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De astăzi, 1 august
Se
a

aplică a doua etapă de majorare 
retribuțiilor din actualul cincinal

Incepînd de azi, 1 august, potrivit Hotărîriî Plenarei 
Consiliului Național al Oamenilor Muncii privind înfăptuirea 
programului de creștere a nivelului de trai, s-a trecut la cea 
de a doua etapă de majorare a retribuțiilor prevăzută pentru 
actualul cincinal.

Printre primii beneficiari - MINERII Și CONSTRUCTO
RII DE MAȘINI MINIERE DIN VALEA JIULUI

In pagina a lll-a a ziarului nostru, detalii despre : MA
JORAREA RETRIBUȚIEI tN INDUSTRIA MINIERĂ

Documentele Congresului al Xll-lea al partidului în dezbatere
Ne angajăm cu toate forțele pentru 
realizarea exemplară a sarcinilor 

de creștere a producției de cărbune
Problematica majoră ce 

se desprinde din proiectul 
_ de Directive, din celelalte 

documente ce vor fi su
puse aprobării Congre
sului al Xll-lea al parti
dului a polarizat interesul 
întregului colectiv de Iu 
mina Fetrila, declanșînd 
în rîndul comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii, 
un șir de acțiuni noi, efi
ciente, pentru, cunoașterea 
și aprofundarea prevede
rilor cu privire la dezvol
tarea în viitor a țării.

întreaga activitate edu
cativă ce o desfășurăm în 
această perioadă este axa
tă pe ideile desprinse din 
cuvîntarea secretarului ge
neral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, la 
Plenara C.C. al P.C.R. din 
4—5 iulie a,c., din Hotărî- 
cea plenarei , Consiliului

XII-lea al partidului. Ne 
preocupăm ca oamenii 
muncii să cunoască orien
tările cu privire la dezvol
tarea economico-socială a 
țării, pentru a înțelege 
noile sarcini ce ne revin, 
perspectivele care se des
chid minei noastre.

Imediat după încheierea 
învățămîntului politico-i
deologic, odată cu apariția 
noilor documente de par
tid, s-a trecut la 
larizarea acestora prin di
ferite mijloace — 
tele de perete, la „Faptul 
zilei", ia stația de radio
amplificare, în sala de a- 
pel, la sectoare, în secții 
etc. Au fost confecționate 
grafice, panouri expresive 
care oglindesc creșterea 
nivelului de trai al mine
rilor, Propagandiștii și 
lectorii, printre care Vasile 

Național al Oamenilor Mun- Ene, Ion Cesăuan, Iosif 
cii și Proiectul de Directi- Mic, Ion Carpen, Mihai 
VS pentru Congresul al Marinică, Ion Stanciu și
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alții, au explicat pe înțe
lesul tuturor, pe 
schimb, conținutul 
mentelor de partid 
te, semnificația lor 
fundă pentru dezvoltarea 
viitoare a minei Petrila și 
creșterea nivelului de trai

Tiberiu SVOBODA, 
secretar adjunct al 

Comitetului de partid 
la I.M. Petrila

fiecare 
docu- 

apăru- 
pro-

de

popa-

la gaze-
..

LA I.M. VULCAN

leaqul roșu ORGAN AL COMITETULUI MUNICIPAL PtTROSAffl AL PC « 
Șl AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

I în spiritul Decretului Consiliului de Stat privind stabilirea unorj 
' măsuri pentru gospodărirea judicioasă și reducerea consumului de:
| energie electrică, energie termică, gaze naturale

La mina Paroșeni, eco
nomisirea energiei a fost 
și continuă să fie una din 
preocupările de căpătîi a- 
le întregului . colectiv de 
oameni ai muncii. Cu a- 
tît mai mult ne vom preo
cupa de această proble
mă în viitor, răspunzînd 
astfel măsurilor stabilite 
prin Decretul Consiliului 
de Stat privitor la redu-

cerea consumului de 
nergie electrică, energie 
termică și gaze naturale, 
publicat ieri, măsuri pe 
care le înțelegem ca 
stringentă necesitate,

fesele noastre, ale între
gului popor.

Petru VOINEA, 
inginer șef electromecanic 

I.M. Paroșeni
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Trei metode simple 
pentru a obține 

economii de 
energie electrică
• Un kilowatt-oră pu

teți economisi într-o săp- 
tămină dacă, zilnic, două 
becuri de 75 de wați 
.vor arde cu o oră mai 
puțin.

• Utilizînd rațional 
lumina becurilor intr-un 
apartament cu două ca
mere, se pot economisi 
într-o, oră Ia becuri de 
60 wați : t80 Wh la trei 
becuri ; 240 Wh
tru becuri; 360 Wh la 
șase becuri.

• Economisiți 240 
kWh într-un an înlocu
ind becurile de 100 de 
wați, de Ia o lustră cu 
trei brațe, cu 'icctiri de 
60 W.

Experiența de la mina Paroșeni ara
tă că și în condițiile creșterii gradului 
de mecanizare se poate reduce consu
mul de energie
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Minerii se angajează să obțină pînă la | 
sfirșitul anului în curs încă 120 000 kWhi 
economii de energie electrică.

(Continuare în pag. a 2-a)
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La Institutul de mine
Cursuri de pregătire a candidaților 

în vederea unui nou <_______ _____concurs de admitere
Astăzi la Institutul de mine din Petroșani se des

chide un sistem de cursuri destinat pregătirii candi
daților pentru noul concurs de admitere în învăță- 
mîntul superior minier. Am solicitat detalii de la 
tovarășul prof. dr. ing. Dumitru Fodor, rectorul Ins
titutului

1350 tone de cărbune 
pesțe plan într-o singură zi 

au șind productivitatea mun
cii planificată cu 1500 
kg pe post. Minerii șefi 
de schimb Constantin Be- 
jan, Vasile Condurat, 
combainerul Vasile Stra- 
tică și electricianul Hara- 
lambie Isidor, alături de 
șeful de brigadă sînt ho- 
tărîți să confirme prin 
fapte că experiența ce
lor trei ani în exploata
rea complexelor poate fi 
valorificată pentru spori
rea cărbunelui extras 
peste plan.

de mine.
perioadă se 

aceste cursuri

! Mingrii Vulcanului
I extras peste prevederile 
j planului, în ziua de 30 
| iulie, 1350 de tone de căr- 
| bune. La realizarea a- 
I cestui plus o contribuție 
I importantă au adus-o 

sectoarele I, V și VII.
In extragerea supli

mentară a celor 162 de 
tone de către sectorul 
VII în ziua de luni, bri
gada condusă de Constan
tin Popa, «e exploatează 
complexul mecanizat din 
stratul 18, a avut cea mai 
mare contribuție, depă-
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— In ce 
desfășoară 
și cine poate participa la 
ele ?

— Această formă de pre
gătire a candidaților pen
tru concursul de admitere 
din Institutul de mine este 

zilnic în pe- 
august (cu 

Și 
după

cursurilor și ce condiții de 
pregătire vor oferi ?

— Incepînd de astăzi se 
deschid’ cursuri de biate- 
■matică și fizică, iar de la 
10 august se vor adăuga 
și alte discipline : exploa
tări' miniere, rezistența ma
terialelor și organe de ma
șini, topografie generală și 
specială, mașini și acțio
nări electrice, măsurări e- 
lectrice și electronice, teh
nologia prelucrărilor prin 
așchiere .tehnologia asam
blării șl montajului. Cursu
rile au loc între orele 9— 
15 în amfiteatrele și labo
ratoarele institutului, se 
vor desfășura după siste
mul prelegere, iar la so-

organizată 
rioada 1—31 
excepția duminicilor 
sărbătorilor legale), 
un program afișat la ins
titut. Cursurile sînt desti- 
rate în primul rînd mun
citorilor, fiilor de mineri 
din Valea Jiului, tuturor 
celor ce doresc să candi
deze la viitoarea sesiune 
de admitere. ____ ___ „ —__

— Care este structura licitarea cursanților vor fi

acordate consultații. 1 
gătirea cursanților va fi a-’ 
sigurată de cele mai bune 
cadre didactice din învă- 
țămîntul liceal al Văii Jiu
lui și de către cadre didac
tice de specialitate din în- , 
vățămîntul superior mi
nier. ::

— Care sînt ultimele 
noutăți referitoare la con
cursul de admitere 1

— Va avea loc la sfîrși- 
tul lunii august — înce
putul lunii septembrie, da
ta exactă și perioada de 
înscriere vor îi anunțate 
în timp util. La învăță- 
mîntui seral (ingineri și 
subingineri) se pot. înscrie 
numai muncitori calificați 
care lucrează într-o mese
rie legată de specialitatea 
pentru care optează. De 
fapt acești candidați tre
buie să prezinte o adeve
rință eliberată de între
prindere în care să se spe
cifice că lucrează nemijlo-

Pre- cit în producție. Și o uT-» 
timă precizare , probei» 
de rezistență fizică vor a- 
vea loc la ambele facultăți 
ale Institutului de mine.

—• Mult interes se manw 
festă acum în privința lo
curilor neocupate în Prima 
sesiune de admitere. Care 
este situația lor ?

— Mai există un însem-< 
nat număr de locuri pen
tru anul de învățămint u- 
niversitar 1979—1980, atît 
pentru candidați încorpo- 
rabili, cît și pentru neîn- 
corporabili.

In aceste zile, însă, de 
primă importanță sînb 
cursurile pe care le deschi
dem astăzi, ele fiind o 
formă bună de a sprijini 
pregătirea oamenilor mun
cii și 
Jiului 
dideze 
mitere 
mine.

tinerilor din Valea 
care doresc să can- 
la concursul de ad
din Institutul de

T. SFATARU
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Sâ acționam ferm pentru 
a reduce consumurile de energie

(Urmare din pag 1)

Prin eforturile depuse, 
colectivul nostru a reușit 
să obțină în acest cinci
nal o economie de 2220578 
kWh energie electrică, 
cantitate cu care pot fi 
extrase peste 74 500 tone 
de cărbune. De remarcat 
faptul că asemenea suc
cese au fost posibile în 
condițiile în care produc
ția de cărbune realizată 
de la începutul cincina
lului este superioară sar
cinilor planificate cu pes
te 71 500 tone.

Aceste realizări evi
dențiază modul în care a 
acționat organizația de 
partid, sindicat și U.T.C., 
conducerea întreprinde
rii, fiecare om al muncii, 
pentru aplicarea în prac
tică a noi soluții de eco
nomisire a energiei. Re
zultatele oglindesc însă 
cu prisosință și marile 
rezerve de care dispun 
în continuare oamenii 
muncii de la Paroșeni 
pentru folosirea raționa
lă a energiei, cerință e- 
sențială în creșterea pro
ducției de cărbune.

Ne-am convins că prin 
oprirea parțială a mari
lor consumatori în zilele 
de duminică și între 
schimburi, executarea la

Cunoașteți 
valoarea unui 

i kilowatt-oră ? i i • r

: Pentru a produce un |
j kilowatt-oră de energie ; 
: electrică sînt necesari ; 
: 1,5 kg lignit. Un kilo- î 
i. watt-oră, este consumat j 
• de un bec de 100 de wați i 
i ce arde timp de 10 ore. i 
j Cu un kilowatt-oră se : 
: pot obține : i
: • 25 kg fontă de fur- : '
i nai j
i' • 10 kg de ciment :

• 1,5 mp țesături fi- ■ 
| nite din lină 

anumite ore, a reviziei cu
rente a întregului flux 
de transport, fără a stîn- 
jeni producția, se obțin 
importante economii de 
energie, care se regăsesc 
și în reducerea costuri
lor de producție în me

die cu 50 lei la tona de 
cărbune.

Introducerea în conti
nuare de noi tehnologii de 
extracție, înlocuirea ven
tilatoarelor pneumatice 
cu ventilatoare electro- 
pneumatice sînt alte mă
suri care stau pe agenda 
de lucru a consiliului oa
menilor muncii.

Rezolvarea importan
telor sarcini cuprinse în 
Decret necesită îmbună
tățirea și pe mai departe 
a activității consiliului 
oamenilor muncii a tutu
ror organelor și organi
zațiilor de masă, a fiecă
rui om al muncii în par
te, care au datoria să a- 
sigure înfăptuirea politi
cii energetice a partidu
lui, valorificarea și gos
podărirea rațională a e- 
nergiei electrice.

Prin măsurile pe care 
Ie vom aplica în conti
nuare în procesul de pro
ducție, colectivul nostru 
va obține noi și impor
tante succese, atît în ce
ea ce privește gospodări
rea energiei electrice, cît 
și a creșterii substanțiale 
a producției de cărbune.

CARNET CULTURAL

Filme în premieră
i La cinematograful „Cultural" din Lupeni a fost i
■ prezentat, sîmbătă și duminică, un ciclu de filme, în ; 
: premieră, realizate de studioul „Al. Sabia*1. Organizată i 
ț de întreprinderea cinematografică județeană în întîm- ; 
î pinarea „Zilei minerului11, această manifestare cultu- i 
: ral-educativă cuprinde filmele documentar-artistice i 
• „Minerii", „27 de ore la cald", „Linia maritimă Galați i 
: —Osaka", „Un club muncitoresc" și „Pămîntui ca un i 
: dar frumos". ;
; Astăzi, aceste filme sînt prezentate la cinematogra- i 
i ful din Uricani. în zilele următoare vor fi proiectate i 
î în întreaga Vale a Jiului după următorul program i i 
: 1 și 2 AUGUST — Petroșani (la cinematograful „U- i 
; nirea", „7 Noiembrie", în sălile de apel ale minelor i 
:: Dîlja și Livezeni, la întreprinderea de utilaj minier, i 
: clubul C.F.R. și Șantierul 2 Livezeni) ; 3 AUGUST — i 
i Vulcan ; 4 AUGUST — Aninoasa ; 5 AUGUST — Lo- ș 
‘ nea • 6 AUGUST — Petrila. Această gală de filme se i 
: înscrie prin conținutul ei — realitatea socialistă a pa- ; 
: triei și cei care o făuresc, oamenii muncii — în ma- ! 
c nifestările dedicate celei de-a 35-a aniversări a elibe- ț 
: rării României de sub dominația fascistă. . ■

Uri început promițător
Duminică, în sala Clu

bului sindicatelor din Lo- 
nea a avut loc un specta
col de muzică ușoară, mu
zică folk și poezie. La re
ușita acțiunii au concurat 
cenaclul literar „Steaua11, 
condus de prof. Ion Las- 
c-u, și grupul „Intim11. Ia
tă că, o formație despre 
care nu s-a mai auzit de 
mult timp nimic, după 
pregătiri intense, prin 
perseverența • și pasiunea

membrilor săi, și-a făcut 
din nou apariția în fața 
publicului.

La spectacol, realizat 
de Aurel Hlușcu și Gigi 
Croitoru, au participat ti
nerii din întreprinderile 
și școlile orașului Petrila, 
care s-au evidențiat în ac
țiunile de muncă patrio
tică. Este un început ca
re anunță o permanență. 
(M.B.).

Petroșani. Armonie cita
dină.

Foto : I. LEONARD

Sala de apel a minei Diija. Instantaneu din timpul pontajului.

Ne angajăm cu toate torțele

O piesă pentru și despre mineri

(Urmare din pag. 1)

material și spiritual al mi
nerilor. .

In cadrul adunărilor de 
partid din luna trecută, in
formările politice au cu
prins probleme legate de 
creșterea producției de căr
bune prm introducerea 
mecanizării în subteran, în 
strînsă corelație cu îmbu
nătățirea condițiilor de via
ță ale minerilor. De ase
menea, la punctul de do- 

_cumentare, în aceste zile 
mulți oameni ai muncii au 

' studiat proiectul de Di
rective, și-au reevaluat ac
tivitatea în lumina noilor 
orientări pe care acest do
cument le cuprinde. Stu
diul a fost ușurat prin 
parcurgerea unor planșe,

în librării a apărut ca
lendarul de perete „Tran
silvania1* pe anul 1980. 
Ilustrația aparține cunos
cutului artist fotograf Ion 
Miclea, cuprinzînd ima
gini pitorești- din Valea 

• Jiului și județul Hune- 
dffra. (I. V.)

¥
Aplicînd cunoștințele 

dobîndite în abataje, ’ 30 

grafice, documente și dia
pozitive legate de dezvol
tarea viitoare a minei. In 
acest sens a fost conturat 
un ciclu de activități care 
se desfășoară în această 
perioadă, pînă la deschide
rea noului an de învăță- 
mînt, pe probleme desprin
se din recentele documen
te de partid.

In cadrul sectoarelor II, 
IV, V și XI au fost orga
nizate deja primele acti
vități politico-educative. 
Acestea se referă la dez
baterile inițiate pe sectoa
re, brigăzi și formații de 
lucru pentru sporirea ran
damentelor în abatajele 
mecanizate. De asemenea, 
expunerile pe teme de eti
că și comportare au relie
fat noi posibilități de creș

de muncitori de la mina 
Dîlja au absolvit cursu
rile de calificare pentru 
meseria de miner. In a- 
ceste zile, a fost deschis 
un nou curs la care sînt 
înscriși 32 de oameni ai 
muncii. (C. Val.)

¥

O nouă serie formată 
din 93 de copii din Valea 
Jiului, a plecat ieri în 
tabăra pionierească de la 
Nucșoara din județul Ar
geș. Pînă acum peste 500 
de pionieri și elevi din 

tere a aportului fiecărui 
om al muncii la realizarea 
sarcinilor economice. Toa
te acestea se finalizează în 
găsirea unor soluții noi, e- 
ficiente pentru rezolvarea 
problemelor din subteran, 
în scopul realizării și de
pășirii planului de produc
ție.

întreaga gama de activi
tăți desfășurate în aceste 
zile la mina noastră, co
ordonate judicios de orga
nizațiile de partid, sindi
cat și U.T.C., îndeplinește 
o cerință majoră : aceea
de a intensifica toate efor
turile pentru imprimarea 
unui înalt spirit de răs
pundere la realizarea e- 
xemplară a sarcinilor, la 
creșterea producției de 
cărbune extras.

școlile municipiului și-au 
petrecut o parte din a- 
ceastă vacanță în atmos
fera plăcută din taberele 
de odihnă. (T. S.)

★
Ca urmare a bunei a- 

provizionări, în primul 
semestru al anului, com
parativ cu aceeași peri
oadă a anului trecut, în 
orașul Lupeni, volumul 
mărfurilor vîndute popu
lației prin rețeaua comer
cială a sporit cu 5798000 
lei. (V. S.)

In întimpinarea Zilei 
minerului și a aniversării 
celor 50 de ani de la e- 
roicele lupte ale minerilor 
din Lupeni din august 
1929, Teatrul de stat „Va
lea Jiului" a cuprins în 
repertoriul acestei stagiuni 
piesa „Ceea ce nu se uită", 
lucrare dramatică a scri
itorului local Dumitru Dem 
Ionașcu. Pe scena din Pe
troșani piesa este montată 

..ca un spectacol-dezbatere,

Prognoza
Potrivit prognozei Insti

tutului meteorologic, luna 
august va fi puțin mai 
caldă. In cea mai mare 
parte a țării, regimul plu
viometric va fi excedentar 
față de valorile obișnuite, 
iar în sud-est în jurul va
lorilor normale. In unele 
zile, ploile,, sub formă de 
averse, vor avea caracter 
torențial.

Intre 1 și 5 august vre
mea va fi frumoasă dimi
neața, dar în general in
stabilă în restul zilei. Ploi 
sub formă de averse, în
soțite de descărcări elec
trice, se vor semnala în
deosebi în estul țării și în 
zona de munte. Tempera
turile minime vor fi cu
prinse între 15 și 20 gra
de, iar cele maxime între 
22 și 30 grade. Izolat va 
cădea grindină.

Intre 6 și 16 august vre- 
tnea va fi în general in
stabilă. Vor cădea ploi, mai 
ales sub formă de averse, 
însoțite de descărcări elec
trice, îndeosebi după a- 
miaza. Precipitațiile vor fi 
mai abundente în sudul 
țării și în zonele de deal 
și de munte. Temperatu
rile minime vor fi cuprin-

Un nou dicționar tipărit 
de Editura politică este 
pus la dispoziția cititori
lor în librăriile din Valea 
Jiului. Este vorba- de dic
ționarul diplomatic deose
bit de util atît pentru cei 
care lucrează în domeniu 
cît și pentru alte catego
rii de oameni ai muncii. 
(C. Val.) 

antrenînd spectatorul în- 
tr-o analiză lucidă și res
ponsabilă, într-un dialog 
al trecutului cu prezentul 
în minerit și în activitatea 
muncitorească și revolu
ționară. In aceste zile 
spectacolul ' — a cărui re
gie o semnează Florin Fă- 
tulescu, iar scenografia E- 
lena. Buzdugan — este în- 
t-r-o etapă finală a repeti
țiilor, premiera urmînd sa 
aibă loc în cinstea Zilei

vremii pe luna august
se între 11 și 21 grade, iar 
cele maxime între 21 și 30 
grade, local mai ridicate.

In continuare, în zilele 
de 16—21 august vremea 
va fi instabilă, cu înno- 
rări mai pronunțate în pri
ma parte a intervalului. 
Izolat va cădea grindină. 
Vîntul va sufla moderat, 
eu intensificări de scurtă 
durată în estul țării (50— 
60 km pe oră). Tempera
turile minime jvor fi cu
prinse între 12 și 22 gra
de, iar cele maxime între 
22 și 32 grade, local mai 
ridicate.

Intre 22 și 26 august 
vremea va fi în general 

Dispensarul din orașul Uricani dispune, după mu
tarea sa intr-o nouă clădire, de condiții optime in 
vederea acordării asistenței sanitare.

în foto medicul Ela Kolar, consultînd un pacient. 
Foto : Gh. OLTEANU

minerului. In distribuția 
piesei „Ceea ce nu se uită" 
se află o mare parte din 
colectivul artistic al teatru
lui. Rolurile principale 
sînt interpretate de cunos- 
vuții actori ai Teatrului 
de stat „Valea Jiului" : 
Florin Plaur, Mihai Clita, 
Virgil Flonda, Vaier Don- 
ca, IIie Ștefan, Alexandru 
Codreanu, Nicolae Gher- 
ghe.

frumoasă, exceptînd ves
tul țării, unde vor cădea 
averse cu caracter local. 
In celelalte zone, ploile 
voi- fi izolate. Temperatu
rile minime vor fi cuprin
se intre 16 și 23 grade, iar 
cele maxime între 24 și 34 
grade.

In ultimele zile ale lunii, 
vremea va prezenta o. ră
cire ușoară. Averse locale, 
însoțite de descărcări elec
trice, vor cădea in vestul 
țării, izolat — grindină. 
Temperaturile minime vor 
fi cuprinse mire 11 .și 21 
grade, iar cele maxime în
tre 20 și 30 grade, pe a- 
locuri mai ridicate.
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Se înfăptuiește programul de creștere a nivelului de trai 

Începînd de astăzi, 1 august:

Se aplică a doua efapă de majorare 
a retribuțiilor din actualul cincinal

O NOUA Șl ELOCVENTĂ DOVADA A 
GRIJII PARTIDULUI Șl STATULUI NOSTRU 
PENTRU RIDICAREA NIVELULUI DE TRA 

AL MINERILOR
• Retribuțiile din industria minieră sporesc de 

astăzi, 1 august, în medie cu 15,9 la sută, cel mai ri
dicat procent din economie, superior prevederilor sta
bilite inițial pentru industria minieră.

® Creșterea de încă 5 la sută acordată la retribu
țiile tarifare de încadrare ale celor de la fronturile 

„direct productive, creșterea acordată cu menținerea 
drepturilor la alocația de stat pentru copii, se va păs
tra în continuare și după "aplicarea etapei a II-a de 
majorare a retribuției.

• Pe întregul cincinal, majorarea retribuțiilor la 
nivelul economiei naționale, va fi în medie de aproa
pe 33 
buției 

cinai, 
lei, iar a unui miner categoria 5, treapta a II-a, care 
lucrează la fronturi direct productive, va fi aproape 
dublă : 4042 lei.

în același timp, cu majorarea retribuțiilor se vor 
aplica în fiecare ramură îmbunătățirile aduse Legii 
retribuirii după cantitatea și calitatea muncii.

• Se introduce, în plus, o nouă categorie de înca
drare a muncitorilor. Vor exista, de regulă, șapte ca
tegorii'. în industria minieră, în subteran vor fi deci 
șase categorii, plus nivelul de muncitor specialist.

• Toate rețelele tarifare de retribuire au fost îm
bunătățite, mărindu-se diferența de retribuire dintre 
trepte, și dintre categorii.

• S-a introdus o nouă funcție — maistru princi
pal specialist.

• Pentru personalul tehnic, economic, de altă spe
cialitate și administrativ, la toate funcțiile retribuite 
pe clase și gradații, se va introduce o gradație în plus.

Cu sprijinul specialiștilor din cadrul C.M.V.J., 
prezentăm noile retribuții tarifare de încadrare ale 
personalului minier, prin cîteva exemple:

la sută, iar în industria minieră 
va fi de 38,2 la sută.
Retribuția medie nominală netă 
după etapa a II-a de majorare,

creșterea retri-

în actualul cin- 
v» fi de 2238

Retribuția personalului muncitor din minerit va fi 
superioară retribuției medii nominale nete

pe economie

4042 lei
■

luutdi j 

CATEGORIA jA 
TREAPTA^țtâz _ 

3628.

'UialitytȚ <
li * ArfOxsS# r

A GRADAȚIA 6\\

A890
t

GRADAȚIA 6

MUNCITOR NECALIFICAT - subteran
Lucrări grele : bază

Retribuția tarifară înainte de După majorare Spor de retribuire
de încadrare majorare

197'6 lei 2244 lei 268 lei

MAISTRU MINIER
gradația 6, care lucrează la sector productiv

Retribuția tarifară înainte de După majorare Spor de retribuire
de încadrare majorare

4220 lei 4670 lei . 450 lei

MINER II — vagonetar de galerie
Categoria 2, treapta II. care lucrează Ia fronturi direct productive

Retribuția tarifară Inamt.e de După majorare Spor de retribuire
de încadrare majorare

2423 lei 2864 lei 441 lei

MAISTRU MINIER PRINCIPAL
gradația 6, care lucrează la sector productiv

Retribuția tarifară înainte de După majorare Spor-de retribuire
de încadrare majorare

4420 lei 4890 lei 470 lei

MINER III — vagonetar de front
Categoria 3, treapta II, care lucrează la fronturi direct productive

Retribuția tarifară înainte de După majorare Spor de retribuire
de încadrare majorare

.. 2717 lei ■ 3227 lei 510 lei

SUBINGINER
conducător formație de lucru 

gradația 6, care lucrează la sector productiv
Retribuția tarifară înainte de După ma’orare Spor de retribuire

de încadrare majorare
4020 lei 4458 lei 430 lei

MINER IV - ajutor miner
Categoria 4, treapta II, care lucrează la fronturi direct productive

Înainte de După majorare Spor de retribuire
majorare 
3092 lei

Retribuția tarifară 
de încadrare

3628 lei 536 lei

INGINER MINIER
conducător formație de lucru 

gradația 6, care lucrează Ia sector productiv
Retribuția tarifară înainte de După majorare Spor de retribuire

de încadrare majorare
4420 lei 4890 lei 47* lei

MINER V
Categoria 5, treapta II, care lucrează la fronturi direct productive

înainte de După majorare Spor de retribuire
majorare 

3467 lei

Retribuția tarifară 
de încadrare

După majorare

4042 lei 575 lei Retribuția tarifară 
de încadrare „

MINER categoriâ VI
funcție nou introdusă începînd de astăzi 1 august

Retribuția tarifară înainte de După majorare Spor de retribuire
de încadrare majorare

INGINER MINIER PRINCIPAL
gradația 6, care lucrează în subteran

După ni .jorare

5116 lei

nai n te de 
majorare 
4620 lei

NOTA :

Spor de retribuire

490 l.i

Nu au fost luate în calcul sporurile de vechime, 
fiind variabile, în funcție de vechimea neîntreruptă în 
aceeași întreprindere. De asemenea, nu au fost luate 
în calcul adausurile de acord.
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Un nou volum apărut în Grecia

,Nicolae Ceaușescu-România 
și lumea contemporană"

i»

IN CAPITALA NIPO
NA au, început marți lu
crările Conferinței inter
naționale împotrivă bom
belor atomice și cu hidro
gen, la care participă de
legați din 20 de țări; ale 
lumii, precum și reprezen
tanți din partea a 15 or
ganizații internaționale.

Grupul școlar minier 
Petroșani

primește înscrieri 
următoarele forme de

pentru 
învâțămînt:

s
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c•g 
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I
s 
s

5
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5
s
J
3

A. LICEU

FILME

ATENA 30 (Agerpres). — în cadrul manifestări
lor dedicate în Grecia celei de-a 35-a aniversări a 
eliberării României de sub dominația fascistă, Ia Ate
na a avut loc, zilele acestea, un eveniment editorial 
deosebit. Sub titlul generic : „Nicolae Ceaușescu — 
România și lumea contemporană", editura „Pnevma- 
tikos" din capitala elenă a scos de sub tipar primul 
volum dintr-un ciclu mai larg dedicat gîndirii social- 
politice a președintelui Republicii Socialiste România, 
îngrijirea ediției și traducerea textelor aparțin scri
itorului Lambros Zogas, directorul „Casei de cultură 
a prieteniei eleno-române".

v : LA LISABONA a fost 
dată publicității. lista ce
lui de-al 11-lea guvern 
constituțional al Portugali
ei, format de premierul 
desemnat, Maria de Lur- 
des Pintasilțfo. Cabinetul, 
a cărui principală sarci
nă este pregătirea alege
rilor intercalate, este for
mat din 16 membri. Pa
tru dintre aceștia au de
ținut funcții în guvernul 
demisionai-.

— mine, petrol, geologie
— mecanică

41 locuri (băieți)
3 locuri (băieți)

B. ȘCOALA PROFESIONALĂ

■ miner 144 locuri (băieți)
- lăcătuș mecanic pentru

utilaj tehnologic
- sudor

11
26

electrician de mină 31

Aspecte ale
GENEVA 31 (Agerpres). 

— La Geneva p’.i luat 
sfîrșit, după negocieri în
delungate și dificile, lu
crările reuniunii Asocia
ției internaționale a trans-‘ 
porturilor aeriene (I ATA), 
la care au luat parte re
prezentanți ai unui număr 
de 60 de companii avia
tice.

Participanții au căzut 
de acord asupra unui pa
chet de înțelegeri în ba
za cărora, în esență, tari
fele pentru transporturile 
de pasageri și mărfuri pe 
rutele deservite de com
paniile respective vor fi 
majorate cu 9—15 la sută, 
începînd de la 1 septem- 
biie a.c. - -

De notat că în lun i mai 
anul curent, IATA a 
scumpit tarifele pentru 
pasageri și transporturile 
cargo cu 7 la sută, tot din 
cauza majorări prețu'ui 
petrolului.

WASHINGTON 31 (A- 
gerpres). — Revista „Bus- 
sines Week" relevă că

crizei energetice în lume
i

Statele Unite, confruntate 
cu o gravă criză energe
tică, vor avea în curînd 
de suferit de pe urma ci
nei crize a metalelor. Po
trivit datelor citate de re
vistă, încă de pe acum di
ferite ramuri ale econo
miei americane simt „foa
me" de metale cum sini 
plumbul, cuprul, zincul, 
cobaltul, platina și altele. 
Producția internă de oțel 
și de aluminiu, scrie pu
blicația, rămîne în urma 
cererii, iar aproviziona
rea unor sectoare cu ma
teriale depinde tot 
mult de importuri.

FRAGA 31 (Agerpres). 
— După cum relatează a- 
genția- C.T.K., după o se- 

. rie de țări din Europa, Â- 
merica și Asia, R. S. 
Cehoslovacă a început sâ 
fie preocupată de utiliza
rea energiei eoliene în 
scopuri practice.

Unul din proiectele ela
borate în acest sens pen

mai

tru a fi aplicat îritr-o zo
nă situată la Vast de Fra
ga ar putea aduce econo
miei naționale, în condiți
ile unor instalații eoliene 
cu aripile avînd anver
gura de 60 de metri, eco
nomii de energie electri
că în valoare de 2 milioa- 
ne de coroane pe an.

PARIS 31 (Agerpres).
— Francezii urmează să 
aibă în august prețuri mai 
ridicate la benzină, țigări 
și electricitate.

Prețul benzinei urmea
ză să uree la 3,05 franci. 
Costul energiei electrice 
pentru consum casnic se 
va ridica cu 6—7 la sută 
pentru a reflecta creșterea 
prețurilor petrolului.

BONN 31 (Agerpres).
— Potrivit statisticilor, 
rata, medie a inflației în 
R.F.G. a fost, în iulie, 
de 4,5 la sută, creșterile 
de prețuri cele mai ac
centuate fiind la produ
sele petroliere.

locuri (băieți) 
locuri (băieți 

și fete)
locuri (băieți)

La liceu se pot înscrie absolvenți ai 
treptei I care au obținut cel puțin media 5 
la concursul de admitere de la orice alt li
ceu și profil.

înscrierile se fac începînd cu data de 
25 august 1979 la secretariatul școlii.

Informații suplimentare la secretariatul 
școlii din strada Republicii nr. 7, telefon 
41574.

Fotbal : Jiul — Unirea Alba lulia 3-0 (1-0)

în min. 37, 
greșit, scorul 
de Lixandru 
din întoarce- 

Ciu-

excelent și, simt al Port”. 
'.7-idl-ă han- 

în 
fi-

Șă- 
s-au

In prima repriză, gaz
dele nu și-au organizat bi
ne atacurile, multe din 
baloane au ajuns la adver
sari. Pripeala atacanților 
a făcut ca Borș să fie im
batabil pînă 
dar atunci a 
fiind deschis 
printr-un șut
re. Introducerea lui 
pitu, după pauză, a rea
dus siguranța în ultima 
linie, ieșirea din defensi
vă s-a făcut prin pase, su
perioritatea divizionarei 
A a devenit evidentă. In
atac, Mușat, la prima a- 
pariție sub culorile Jiu
lui, acționează cu balonul 
la picior pe spații largi, 
manifestă un plasament

Astfel, gazdele ridică 
dicapul, datorită, lui, 
min. 52, centrarea sa 
ind reluată în gol de 
lăgean. învingătorii 
detașat în repriza secundă 
prin omogenitate și orien
tarea spre un joc combi- 
nativ, cu ruperi și accele
rări de ritm. Mai este însărări de
nevoie de mult exercițiu 
pentru ' '
tipului

imprimarea ' stereo- 
și asigurarea dubla

jului în defensivă. Scorul 
final al partidei de ieri du- 
pă-amiază l-a stabilit lan- 
cu, după 
spectacol, 
concursul
do. (I.V.)

o fază de mare 
lă care și-au dat 
Sălăgean și Be-

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Vreau să vă 
văd ; Republica : Valsul 
absolvenților ; Unirea : 
A fost regăsită compa-

Inia a 7-a ; i
PETRILA: Brațele A- 

Ifroditei ;
LONEA : Prinț și cer

șetor.
ANINOASA : Ciocola

tă cu alune ;
VULCAN ■ Vestul săl

batic ;
| LUPENI — Cultural : 
J Sfîrșit.il împăratului din * 
I Taiga; Muncitoresc : Pa-

I1 siunea. >
URICANI : Viața mer- 1

ge înain.e |

TV |
16,00 Telex. 16,05 Tra

see istorice. August 1 1944. 16,25 Consultații
juridice. 17,00 Trage- 

Irea pronoexpres. 17,30
Moștenire .pentru vi- ■ I‘ itor. 18,00 Sport. 18,20 | 
Festivalul național „Cîn- . 
tarea României". 18,50 I 

11001 de seri. 19,00 Te- 1 
le jurnal, 19,15 Dialog II despre viitor. 19,30 Pro- I
gram muzical-folcloric. | 

119,50 Telecinemateca. I
„Blocada" (sovietic). . 
21,05 Muzică ușoară. I 

I 21,35 Telejurnal. ’

Mica publicitate
SCHIMB garsonieră car- 

tier „Carpați", Al. Flori
lor Bloc 3, sc. 3, ap. 5, so
be, contra apartament cu. 
2 camere, etaj I sau II, în 
cartier „Carpați“ sau Re
publicii, cu încălzire. (630)

PIERDUT legătură chei 
mașină cu breloc .JERU
SALEM". Aducătorului re
compensă. Chioșcul de zia
re „Carpați" Petroșani;

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Zaharia 
Maria, eliberată de 
E.G.C.Ii. Lupeni. Se decla
ră nulă. (628)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Barna 
Floare, eliberată de Uzina 
electrică Paroșeni. Se de
clară nulă. (629)

Programul turului diviziei A la fotbal,
ETAPA I (12 august)

Dinamo— Chimia Rm. Vîlcea 
„U“ Cluj-Napoca— S.C. Baeău 
A.S.A. Tg. Mureș — Politehnica Iași 
C.S. Tîrgoviște — Universitatea Craiova 
Jiul Petroșani — Sportul studențesc 
F.C.M. Galați — Politehnica Timișoara 
Viitorul Scornicești —. Olimpia Satu Mare 
F.C. Argeș — F.C. Baia Mare
Steaua — Gloria Buzău

ETAPA A H-a (19 august)
Gloria Buzău — C.S. Tîrgoviște 
Universitatea Craiova — F.C. Argeș 
S.C. Bacău ■— Dinamo
Politehnica Iași — Viitorul Scornicești 
Olimpia Satu Mare — Steaua
F.C. Baia Mare — F.C.M. Galați 
Sportul studențesc — „U“ Cluj-Napoca 
Chimia Rm. Vîteea — A.S.A. Tg. Mureș 
Politehnica Timișoara — Jiul Petroșani

ETAPA A III-a (24 august)
F.C. Argeș — A.S.A. Tg, Mureș 
„U" Cluj-Napoca — Politehnica Iași 
Gloria. Buzău — Chimia Rm. Vîlcea 
Dinamo — Sportul studențesc 
Politehnica Timișoara — Univ. Craiova 
Viitorul Scornicești — C.S. Tîrgoviște j 
Steaua — Jiul Petroșani
F.C.M. Galați .— Olimpia Satu Mare 
S.C. Bacău — F.C. Baia Mare T

ETAPA A IV-a (2 septembrie) 
Universitatea Craiova — „U“ Cluj-Napoca 
Dinamo — Olimpia Satu Mare î

C.S. Tîrgoviște — F.C. Argeș ’’’
Jiul Petroșani---- Chimia Rm. Vîlcea 1
F.C.M. Galați — Steaua v
F.C. Baia Mare — Politehnica Timișoara 
Politehnica Iași — Sportul studențesc 
Viitorul Scornicești — S.C. Bacău 
A.S.A. Tg. Mureș — Gloria Buzău

ETAPA A V-a (5 septembrie) 
Jiul Petroșani — C.S. Tîrgoviște 
Politehnica Iași —- Politehnica Timișoara 

Olimpia Satu Mare — F.C. Baia Mare 
Steaua —• Viitorul Scornicești
„U“ Cluj-Napoca — A.S.A Tg. Mureș 
F.C. Argeș — Dinămo
Gloria Buzău — S.C. Bacău
Sportul studențesc — Univ. Craiova
Chimia Rm. Vîlcea — F.C.M. Galați

ETAPA A Vl-a (9 septembrie)
Poli. Timișoara — Sportul studențesc
S.C. Bacău — Jiul Petroșani
Viitorul Scornicești — F.C.M. Galați
Universitatea Craiova — Politehnica Iași 
F.C. Baia Mare — Chimia Rm. Vîlcea 
A.S.A. Tg. Mureș — Olimpia Satu Mare 
Șteaua — Dinamo
Gloria Buzău — F.C. Argeș
C.S. Tîrgoviște — „U“ Cluj-Napoca

ETAPA A VII-a (15 septembrie)
Politehnica Iași — Gloria Buzău 
Chimia Rm. Vîlcea — Steaua
S.C. Bacău — Universitatea Craiova 
Olinipia Satu Mare — Jiul Petroșani 
F.C.M. Galați — C.S. Tîrgoviște 
Sportul studențesc — F.C. Argeș 
„U“ Cluj-Napoca — Poli. Timișoara

, F.C. Baia Mare — Viitorul Scornicești
‘ Dinamo— A.S.A Tg. Mureș
; ETAPA A VIIl-a (23 septembrie)
I Poli. Timișoara —- Viitorul Scornicești
| Jiul Petroșani — „U“ Cluj-Napoca

Steaua—- F.C. Baia Mare
C.S. Tîrgoviște — S.C. Bacău 
Universitatea Craiova — Dinamo 
F.C.M. Galați — A.S.A. Tg. Mureș
F.C. Argeș — Olimpia Satu Mare 
Chimia Rm. Vîlcea — Politehnica Iași 
Gloria Buzău — Sportul studențesc

ETAPA A IX-a (29 septembrie)
F.C. Baia Mare — Gloria Buzău
Dinamo — Politehnica Timisoara
Jiul Petroșani — F.C.M. Galați
Viitorul Scornicești — F.C. Argeș

Olimpia Satu‘Mare — S.C. Bacău
Sportul studențesc— Steaua
A.S.A Tg. Mureș — Univ. Craiova
„U“ Cluj-Napoca — Chimia Rm. Vîlcea 
C.S. Tîrgoviște — Politehnica Iași

ETAPA A X-a ( 7 octombrie)
A.S.A. Tg. Mureș — Steaua '
Politehnica Iași — F.C. Baia Mare 
„U“ Cluj-Napoca— Dinamo
Universitatea Craiova — Gloria Buzău 
F.C. Argeș — Jiul Petroșani
Poli. Timișoara — Olimpia Satu Mare 
Sportul studențesc — C.S. Tîrgoviște 
S.C. Bacău — F.C.M. Galați 7
Chim. Rm. Vîlcea —• Viitorul Scornicești

ETAPA A XI-a (20/21 octombrie)
Jiul Petroșani — A.S.A. Tg. Mureș
Gloria Buzău — Politehnica Timișoara 
Olimpia Satu Mare — Sportul studențesc 
Viitorul Scornicești — „U"'Cluj-Napoca 
Steaua — S.C. Bacău
C.S. Tîrgoviște — Chimia Rm. Vîlcea 
F.C.M. Galați — F.C. Argeș
Dinamo — Politehnica Iași
F.C. Baia Mare — Universitatea Craiova.

ETAPA A Xll-a (27 octombrie)
S.C. Bacău — Politehnica Timișoara 

'Sportul studențesc — Chimia Rm. Vîlcea
A.S.A. Tg. Mureș — F.C. Baia Mare 
C.S. Tîrgoviște — Dinamo
Olimpia Satu Mare — Univ. Craiova 
F.C. Argeș — Steaua
„U“ Cluj-Napoca — Gloria Buzău
Jiul Petroșani — Viitorul Scornicești
F.C.M. Galați — Politehnica Iași

ETAPA A XIII-a (3/4 noiembrie)
Gloria Buzău — Viitorul Scornicești 
A.S.A Tg, Mureș — C.S. Tîrgoviște 
Dinamo — F.C.M. Galați
Universitatea 'Craiova — Jiul Petroșani
Steaua — „U“ Cluj-Napoca
Chimia Rm. Vîlcea — Olimpia Satu Mare 
F.C. Baia Mare — Sportul studențesc

ediția 1979-1980
Politehnica Iași — S.C. Bacău 
Politehnica Timișoara — F.C. Argeș

ETAPA A XIV-a (11 noiembrie) 
Universitatea Craiova — F.C.M. Galați 
Jiul Petroșani — Gloria Buzău
Sportul studențesc — A.S.A, Tg. Mures 
F.C. Baia Mare — „U“ Cluj-Napoca 
S.C. Bacău — Chimia Rm. Vîlcea 
Politehnica Timișoara — Steaua 
F.C. Argeș — Politehnica Iași 
C.S. Tîrgoviște— Olimpia Satu Mare 
Viitorul Scornicești — Dinamo

ETAPA A XV-a (14 noiembrie) 
Politehnica Iași — Jiul Petroșani 
F.C.M. Galați — Sportul studențesc 
Viitorul Scornicești — Univ. Craiova 
Olimpia Șatu Mare — Gloria Buzău 
Steaua — C.S. Tîrgoviște 
„U“ Cluj-Napoca — F.C. Argeș 
Dinamo — F.C. Baia Mare 
Chimia Rm. Vîlcea — Poli. Timișoara 
A.S.A. Tg. Mureș — S.C. Bacău

ETAPA A XVI-a (21 noiembrie) 
„U“ Cluj-Napoca —Olimpia Satu Mare 
C.S. Tîrgoviște —7F.C. Baia Mare 
Politehnica Iași — Steaua 
A.S.A. Tg. Mureș — Poli. Timișoara 
F.C. Argeș — S.C. Bacău 
Sportul studențesc — Viitorul Scornicești 
Gloria Buzău — F.C.M. Galați 
Jiul Petroșani — Dinamo 
Univ. Craiova — Chimia Rm. Vîlcea

ETAPA A XVII-a (24 25 noiembrie) 
F.C, Baia Mare — Jiul Petroșani 
Dinamo — Gloria Buzău 
F.C.M. Galați — „U“ Cluj-Napoca 
Steaua — Universitatea Craiova 
Chimia Rm. Vîlcea — F.C. Argeș 
Olimpia Satu Mare — Politehnica Iași 
S.C. Bacău — Sportul studențesc 
Viitorul Scornicești — A.S.A. Tg. Mureș 
Politehnica Timișoara — C.S. Tîrgoviște
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