Commonwealth- 
ului, care are loc in capi
tala Zambiei, au adoptat 
textul „Declarației de la 
Lusaka privind rasismul 
și prejudecățile' rasiale" în 
care se arată, Între altele, 
că se respinge, ca inumană 
și intolerabilă, orice politi
că ce tinde să mențină a- 
partheidul, segregația ra
sială și toate celelalte 
practici bazate pe teoriile 
afirmînd că unele grupuri 
rasiale sînt în mod intrin
sec superioare sau infe
rioare.

★

LUSAKA 8 (Agerpres). 
— Marți seara, s-au încheiat 
la Lusaka lucrările confe
rinței la nivel înalt a ță
rilor membre ale Common- 
wealtțl-ului, la care au par
ticipat reprezentanți din 
39 state din Asia, Africa, 
America, Europa. Reuniu
nea la nivel înalt a fost 
dominată de problema rho- 
desiană.

de cinci ani, conform pre
vederilor constituționale.

POPULAȚIA BELGIEI 
era, la 1 ianuarie a.c., de 
9 841 654 persoane, cu 
18 352 mai numeroasă de- 
cît la 1 ianuarie 1977 —
potrivit ultimelor cifre da
te publicității de Institu
tul național de statistică, 
populația Bruxelles-ului 
este de 1 015 710 persoa
ne, cu 26 342 mai redusă 
fată de 1977.

AGENȚIA IRAKIANA 
de presă I.N.A. informea
ză că un tribunal special 
a condamnat la moarte 22 
persoane acuzate că au 
participat la tentative de 
complot împotriva Parti
dului Bass și a revoluției 
irakiene, dejucată la 
sfîrșitul lunii iulie. Alte 
33 persoane implicate au 
fost condamnate la închi
soare pe termene pînă la 
15 ani, iar 13 persoane au 
fost achitate.

I Agendă energetică internațională |
i BENZINA din... huila 

: î . Referindu-se Ia im- ț 
î pactul crizei energetice 
î asupra economiei R.F. 
; Germania, ziarul „Die 
: Welt" arată, între altele, 
: că „prețul crescînd al 
= petrolului și dependența 
: prea mare . a energeticii 
j vesț-germane de impor- 
:■ turi duc la promovarea 
î unor proiecte de alter- 
; native energetice".
; In acest sens în landul 

Saar, firma _Sa- 
arbergwerke" urmează 
să construiască o insta
lație, cu ajutorul că
reia va fi obținută prin 

; hidrogenare, anual. înce- 
: pînd din 1986, o cantitate 
: de 830 000 tone de benzină 
i superioară, din 2 000 000 
i tone de huilă. .

NOI TIPURI 
î DE CARBURANȚI 
; „Intr-o epocă de criză 
■ petrolieră atît de gravă 
; cum este cea actuală, se

Grupul școlar minier Petroșani
ANUNȚĂ toate cadrele didactice și e- 

levii să fie prezenți azi, 9 august, ora 10, la 
sediul Grupului școlar din strada Republicii 
nr. 7, Petroșani.

Mica publicitate
VÎND Skoda 1000 MB. 

Petroșani, strada Saturn, 
bloc 10 ap. 11. Informații 
orele 17—-20. (648). 

ANUNȚURI DE FAMILIE

Copiii, ginerii, nepoții și surorile anunță cu a- 
dîncă durere că azi 9 august se •împlinește un an 
de cînd ne-a părăsit pentru totdeauna scumpa noas
tră mamă, soacră, bunica

SANDOR ROZALIA (70 ani)
Amintirea ei va rămîne veșnic vie în inimile 

noastre. (643)

FtlLOP Rozalia mamă, Fuliip Geza, frate, Lap- 
sanski Rozalia, soră, cu familiile, anunță cu adîncă 
durere că la 11 august 1979 se împlinește un an 
de la dispariția din mijlocul lor a scumpului lor fiu 
și frate

FtjLOp ALEXANDRU
Amintirea lui va rămîne veșnic vie în inimile noas

tre. (649)

înregistrează numeroase ■ 
încercări pentru a găsi ș 
o sursă de energie alter- i 
nativă, între care și în- î 
locuitori ai benzinei, spre ; 
a face din nou să mear- ■ 
gă motoarele automobi- j 
lelor" — scrie agenția ; 
ANSA, prezentînd o ex- ■ 
periență a italianului i 
Adolfo Melchionda, din î 
Imola. Cercetător bine ■ 
cunoscut în Italia și j 
președinte al Comisiei : 
tehnice a Automobil Clu- » 
bului acestei țări, Mei- i 
chionda a studiat trei î 
tipuri de carburanți. Pri- ! 
mul amestec este corn- 5 
pus din 40 la sută benzi- ! 
nă super," 30 la sută spirt j 
denaturat și 30 la sută ; 
alcool metilic ; a doua : 
mixtură cuprinde 60 la J 
sută benzină și 40 la î 
sută alcool metilic ; al î 
treilea carburant, corn- î 
pus în întregime din i 
alcool metilic de 96 grade. 5

VIND casă în roșu • li 
Baru Mare, situată Ia șo 
sea. Informații Stoica E 
mii nr. 272. Baru Mare 
(650).

FILME |
PETROȘANI — 7 No- I 

îembrie: Poliția este în- I 
vinsă; Republica: Cor- I 
sarul din insulă : U- |
nirea: Vacanță tragică ■

PETRILA : Dansul I
tobelor, seriile I-II, B

LONEA : Să nu crezi I 
că nu mai exist. '

ANINOASA : Prie- I
tena noastră veverița. I

VULCAN : Omul pe i 
care nu trebuie să-l | 
uităm . ,

LUPENI — Cultural: I
Severino. s

URICANI: Sfîrșitul I
împăratului din Taiga. I

I TV |

I 
I

I

I 
I 
I 
I
I
I
I
I
I

9,00 Sinteze recapitula- I 
tive. Mișcarea oscilato- J 
rie. 9,30 Caleidoscop * * 
muzical-distractiv. 10,00 I 
Publicitate. 10,05 Din I 
muzica și dansurile po- I 
poarelor. 10,25 Șoimii | 
patriei. 10,35 Album • 
folcloric. 10,50 Telex. t 

în jurul orei 12,30 J
— Transmisiune direc- I 
tă de la Rovinari : Ma- ' 
rea adunare populară I 
organizată cu prilejul I 
vizitei de lucru a tova- I 
rășului N i c o 1 a e I 
Ceaușescu, secretar ge- * 
neral al Partidului Co- I 
munist Român, pre- ’ 
ședințele Republicii So- I 
cialiste România, in ju- • 
dețul Gorj. I
16,05 Laudă olimpicilor | 
școlii românești. 16,35 a 
Itinerarii turistice. 17,00 I 
Melodii populare. 17,20 - 
Reportaj pe glob : Sin- I 
gapore.» 17.40 La fața ’ 
locului. 17.55 - Mediul | 
ambiant și sănătatea. I
18,15 Cîritece patriotice | 
și revoluționare. 18,30 | 
Cultura si viata. 18,50 a 
1001 de seri. 19.00 Te- | 
lejurnal. 19,40 Ora tine- . 
retului. 20.30 Copiii lu- I 
mii doresț pacea. 20,55 * 
Dialog despre viitor (IV) I
21,10 Meridianele cin- I 
tecului. 21,30 Telejur
nal. ’

PRONOEXPRES
Rezultatele tragerii 
Pronoexpres din 8 

august 1979
Extragerea I : 32 16

18 35 43 11
Extragerea a Il-a : 3 I

30 44 2 13 ‘7. I
FOND : 880 475 lei I 
REPORT: 233 288 lei. |

21.25 Muzică ușoară. 
.21,40 Telejurnal. Sport.

LUNI, 13 AUGUST
16,00 Emisiune în limba 

maghiară.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.15 Priorități în econo

mie.
19,30 P.C.R. — Arhitectul 

, vieții noi (II).
20,00 Roman foileton. Pol- 

dark. Episodul 25.
20,55 România în conștiin

ța lumii (I). Anche
tă internațională.

21.15 Țara mea de dor — 
selecțiuni din Festi
valul național „Cîn- 
tarea României".

21,35 Telejurnal.
MARȚI, 14 AUGUST

9,00 Sinteză recapitulați^ 
ve.

9,30 Melodii populare.
10,05 Film serial j Calva

rul. Reluarea episo
dului 8.

10.50 Telex. •
16,00 Telex.
16,05 Muzeele patriei.
16.25 Almanah pionieresc.
16.50 Din țările socialiste 

— R.D. Germană.
17,05 Podiumul laureați- 

lor.
17.25 Tînăr timp în august.
17,45 Republica Islamică

Pakistan. Itinerar - 
nord-vestic.

18,35 Viața rațională.
18,50 1001 de seri.

18,05 Partid pe tine te 19,00 Telejurnal.
cîntăm. 19,15 întrecerea socialistă

18,20 Revista . social-politi- la orele bilanțului
că TV. . (i).

18,50 1001 de seri. 19,25 Sub flamuri de
19,00 Telejurnal. partid — cîntcce
19,20 Temelii pentru isto muncitorești și re-

ria prezentă (II). voluționare.

PROGRAMUL ȚY

19.45 Seară de teatru. Ba
ladă pentru oame
nii anului unu. Pre
mieră pe țară.

21,05 Meridianele cîntecu- 
lui,

21,35 Telejurnal.
MIERCURI, 15 AUGUST

16,00 Telex.
16,05 Trasee istorice.
16,25 Arii din operete.
16.45 Tragerea pronoex

pres.
16,55 Corespondenții ju

dețeni transmit...
17,15 Mult e dulce...
17.45 India — succese pe 

drumul industriali
zării.

18,05 Cu dragoste cînt azi 
țara.

19,40 Anchetă TV.
20,05 Telccinemateca. Ci

clul „Mari regizori".
Puntea. Premieră TV.

21.35 Telejurnal.
JOI, 16 AUGUST

9,00 Omagiu prin mun
că lui August 23. 

,9,30 Album folcloric.
9,45 Șoimii patriei.
9,55 Film documentar.

10,10 Estrada estivală.
10,50 Telex.
16,00 Telex.
16,05 Laudă olimpicilor 

școlii românești.
16.35 Itinerare turistice.
17,00 Pădure, pădure dra

gă.

19.30 Construirea socialis
mului (V).

20.00 Estrada estivală.
20.35 Mai aveți o întreba

re ?
21,05 Revista literar-artis

tică TV.
21.35 Telejurnal.

SIMBAtA, 18 AUGUST
8,30 Muzică de promen 

dă.
8,4a De pretutindeni.
9,10 Muzică ușoară.

10,00 Roman foileton
Poldark. Reluar 
episodului 25.

10,55 Matineu de vacanță,
11.15 Telecinemateca (re

luare).
12.45 Concert de prînz.
13.50 Publicitate.
14,00 De la A la... infinit. 

Magazin de simbătă.
16.10 Un fapt văzut de a- 

proape.
16.30 Agenda culturală.
17,00 Stadion.
17.50 Clubul tineretului.
18.35 Săptămina politică

internă și interna-
- țională.

18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.15 Calea eroilor.
19.45 Teleenciclopedia.
20.15 Film TV,
21,05 Intîlnire cu._ muzi

ca.
21.35 Telejurnal.
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