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Miercuri dimineața, to
varășul Nicolae Ceaușeșcu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii S.o- 

v cialiste România, a ple
cat în Uniunea Sovietică,

la invitația tovarășului 
Leonid Ilici Brejnev, se
cretar general al Comite
tului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii So

leaqulroșu
/ ( v i

f

ANUL XXXV, NR. 8370

(Continuare în pag, a 4-a)

Convorbiri la nivel înalt 
româno-sovietice

Miercuri tovarășul 
Nicolae Ceaușeșcu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, s-a întîlnit în 
Crimeea, cu tovarășul Leo
nid Brejnev, secretar ge- 
’S'

neral al Comitetului Cen
tral ai Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, 
președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al 
U.H.SS.

(Continuare în pag. a 4-a)

Tovarășului Nicolae Ceaușeșcu 
l-a fost înmînat ordinul „Lenin“

' Miercuri, 1 august, tova
rășului Nicolae Ceaușeșcu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, i-a fost 
înmînat de către tovarășul 
Leonid Brejnev, secretar 
general, al C.C. al Parti
dului Comunist al Uniunii 
Sovietice, președintele Pre-

zidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., ordinul „Le
nin" conferit de Prezidiul 
Sovietului Suprem al
U.R.S.S. cu prilejul împli
nirii a 60 de ani.

Cu acest prilej, tovarășii 
Leonid Brejnev și Nicolae 
Ceaușeșcu au rostit scurte 
alocuțiuni.
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Minerii, constructorii de mașini din Valea Jiului au primit 
noua majorare a retribuției cu vie satisfacție și sentimente 
de profundă mulțumire față de partid, cu hotărîrea fermă de

a spori producția de cărbune
La mina Lupeni

Noile măsuri, puternic stimulent 
depășirea producției fizice și a 

producției nete
Sub efectul deosebit de 

stimulativ al noilor preve
deri cu privire la majora
rea retribuțiilor, la’ mina 
Lupeni se acționează ' cu 
stăruință în vederea creș
terii capacității de extrac
ție a întreprinderii, în
deosebi 
lizării tehnologiilor

mare randament, 
rele și-au înscris 
cupări grăbirea 
la deschiderea

și utilaje miniere
RĂSPUNSUL NOSTRU1

pentru 
valorii

J
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Vom grăbi 
extracția 

cărbunelui cu 
15 zile la o feliemai mare sectorLa cel

de producție — sectorul IV 
— tovarășul Alexe Furdui, 
tehnician normator, se
cretarul comitetului de
partid, ne-a pus în . temă 
cu efectul noilor prevederi.

— Fondul mediu de re
tribuire pe sector va creș
te, prin aplicarea majoră- 

etapa 
a doua, cu peste 200 000 
lei pe lună, neia declarat 
interlocutorul. Pentru o 
singură brigadă, cum ar 
fi de exemplu cea condusă 
de Constantin 
cu, creșterea 
lă va fi de 
30 000 lei, în 
care formația de lucru va

Ion MUSTAȚA

Sectoa- 
în preo- 

lucrărilor 
de noi 

fronturi, echiparea unor 
noi abataje cu instalații și 
utilaje moderne, cărora li 
se aduc, în continuare, îm- 

> judici- 
specialiștii minei.

întreprinderii,
pe calea genera- .. bunătățiri gîndite 

os de C ____ _
Practic, cuvin tul de ordi- rii retribuțiilor din 
ne al minerilor exprimă 
orientarea lor spre apli
carea și extinderea a tot 
ceea ce a condus la rezul
tate bune în primul semes
tru, din dorința de a re
edita și chiar de a ampli
fica succesele înregistrate 
de Ia începutul anului la 
producția fizică, 
tivitatea muncii, 
rea producției nete, 
ceilalți indicatori 
nico-eeonomiei.

de

produc- 
valoa- 

la 
teh-

Lupules- 
lunară tota- 

aproximativ 
condițiile în

(Continuare în pag, a 2-a)

prin noi fapte de muncă

Un constructor demonstrează:

Mă număr printre cei 
care, începînd de ieri, be
neficiază de majorarea re
tribuției prevăzută de. noi
le măsuri adoptate de con
ducerea partidului și sta
tului nostru pentru crește-

rea nivelului de trai ma
terial și spiritual al popo-

Pavel TISARU, 
miner, șef de schimb 

I.M. Dilja

Am primit cu deosebit 
interes prevederile noului, 
program de creștere a ni
velului de trai, în caro 
dintre toate categoriile de 
muncitori, noi, minerii sîn- 
tem între primii beneficia 
ari ai majorării, cu cel mai 
mate procent de creștere 
a retribuțiilor.

Personal, începînd 6u 
data de 1 august 1979, voi 
cîștiga incomparabil mai 
mult. ■ Mi-am făcut și un 
calcul. Față de cîștigul an
terior de 3570 lei pe lună, 
voi cîștiga 4042 lei, deci 
cu 472 lei mai mult. Dar 
să nu uităm că acesta este 
sporuț minim, el pîhînd 
fi mult îmbunătățit prin 
depășirea sarcinilor de 
plan. Dau si un exemplu 
în acest sens. De la înce
putul anului, în medie, 
brigada noastră a realizat 
sarcina de plan în propor
ție de 131 la sută. Este 
brigada condusă de cunos
cutul Eugen Voicu. Potri
vit coeficientului de reali
zare, mie mi-a revenit un 
cîștig de 6070 lei pe lună.

Gavrilă MIRAI, 
miner, șef de schimb 

I.M. Petrila

(Continuare în pag. a 2-a) (Continuare în pag. a 2 a)

Cu spirit de gospodar ) Se înfăptuiește programul de creștere a nivelului de trai j

SURSE MARI DE ECONOMII 
ÎN FIECARE APARTAMENT

măsuri 
gospo- 
judi- 

și re- 
consu- 

e-
electrică,

Decretul pri
vind stabilirea 
unor 
pentru 
dărirea 
cioasă 
ducerea
mului de 
nergie 
termică și gaze 
reglementează firesc 
cordanța ce exista între ni
velul scăzut al prețurilor 
și tarifelor pentru energia 
electrică, termică și gaze 
naturale din țara noastră 
și accentuarea crizei ener
getice pe plan mondial. Pî- 
nă acum, nivelul scăzut al 
prețurilor determina pe 
mulți risipitori să consume 
neraționaj, fără spirit gos
podăresc resursele energe
tice puse Ia dispoziție.

E limpede pentru toți că 
noile măsuri pentru nor
marea și raționalizarea 
consumurilor de energie e-

energie 
naturale 

dis-

lectrică și termică sînt un 
folositor îndemn la chib
zuință în utilizarea uneia 
din bogățiile țării — fieca
re om sau familie care se 
gospodăresc bine au posi
bilitatea să se încadreze și 
de acum înainte cel puțin 
în același volum de chel
tuieli bănești destinate con
sumului casnic de energie 
electrică.

Ca șef de 
trucții, am 
na trecută
3840 lei, rezultată prin în
sumarea retribuției tarifare 
lunare de 2350 lei cu cei 
587 lei obținuți suplimentar 
pentru prestarea activită-

echipă în cons-- 
realizat în lu- ' 

o retribuție de

ții în schim
buri de 10 ore, 
cu sporul 
vechime
235 lei și 
peste 700 
realizați

. plus

de 
de 
cu 
lei ' 
în

pentru 
normei în acord, 

precedent,
depășirea
In trimestrul precedent, 
pentru cei 190 kWh consu
mați în casă — acesfa fiind 
și consumul mediu trimes
trial al familiei — am plă
tit 92 de lei. Față de be
neficiile de care dispune 
familia mea, formată din 
trei persoane, locuind în- 
tr-un apartament cu două 
camere, energia electrică 
ne-a costat foarte puțin. 
Corespunzător noului de
cret, prețul pe kilowatt-oră

Costache MAFTEI, 
șef de echipă. Șantierul 5 

— instalații, Petroșani
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Constructorii
de mașini 
și utilaj 

minier din
Valea Jiului
beneficiară de a

doua etapă

țUont. in pag. a 3-a;
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In pagina a lll-a a ziarului nostru, pu
blicăm unele detalii despre MAJORAREA 
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TRIA CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI. j
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Constructorii de mașini și utilaj minier 
din Valea Jiului

beneficiază de a doua etapă de majorare 
a retribuției din actualul cincinal

• Procentul me
diu de majorare a 
retribuției de Ia 1 
august pentru cons
tructorii de mașini 
și utilaj minier va f> 
de 14,6 la sută

• Pe întregul cin
cinal, majorarea re
tribuțiilor în indus
tria construcțiilor de

. mașini va fi de 31 
Ia sută

începînd cu aceeași dată, 1 august, constructorii dc mașini și utilaj minier 
vor beneficia și de unele îmbunătățiri ale Legii retribuirii, votată în vară anului 
trecut de Marea Adunare Națională, îmbunătățiri-care vor contribui și ele la spori
rea venitului oamenilor muncii.

• O nouă categorie de încadrare 
a muncitorilor va fi introdusă în plus. 
Vor exista 7 categorii, plus nivelul 
de muncitor specialist

• Diferențierea retribuțiilor între 
trepte și între categoriile de înca
drare ale muncitorilor va fi mai ac
centuată

• Pentru stimularea muncitorilor, 
în vederea perfecționării calificării

i.

lor profesionale, s-a redus numărul 
treptelor de încadrare a muncitori
lor din cadrul fiecărei categorii de 
calificare.

• Se introduce o nouă funcție 
pentru maiștri - funcția de maistru 
principal specialist

• Personalul TESA va beneficia 
de o nouă gradație în plus, grada
ția a 7-a.

vă prezentăm noile retribuții tarifare de

i

l I

Cu sarcinile de plan îndeplinite
Colectivele’de oameni ai 

muncii de la întreprinde
rile miniere Lupeni, Paro- 
șeni, Vulcan, Urieăni și 

. Petrila raportează la sfîrși
tul lunii, iulie realizarea 
și depășirea sarcinilor de 
plan. Plusut realizat peste 
prevederi de aceste cinci 
unități miniere, totalizează

3 000 tone cărbune. Aseme
nea rezjlta’e au rest po
sibile pe baza creșterii 
productivității muncii, în 
medic, cu 1 000 kg/post. 
Semnificativ este faptul că 
și dă această dată în frun- 

' tea întrecerii pentru mai 
mult cărbune se situează 
minerii Lupeniului.

Vom grăbi extracția cărbunelui
(Urinare din pag. 1)

Cu sprijinul compartimentului de specialitate de la I.U.M.P.
încadrare pentru constructorii de mașini și utilaje miniere, oferindu-vă cîteva exemple : 

Retribuția tarifară de încadrare 

înainte de majorare 1663

I I 
!

MUNCITOR 
NECALIFICAT 

categoria 3, treapta 
lll-a

Q După majorare 
Spor de retribuire

1877
214

lei

Iei
lei

Menținînd ritmul realiză
rilor, în condițiile noii în
cadrări tarifare voi cîștiga 
6872 lei, deci cu 802 lei 
mai mult. La acest cîștig 
se adaugă sporul de vechi
me' de 350 lei, crescut și 
el proporțional cu realiză
rile, ajungînd în final la

A I
I i
i

A 
i 
i $ I
A A

i î A
$

MUNCITOR CALIFICAT 
în acord, categoria 6 
treapta II (strungar, lă
cătuș, etc.)

MUNCITOR CALIFICAT 
în acord, turnător, oțe- 
lar - categ. 6 treapta II

MAISTRU, gradația 6

MAISTRU PRINCIPAL 
gradația 6

SUBINGINER
gradația 6

INGINER
gradația 6

INGINER PRINCIPAL 
gradația 6

# Retribuția tarifară de încadrare

Înainte de majorare 2519 lei
După majorare 2856 lei
Spor de retribuire 337 lei

Retribuția tarifară de încadrare 
înainte de majorare 2581
După majorare 2907
Spor de retribuire 326

lei 
lei 
lei

Retribuția tarifară de încadrare 
înainte de majorare 3030 lei
După majorare 3350 lei
Spor de retribuire 320 Iei

Retribuția tarifară de încadrare 
înainte de majorare 3170 lei
După majorare 3500 Iei
Spor de retribuire 330 lei

Retribuția tarifară de încadrare
înainte de majorare 2895 lei
După majorare 3200 lei

Spor de retribuire 305 lei

1

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

3170 lei
3500 lei
330 lei

Retribuția tarifară de încadrare
înainte de majorare 3640 Iei
După majorare 4020 lei
Spor de retribuire 380 lei

NOTA :
Nu au fost luate în calcul sporurile de ve

chime, fiind variabile în funcție de vechimea 
neîntreruptă în aceeași întreprindere. De aseme-

nea, nu au fost luate în calcul adaosurile de 
acord.

(Urmare din pag. I)

obține aceleași depășiri la 
producția fizică.

De la începutul anului, 
notăm din datele furniza
te de interlocutor, cunos
cuta brigadă a lui Lupu
lescu a extras, în medie, 
3 000 tone, de cărbune peste 
plan. Corespunzător a- 
cestei depășiri, retribuțiile 
reale, sau -situat la urmă
toarele nivele': 4 800 lei 
pentru miner III, 5 460 lei, 
pentru miner IV, și 6 120 
lei, pentru miner V. Ca 
miner specialist, șeful bri
găzii a obținut o retribu
ție medie lunară de peste 
6 600 lei.

După puțin timp. în căi 
. culele noastre am fost a- 
jutați chiar de șeful brigă
zii, cunoscutul maistru 
principal electromecanic 
Constantin Lupulescu, li
nul din minerii specialiști 
ai întreprinderii. Facem în 
continuare, împreună cî- 
teva calcule ținînd seama 
de nouț procent de majo
rare ec- se aplică de la 1 
august. . .

— Retribuția minerilor 
din brigada noastră va

crește în mod substanțial, 
ne-a relatat Constantin 
Lupulescu. De exemplu, 
Marin Tudosie, miner V 
și șef de schimb, va avea 
o retribuție lunară 
fără de 4042 lei, Nicolâe 
Barbu, miner IV va avea 
3628 iei, Gheorghe Viorea,

— Primii doi, Tudosie șî 
Barbu, care au o vechime 
de 20 de ani, vor beneficia 
de un spor, calculat la 
noile încadrări tarifare, de 

tari- 485, respectiv, 435 Iei. Cu 
o vechime mai mică, Flo- 
rea va beneficia de 
spor de 160 lei.

un ■

__________________________________________

cinilor de plan la produc
ția fizică cu 3 000 tone pe 
Jună, minerii direct pro
ductivi vor fi retribuiți cu 
5690 lei (miner III), 6655 
lei (miner IV), 7415 lei (mi
ner V), și peste 8 800 
(minerii specialiști).

• Majorarea efectivă

lei

a

trebui însoțită de reduce
rea consumului de energie 
electrică. Recentele măsuri 
ne dau nouă, minerilo-r, 
prilejul de a concentra e- 
forturile cu prioritate în 
activitatea productivă, un
de reducerea , consumului 
de energie electrică va dU-„— 
ce la scăderea costului de 
producție al cărbunelui, iar 

- i aite 
cîștiguri. Referindu-mă tot 
numai la brigada noastră, 
pot să spun că avem posi
bilitatea să cîștigăm și 
mai mult, ținînd cont de 
faptul că în această lună 
vom lucra din plin cu noul 
complex, grăbind extracția 

sarcinilor _ cărbunelui: dintr-o felie, pe 
care o vom exploata cu 
15 zile măi devreme.

un cîștig mediu de peste no^ obținînd^ în plus 
7200 lei pe lună. Numai 
pînă la sfîrșitul anului voi 
încasa 
lei.

Este, 
lej de 
ție, însă și de 
angajare pentru realizarea 
exemplară a 
ce-mi revin. Dar, creșterea 
producției' de' cărbune va

în plus peste 4200

bineînțeles, un pri- 
bucurie, de satisfac- 

puternică

Răspundem prin noi fapte de muncă
(Urmare din pag. 1) depășit sarcinile de plan 

■ •' cu 1946 tone de cărbune, 
pe seama creșterii produc
tivității ''țțiuncii fizice cu

rului. îmi desfășor activi
tatea în abatajul cameră 
nr. 4, stratul 3, din secto
rul I al minei Dîlja, în 
brigada condusă de Cons
tantin Bula. In calitatea 
de miner șef de schimb, 
realizez o retribuție tari
fară de 3467 lei' pe Iurtă. 
Prin aplicarea noilor mă
suri de creștere a retribu
ției din cea de a doua c- 
tapă de majorare, retribu
ția mea va spori cu 575 lei, 
la care se adaugă sporul 
de vechime, cîștigul total 
ridieîndu-se la circa 4500 
lei pe lună.

Grijii pe c-aire partidul 
și statul nostru o manifes
tă permanent față de ■ toți 
oamenii muncii, față de 
mineri, îi răspundem prin 
noi fapte de muncă, prin 
depășirea zilnică a produc
ției de cărbune planificat. 
In semestrul I al anului 
în curs, brigada noastră a

aproape o tonă de cărbune 
pe post. Aplicînd cu suc
ces inițiativa „Brigada î< 
naltei productivități", prin- 
tr-o bună organizare a 
muncii în abataj, ani reu
șit ca la sfîrșitul primului 
semestru al anului să ne 
situăm în fruntea întrece
rii la nivelul minei, briga
da noastră fiind premiată 
cu suma de 5000 lei.

Am început semestrul al 
doilea cu rezultate foarte 
bune. Dispunem de con- 
diții prielnice pentru .rea
lizarea și depășirea sarci
nilor de plan. Vom acorda 
o atenție deosebită reduce
rii consumului de materia
le, energie și combustibil, 
pe baza măsurilor adopta
te recent de conducerea 
partidului și statului nos
tru, pe care minerii le-âu .. 
primit - cu satisfacție. -

muncii de la mina Lupeni, 
pînă la sfîrșitul acestui an, 
în urma majorării retribu
țiilor se ridică la 9,5 mi
lioane lei!

Activitatea minei Lupeni 
este străbătută în aceste 
zile de un plus de preocu
pări pentru depășirea pla-

Puternic stimulent pentru depășirea producției
miner III va avea o retri
buție tarifară de 3227 
In cazul cind brigada 
obține lunar, aceeași 
pășire de 3 000 tone, 
tribuțiile reale vor fi

lei. 
va 

de- 
re- 
de 

6930 lei, pentru minerul 
de categoria a V-a, 6220 
Ici pentru minerul de ca
tegoria a IV-a și 5330 lei 
pentru minerul de catego
ria ă Hl-a. Am avut 
vedere aplicarea unui 
eficient -corespunzător 
pășirii planului.

— Acestea vor fi retribu
țiile reale ?

— La care se adaugă spo
rurile de vechime, majo
rate și ele în mod cores
punzător.

— Puteți preciza ?

in 
co

de-

— însumăm intr-un gra
fic cuprinzător toate creș
terile amintite de șeful 
brigăzii. Pentru a ilustra Și 
nivelul superior de retribu
ție (și de profesidrialităte!) 
al unui miner specialist, 
am înscris în primul rînd, 
după relatările normatoru- 
lui retribuțiile cuvenite 
șefului de brigadă Constan
tin Lupulescu.

Tehnicianul normator 
ne-a precizat că toate cal
culele noastre își păstrea
ză valabilitatea și pentru 
alte formații de. la între
prinderile miniere din Va
lea Jiului. Conchidem îm
preună, drept concluzie, 
următoarele :

• în cazul depășirii sar-

retribuției va fi, deci, în- 
cepînd cu 1 august a.c., de 
750 lei ( pentru miner III), 
810 lei (pentru miner IV), 
870 lei (pentru miner V) 
și peste 1 600 lei (pentru 
minerii specialiști).

Calculele făcuta cu spri
jinul celor doi interlocu
tori sînt rezultatuț unor 
medii lunare și vor evolua 

■*  în funcție de adevărata 
depășire a planului la pro
ducția fizică.

în mod substanțial vor 
crește și retribuțiile celor
lalte categorii de personal 
muncitor (mecanici, elec
tricieni, lăcătuși, măiștri, 
tehnicieni, ingineri ș.a.). 
Aflăm o nouă cifră : veni
turile suplimentare de 
care vor beneficia oamenii

mineri că o îndatorire de 
onoare, membrii acestui 
puternic detașament al 
clasei muncitoare fiind 
chemați la noi realizări, la 
noi fapte de muncă, prin 
care să dea expresie anga
jării în înfăptuirea exem
plară a sarcinilor de plan, 
concomitent cu obținerea 
unor rezultate economi co- 
financiare superioare. De 
fapt, spre aceste Obiective 
sînt îndreptate măsurile 

nului la producția fizică . despre care am uțeam la 
începutul acestor rmduri. 
Le putem sintetiza, prin 
finalitatea lor, ca fiind o 
strînsă îmbinare a mter.e- . 
selor minerilor, cu intere
sele generale ale societății:

și ceilalți indicatori prevă- 
zuți de noul mecanism e- 
conomico-financiar. Măsu
rile aplicate de la 1 au-

■ gust, de majorare a retri
buțiilor, sînt înțelese de

• Aplicarea și gcneralizarea tehnologiilor de ma- 
randament, în vederea depășirii producției fizice 
implicit, a creșterii retribuțiilor ;
• Grăbirea lucrărilor de deschidere a noi fronturi 

lucru, pentru dezvoltarea capacității de producție
locuri de muncă

re
ȘÎ,

de 
a minei și creșterea numărului de 
direct productive ;

• Aplicarea unui regim de economisire, chiar se
ver, pentru reducerea cheltuielilor materiale Ia ener
gia electrică și termică, combustibili, piese de schimb, 
armături, cherestea și lemn în vederea creșterii va
lorii producției nete și realizării de economii și bene
ficii. Pe această cale, prin participarea oamenilor 
muncii la beneficii, veniturile lor anuale vor înregis
tra u°i creșteri.
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Oameni ai muncii din Yalea Jiului, cetățeni!> I-
A TA ---------------------------------------------------------------- —----------------- ----------------- :----------------- •—----------------------------------------------------------------

In interesul economiei naționale, al bugetului nostru 
de familie, să chibzuim ca buni gospodari 

consumînd cumpătat, economicos

j - Ce reprezintă reducerea cu 40 la sută a ilumina- j
I tului la două întreprinderi comerciale — I.C.S.A. I
j și A. P. și l.C.S.M.1. — din Petroșani |

I

I 
I 
I
B

I
I
I 
I

PRIN RRMCCRKA 
ILUMINATULUI

PU.

'li'1978

120 000Mh
CONSUMAT!

VCM? Economisi

X r CU CAPE i£ POT TAPPTCA ' '' "
.....  \—

ȘF-4rO)tone Q&Mtone
MEZ^URl PRODUSE Va. PANIFICAȚIE

■  ■ ' . ■ : ■ . \ • -.■■■■ ... . - -■ . ■ ■.■A-.- IteV.- ■■ ••   ’ . ■- .

Preocupări ■ Realizări
I.U.M.P.

• Cu energia electrică economisită de 
la începutul anului se pot produce utilaje 
miniere în valoare de peste 9 500 000 lei.

• Prin reducerea timpului de încărca
re a cuptoarelor pentru obținerea șarjei de 
oțel cu 15 minute, se obțin economii de e- 
nergie electrică de 0,83 kWh/tona de oțel.

I.M. LUPENI

• Consumul de energie electrică pla
nificat pe tona de cărbune extras a fost re
dus cu 3,75 kWh, în primul semestru al a- 
nului acesta, în condițiile realizării sarcini
lor de plan la producția de cărbune extras 
în proporție de 105,1 la sută pe seama me
canizării tăierii în abataje (ponderea căr
bunelui extras cu tăiere mecanizată din to
talul producției era la sfîrșitul primului se
mestru de 65,1 la sută).

Valoarea economiilor

I
O sursa de economisire a energiei electricei --------------------------------------------------------- .---------- j

— reducerea consumului casnic | 

j Specialiștii S.D.E.E. Petroșani | 
I vă sfătuiesc: |
j= • înlocuind un bec cu incandescență! 
I de 100 Wați cu un tub fluorescent de 20 de | 

Wați, aveți asigurat același nivel de ilumi- 
s nare și obțineți o economie de 80 de Wați, 
j 0 Un fier de călcat cu termostat con 
ț sumă într-o oră de funcționare de trei or 
| mai puțină energie electrică decît un fier de 
I călcat fără termostat. v

• Un singur reșou improvizat, supra- 
j dimensionat, poate reduce tensiunea nomi- 
ț nală de la 220 de Volți la 200 de Volți in a- 
i parlamentul respectiv, dar și în instalațiile 
s vecinilor. In asemenea condiții, un radiato 
l care la o tensiune de 220 de Volți, in timp 
Ș de o oră, consumă 2 kWh, la o tensiune de 
î 200 de Volți va consuma 2,2 kWh. Pentru a 
i evita astfel de situații, persoanele care cOns- 
i tată căderi de tensiune să anunțe lucrătorii 
! S.D.E.E.

* Pentru intervenții la tablourile elec 
j trice, apelați la persoanele autorizate și nu 
f la „amatori". Contactele imperfecte pot pro- 
î duce căderi de tensiune.
i Lucrătorii S.D.E.E. intervin pentru remedie 
f rea deranjamentelor, cînd sînt afectați mai mult 
: abonați, fără perceperea vreunei taxe.

Economisind, ne
Sîntem un popor de oa

meni chibzuiți și nu ne pu
tem permite risipirea ne
justificată a muncii noas
tre. Decretul Consiliului 
de Stat privind stabilirea 
unor măsuri pentru gospo
dărirea judicioasă și redu
cerea consumului de ener
gie electrică, energie ter
mică și gaze naturale, stimu
lează pe fiecare cetățean 
să folosească judicios la lo
cul său de muncă și în lo
cuință energia electrică. în 
fiecare locuință și la fie
care loc. de muncă, în fie
care întreprindere există 
căi multiple de economisi
re a energiei electrice. Spre 
exemplu acasă, găsesc că 
este un lux nejustificat să 
folosești într-o singură în
căpere 4—5 becuri, atita 
timp cit poți folosi unul 
singur. Introducerea unui, 
sistem prin care se majo
rează prețui fiecărui kilo- 

(Urmare din pag ii

C ETĂȚENI 1
Folosirea rațională și cu eficiență maximă 

a energiei electrice este o îndatorire de onoare, 
o mare răspundere patriotică !

Cu fiecare kilowatt^oră economisit, CON
TRIBUIM LA DEZVOLTAREA ECONOMIEI NOAS
TRE NAȚIONALE I

a crescut. Familia-mea va 
proceda însă astfel- incit sâ 
nu depășim cheltuielile cu 
energia electrică. Ne vcm 
încadra in prețul unitar 
minim stabilit pentru con
dițiile noastre de iocuit — 
apartament cu două ca
mere și familie cu 2—3 per
soane — care prevede că 
la un consum anual de 
sub 750 kWh să se plăteas
că 0,55 lei pentru fiecare 
kWh — doar cu 5 bani mai 
scump decît pînă acum. 
Vom valorifica, de aseme
nea, posibilitățile ce le a 
vein pentru reducerea con
sumului lunar. Astfel, în
locuind cele 6 becuri de 
100 Wați folosite la lustre 
cu altele de 75 Wați (deși 
tot atît de bine am putea 
utiliza becuri și mai mici, 
de 60 Wați), socotind că le

prețuim munca
watt consumat peste limi
ta rațională vine în spri
jinul nostru, ajutîndu-ne să 
realizăm și importante e- 
eonomii personale. M-a bu
curat faptul că vor fi scoa
se din fabricație aparatele 
de uz casnic cu consum 
mare de energie electrică, 
deoarece o familie care do
rește să facă economii nu-și 
poate permite folosirea u- 
nor asemenea aparate. IȘ- 
eonomișind energia electri
că la fiecare loc de mun
că și fiecare întreprindere 
în fiecare locuință, ne yom 
aduce o contribuție însem
nată la gospodărirea mai 
judicioasă a resurselor ma
teriale ale țării, vom ști 
să ne prețuim mai bine 
propria noastră muncă.

loan ( ALIN, 
maistru, la I.M. Vulcan, 

B-dul Victoriei, bloc 18, se.
I, ap. 27, Vulcan

folosim cel puțin două 
ore pe zi, vom economisi 
lunar 9 kWh, - echivalentul 
a peste 4 lei. De mai mult 
timp am reflectat împreu
nă cu soția că trebuie să 

Surse mari de economii
înlocuim vechiul nostru fri
gider „Fram" cu unuj de
construcție modernă, cu
termostat. Diferența de
consum între aparate este
evidehță't de la cca. 60 
kWh pe lună la cel vechi, 
la numai 16—18 kW'h pen
tru cel nou. Aceasta în
seamnă o economie lunară 
de cca. 18 lei. Pentru căl
cat vom consuma aceeași 
cantitate de curent, așa în- 
cit vom consuma — pen
tru cca. 10 ore de funcțio

de energie
120 000 kWh vor fi economisiți Ja nivelul Văii 

Jiului, in semestrul II 1979, prin reducerea ilumina- 
1978 PuW'c cu 3® ,a sută’ fată de consumul anului

CE REPREZINTĂ PENTRU POPULAȚIE Șl 
PENTRU ECONOMIE, 120 000 kWh ECO
NOMISIȚI ?

• O economie de 190 tone de lignit — 
cit ar fi fost necesar pentru producerea a 
120 000 kWh energie electrică
• Consumul de energie pe un an de 

zile pentru 15 familii.

CU 120 000 kWh SE POT PRODUCE :

• 3 000 tone fontă S 190 000 mp țe-
de furnal sături din lină

0 1200 tone de '
ciment

nare, ceea ce e încă foar
te mult — 10 kWh. La di
ferență de 5 bani pentru 
fiecare kilowatt-oră, în
seamnă că vom plăti mai 

mult. cu... 50 de bani! Te
levizorul îl foloseam aproa
pe fără întrerupere, chiar 
și atunci cînd ne aflam în 
altă încăpere. Acum îl 
vom folosi numai cit va fi 
necesar, astfel că vom pu
tea reduce și pe această 
cale consumul de energie.

Dacă refacem calculele, 
ajungem clar la concluzia 
că vom putea economisi 
lunar cel puțin 18 lei la 

frigider și 4 lei la becurile 
de la lustre.

Desigur, intenția noastră 
de a economisi energia e- 
lectrieă ține atî.t de pro
priile măsuri, ca și de al
tele, întreprinse pe plan 
general. între acestea din 
urmă, un mare rol revine 
comerțului, care trebuie să 
asigure becuri de toate mă
rimile, astfel îneît să dis
pară situații ca a celor ca
re, dorind să aranjeze în 
camere un iluminat apa
rent, să scoată în evidență 
o vitrină frumoasă, sînt 
obligați să cumpere becuri 
orbitoare de 100 W, pentru 
că altele nu se găsesc. Să 
se asigure de asemenea, în 
magazine cit mai multe a- 
parate -electro casnice cu 
termostat și piese de 
schimb pentru acestea.
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Nicolae
(Urmara din pag. 1)

vic-licc, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. .

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este însoțit de 
tovarășul Ștefan Andrei, 
membru supleant al .Co
mitetul.;’: Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., mi* * 
nistrul afacerilor externe.

• In provincia italia
nă Luca o manifestare 
desfășurată sub genericul 
„Intilnire cu istoria, cul
tura, ■ folclorul, viața so
cială și munca poporului 
român". Pe parcursul u- 
nei săptămîni ’ au fost 
prezentate expoziții de 
carte politică, la Ioc de 
frunte aflîndu-se operele 
tovarășului Nicolae
Ceaușescu.

• In Sala Congreselor 
din Varșovia, ansamblul 
de cîntece și dansuri 
„Rapsodia română" a 
prezentat un spectacol de 
gală în cadrul turneului 
efectuat în R.P. Polonă.

• La Societatea mix
tă româno-congoleză
„SOCOTON", ambasada 
țării noastre din Braz

La plecare, pe aeropor- 
tul Otopeni, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost 
condus de membri și mem
bri supleanți. ai Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R7,"^de- secretari ai 
C.C. al P.C.R.

A fost de față ambasa
dorul Uniunii Sovietice la 
București.

La sosire , pe aeroportul 
Simferopol, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a fost 
salutat de conducători ai 
organelor locale de partid 
și de stat.

Coloana de mașini s-a 
îndreptat apoi spre reșe
dința rezervată.

zicTuziLiTZirezi în lu/me
Manifestări consacrate eliberării 

României de sub dominația fascistă

Vizita tovarășului
Ceaușescu în U. R. S. S.

Convorbiri la nivel înalt
(Urmare din pag. I)

Ea convoi bire au parti
cipat din partea română 
tovarășul Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul 

..afacerilor externe al Repul- 
blicii Socialiste» România, 

■ iar din partea sovietică, to
varășul Andrei Gromîko, 
membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.U.S., mi
nistrul afacerilor externe 
ai. U.R.S.S.

Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Leonid Brej- 
nev s-au informat reciproc 
asupra desfășurării cons
trucției socialiste și comu
niste în Republica Socia
listă România și în Uniu
nea Sovietică), au exami
nat probleme actuale ale 
dezvoltării relațiilor româ- 
no-sovietice, ale întăririi 
colaborării dintre P.C.R. 
și P.C.U.S. Ei au căzut de 
acord că trebuie ''continua
tă activitatea pentru coor
donarea planurilor cincina

zaville a organizat o sea-: 
ră culturală.

• In cadrul unui pro
gram special, în cinci e- 
misiuni, organizat de Ra
diodifuziunea din Sri 
Lanka, publicul din Sri 
Lanka a făcut cunoștință 
cu creația cîtorva expo- 
nenți ai liricii românești.

• Sub auspiciile sin

încheierea negocierilor subcomisiilor 
tripartite egipteano-americano-israeliene

CAIRO 1 (Agerpres). — 
La Alexandria s-au înche
iat negocierile subcomisi
ilor tripartite egipteano- 
americano-israeliene con
sacrate examinării proble
mei autonomiei palestini
ene în teritoriile Cisior

le «le arabebr țări și pen
tru dezvoltarea colaboră
rii economice si cooperării, 
în producție, atît în cadrul 
C.A.E.R., cît și pe bază bi
laterală.

A avut loc un schimb de 
păreri jn probleme inter
naționale. 'Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Leonid Brej- 
nev consideră urgentă a- 
doptarea de măsuri pentru 
frînarea eursei înarmărilor, 
pentru a conferi un .carac
ter consecvent, tot mai di
namic și mai profund pro-, 
cesului destinderii.

Republica Socialistă 
România și . Uniunea . So
vietică intenționează ca, 
'împreună cu alte state 
membre ale Tratatului de 
la Varșovia, cu toate țări
le care au participat la 
Conferința general-euro- 
peană să sporească efortu
rile în toate direcțiile 
colaborării, prevăzute de 
Actul de la Helsinki, in
clusiv în domeniul măsu
rilor de sporire a încrede

dicatului lucrătorilor din 
administrația publică din 
Cuba a Ambasadei ro
mâne la Havana și a Mi
nisterului Justiției, în ca
pitala Republicii Cuba 
a fost inaugurată expo
ziția documentară de fo
tografii „Imagini din 
România", 

dania și Gaza. A fost ela
borat un raport comun, 
care urmează să fie su
pus Comisiei generale a 
negocierilor, care se va 
întruni, la Haifa, în peri
oada 5—7 august.

rii și de sprijinire a des
tinderii politice cu dezan
gajarea militară. In legă
tură cu aceasta, s-a sub
liniat importanța reuniu
nii de la Madrid, ’ care ur
mează să aibă loc în.,1980.

In cadrul convorbirii s-a 
relevat că un eveniment 
pozitiv important în . poli
tică mondială l-a consti
tuit întîlnirea sovieto- 
americană de la Viena și, 
în primul rînd, semnarea 
Tratatului Salt-2. .

Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu ’ și Leonid Brej- 
nev au afirmat, solidari
tatea neabătută a popoare
lor român și sovietic cu 
lupta popoarelor eliberate, 
a . mișcării de nealiniere, 
împotriva rasismului, do
minației neocolonialiste, 
pentru triumful cauzei li
bertății, progresului social 
și păcii.

întîlnirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă sinceră, 
tovărășească.

Componenta noului 
cabinet indian

DELHI 1 (Agerpres). —■ 
Noul premier indian Cha- 
ran Singh a anunțat com
ponența cabinetului său. 
în funcția de vicepremier 
și ministru de interne a 
fost desemnat JJ3. Chavân. 
Pprțofoliul afacerilor ex
terne a' fost atribuit lui 
N.S. Mishra.. Conducerea 
Ministerului .Apărării a 
fost încredințată lui M.C. 
Subramaniam, iar ca mi
nistru de finanțe a fost 
desemnat H.N. Bahuguna.

Membrii cabinetului a- 
parțin partidului Janata 
laic. Congresului Național 
Indian și unei grupări a 
Partidului Socialist.

Programul guvernamen
tal urmează să fie supus 
dezbaterii parlamentului 
țării în a doua jumătate 
a lunii august.

| FILME

I PETROȘANI — 7 No
iembrie : Sfirșitul împă-

I râtului din Taiga ; Re
publica : Af patrulea

Istol ; Unirea : A fost re
găsită . compania a 7-a ;

■ PETRILA: Brațele A-
I froditei ;
• LONEA : Prinț și ccr- 
Isetor. .

ANINOASA , Amin-'

I-teste-ti de mine ; 
VULCAN : Vestul săl

batic ; ..
J LUPENI — Cultural :
I Dansul tobelor, seriile
I I-II ;
| URICANI : Viața mer-
| ge înain.e

I IV

19,00 Șinteze recapitula
tive. Fizică. 9,30 Șoimii

I patriei. 9,40’ Insulele so
cietății — film documen-

Itar. 10,00 Estrada estivală. 
10,50 Telex. 16,00 Telex.

116,05 Atlas geografic. 16,2.5
Itinerare turistice. 16,45 
Cîntece de voie .. bună. 

117,00 Reportaj pe glob t— 

• Jamaica. 17,20 Dezbatere 
Ila Proiectul de Directi

ve ale Congresului al 
. XII-lea ăl P.C.R. 17,35 
I Cultura și viața. 18.00 
! Sport. 18,20 Publicitate.

întreprinderea de tricotaje 
Petroșani

recrutează urgent absolvenți ai treptei I ele 
liceu pentru următoarele forme 

de în văță mint:
ȘCOALĂ PROFESIONALĂ - curs de 
zi, în următoarele meserii :

• confecționeri îmbrăcăminte
— 4 locuri, fete

• tricolor — 12 locuri, fete

Școlarizarea se va face feri cadrul Gru
pului școlar M.I.U. Hunedoara.

înscrierile se fac la sediul întreprinderii. 

De asemenea mai încadrează :
— jurisconsult

18.25 Forum cetățenesc.
18,50 1001 de seri. 19,00 
Telejurnal. 19,15 Construi
rea socialismului (III). 
19,35 Teatru scurt. 20.25 
Ora tineretului. 21,05 Po
por viteaz. Emisiune mu
zicală. 21.20 I.a ordinea 
zilei în economic. 21,35 
Telejurnal. .

RADIO i

13,0.0 De la 1 la 3. 15,00 I 
Clubul univers 20. 16,00
Radiojurnal. 16,15 Cînte
ce de. Laurențiu Profeta.
16.25 Tehnică și organi
zare în agricultură. 16,40 
Folclor contemporan. I 
17.00 Buletin de știri. | 
17,05 Universul familiei, .
17.30 Instantanee soliști- I 
ce. 18,00 Orele serii. 19,00 
La . zi, în țară și peste I 
hotare. 20,00 Interpreți I 
ai cântecului popular. •
20.30 Reflexele timpului. : ■
20,40 Cadențe sonore. | 
21,00 Buletin de știri, , 
22,00 O zi într-o oră. ■ | 
23,00-5,00 Non stop mu- | 
zical nocturn. |

PRONOEXPRES |
Rezultatele tragerii I 
Pronoexpres din 1 I 

ț August 1979 I
Extragerea I : 27 9 23 |

26 34 10 - |
Extragerea a If-a : 6 ■

18 36 21 30 5 .
FOND: 932 852 lei I 
REPORT: 242 370 lei

------ Aspecte ale crizei
DECLARAȚII ALE UNOR

PREMIERUL GRECIEI

„Este necesar- un consum chibzuit de 

energie electrică"
ATENA 1 (Agerpres). — Luînd cuvîntul în cadrul 

unei ședințe a guvernului elen, primul ministru Cons
tantin Caramanlis, a arătat că problemele provocate 
de criza energetică în întreaga lume pot atinge di
mensiuni periculoase care să ducă la dezorganizarea 
economiei mondiale — a relevat postul de radio A- 
tena. Această criză, a continuat primul ministru, se 
va repercuta inevitabil și asupra Greciei. De aceea 
— a spus premierul Caramanlis — este necesar un 
consum chibzuit de energie electrică. De asemenea, 
este necesară o muncă educativă în rîndurile popu
lației pentru o atitudine serioasă și responsabilă fa
ță de problemele energiei, a afirmat premierul grec.

energetice in lume ------
PERSONALITĂȚI POLITICE
PREȘEDINTELE S.U.A.

„Este o adevărată, nebunie pentru Statele 
Unite ca să cheltuiască miliarde de dolari 

pentru a achiziționa petrol dinafară" 
WASHINGTON 1 (Agerpres). — în cadrul unui' 

discurs rostit în orașul Lovi viile, din statul Kentuckv, 
președintele Jimmy Carter a declarat că „este o ade- ’ 
vărată nebunie pentru Statele Unite ca să cheltuias- 

miharde de dolari pentru a achiziționa petrol din
afară , în timp ce în țară se află importante zăcă
minte de cărbune care nu așteaptă decât să fie exploa
tate. Pînă în 1990 Statele Unite iși vor spori produc
ția de cărbune cu 250 milioane tone anual, a spus 
președintele, menționînd că dat fiind nivelul actual 
al tehnologiilor nu sînt justificate temerile că o ex
ploatare crescândă a cărbunelui va aduce daune me
diului.

Institutul de mine Petroșani. • *
ÎNCADREAZĂ DIRECT SAU PRIN TRANSFER

PAZNICI

Condițiile de încadrare și retribuire 
sînt conform Legii nr. 12/1971 și Decretului 
188/1977.

-Cererile de încadrare se pot depune 
zilnic la biroul plan-retribuire, personal, un
de se pot obține și relații suplimentare. Te
lefon 42973.

Mica publicitate
Majorări de prețuri la produsele petroliere Proiect japono-american

FILIPINF

MANILA 1 (Agerpres).
Guvernul filiplnez a a- 

nunțat majorarea cu peste 
fl treime a prețurilor la 
produsele petroliere — in
formează agenția U.P.I.
FRANȚA

PARIS 1 (Agerpres). — 
Compania de aviație Air 
France a hotărît majora

rea prețurilor la biletele 
pentru cursele sale inter
naționale.
JAPONIA

TOKIO 1 (Agerpres). — 
Compania aei'ianâ japoneză 
„JAL“ a anunțat miercuri 
că va majora tarifele pe 
liniile sale internaționale 
cu pînă la 13 la sută, di.i 
cauza sporirii costului com
bustibilului.

TOKIO 1 (Agerpres). — 
Ministerul nipon al Comer
țului Internațional și al 
Industriei a dat publicită
ții, luni, la Tokio, un pro
iect ■ japono-american pri
vind realizarea Unei mari 
întreprinderi de lichefie
re a cărbunelui, care ur
mează să ajungă, în a- 
nul financiar 1990, la ca
pacitatea de 80 000 barili 
pe zi. Potrivit' proiectului, 

inițial va fi construită o 
întreprindere — pilot, care 
va intra în funcțiune în 
1986. In anii 1988-1990 vor 
intra în funcțiune trei u- 
nități de lichefiere a căr
bunilor, fiecare cu o capa
citate de 20 000 barili pe 
zi. In prezent, se află în 
construcție, la Ichihara, 
prefectura Chiba, o mi- 
nistație pilot de lichefie
re a cărbunelui.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Tomes- 
cu Cornel, eliberată de 
I.M. Petrila. Se declară 
nulă. (632)

PIERDUT cățelușă Do
berman 4 luni, marți 31 

-iunie, în perimetrul strada 
Cloșca — Piață — Carpați 
— colonie. Răspunde la nu
mele de Suzi (neagră, pi
cioare galbene, coadă tă
iată, alură de cîine de vî- 
nătoare,talie 45 cm). Adu
cătorului mare recompen
să. Orice informație utilă 

găsirii — recompensă, A- 
dresați Petrila, strada 11 
iunie nr. 1, familia Mogoș, 
telefon 43599, după ora 16 
sau telefon 41004, toată 
ziua. (631)

SCHIMB garsonieră (Tru- 
ță Ioan, pensionar) Oradea, 
strada M. Eminescu 53 ap. 
7, cu similar Petroșani.

DIPLOMAT universitar 
Stancu loan meditez pen
tru admiterp :~filozofie, e- 
conomie, recapițulări, exa
minări. Telefon 90/474341 
București.
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