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In semestrul II 1979, 

prin unitățile eco
nomice subordonate 
Combinatul , minier 

Valea Jiului 
va adăuga la cei 
peste 21 000 000 
kWh economisiți în 
primele 6 luni, încă 
o economie de a- 
proape

25 000 000 kWh
energie electrică
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In semestrul II 1979,

In urma majorării 
retribuției, fondul 
de retribuire a oa
menilor muncii din 
unitățile economi
ce subordonate 
Combinatului minier 

Valea Jiului 
va spori cu peste 

WOOOOOM Iii

TIMPULUI PREZENT, RLL4T/A TIMPULUI VIITOR

A RESURSELORMATERIALE,

Ă ENERGIEI
SI COMBUSTIBILILOR
»

CĂRBUNE
mai

XL

NtVELULU, 
ft 77MZ

La mina Aninoasa

Exigență, răspundere, mobilizare deplină 
pentru recuperarea restanțelor și creșterea producției de cărbune

Un cadru exigent — a- 
dunarea generală a re
prezentanților oamenilor 
muncii — a prilejuit, ieri, 
la întreprinderea minie
ră Aninoasa, dezbateri 
deosebit de critice asupra 
activității desfășurate în 
semestrul I de organul co
lectiv de conducere și co
mitetul sindicatului, a re
zultatelor obținute în pro
cesul de producție. Nota 
de exigență a fost im
primată de faptul că în 
primul semestru al anu
lui, colectivul minei Ani
noasa a acumulat însem
nate restanțe față de sar
cinile de plan : la pro- 
ducția fizică de aproape 
45 mii tone cărbune, la 
lucrările de pregătire, de 
591 ml, iar la cele de 
deschidere, de peste 600 
ml. Indicatorul producția 

. marfă nu a fost realizat 
cu 14 milioane lei ; în a- 
celașl timp, s-au înregis
trat depășiri mari la chel
tuielile materiale, fapt ce 

' a făcut ca nici valoarea 
producției nete să nu fie 

realizată, cu circa 7 mi
lioane lei.

Reprezentanții oame
nilor muncii au început 
discuțiile de la aceste mari 
rămîneri in urmă, relie-

Mineri din brigada condusă de Eftimie Geluță, una din formațiile de frun
te ale I.M. Aninoasa, deschizătoare de noi fronturi productive. (Foto : A. POPA)

fînd, în spirit critic și au
tocritic, la nivelul brigă
zilor, sectoarelor și al în
treprinderii, principalele 
cauze ale unei activități 
necorespunzătoare. In 

principiu, s-a pornit de 
la ideea că de la începutul 
acestui an, colectivul mi
nei Aninoasa avea create

(Continuare in pac a 2-a)

In întîmpinarea celei 

de-a 35-a aniversări 
a eliberării patriei

IN ȘAPTE LUNI :

O brigadă de mineri a extras 23 000 tone 
cărbune peste plan

Minerii din brigada condusă de Titu Teacenco de 
Ia mina Paroșeni — după ce și-au depășit pe prime
le șase luni planul cu 18 277 tone cărbune, realizîhd 
productivități de aproape 17 tone pe post — la sfîr- 
șitul lunii iulie confirmă prin cele 5000 de tone ex
tras peste plan ritmicitatea pe care și-au impus-o, 
totalizind 23 277 tffiie de cărbune peste prevederi. 
Șefii de schimb Constantin Dorobăț, Oprea Țene, Vic
tor Romega, loan Ghilan, mineri cu vechi state de 
serviciu în exploatarea complexelor mecanizate,- și-au 
propus să materializeze în tone de cărbune avanta
jele mecanizării,

LA E.T. PETROȘANI '

Economii de carburanți
După intrarea în vigoa

re a Decretului privind u- 
nele măsuri pentru rațio
nalizarea consumului de 
carburanți și gospodărirea 
economicoasă a parcului 
de autoturisme — ne-a in
format directorul acestei 
întreprinderi, ing. Dumitru 
Albescu — colectivul de 

la E.T. Petroșani a obținut 
in numai o săptămină im
portante economii. Acestea 
se ridică Ia 6600. litri mo
torină și 6000 litri betizină. 
Colectivul a economisit 
zilnic, în medie, 1100 litri 
de motorină și aproape 
1000 litri de benzină.

Noi metode și posibilități 
de reducere a consumului de energie

Colectivul Fabricii de confecții Vulcan va acționa cu hotărîre !

Potrivit prevederilor 
Programului — directivă 
de cercetare și dezvolta
re în domeniul energiei, 
precum și a Decretului 
privind reducerea consu
mului de energie electri
că, energie termică și ga- 
Z ! naturale, oamenii mun
cii de la mina Lonea vor 
acționa ferm pentru valo
rificarea superioară a e- 
nergiei și combustibilului. 
Acest deziderat, de o deo
sebită însemnătate pentru 
dezvoltarea industriei mi
niere în cincinalul viitor, 
pune în fața întregului 
colectiv sarcini de mare 
răspundere pe linia re
ducerii consumurilor , e- 
nergetice în condițiile 
creșterii volumului pro
ducției de cărbune.

Pentru înfăptuirea 
cestor sarcini mobili
zatoare, desprinse din do-

a-

pe linia promovării 
a >n- 
tenno-

cumentele celui de-al 
XII-lea Congres, efortu
rile noastre au fost și 
sînt orientate mai cu sea
mă 
progresului tehnic, 
troducerii noilor 
logii de -extracție cu ran
damente energetice supe
rioare. Acționînd în spi
ritul unei cît mai judi
cioase' gospodăriri a ener
giei electrice, minerii din 
întreprinderea noastră au 
economisit de la începu
tul cincinalului peste 
2 000 000 kWh, economie 
cu care ar putea fi extra
se aproximativ 63 000 to
ne de cărbune.

în această direcție, în 
cadrul preocupărilor
noastre și-au găsit apli
cabilitatea o serie de 
măsuri care au vizat în 
mod direct eliminarea 
funcționării în goi a flu
xului de transport de la

abatajele frontale. Insta
lația de comandă privind 
pornirea în cascadă a 
transportoarelor s-a do-a 
vedit de asemenea efi
cientă. Am îrțceput, deja, 
să înlocuim transforma
toarele fixe (din stații) " 
cu cele mobile, metodă 
care, de asemenea, in
fluențează pozitiv atît 
consumul de energie, cît 
și producția de cărbune.

Iosif KELEMEN, 
inginer șef electromecanic, 

I. M. Lonea

I

(Continuare în pag. a 2-a)
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Colectivul celei mai ti
nere unități economice 
din Valea Jiului, cel al 
Fabricii de confecții 
Vulcan, a primit cu 

di.n 
viu

T
j

interes Decretul privind 
gospodărirea judicioasă 
și reducerea consumului 
de energie electrică ter
mică și gaze naturale. 
Valoarea acestui act nor
mativ cu multiple im
plicații în dezvoltarea e- 
conomico-socială a țării 
noastre este una din nu
meroasele măsuri luate 
de conducerea de- partid 
și dc Stat privind crește
rea nivelului de trai ma
terial și spiritual ăl în
tregului popor.

Oamenii muncii din u- 
nitatea noastră sînt con- 
știenți de faptul că orice 
kilowatt-oră economisit 
nu poate duce decît la 
dezvoltarea multilaterală reducerea consumului de 
a tuturor ramurilor eco- energie, pe unitatea de 
nomiei românești, la pro- produs. De pildă, de la 
pășirea României pe ca
lea progresului social.

Deși nu au trecut decît 
două luni de cînd s-a 
dat în funcțiune fabrica, 
preocupările noastre pri
vind valorificarea supe
rioară a energiei electri
ce sînt evidente. Chiar 
de la început ne-am or
ganizat în așa fel activi
tatea productivă îneît în 
schimburile I și II să fo
losim cît mai mult ilu
minatul natural ; toțoda- . 
tă, prin folosirea ilumi- carea superioară a ener- 
natului local, am redus giei electrice, 
la jumătate iluminatul 
general interior. O altă Victoria ROȘCA.,■

secretara organizației de 
măsură pe Căre O apli- bază de la Fabrica de 
căm cu succes este scoa- confecții Vulcan

terea de sub sarcină a 
tuturor utilajelor în tim
pul pauzei de masă. Pen
tru viitor avem deja un 
program stabilit pentru

consu- 
pe fie- 
produs, 
care le

kWh cît am 
în luna iulie
unitate de 
măsurile pe 
aplica vom ajunge la 
kWh/unitatea de

4,52 
mat
care 
prin 
vom 
4,51 
produs. Acestea sînt doar 
cîteva măsuri pe care 
le vom aplica și în viitor, 
privind reducerea consu
mului de energie. Colec
tivul Fabricii de confecții 
Vujcan este ferm hotărît 
să acționeze și pe mai 
departe pentru valorifi-

i.

i
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Exigență, răspundere 
mobilizare deplină

rz E
înr cei 24 de ani 
lucrează la mina 
sa.

— Bacă aveau»

de eînd privire la majorarea retri- 
Aninoa-

stră- 
tot

sec- 
a

ine- 
teh* 

dar a 
si
la

In 
prin* 

brigăzi, 
bun

de 
de

a apro
vizionare operativă, rit
mică, a spus Alexandru 
G'aboș. realizările noastre 
erau mar mari, întruni 
am fi folosit la maximum 
timpul de lucru. Lipsurile 
clin acest domeniu au fă
cut ca cele k ere să fie 
de fapt 4—5 ore de mun
că efectivă, și 
neînțeles, în 
nostru.

Preocupări 
pentru eliminarea 
junșurîlor care 
direct. activitatea 
utilaje au dovedit 
zentanții domeniului

aceasta, bi- 
detrimentul

buțiilor. A fost exprima
tă, de asemema, aproba
rea deplină a vorbitorilor 
față de măsurile revenit, 
adaptate, care vor e<ai«luce 
la ecwwmisirea energiei e- 
le-etrîee și eO'mbustibdulUT.' 

în cadrul dezbaterilor 
' adunării repreze-ntanțitor 

oamenilor muncii de la 
mina Aninoasa, a luat cu
vântul tovarășul* Vasil* 
Patilineț, membru supleant 
al Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul suinelor, pelroba- 
lui și geologiei, Transmi
țând celor pire-zenți, între
gului colectiv al întreprin-r 
derii salutul de „Noroc 
bun" din partea „Mineru
lui de onoare al Văii Jiu.* 
Iui“, secretarul general al 
partidului,

NIUOLAE

o importantă sursă de economisire 
a energiei eiectrice

Specialiștii S.D.E.E. Petroșani vă sfătuiesc
In ca drîndu- vă în consuimtutile raționai limitate, cantribaiți la folo

sirea eficientă a eneifgiie* electrice și vă sporiți bugetul familiei.

■

PE 
iembi 
ratuli. 
publi 
stol ; 
găsiți

PE 
frodit

LO 
cu al

AN 
tește-

LU1 
Dansi 
I-II ;

URI 
ge în

I•
I
I
I
I
I

Decretul recent apărut aplică tranșele 1 și 2 de 
prevede un n®u sistem de pisată, iaur pentru cei care

locuit de o familie forma
tă din 2—3 persoane.

ConsMinul anual «lătit 
Ia taurii nmrmak d* «,55 lei 
F* kHawaii-eră, aste 
75» fcWk.

Care sîiit plățile în 
dițiile. încadrării sau 
pășirii acestui 
nifieat

plată stimulativ pentru un 
consum cit naai redus de 
energie electrică.

Astfel Ia .un consum în
cadrat în limitele stabili
te se aplică un tarif 
bază. Pentru depășirile de 
10 ia sută și, respectiv, 20 
la sută ale consumului,

depășesc și acește limite, 
se aplică un tarif penali
zator sporit ca valoare fa
ță de tarifele amintite.

Vă prezentăm în conti
nuare calcularea sumelor 
de plată pentru un* apar- 

. tanient cu două camere,

multiple 
- ——-1 nea- 

afectează 
-a cu noile 
—t repre-

.--------- - d elec
tromecanic: ing. Ion Va
sile, mecanicul șef al mi- 
nej și Nicoiae Moldovan, 
maistru electromecanic de 
la. sectorul Vil transport. 
Din cuvântul lor s-a des
prins orientarea spre eli
minarea lipsurilor care 
au condus ja avarii și de
fecțiuni, deci la întreru
peri de producție, și în
tronarea unei discipline 
exemplare, pentru efectua
rea la timp a reviziilor și 
reparațiilor programate, 
întărirea controlului 
creșterea răspunderii 
tregului personal.

I>in partea sectorului de 
producție eare a îwegis, 
țrat cel mai mare minus 
in semestrul I, i»g. Ioaa 
Laban, șefuj sectorului I, 
a înfățișat un șir de preo
cupări, de măsuri asupra 
cărora s.-a orientat, în ul
timul timp, conducerea a- 
cestui colectiv. Și de aceas
tă dată, alături de măsu
rile tehnice au fost evi
dențiate acele acțiuni eare 
trebuie să conducă la în
tărirea exigenței, la stabi
lirea unei ordini exemplare 
și îmbunătățirea climatu
lui de disciplină în proce
sul d!e producție. Referin- 
du-se la modul defectuos 
în care sînt soluționate, 
uneori, cererile oamenilor 
muncii. Alexandru Mier- 
lușcă, maistru energetic la 
sectorul I, a criticat con
ducerea operativă a minei 
și comitetul sindicatului, 
care în viitor vor trebui 
să dovedească maxi na uni
de operativitate în* rezolva
rea problemelor sociale, 
să găsească - soluții cores
punzătoare intereselor oa
menilor muncii și, deopo
trivă, celor ale colectivi
tății.

Din dezbateri a reieșit, 
cu pregnanță, sentimente
le de recunoștință deplină 
ale minerilor față, de noi
le - măsuri intrate în vi-

și 
în-

toate condițiile îndeplinirii 
indicatorilor tehnico-eeo- 
BiOmiei, iar restanțele în
registrate își găsesc ex
plicația numai în cauze de 
matură internă.

— Aș spune, pentru toți 
cei aflați în sală, a accen
tuat un cunoscut șef de 
brigadă, minerul Nieolae 
Bocor. de la sectorul II, 
că dacă am fi cu toții mai 
conștiincioși, dacă ’ ne-am 
dărui mai mult* rezultate
le Ia producția frrieă ar 
fi r» total altele.

Această opinie a 
bătut dezbaterile pe
parcursul lor, dovedind un 
pronunțat spirit critic și 
autocritic.

Asupra unor neajunsuri 
eu privire la întreținerea 
instalațiilor și utilajelor 
din dotare, aprovizionarea 
frontului cu materialele 
necesare s-a referit pe 
larg Simion Morar»,. șef _ 
de brigadă la un abataj 
frontal mecanizat din 
torul I. formație care 
îritîmpinat greutățile 
rente ale schimbării 
nolog ei de lucru,
știut să se mobilizeze, 
tuîndu-se pe locul I 
întrecerea socialistă, 
prezent, obiectivul 
eipal al acestei

. care constitui® un
exemplu pentru alte for
mații, constă din creșterea 
în continuare a vitezelor 
de avansare cu combina și 
complexul mecanizat 
susținere, în vederea
pășirii productivității mun
cii. Minerii șefi de briga
dă Vasile Mere-uță, de la 
sectorul III, Ilie Șteț, 
la sectorul IV, 
Octavian, luliu 
de la sectorul* V și Ale
xandru Gaboși, de la in
vestiții- au abordat o* ga
mă largă de; probleme, in- 
sistînd asupra celor 
arzătoare :

—■ Abatajul nostru 
a fost pregătit pentru 
dițiile de exploatare 
eanizată ci, pentru 
exploatat cu susținere 
lemn* a spus, de p 
Vasile Mereuță.

Se desprinde că în bu
nă parte nerealizările din 
acest sector — și chiar 
pe mină — se datoresc u- 
aor măsuri tehnice- ante
rioare, în neconcord-an.ță 
eu evoluția producției, eu 
orientarea generală a 
treprmderii spre o 
vitat.e mecanizată.

— Asistența tehnică de 
specialitate să ite mai
mult imbunătâțitâ in aba
taje, s-a desprins din cu- 
vintul lui Dumitru Octa
vian, un miner care a do 
bîndit o. vastă experiență g-oare de la 1 august, c-U

de
Dumitru 
Damian,

mai

îa- 
acti-

LEGĂMÎNT
Ieri dimineață, la Petroșani, a avut loc 

solemnitatea de depunere a jurământului 
militar de către studentele anului* I de 
la Institutul cte mine,, care efectuează 
cursul de pregăti^ militară. La această 
adunare au. participat reprezentanți ai 
Comitetului municipal de partid și ai 
organizațiilor de tineret, formațiuni ate 
gărzilor patriotice și pregătirii tineretu
lui pentru apărarea patriei, ofițeri* 
ofițeri superiori..

Moment sacru*, de legământ față 
patrie, depunerea jurământului militar 
reprezintă u*n eveniment de profiandu 
responsabilitate și valoare morală pen- 
tru fiecare tinăr. Legămîn.tul* ostășesc, 
prin care se jură credință față.de patrie 
și partid, este în societatea noastră so
cialistă un act de afirmare’a patriotis
mului activ, de apărare, cu vigilență și 
fermitate, a cuceririlor revoluționare ii
le poporului nostru. Desfășurată în a- 

noastră se 
aniverseze 35 de - ani de 

de sub dominația 
de depunere ,.a ju- 
fost un prilej de 
tinerelor studente 
superioare în pre-

ceasta lună când națiunea 
pregătește să 
la eliberarea patriei 
fascistă, solemnitatea 
rămîntuNii militar a 
afirmare a hotărîrii 
de a obține rezultate 
gătirea profesională și militară.

de

de

tovarășul
CEAUȘKSCU;

vorbitorU] a înfățișat sar
cinile majore ce stau în 
fața colectivului în urmă
toarea etapă, cînd va tre
bui să -crească în shod 
considerabil extracția de 
cărbune. în contextul a- 
cestor sarcini, consiliul oa
menilor muncii va trebui 
să acționeze cu fermitate 
pentru înfăptuirea progra
mului de. mecanizare și a 
celui de creștere a pro
ductivității muncii, să pro
moveze soluții tehnologice 
care să conducă la depăși
rea producției fizice, con-, 
comitent cu reducerea 
consumurilor de energie e- 
lectrică, combustibil, pie_e 
de schimb și materiale.

Luând cuvîntuk în ca
drul dezbaterilor, tovarășul 
loan Ciucu, prim-secretar 
al Comitetului județean, de 
.partid, s-a referit în prin
cipal la necesitatea ea ia
că clin aceste zite colecti
vul să realizeze sarcinile 
din preliminar, să obțină a- 
poi: 
te*- 
griji* utilizareai

recuperarea restante- 
aețtoeînâ mai ales 

... ta parame
tri proiectați a do-tărli și 
asigurarea permanentă . a 
liniei de front active. Mi
na Ani-n-oasa dispume d® 
însemnate resurse interne 
șî. posibilități de creștere 
a producției*,, psecum și de 
un. potențial tetele și u- 
man- Ia nivelul actualeter 
sareia». Orgamd eoteetiv 
de ( on.u icere. . sub îndru
marea- comitetuilui de 
partid, este chemat să . ac
ționeze cu multă eficien
ță pentru* ca activitatea în
treprinderii să se situeze 
la nivelul acestui poten
țial,. iar rezultatele să fie 
pe măsura dotării tot mai 
bogate de care dispune în
treprinderea.

Ion MUSTATA, 
Valeria UOANBRAȘ

se ?

eon- 
de- 

consum pia*
I 16,00

16,05

Consum normal :
750 kWh x 0.55 LEI = 412,50 LEI
Consum depășit cu 10 la sută (75 kWh în plus)

75 kWh x 0,65 LEI = 48,75 LEI - TRANȘA î
Consum depășit cu încă 10 la sută (din nou un plus de 75 

kWh)
75 kWh x 0*75 LEI = 56,25 LEI - TRANȘA 2
Consum depășit fața de limitele amintite cu 100 kWh 

100 kWh x 0,90 LEI = 30 LEI - TARIF PENALIZATOR.
Prin urmare, fa un consum da 1000 kWh» în loc de 750 

kWh, plena va fi de 607,50 lei* în loc de 412,50 lei. Deci, la un 
conwm suplimentar de 250 kWh se plătește cu 195 lei mai mult

16,30

REȚINEAI! Pentru fa
miliile care folosesc plite 
electrice la gătit, consu
mul rațional- se mărește cu 
120 kWh lună respectiv cu 
1440 kWh care se adaugă 
la cei 75® kVVii- considerați* 
limită rațiociaM anuală.

IMPORTANT! Pentru 
o. familie cu un copii se 
asigură, pentru compensa
rea prețurilor majorate, 
240- lei anual, odată cu a- 
cordarea. participării la 
beneficii sau a primelor 
turnate. Ce reprezință a- 
ceastă* sursă ?

Cu vechiul tarif* pentru 
750 kWh se plătea 3-18 lei, 
iar cu noui tarif plata este 
de 412,50 lei.

412,5® LEI — 318 LEI = 
»4,50* LEI SFOR BE PLA
TA INTRE VECHIUL 
NOUL TARIF.

ȘI

Incadrtndu-s® în Urnitele raționale de consum, a familie 
cîștigă în asemenea comiițw 145.50 lei. Adică, 240 LEI (VA
LOAREA ALOCATA PENTRU COMPENSARE) _ 94,50 LEI = 
145,50 LEI.

Noi metode și posibilități de
reducere a consumului de energie

(Urmare dhr> ixig l>

Dar, pentru a ati* ge ni- 
velurite prevăzute cte efe- 
cumentete <el:*i deal 
XII-la Congres*’ al: parti
dului, va trebui să tre
cem cu mai multă hotă
râre la valorificarea încă 
de pe acum a tuturor re
zervelor de care dispu-

DE PATRIE

Bem Mă re-fe-r, în primul 
rind,, la. sistematizarea 
tekmotegiitor de extraeție, 
metoda de exploatare cla
sică necesiți ud un flux 
de transport complicat, 
fapt care duce la un con
sum mare de energie. A- 
vem în vedere înlocuirea 
ventilatoarele» pneumati
ce cu ventilatoare elcc- 
tropneuniatice și. reviaut- 
rea întregului sistem cie 
aeraj, foarte complicat in 
momentul de fjiță> «if* 
va duce* în final, fa o 
economie de peste 200 000 
ÎWt.

O altă direcție în care 
trebuie să acționăm • cît 
mai repede posibil, este 
raționalizarea distribuirii 
in subteran a energiei 
electrice, apropierea tot 
mai mult a Stațiilor 
transformatoare de fron
turile de lucru și intro- 
ducerea unor utilaje cu 
tensiune mărită. Prin pu
nerea în aptieare a aces
tei metode, după calcule
le noastre vom putea e- 
cunomisi peste 50 000
kWi» energie electrică* 
Prin evitarea funcționării 
în gol a trriHeȘpiortului ■ 
pe verticală (mă refer la 
puțuri, unde Ia ora ac
tuală nu există -un pro
gram bine pus la punct) 
vom putea economisi, de 
asemenea, alți 40 «00
kWli energie electrică.

I.a mina Lonea sînt 
mari rezerve care, bine 
exploatate, și pe care co
lectivul nostru este, ho- 
tărît să le valorifice, pot

lorilor de 
laj minier 
contoarele 
leetrică în

duce la însemnate econo
mii de energie electrică. 
Tot pe linia economisirii 
energief electrice aș dori 
să mai amintesc că, dacă 
în' prima parte a anului 
am realizat 29,76 kWh. pe 
tona de cărbune, în loc 
de 29,79 kWh, cît era 
planificat, aplicînd în 
practică metodele amin
tite mai sus, vom ajunge 
să economisim încă un 
kWh pe tona de cărbune.

Desigur, rezerve de va
lorificare superioară a 
energiei, electrice, mai e- 
xistă. Aș sugera în a- 

■ ceastă direcție construc- 
mașini-și - uti- 
să asimileze 
de energie; e- 
construcție an-

tigrizutoasă cu care să 
putem să urmărim- consu
mul* de energie pe fieca
re consumator în parte. 
Cunoseînd co-nsumul pe 
fiecare consumator, știm 
precis unde apar dere
glările și. unde trebuie să 
acționăm. Și pentru că 
tot este vorba de asimi
lare, nu ar fi lipsită de 
interes nici asimilarea 
mot’oarbîOr de peste 500 
de volți. Prin folosirea 
un.uț asemenea motor la 
un transportor, de nildă, 
se poate reduce ccns'i- 
mu] de energie electrică 
cu 30 la sută. _ /

Sîhtem conștient! ca 
stă în puterea noastră, 
a minerilor de 'a Lonea 
să extragem mai mult 
cărbune cu un consum 
de energie redus.
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Astâz», vă prezent&m ctetalB în leQâtură cu

Retribuțiile majorate în a ll^a etapă din actualul cincinal.

I 
I 
I
I
I 
I 
II
I

laaltecategorii de oameni ai muncii din industria minieră
■

In ziua de 1 august am prezentat în coloanele ziarului nos
tru retribuțiile tarifare de încadrare majorate, pentru o parte din 
personalul muncilor din minerit. Azi, cu sprijinul specialiștilor 
cfin C.M.V.Ă» vă prezentăm în continuare retribuțiile tarifare 
de încadram pentru alte categorii de oameni ai muncă din ca
drul Combinatului minier Valea Jiului-

Retribuția tarifară 
de încadrare

ARTIFICIER, subteran
categoria 5, treapta 11
înainte de După majorare 

majorare 
3467 lei

Spoe de retribuire

4042 lei 575 lei

Retribuția tarifară 
de încadrare

Retribuția tarifară 
de încadrare

ECONOMIST PRINCIPAL
gradația 6

înainte de După majorare 
majorare 
3640 le»

Spor de retribuire

lei 3®9 lei

GEOLOG
gradația 6

înainte de După naaj,orare 
majorare 
3480 lei

Spor de retribuire

3840 lei 36* lei
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LĂCĂTUȘ, ELECTRICIAN, in subteran
bază

Retribuția tarifară 
de încadrare

categoria 4,
înainte de 

majorare 
276-7 lei

După majorare Sper de retribuire
Retribuția tarifară 

de încadrare

3200 lei 433. lei

MAISTRU DE ATELIER
gradația 6

înainte de După majorare 
majorare 
2895 lei

Spor de retribuire

3200 lei 306 lei

MECANIC

Retribuția tarifară 
de încadrare

Retribuția, tarifară 
de Încadrare

DE LOCOMOTIVĂ DIESEL DE MINĂ
treapta Icategoria 3, 

înainte de
majorare
2512 tei

Dwpă majorare Spor de retribuire

2958 lei 446 lei

PENTRU PERSONALUL EHN ACTIVITATEA DE 
CĂRBUNELUI

PREPARARE A

Retribuția tarifară 
de încadrare

SPĂLĂTOR, BRICHETĂTOR
categoria 6- baaă

înainte de După majorare 
majorare 
2081 lei

Spor de retribuire

MAȘINIST LA MAȘINA DE EXTRACȚIE
categoria 3,

înainte de 
majorare 
25-12 tei

tzeapl» I
După majorare Spor de retribuire

2468 lei «87 lei

2968 lei 446: lei

MUNCITOR CALIFICAT SUPRAFAȚĂ (lăcătuș, ștrengar, forjor etc) 
categoria 6, bază

înainte de 
majorare 
2162 lei

Retribuția tarifară 
de încadrare

După majorare Spor de retribuire

2479 lei 317 lei

z

Retribuția tarifară 
de încadrare

MUNCITOR CALIFICAT (lăcătuș, strungar, forjor)
categoria

înainte de 
majorare 
2162 lei

Retribuția tarifară 
de încadrare-

CONTABIL PLANIFICATOR PRINCIPAL
6

Retribuția tarifară 
de încadrare

gradația
înainte de 

majorare 
2310 lei

După majorare Spor de retribuire

2a60 lei 250 lei

6, bază
După majorare Sper de retribuire

2479 lei
* .

317 lei

MAISTRU PRSFARARE
gradația 6

înainte de 
majorare 
2760 lei

După majorare . Spor de retribuire.

3050. lei 290' lei

»,

4

NOTA :
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.

Noile măsuri de majorare a retribuției--
puternic stimulent în munca minerilor și constructorilor de mașini

lom exlraje mii mult cărbooe Sâ fim bum gospodari ai energiei
Muzică u- 
Buletin de 
n interpret, 
istrumente:
17,20 Pen- 
.50 Cîntece 
ladi. 18,00 
’OjW-Muzi- a 
20,15 Șynj- 1 

;să. 20,45 , 
jre. 21,00 I 
tiri. 21,30 • 
22.00 O zi I

ologică Pa- . 
comunică I 

emperatura ’ 
_>st de 31 I 
-oșani și 23 I

Î.00 — 
tizical

3.00 1 
noc- |

1
1

1EA 11
roșani o zi i 
itică. De la I

ring, 
lăloarele 24
nea rărnî- 
uare fru- 
teroperaturi 
oraȘi valori 
|ui va sufla

Cea de-a doua etapă de 
majorare a retribuției cons
tituie pentru noi, minerii, 
primii beneficiari ai aces
tei substanțiale sporiri a 
veniturilor — un puternic 
îndemn Ia .angajare fermă, 
muncitorească; pentru a 
extrage din- subteran mai 
mult cărbune,. Daca 
înainte de majorare, de e- 
xerruHw intr-un» d+n Irurile 
în care am detrășit pfeMtul 
cu 505- tone, cișUigam 6000 
tei, ineepterd ea I awgast 
voî crștiga, ea acordul ra
portat la aceeași- producție, 
aproape 8500 l«i. Retribu
ția tarifară la funcția de 
miner specialist în care 
sînt încadrat a crescut de 
la 3900 Iei Ia 4679, 
deci un spor de 779- lei, la 
care se adaugă creșterea 
cu 120 de lei a sporului de 
vechime. Bugetul familiei 
mele, pe o singură lună, a 
crescut, așadar, cu 900 iei, 
cîștig ce poate fi comple
tai cu sumele pe care Ie 
pot cîștiga în acord, sume 
care nu sînt limitate.

Acestei griji deosebite 
cu care sîntem înconjurați 
îi vom răspunde prin fap
te de muncă ce se vor con
cretiza în tone de cărbune 
extrase peste plan. Lu
crăm într-un abataj frontal 
cu susținere individuală și 
folosim o combină de tăie

re mecanizată a cărbune
lui. In aceste condiții am 
realizat o productivitate a 
muncii care s-a ridicat la 
10,53 tone pe post și fa 
însemnate cantități de căr
bune extras peste plan.

In luna iulie am depă
șit planul cu 1021 de tone, 
in condițiile in care am 
folosit susținere» indivi
duală și cred că- pină la 
sfîrșitul anului, frontul de 
lucru pe care U avem des
chis ne va permite, prin- 
tr-o concentrare mai. mare 
a el orturi lor,, să scoatem la 
ziuă mai mult cărbune.

Așa înțeleg, eu să răs
pund împreună cu ortacii 
mei, măsurilor de majora
re a retribuțiilor, de fapt, 
nii-am făcut un calcul sim
plu cam ce pot cumpăra 
cu acest spor de retribu
ție și m-am gin-dit intii la 
cei doi copii.

Prin această majorare, 
nivelul nostru de trai s-a 
ridicat considerabil. Aceas-, 
ta este o dovadă în plus 
că sîntem înconjurați cu 
deosebită grijă de condu
cerea de partid și de stat.

Ilie FILICHE, 
miner specialist, 
șef de brigadă, 
la I.M. Paroșeni

Alături de mineri, și noi 
preparatorii am benefici
at, ineepind cu 1 august 
a. c., de majorarea retri
buției, prevăzută pentru 
cea de a Il-a etapă. CaL- 
culînd procentul de majo
rare, am constatat, spre 
bucuria mea că, față de 
vechea retribuție.- de 2234 
lei pe lună, plus 156 lei 
sporul de vechime, voi cîș
tiga 2601 lei pe lună și un 
sper de vechime de 182 lei. 
în total, 2783 lei, cu 403 
Iei mai mult decît în pe

rioada precedentă. Toto
dată, actualele reglemen
tări îmi creează noi posi
bilități de creștere a retri
buției. Și iată cum. retribuția 
a ută înainte corespundea 
categoriei maxime de în
cadrare, adică, a 6-a-, treap
ta a IlI-a. Acum, prin in
troducerea unei noi cate
gorii, a 7-a, pină l'a cea 
specială, voi putea, săr-mi 
îmb' r.ătățesc cîștigurile, a- 
jungînd pînă Ia 3091 lei 
pe lună, la care se va adă

uga sporul de vechime co
respunzător. Cîștigul supli
mentar, pe care-1 voi rea
liza eu întrrun an, se ri
dică la 4716, adică echiva
lentul retribuției vechi pe 
timp de o lună și 20 de 
zile.

Din. aceste cifre, rezultă 
cit se poate de clar crește
rea retribuției fiecărui om 
al muncii ca urmare a 
măsurilor adoptate de con
ducerea 'partidului și statu
lui nostru, pentru crește-

tom executa lucrări de calitate
Măsurile - adoptate în a-

ceaștă perioadă de - condu
cerea partidului și statului 
nostru asigură tot ' mai 
mult condițiile necesare În
făptuirii programului de 
dezvoltare economico-so- 
eială a țării.

De la 1 august, benefi
ciem de majorarea retribu
ției, in medie cu 14,3 la 
sută. Personal, voi cîștiga 
mai mult. Lucrez ca mun
citor calificat în meseria 
de turnător-iormator cate
goria a Vi-a, treapta a Hl-a 
cu o retribuție tarifară lu
nară de 2581 lei. Prin apli
carea majorării, voi .cîști
ga 326 lei în plus, la care 
se adaugă sporul de vechi

me de 258 lei, precum și 
sporul de noapte. Lucrînd 
în acord, în condițiile in 
care brigada realizează și 
depășește sarcinile de plan, 
cîștigul meu lunar va de
păși 3600 iei. Numai spo
rul de retribuire îmi va 
permite să cîștig; în plus, 
pe perioada unui an de 
zile aproape 4 000 lei.

Brigada din care fac par
te este hotărîtă să nu pre
cupețească nici un efort 
pentru a răspunde grijii 
cu care sîntem înconjurați 
printr-o activitate susținu
tă, asiduă, în scopul reali
zării exemplare a sarcini
lor. -'______ .___ ______~

Acționăm cu consecven
ță-pentru gospodărirea ju
dicioasă a materiilor pri
me și materialelor. Prin e- 
xecutarea formelor in so
lul turnătoriei, metodă a- 
plicată de brigada noastră, 
reducem cu peste 20 la su
tă consumul de nisipuri 
speciale. De asemenea, prin 
turnarea corectă a piese
lor, vom reduce la maxi
mum piesele declasate, 
contribuind în acest fel la 
economisirea substanțială 
a metalului.

Petru AILENEI, 
t urnător-f ormator, 
l.l'.M. Petroșani

electrice!
rea nivelului de trai ma
terial și spiritual al popo
rului.

Sîijtem conștienți că a- 
ceasta majorare este re
zultatul firesc al înfăptu
irii politicii partidului, a 
realizării planului de dez
voltare eeononîîcS-socială 
a țării. De aceea, este ne
cesar ca in continuare să 
acționăm cu și mai multă 
hotărâre pentru realiza
rea exemplară a sarcinilor: 
de plan. Fiecare benefici
ar ai majorării retribuției, 
la locul său de muncă, va 
trebui să aibă in vedere 
dezvoltarea unui puter
nic spirit gospodăresc, să 
fie mai chibzuit, mai, eco
nom, să manifeste o ati-~ 
tudine mai fermă față de 
risipă. Recentul Decret 
privind stabilirea unor 
măsuri. pentru gospodări
rea judicioasă și reducerea 
consumului de energie e- 
lectrică, termică și gaze 
naturale este un nou în
demn Ia economie, la cum
pătare, datoria noastră , 
fiind aceea de a combate 
orice fel de risipă, contri
buind astfel la dezvolta
rea în continuare a eco
nomiei noastre.

loan MATEI, 
șef de echipă, preparăția 

Coroești
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ACTUALITATEA iN LU/Mf In campionatul R.S.R. de navomode’e
mecanice

Manifestări dedicate 
eliberării

Manifestări consacrate
împlinirii a 35 de ani de 
la victoria revoluției de 
eliberare națională și so
cială, antifascistă și anti- 
impei ialistă, de la trecerea 
României pe calea dezvol
tării economice și sociale 
noi și, apoi, pe calea edi
ficării societății socialiste 
continuă să se desfășoare 
pe diverse meridiane ale 
lumii.

★
Ziarul „Bangladesh Ob

server" —- .cel mai mare 
cotidian de limbă engleză 
din R.P. Bangladesh — a 
început să publice o serie 
de articole despre țara 
noastră. El subliniază ca
racterul realist și cons
tructiv al politicii externe 
promovate de partidul co
munist și de țara noastră, 
relevă faptul că nu există 
problemă internațională 
majoră la a cărei_ soluțio
nare justă România _sa 
nu-și aducă valorosul său 
aport.

★
Postul de radio Dakar 

a evidențiat, în cadrul unei 
emisiuni consacrate însem
nătății actului istoric de la 
23 August 1944, lupta Parti
dului Comunist Român 
pentru unificarea tuturor 
forțelor democratice și an
tifasciste ale țării în ve
derea pregătirii insurecției, 

Criza energetică—preocupări legate 
de penuria de energie

j ANKARA 2 (Agerpres) 
5 — In procesul industri- 
3 alizării, guvernul turc a-
■ cordă o însemnătate pri-
■ mordială resurselor na- 
! turale proprii, a declarat
■ primul ministru Bulent 
î Eceviț la inaugurarea 
; șantierului unui baraj. O 
1 asemenea abordare in- 
ș tensifică ritmul dezvol- 
? tării noastre, diminuînd, 
: în același timp, depen-
5 dența economiei noastre 
3 de alte țări — a adăugat
■ ei-
î Primul ministru a a- 
î preciat că actuala evolu- 
; ție din Turcia în dome- 
i niul energetic va permi- 
5 te ca 90 la sută din pro- 
’ ducția de energie electri- 
| că să.'fie realizată pe ba- 
î za resurselor proprii, ce- 
: ea ce va contribui la

României
contribuția armatei româ
ne la eliberarea teritoriu
lui național, precum și la 
lupta antifascistă purtată 
pe teritoriul Ungariei și 
Cehoslovaciei, a informat 
despre succesele înregistra
te în opera de construcție 
a societății- noi, socialiste.

★
Televiziunea kuweitiană 

a transmis un program în 
care au fost prezentate as
pecte ale construcției unei 
vieții noi, libere în țara 
noastră.

★
Ea Biblioteca municipa

lă din orașul Vanier (Ca
nada) a fost deschisă o 
expoziție de desene ale 
copiilor din Republica So
cialistă România. .

In scopul normalizării 
vieții economice din Nicaragua

MANAGUA 2 (Agerpres) 
— Intr-o declarație făcu
tă agenției France* Presse, 
Sebastian Castro, secre
tarul executiv al Confede
rației generale a muncii 
din Nicaragua, a subliniat 
necesitatea transferării în 
proprietatea statului a tu
turor uzinelor și fabricilor 
care nu își reiau imediat 
activitatea. „Muncitorii aș
teaptă să-și reia lucrul 
pentru a contribui efectiv 

înlăturarea crizei valu
tare.

SANTO DOMINGO 2 
(Agerpres). — Guvernul 
dominican a emis un de
cret prin care se stabi
lește ca „prioritate de
interes național" econo
misirea de endrgie și
combustibil. Intr-o de
clarație făcută cu acest
prilej la posturile de ra
dio și televiziune națio
nale, președintele țării, 
Antonio Guzman, a ce
rut populației să reducă 
consumul de energie și 
de combustibil, în vede
rea economisirii materi
ilor prime. El a invitat, 
în acest sens, toate or
ganizațiile profesionale 
și de masă din țară să-și 
aducă un aport sporit la 
ampla acțiune de mobili
zare a maselor în ve

• In Cadrul ședinței 
inaugurale a „Conferin
ței Internaționale ’79 
împotriva bombelor ato
mice și cu hidrogen", 
de la Tokio, reprezen
tanta țării noastre, Ma
ria Groza, deputat în 
Marea Adunare Națio
nală, membru al Comi
tetului Național pentru 
Apărarea păcii, în cali
tatea sa de copreședin
te al Conferinței, a 
transmis salutul Mișcă
rii pentru pace din țara 
noastră.

Reprezentanta țării 
noastre a prezentat, a- 
poi, pe larg, poziția 
României în problema 
dezarmării.

la opera de reconstrucție 
a țării" — a spus el, pre- 
cizînd că „numeroși in
dustriași întîrzie în mod 
vădit redeschiderea por
ților uzinelor lor". „Noi
le autorități guvernamen
tale trebuie să impună in
dustriașilor redeschiderea 
uzinelor lor, iar în caz 
de refuz sau de tăcere să 
treacă- la naționalizarea a- 
cestora" — a declarat Se
bastian Castro.

derea raționalizării con
sumului de energie.

PHENIAN 2 (Agerpres) 
— In R.P.D. Coreeană a 
fost construită o centra
lă electrică mareică ex
perimentală, care func
ționează pe baza energiei 
valurilor provenite din 
flux și reflux. Centrala 
are două blocuri ener
getice, din care unul 
funcționează cînd fluxul 
se scurge spre lacul de 
acumulare, iar al doilea 
cînd apa din lacul de _a- 
cumulare revine în mare.

După opinia specialiș
tilor, construcția unor 
hidrocentrale mareice 
va contribui la îmbună
tățirea balanței energe
tice a țării. Experiența 
acumulată va fi folosită 
pentru proiectarea unor 
centrale mareice mari.

ARTILERIA ISRAELIA- 
NA și cea a forțelor con
servatoare creștine liba
neze au deschis focul, 
miercuri scara, asupra a 
cinci localități situate în 
sectorul de. vest al sudului 
Libanului,, relatează cores
pondenții de presă din 
zonă.

Se menționează, de ase
menea, că sub tirul arti
leriei israeliano-conserva- 
toare’ s-au aflat Și orașul 
și portul Tyr.

PREȘEDINTELE LIBA
NULUI, Elias Sarkis, l-a 
primit pe Brian Urquhart, 
secretar general adjunct al 
O.N.U., aflat la Beirut. A 
fost examinată evoluția si
tuației din Liban.

p«'
DISCURSURILE ROS

TITE la ședința de des
chidere a conferinței la 
nivel înalt a statelor mem
bre ale Commonwealthu- 
lui, care se desfășoară la 
Lusaka, au fast dominate 
de problema decolonizării 
întregului continent afri
can — informează agenția 
France Presse.

Secretarul generai al or
ganizației, S. Ramphal 
(Guyana), a relevat că si
tuația din Africa austra
lă trebuie să preocupe toa
te statele-membre.

POLIȚIA SPANIOLA a 
evacuat o „tabără" pe care 
și-o stabiliseră la San 
Lorenzo del Escorial (45
kilometri nord-vest de
Madrid) un grup de „50
de tineri naziști spanioli 
și vest-germani" — anun
ță din Madrid agenția 
Spaniolă de presă EFE, ci
tată de AFP. Imbrăcați 
în cămăși cenușii, cu 
„crucea de fier" arborată 
pe piept și cu cuțite la 
centură, aceștia au provocat 
via nemulțumire a cetă
țenilor.

In cuvîntul de des
chidere a lucrărilor ce
lei de-a V-a reuniuni a 
Consiliului ministerial al 
Sistemului. Economic Lati- 
no-American (SELA), la 
care participă repezentan- 
ții celor 26 state meriibre a- 
le organizației, președin
tele Venezuelei, Luis Her
rera Campins, s-a pronun
țat pentru activizarea pro
gramelor de cooperare ale 
SELA, pentru adoptarea de 
măsuri menite să ducă la 
instaurarea unor relații 
noi, echitabile și juste, în 
comerțul regional. în ace
lași sens s-a.u pronunțat 
și alți vorbitori.

Buchet de titluri și medalii 
pentru echipierii 

de la Jiu! Petroșani
Timp de patru zile din 

luna iulie, iacul de acumu- către _componenții 
lare din zona periferică a 
orașului Bacău „ găzduit 
campionatul R.S.R. de na- 
vomodele mecanice (glisca
re, propulsate, teleghidate 
și curse F.S.R.) la care au 
participat cei mai iscusiți 
navomodeliști din secțiile 
de specialitate din întreaga 
țară.

Luînd legătura cu antre
norul secției de navomode- 
lism a C.S. Jiul Petroșani, 
maestrul sportului.Leontin 
Ciortea, acesta ne-a decla
rat :

— întrecerile au fost 
foarte grele, mai ales din 
cauza condițiilor atmosferi
ce. Vîntu] care a bătut tot 
timpul a impus ca întrece
rile navomodeliștilor să se 
desfășoare dimineața între 
orele 5,30 — 8,30 sau seara 
între orele 19—22. în plus 
apa din lac era plină cu... 
vegetație care îngreuna 
funcționarea modelelor.

Dar, în ciuda acestor con
diții, componenții secției 
Jiul Petroșni au reușit să 
se întreacă pe ei înșiși, ob- 
ținînd în finalul competi
ției 12 locuri I. 9 dintre re
prezentanții Văii Jiului au 
fost declarați campioni ai 
R.S.R. pe 1979 la individual, 
obținînd 3 locuri I și tot 
atitea titluri de campioni 
pe echipe și reușind să sta
bilească și un record na
țional la teleghidate vite
ză, prin Friederich Csaszar. 
Navomodeiiștii noștri au 
obținut, de asemenea. 7 lo
curi II și 6 locuri III 
ceea ce a făcut ca în cla
samentul general navurno- 
deliștii de. la Jiul să se si
tueze detașat pe primul loc 
în clasament. , Staicil BALCH

Mica publicitate
VÎND Fiat 850, stare bu

nă. Telefon 43 772 Petro
șani. (634)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Secui 
Eugen, eliberată de I. M. 
Petrila.-Se declară nulă. 
(634)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Tănat 
Masian, eliberată de 
E.G.C.L. Lupeni. Se de
clară nulă. (635)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Lițea- 

Iată locurile ocupate de 
echipei 

Jiul. Glisoare A 1 : Leontin 
Ciortan, campion R.S.R. pe 
1979, Petre Abraham a o- 
cupat locul II, A 2 : Leon
tin Ciortan, campion R.S.R. 
A 3 : Leontin Ciortan, cam
pion R.S.R., B 1: Ștefan 
Pop și Ernest Romanciuc. 
au ocupat locurile II și, res
pectiv, III, Teleghidate vi
teză F 1 E 1 kg : Friederich 
Csaszar, campion R.S.R. 
Fl E 2 kg : Friederich Csas
zar, campion R.S.R. H V
2.5 : Friederich Csaszar, lo
cul II. F1V5 : Leontin Cior
tan, locul I, iar Ștefan Pop 
s-a clasat al doilea. Fl V15: 
Friederich Csaszar, campioru—< 
R.S.R., Leontin Ciortan s-a 
clasai pe locul secund. Te
leghidate evoluții, F2A: 
loan Drulă, campion R.S.R. 
tineret, Petre Abraham s-a 
clasat pe locul III. F2B: 
Ionică Mocanu. locul 111,
F 3 E : Friederich Csaszar, 
campion R.S.R., Remus Bu- 
tuza s-a clasat pe locul 
la juniori. F3V : Fnederwh 
Csaszar, campion K&k- 
Propulsale EH: Ihe Gașj 
par, locul III, EK : Ionica 
Mocanu, locul IV. Ex : Ioan 
Drulă, locul III iuril2,'‘L __
leghidate de curse VSK 
FSR 3,5 — echipaj : Csa^ 
zar + PoP - 10CUJ L +
6.5 echipaj : Ciortan ț
Abraham, locul 1V- 
echipaj : „ t- Ro-’
locul II Șl Ciortan . 
mancluc, locul

Pentru excepționalele re
zultate obținute de navo
modeiiștii de la C.S.J. Jiul, 
tuturor le adresăm calde 
felicitări.

nu Gheorghe, eliberată de'~-^b- 
I.M. Petrila. Se declară 
nulă. (636)

ANUNȚ DE FAMILIE

SOȚIA și copiii anunță 
că azi 3 august 1979, se 
împlinesc patru ani de la 
dispariția din mijlocul no
stru a. scumpului soț și 
tată

MATEAS ION
îi vom ■ păstra veșnică 

amintire. (637)

DUMINICA, 5 AUGUST
8,45 Gimnastica la domi

ciliu.
9,00 Tot înainte!
9,25 Șoimii patriei.
9,35 Film serial pentru 

copii. Săgeata Nea
gră. Episodul 12.

10,00 Viața satului.
11,40 Avanpremieră.
11.45 Bucuriile muzicii.
12,30 De strajă patriei.
13,00 Telex.
13,05 Album duminical. 
16,00 Telesport.

17,00 Emisiune dedicată 
minerilor.

17,50 Film serial. Calvarul. 
Episodul 7.

18.45 Cei patru M. Produc
ție a Studioului de 
film TV. Episodul 5: 
Navele.

19,00 Telejurnal.
19,15 Permanenta redes

coperire a României 
(VIII).

20,05 Film artistic. Jucă-
- ria. Premieră TV. 

Producție a studiou- 
■ rilor franceze.

21,35 Telejurnal. Sport.
LUNI, 6 AUGUST

16,00 Emisiune în limba 
maghiară.

18.50 1001 dc seri.
19,00 Telejurnal.
19,15 Priorități in economie.
19,30 P.C.R. — arhitectul 

vieții noi (I).
19.55 Cîntarea României.
20,20 Cadran mondial.

‘20,40 Roman foileton. Pol- 
dark. Episodul 24.

21.35 Telejurnal.
MARȚI, 7 AUGUST

9,00 Sinteze recapitulati
ve. Matematică ,

9,30 Muzică populară.
10,00 Film serial. Calvarul. 

Reluarea episodului 7.
10.50 Telex.
16,00 Telex.
16,05 Cenaclul literar al e- 

levi lor.
16.25 Almanah pionieresc.
16.50 Din țările socialiste. 

R.P. Ungară.
17,05 Pe podiumul laurea- 

ților.
17.35 Un pămînt numit 

România.
17.55 Melodii populare.
18.25 Revista social-politi- 

că TV.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal. .
19,30 Temelii pentru isto

ria prezentă (I).

20,00 Ritmuri muzical-co- 
regrafice.

20,30 Seară de teatru. Fiul 
luptătorului de Ho- 
ria ’ Lovinescu. Pre
mieră pe țară.

21,35 Telejurnal.
MIERCURI, 8 AUGUST

16,00 Telex. ?
16,05 Trasee istorice —

august 1944.
16,25 Miniaturi coregrafice.

PROGRAMUL Țy
16.45 Tragerea pronoex- 

preș.
16,55 Corespondenții ju

dețeni transmit...
17.15 Moștenire pentru vi

itor.
17.45 Din muzica și dansu

rile popoarelor.
18,00 Atenție la... neatenție!
18,20 Festivalul național 

„Cîntarea României".
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.15 In dezbaterea țării: 

Proiectul de Directi

ve ale Congresului al 
XII-lea al P.C.R.

19,30 Noi, femeile !
20,00 Publicitate.
20,05 ■ Telecinemateca. Ci

clul : „Dosarele ecra
nului". Operațiunea 
petrol. Premieră TV. 
Producție a studiou
rilor engleze.

21,35 Telejurnal.

JOI, 9 AUGUST
9,00 Sinteze recapitulative.
9,30 Caleidoscop muzical- 

distractiv.
10.00 Publicitate.
10,05 Din muzica și dansu

rile popoarelor.
10,25 Șoimii patriei.
10.35 Album folcloric.
10,50 Telex.
16,00 Telex.
16,05 Laudă olimpicilor 

școlii românești.
16.35 Itinerare turistice.

17,00 Melodii populare.
17.20 Reportaj pe glob, 

Singapore.
17.40 La fața locului.
17.55 Mediul ambiant și să

nătatea.
18.15 Cîntece patriotice și 

revoluționare.
18.30 Cultura și viața.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.15 Dialog despre viitor. 

(IV)
19.30 Ora tineretului.
20.20 Copiii lumii doresc 

pacea.
20.45 Craii mulțimilor. Ho- 

ria, Cloșca și Crișan.
21,05 Meridianele cîntecu- 

lui.
21.35 Telejurnal,

VINERI, 10 AUGUST
16,00 Emisiune în limba 

germană.
17.45 Sport. „Cupa Euro

pei" la sărituri în apă
18,25 Tragerea loto.
18.35 La volan.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,15 Construirea socialis- 

mului. (IV)
19.40 Odă țârii mele.
19.55 Orizont tehnico-ști- 

ințific.

20.25 Estrada estivală.
21,05 Meridianele culturale.
21.35 Telejurnal.
SIMBATA, 11 AUGUST
8.30 Muzică de promenadă
8,45 De pretutindeni.
9,10 Melodii populare.
9.30 Roman foileton. Pol- 

dark. Reluarea epi
sodului 24.

10.25 Matineu de vacanță.
11.10 Documentar artistic.
11,40 Telecinemateca.
13.10 Concert de prînz.
14,00 De la A la... infinit.
16.10 Un fapt văzut de a- 

proape.
16,30 Agenda cultural-ar- 

tistică.
17,00 Sport.
17.50 Clubul tineretului.
18.35 Sâptămîna politică 

internă și internațio
nală.

18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.15 Calea eroilor.
19,45 Țeleenciclopedia.
20.15 Film serial. Rădăcini. 

Ultimul episod.
21,05 Intîlnirea de sîmbătă 

seara.
21.35 Telejurnal.
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