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Realixarea sarcinilor la producția spălată pentru cocs impune

Acțiuni perseverențe pentru 
recucerea conținutului de cenușă 

a cărbunelui brut

La I.C. Vulcan se 
pregătește un nou lot 
de produse pentru ex
port.

Glasul de pace ai poporului român

„Dacă se respecta indi
catorul de calitate a 
cărbunelui brut, livrat de 
unitățile miniere, uzina 
noastră și-ar fi realizat 
integral planul ta cărbu. 
nele spălat pentru cocs“. 
Precizarea aparține di
rectorului Uzinei de pre
parare Lupeni, ing. Tu
dor Geamănu.

Este binecunoscut că, 
în perioada ce a rămas 
pînă la finele anului, u- 
nităților miniere d:n Va
lea Jiului le revin sar
cini deosebit de impor
tante pentru asigurarea 
economiei naționale cu 
cantități suplimentare de 
cărbune, sarcini pentru 
înfăptuirea cărora s_au 
elaborat programe spe
ciale. în baza acestor 
programe, sarcini deose
bite revin colectivelor 

miniere din vestul bazi - 
nului, furnizoare de căr
bune cocsificabil, ale 
căror eforturi pe linia 
creșterii nivelului extrac
ției și îmbunătățirii ca
lității cărbunelui brut 
trebuie să se materiali
zeze in realizarea inte
grală de către prepara
torii din Lupeni a pre
vederilor de plan la pro
ducția spălată pentru 
cocs, producție ce trebu
ie să satisfacă atît canti
tativ cît și calitativ ce
rințele industriei side
rurgice.

îp ce măsură s-au rea
lizat prevederile în pri
mele două decade ale 
lunii la producția de 
cărbune din vestul bazi
nului, în ce măsură s-a 
îndeplinit sarcina la pro

ducția spălată pentru 
cocs — obiectiv de o 
importanță deosebită 
pentru economia națio
nală ? Acestor întrebări 
le-am căutat răspuns la 
preparația Lupeni. Aflăm 
că, în pofida eforturilor 
colectivelor miniere și ale 
preparatorilor, s-a livrat 
pînă acum o producție 
spălată pentru cocs cu 
10 905 tone mai mică de- 
cît sarcina stabilită. Și 
aceasta nu atît din cau
za nelivrării integrale a 
volumului de cărbune 
brut planificat. In ceea 
ce privește recepția căr
bunelui supus spălării, 
s_a înregistrat o restan
ță de 10 303 tone — mi-

Ioan DUBEK

(Continuare in pag a 3_a)

Stăpîn pe destinul său, 
încrezător în viitorul mă
reț pe care și—1 clădește în 
eroica operă a construcției 
socialiste, poporul român 
— consecvent în înfăptui
rea obiectivelor stabilite 
de Congresul al Xll-lea al 
partidului privind promo
varea statornică a unei 
politici de pace și colabo
rare — și-a făcut din nou 
auzit, în fața întregii lumi, 
glasul său ferm in apăra
rea păcii, al dreptului sa
cru la viață, exprimat cu 
cea mai puternică vibrație 
în aceste zile. Noi, oame
nii muncii din Valea Jiu
lui, la fel ca întreaga na
țiune socialistă. deslușim 
din recenta Adunare a 
reprezentanților organiza
țiilor de masă și obștești 
și ai celorlalte organiza
ții componente ale Fron
tului Democrației și Uni
tății Socialiste expresia 
puternicei dorințe și voin
țe de pace a poporului

ROMULUS DKAC.OȘ, 
președintele 

Consiliului municipal al 
Frontului Democrației 

și Unității Socialiste 

nostru, liotărir i sale ne
strămutate de a acționa 
fără preget — dînd viață 
înflăcăratelor apeluri ale 
președintelui N i c o I a e 
Ceaușescu — în lupta pen
tru oprirea aberantei curae 
a înarmărilor.

Sintem cu toții conștienți 
de momentele grele, de 
răscruce, prin care trece 
omenirea în împrejurări
le complexe de azi ale în
cordării deosebit de grave 
la care s_a ajuns în viața 
internațională datorită in
tensificării fără precedeni 
a cursei înarmărilor, a 
menținerii unui șir de 
conflicte militare in dife
rite părți ale lumii, pre
cum și ca urmare a pro

iectatei amplasări în ves
tul continentului euro
pean, ia sfîrșitul acestui 
an, a rachetelor nucleare 
cu rază medie de acțiune, 
care fac să se adune la 
orizont norii întunecoși ai 
războiului. Tocmai pornind 
de la aceste grave și neliniș
titoare realități, secretarul 
general al partidului to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
în recenta cuvîntare rosti
tă la marea adunare popu
lară din municipiul Cluj- 
Napoca, îndemnînd la ac
țiune întreaga noastră 
națiune, preciza : „Preo-
cupîndu.ne de soluționa
rea problemelor dezvol
tării patriei noastre, în 
toate domeniile, nu uităm 
nici un moment probleme
le complexe din viața in
ternațională, necesitatea 
unei activități intense pcn_

(Continuare în pag a 3-a)
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Record la mîna Paroseni
25 tone de cărbune pe post, 

cu un complex mecanizat
batajul frontal echipat 
cu susținere și tăiere me
canizată, de pe stratul 
18, pe care îl exploatea
ză Gavrilă Mesaroș îm
preună cu ortacii, a fosi 
extrasă în această zi o 
producție record : peste 
600 tone de cărbune, pre
liminarul zilei a fost de
pășit cu aproape 300 de 
tone.

La obținerea acestui 
succes de prestigiu un 
rol deosebit l-a avut bu
na organizare a muncii 
pe cele trei schimburi

La sfîrșitul 
II-a, fanionul 
sibil), pentru 
fruntașă, la LM. 
șenî, a 
Gavrilă 
sectorul I, 
nă cu ortacii, a

în pagina a 3-a
In spiritul măsurilor adoptate penlru dezvoltarea proprietății socialiste și sporirea retribuției

decadei a 
(transmi- 

brigadă 
Paro- 

fost înmînat lui 
Mesaroș din 

care1, impreu- 
extras 

peste plan în această pe
rioadă 2089 tone de căr
bune. Succesul obținut 
în primele două decade 
ale lunii septembrie, ca 
de altfel pe tot parcursul 
celor 
Iun 
cut 
datorește 
exemplare. In ziua de 
septembrie au obținut 
adevărat record. Din

aproape 
i care 
din acest an 

mobilizării

nouă
au tre

se
lor
21
utr
a- (Continuare în pas a 2 a)

Creșterea veniturilor oamenilor muncii 
din activitatea miniera

Faptul că minerii din brigada condusă de sing. 
Paul Grasu reușesc să ocupe permanent imul din 
locurile fruntași' in întrecerea pentru mai mult căr_ 
bune, în cadru] celui mai mecanizat sector al minei 
Lupeni — sectorul IV — explică vrednicia și dîr- 
zenia cu care își fac datoria. Tînărul conducător al 
acestei harnice formații de lucru, sprijinit de șefii 
de schimb Gheorghe Murăruș, Ilie Sa vu, Istvan Ko
vacs, hidraulicianu! Alexandru Matyus și mineri cu 
o bogată experiență ca Ion Nistor, Constantin Gor- 
tinciuc, Iu Jiu Palfi, Mihai Hăisan, Ilie Brustur, a 
reușit să-și organizeze munca în mod exemplar.

în imagine destoinicul brigadier (în centrii! 
imaginii), alături de ortacii din schimbul condus de 
minerul Istvan Kovacs.

Foto : Șt. NEMECSEK

dameni de nădejde 
aplică o nană tehnologie

•: Dincolo de pîrîul Ma-
1 leea. pe locul vechilor 

clădiri ale fostului vad
i Comercial din centrul Pe-
■ troșaniului se conturează 
i un nou cartier. De la în- 
; ceputul anului, numai 
i aici, în cartierul Petro

șani Nord, au fost pre- 
' date 410 apartamente, iar 

alte 32 apartamente sînt 
i aproape gata pentru re- 
i cepție. Eforturile mun- 
i citorilor sînt susținute 
i printr-o îndrumare teh- 
i nică permanentă. Aici 
i pot fi văzuți la orice oră 
; maiștrii Petre Cosma și 
i Ilie Catilina, mereu gră_ 
; biți, presați de rezolva- 
i rea unor probleme urgen- 
I te. Aflasem de la șeful 
î de șantier că în cartierul 
i Petroșani Nord se cons- 

'■ truiește un bloc după o 
i tehnologie nouă, moder- 
î nă. Este vorba de mon_ 
ș tarea structurii de rezis- 
; tență a blocului 117 din

panouri mari prefabrica
te, cu fațadele gata fini
sate. Cu iscusință și pre
cizie, de la înălțimea ca
binei, Ioana Mitrică, mî_ 
nuiește macaraua la sem
nalele celor de jos. Pri
mul tronson al blocului a 
prins contur deja pînă la 
nivelul etajului I. Mais
trul Viorel Cimpoia, șe
ful acestui punct de Iu- I 
cru, este mîndru că i î 
s-a încredințat această i 
lucrare și ne furnizează j 
unele amănunte. Blocul î 
117 va avea trei tronsoa- ! 
ne și 34 de apartamente j 
cu cîte 2, 3 și 4 camere | 
fiecare. Montorii de pre- ’■ 
fabricate din echipa lui i 
Vasile Căldărar sînt toți ; 
oameni de nădejde: Va- î 
lentin Ciobanu, Cons- î

Viorcl STRAUȚ I
I

. ■■ -----------— — ---- - ---- - Ș
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în mont • ■-> rU.M.P.

Un utilaj deosebit pentru 
cariera Cîmpu lui Neag

I

Oameni de nădejde
af.'ică o nouă tehnologie

(Urmare din pag I)

tantin Cernat, Neculal 
Morariu, Ion Butnaru, 
Vasile Ungureanu, Du
mitru Sandu și Vasile Pă
dureț. Primele fațade, o- 
pera muncii lor, sînt vi
zibile deja. „Din păcate, 
ne răspunde unei priviri 
întrebătoare maistrul Vio
rel Cimpoia, unele din 
ornamentele din faianță 
glazurată, au fost furate 
noaptea. Miini hrăpăre
țe au desprins de pe fa
țada de la parter aceste 
ornamente".

Cel de.al doilea tron
son al blocului 
dația turnată, 
din echipa de 
condusă de Ion

are fun- 
Oamenii 
dulgheri 

David au

pentru începerea eleva
ției. Șeful de echipă are 
motive să fie supărat. De 
cîteva zile comenzile pen
tru betoane nu sînt ono
rate cu promptitudine. 
Cofrajele stau gata mon
tate. Lucrul nu înaintea
ză în ritmul pe care fl 
pot asigura dulgherii. La 
biroul maiștrilor, faptul 
ni se confirmă pe de
plin. Răsfoind comenzile 
pentru betoane comanda
te în zilele de 15, 16 și 
17 septembrie, constatăm 
că din mai bine de 60 
mc betoane comandate, 
au fost livrate abia 12—
15 mc. Au fost zile — 16 
septembrie — cînd, nu
s-a livrat nimic din 20
mc beton comandat. A-

ța acestui obiectiv, cre
dem că ar trebui să 1 se 
dea atenția cuvenită. Fă
ră monolitizare la ter
men a panourilor mon
tate, graficul de construc
ție nu poate fi respectat, 

în ciuda unor astfel de
dificultăți „de moment" 
cauzate, după cum am a. 
flat de la conducerea 
șantierului de o cădere 
temporară a stației de 
preparare a betoanelor 
din Livezeni, montajul 
blocului 117 continuă de-
monstrînd că prin apli
carea acestei tehnologii 
se pot obține rezultate 
importante: scurtarea
duratei de predare la 
beneficiar în condiții de 
economisire a forței de

v impor

La I.U.M. Petroșani, sub coordonarea 
directă a inginerului șef Ionel Botoroa- 
gă, se află în fază de montaj un nou 
utilaj proiectat de C.C.S.I.T.U.M. Satu 
Mare, numit TROMMER CONCASOR. 
Utilajul este destinat îmbunătățirii ca
lității cărbunelui extras din cariera de 
la Cimpu lui Neag (cu posibilități de 
reglare a granulației). Avînd o capaci
tate de 250 tone/oră, TROMMER CON- 
CASORUL va fi instalat la stația de 
deversare a cărbunelui din Bărbăteni.

Fiind un utilaj unicat, pentru confec
ționarea coliviei concasorului cu un dia
metru de 3530 mm, specialiștii uzinei 
au readaptat tehnologia de prelucrare 
prin așchiere într-un timp scurt. S_au 
asigurat astfel condițiile ca utilajul să

fie finalizat și predat beneficiarului In 
termenele contractuale.

La soluționarea problemelor tehnice 
legate de construcția noului utilaj, o 
deosebită contribuție și-au adus-o ingi
nerii Nicușor Vulpe (șef producție) și 
Gheorghe Dogaru (șeful secției C.T.C. 
— laboratoare). Sub coordonarea direc
tă a maiștrilor principali Ion Barna și 
Ion Almășan, la construcția utilajului 
au depus o muncă plină de sîrg, răs
pundere și competență profesională 
strungarul Eugen Vegh, sudorii Marcel 
Ioniță și Petru Daj, împreună cu echi
pele de lăcătuși, frezori și strungari.

în imagine, colivia concasorului în 
timpul construcției.

Text și foto : 
loan BĂLOI

Plouă de 2 ani 
în magazinul 106 
„Confecții4* Petrila
Prin intermediul ziaru

lui, colectivul magazinu
lui de confecții 106 din 
cartierul 8 Mar* te Petrila, 
face apel la conducerea 
E.G.C.L. din localitate să 
finalizeze definitiv repa
rațiile la planșeul unității 
respective. Li se reamin
tește că în noiembrie 1981 
au efectuat primele repa
rații, apoi în aprilie 1982. 
A trecut și vara, aproape 
și toamna lui '83 și în ma
gazin tot plouă. Pînă cînd 
tovarăși de la E.G.C.L. Pe
trila ? (T.R.)

Record la mina Paroșeni
(Urmare din pag I)

I NOI SPAȚII COMER- 
I CI ALE. La parterul blo- 
Icului 5 din noul centru 

civic al Lupeniului au 
fost terminate lucrările 

I de montare a mobilieru- 
• lui în încă 3 unități co- 
Imerciale, ele urmînd să 

fie date în funcțiune în

I aceste zile. Este vorba de 
magazinele de țesături,

I tricotaje și încălțăminte. 
Odată cu terminarea lu
crărilor de montare a

I mobilierului, după 1 oc
tombrie vor fi predate 

| și magazinele de produ
se electrocasnice și elec_ 

| trotehnice și o unitate de 
I unelte agricole.
i ACȚIUNI DE MUN- 
I CĂ PATRIOTICA. O

amplă acțiune de muncă 
patriotică a demarat în 
aceste zile la mina 
can. Tinerii uteciști 
început lucrările de 
prejmuire a incintei 
treprinderii cu un 
de prefabricate. (Gh. B.)

COMISIA județeană 
de schi organizează du
minică, la baza didactică 
din Paring a C.S.Ș. Pe
troșani, o ședință de pre
gătire a noului sezon
competițional de schi 
1983/1984. Participă mem
brii comisiei județene de 
schi, formațiile 
mont" din municipiu 
colegiul de arbitri.

SPECTACOL, 
de estradă „. 
Davilla" din Pitești 
prezentat ieri seară, 
Clubul sindicatelor 
Lonca spectacolul în pre
mieră „Taci mireasă, nu

Vui
au 

îm_ 
în- 

gard

.Salva
și

Teatrul 
.Alexandru 

a 
la 

din

mai rîde", o comedie mu
zicală cu Dragoș Mîrzan, 
Cristina Niculescu, Ma
riana Iloviceanu, Maria
na Popa, Viorica Bistrea- 
nu și alții. (M. Vachold, 
coresp.)

ECHIPA DE TIR CU 
ARCUL Minerul Aninoa- 
sa, cîștigătoare a Cupei 
României, a plecat ieri 
la Iași la campionatul 
național de tir cu arcul 
cu un lot format din 16 
sportivi. Din lot nu lip
sesc Dorina Damian, mul
tiplu campion național, 
Aurel Urițescu, Petru 
Feier și alți sportivi de 
categoria I. Le urăm 
mult succes I

TEATRUL MUNCITO
RESC din cadrul clubu
lui sindicatelor din Lu- 
peni prezintă duminică 
la Palatul cultural din

localitate o nouă premie
ră — piesa într-un act 
„Sentința" de Ion Neagu.

GROPI ȘI IAR
GROPI... Amplele lu- | 
crări edilitare din Pe
trila prefigurează un nou 
oraș. Numai că după a- 
cestea rămîn mereu ur
me. Gropile de pe șosele 
(în fața magazinelor de 
pîine, legume și fructe 
din cartierul 8 Martie, 
laboratorului de cofetă-
rie-patiserie, în fața poș
tei) durează cam de 
mult. Așa greu este să 
fie astupate 7 (M.B.)

Rubrică realizată de 
Dan STEJAKU

vfllnfopmotn

conduse de minerii spe_ 
- cialiști Florea Voicu, Eu

gen Ilălășteanu și Mihai 
Bărbăcaru. Combina a 
tăiat 7 fîșii pe întreaga 
lungime de 60 m a fron
tului, realizînd astfel o 
avansare de peste 4 me
tri. De_a lungul acestui 
an, au mai fost tăiate în 
acest abataj 4' și 5 fîșii 
și s-au obținut producti
vități de 17 și chiar 18 
to; ' pe post, dar nicio
dată nu s-a ajuns la o 
productivitate atît de 
mare ca în data de 21 
septembrie, cînd au fost 
realizate 25 tone pe post.

Record în abatajul lui 
Gavriiă Mesaroș, record 
la I.M. Paroșeni, record 
în Valea Jiului cu un 
astfel de complex. Acest 
succes a fost pregătit 
meticulos de-a lungul ce
lor nouă luni. Abatajul 
și utilajele din dotare au 
fost menținute în perfec
tă stare de funcționare. 
Brigada s-a omogenizat, 
oamenii s-au cunoscut și 
s_au împrietenit, ajungînd 
să formeze o adevărată 
familie. Minerii Ion Bi- 
gu, Costache Costache, 
Ion Ginghină, Alexandru 
Cioflică, Ion Ban sau 
electrolăcătușii Ion Tro- 
fin, Ștefan Micușa, Teo
dor Iftimie, Iacob Gheor- 
ghe, toți acționează ca 
un singur om, pun umă
rul acolo unde este ne
voie, nu așteaptă să liV__________

se snună mereu ce tre
buie să facă. Toți știu 
că de munca fiecăruia 
din ei depind rezultatele 
întregii brigăzi și, de ce 
nu, ale întregului sector 
și chiar ale minei. Ex- 
trăgînd în această zi 300 
tone peste plan mina a 
raportat depășirea preli
minarului zilnic cu 176 
tone de cărbune, cumu- 
lind astfel de la începu
tul lunii un plus de pes
te 1500 tone. Bunele re
zultate obținute de a- 
ceastă brigadă de-a lun
gul acestui an, peste 8000 
tone de cărbune extrase 
suplimentar, ca de alt
fel ale întregului sector, 
scot în evidență calită
țile de bun organizator și 
conducător ale tânărului 
sing. Cornel David, 
șeful sectorului, care. în 
aceste zile a împlinit doar 
31 de ani și care a de
venit un conducător a- 
preciat și stimat de oa
menii de la I.M. Paro
șeni. Calitățile sale de 
conducător și-au pus am
prenta asupra colabora
torilor săi care fac totul 
pentru a extrage cît mai 
mult cărbune, răspun- 
zînd astfel prin fapte de 
muncă grijii pe care le-o 
poartă minerilor condu
cerea superioară de partid 
și de stat, personal tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Duminică, 25 septembrie

8,00 Dialog cu elevul de 
la seral.

8.30 Almanahul familiei. 
9,00 De strajă patriei.
9.30 Bucuriile muzicii, 

(color)
10,00 Viața satului. (par

țial color)
11,45 Lumea copiilor.

—- Telefiimoteca de
ghiozdan. Ivanhoe. 
Episodul 1.

13,00 Album duminical. 
■ (parțial color)

17.40 Micul ecran pentru 
cei mici.

18,00 Film serial. Frânt. E- 
pisodul 5. (color)

18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal. (parțial 

color)
19,15 Țării — cîntecul și 

versul. (cbl«*>
21,10 Telecinemateca. Pyg

malion. Premiei ă pe 
(ară (color)

22.40 Telej îrnai. (parțial 
colo.j

Luni, 26 septembrie

15,00 Telex.
15,05 Emisiune în limba 

maghiară, (parțial co- 
tUi lor) - — .

17,50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal. (parțial 

color)
20,20 Pentru dezarmare, 

pentru pace.
20,35 A patriei cinstire. 

Emisiune *de versuri, 
(color)

20,45 Panoramic econo
mic.

21,15 Curier cetățenesc.
21,25 Tezaui folcloric.
21,55 Dublura. Episodul 1. 

(color)
22,30 Telejurnal.

Marți, 27 septembrie

11,00 Telex.
11,05 Panoramic economic.
11.35 Dublura. Episodul 1. 

(color)
12,10 Melodii populare.
12.35 Desene animate. Po

vestiri din Pădurea 
Verde.

16,00 Telex.
16,05 România pitorească.
16,25 Amfiteatru studen

țesc.
17,05 Ulii versul femeilor.
17,50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal. (parțial 

color)
20,15 Actualitatea în eco

nomie. _________ ,

20,30 Videoteca interna
țională. (color)

21,00 La zi în 600 de se
cunde.

21,10 Munca — izvor al 
bunăstării.

21,25 Telefiimoteca de aur. 
Toma Caragiu. Meda
lion teatral.

22,20 Telejurnal. (parțial 
color)
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Miercuri, 28 septembrie

15.30 Telex.
15,35 Noile tradiții ale 

școlii.
16,00 Telesport.
16.50 Tragerea prdnoex- 

preș.
17.50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal. (parțial 

color)
20,20 Pentru dezarmare, 

pentru pace !
20.30 Actualitatea in eco

nomie.
20,40 Melodii și interpreți.
20.50 Forum politico-ideo

logic.
21,05 Film artistic. înce

put de drum. Pre-

mieră pe țară, (color)
22,15 Discorama.
22,30 Telejurnal. (parțial 

color)

Joi, 29 septembrie

11,00 Telex.
11,05 Universul femeilor.
11,50 Fiim serial. Roțile.

Episodul 4. (color)
12,35 Desene animate, S.nd_

bad marinarul (color) 
15,00 Telex.
15,35 Monografii profesio-

nale.
16,00 Telesport.
17,00 Studioul tineretu-

lui.
20,00 Telejurnal. (parțial

color)
20,20 Actualitatea 

nomie.
în eco-

20,35 Discorama.
20,50 Fotograme 

tate.
din reali-

21,35 Cinci miliarde 
oameni, (color)

de

O ordine inumană.
Producție a studiou-

rilor canadiene.
22,00 Ritmuri muzicale.
22,30 Telejurnal. (parțial 

color)

Vineri, 30 septembrie

15,00 Telex.
15,05 Politehnica TV.
15.25 Emisiune în limba 

germană, (parțial co. 
lor)

17,15 Tragerea de amorti
zare ADAS și rezul
tatele tragerii Loto.

17.25 La volan.
17.35 Secvențe nigeriene.
17.50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal. (parțial 

color)
20,20 Actualitatea în eco

nomie.
20.35 Cîntece pe adresa 

dv.
20.50 Dorința cea mai arză

toare — copiii.
21,00 Cadran mondial. Pen

tru dezarmare, pen
tru pace.

21.25 Film artistic. Dru
mul mătăsii. Premie
ră pe țară. Produc
ție a studiourilor de 
filme Xi An din RP 
Chineză.

22,30 Telejurnal. (parțial 
color)

Simbătă, 1 octombrie
11,00 Telex.
11,05 Cultivarea limbii și 

literaturii române în 
școală.

11.30 Cinci miliarde de 
oameni. Documentar, 
(color)

11,55 Să cînte copiii.
12,10 Ora de muzică.
13,00 La sfirșit de săptă- 

mînă (1). (parțial co
lor)

17.30 Imagini din Beijing, 
(color)

17.45 Septembrie, cronica 
evenimentelor poli
tice.

18,00 Serial științific. (co
lor)

18.30 Columne ale Istoriei.
— Azi, municipiul Cra

iova.
18.45 1001 de seri
19,00 Telejurnal. (parțial 

color)
19.20 La sfirșit de săptă- 

mînă (2). (partial co
lor)

19,40 Teleenciclopedia.
20.20 Film serial. Roțile. 

Episodul 6. (color)
21,05 Varietăți... varietăți, 

(parțial color)
22,25 Telejurnal. (parțial 

color)
— Sport.

-22,30 Invitații televiziunii.
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In spiritul măsurilor adoptate pentru 
dezvoltarea proprietății socialiste și sporirea retribuției 

CREȘTEREA VENITURILOR OAMENILOR MUNCII 
__________ DIN ACTIVITATEA MINIERA___________

t

OAMENI Al MUNCII 
DIN INDUSTRIA MINIERĂ!
Veniturile fiecărui miner, teh

nician, maistru și inginer sînt 
nemijlocit legate de rezultatele 
obținute la locurile de muncă I

Fiind primii beneficiari ai ma
jorării de retribuție, acționați cu 
toată răspunderea, fermitatea 
și priceperea pentru cîștigarea 
independenței energetice a 
țarii I

• Cota de constituire 
a fondului de premii 
pentru realizări deose
bite se majorează de la 
1 la sută la 2 la sută 
din fondul de retribui
re planificat.

H Retribuțiile tarifare ale maiștrilor și 
re lucrează în subteran, cuprinse pînă 
2910—5134 lei au fost majorate la noile 
3060 - 5386 lei.

M Retribuțiile tarifare ale inginerilor 
care lucrează in subteran,-cuprinse, pînă
3200 — 5340 lei au fost majorate la noile plafoane cuprinse in 

tre 3360 - 5610 iei.

maiștrilor principali ca
la 1 septembrie între 
plafoane cuprinse intre

și inginerilor principali 
la 1 septembrie între

• Fondul do participare a oamenilor 
muncii din industria minieră la realizarea 
producției, a beneficiilor și la împărțirea be
neficiilor se majorează de la 2 la sută la 4 la 
sută din fondul de retribuire.

Alte majorări de venituri

Creșterea produc
ției de cărbune ex
tras, îndeplinirea 
integrală a prevede
rilor de plan și a an
gajamentelor asuma
te trebuie să consti
tuie răspunsul mine
rilor la grija parti
dului, a secretarului 
său general pentru 
ridicarea continuă a 
bunăstării întregului 
popor !

Creșterea sporului 
de vechime se realizea
ză nu doar prin majo
rarea cotelor (tabelul 
alăturat), ci și prin a- 
plicarea acestor cote la 
retribuțiile tarifare ma
jorate de la 1 septem
brie. Prin urmare, în
săși baza de calcul este 
mai mare și în mod fi
resc, așa cum mai a- 
minteam, crește și spo
rul de vechime.

Noile sporuri de vechime 
de care vor beneficia minerii

tru toate categoriile de personal ca
re lucrează în industria minieră. Ma
jorarea -s-a făcut diferențiat, în func
ție de condițiile de lucru.

Odată cu majorarea retribuției ta
rifare, au fost majorate de la 1 sep
tembrie și cotele sporului de vechime 
neîntreruptă în aceeași unitate pen-

Pentru personalul minier care lucrează în subteran
Tranșe de vechime 
neîntreruptă 
în aceeași unitate

COTELE 
SPORULUI DE VECHIME

înainte de
1 septembrie

După
1 septembrie

1— 3 ani 37o 4%
3— 5 ani 3% 5%
5—10 ani 5% 8%

10—15 ani 7% 11%
15—20 ani 9% 14%
peste 20 de ani 12% 18%

Pentru personalul minier care lucrează la suirafață
1— 3 ani 2% 3%
3— 5 ani 2% 4%
5—10 ani 3% 6%

10—15 ani 5% 9%
15—20 ani 7% 12%
peste 20 de ani 10% 13%

• Personalul munci
tor din industria minie
ră va beneficia și de 
drepturi bănești supli
mentare sub formă de 
premii pentru economii 
de materii prime și ma
teriale, de premii anua
le pentru depășirea pla
nului de producție la ex
tracția de cărbune și mi
nereuri. Așa cum se 
prevede în Decretul Con
siliului de Stat pentru 
majorarea retribuției, toa
te persoanele care au

beneficiat de compensa
ții pentru majorarea pre
țurilor la produsele a- 
groalimentare, la energia 
electrică, termică, gaze 
naturale și alți combus
tibili, potrivit Decretu
lui Consiliului de 
nr. 46/1982 și 
240/1982, vor primi 
continuare aceste 
pensații, chiar dacă 
urma majorării 
ției vor avea 
tarifare mai mari de 4000 
de lei.

Precizare!

I

Stat 
nr. 
în 

com- 
în

retribu- 
retribuții

La întregul personal muncitor din indus
tria minieră (care lucrează în subteran sau la 
suprafață) sporul de vechime pentru activitate 
neîntreruptă în aceeași unitate se include în 
baza de calcul a pensiei pentru toate categori
ile de pensii ce se vor stabili după 1 septem
brie a.c.

Prin urmare, contribuția de 2 la sută pen
tru pensia suplimentară se va plăti de la 1 
septembrie nu numai pentru retribuția tarifară, 
ci și pentru sporul de vechime.

-............................. ......... .. ....................... ..................................——  .

Realizarea sarcinilor la 
producția spălată pentru cocs

(Urmare din pag l) 

nus care provine de la 
minele Uricani, 5671 to
ne, Bărbăteni 2395 tone 
și chiar de la cariera 
Cimpu lui Neag care, de
și are o depășire de 4527 
tone, din cauza neînca- 
drării în cenușa stabilită, 
o cantitate de peste 
12 000 tone din cărbunele 
de la Cîmpu lui Neag 
nu s-a putut supune pre
parării pentru cocs și a 
fost livrată pentru in
dustria energetică. Dar, 
ceea ce trebuie reținut 
e faptul că, în pofida 
acestei restanțe Ia recep
ția cantitativă, prepara- 
ția ar fi realizat planul 
la cărbunele spălat pen
tru cocs dacă minele s-ar 
fi încadrat în norma de 
cenușă a cărbunelui brut. 
Cenușa cărbunelui supus 
preparării a fost însă în 
această perioadă cu 5,5 
puncte mai mare decît 
conținutul de cenușă pla
nificat. Din această cau
ză Uzina de preparare 
nu a realizat cu 3,5 
puncte indicatorul de re
cuperare în cărbunele 
coesificabil și, deci, nici 
planul la producția spă
lată pentru cocs. însem
nătatea deosebită a con

ținutului de cenușă a 
cărbunelui brut asupra 
indicatorului de recupe
rare este evidentă. Pen
tru a sublinia această 
însemnătate, precizăm 
totuși următoarea rela
ție : cu fiecare punct mai 
puțin la cenușa cărbune
lui brut crește cu 1,3 
puncte indicatorul de re
cuperare. Reducerea con
ținutului de cenușă, al 
cărbunelui extras de în
treprinderile miniere
reprezintă, așadar, o 
rezervă de maxi
mă importanță pentru 
realizarea planului la 
cărbunele spălat pentru 
cocs. în ceea ce privește 
rezervele tehnologice a- 
le preparației privind 
prelucrarea superioară a 
masei miniere, ele sînt 
valorificate. Celelalte 
produse ale preparației, 
cărbunele mixt, bunăoa
ră, este la limita calită
ții vandabile. Rezerva 
hotărîtoare, rămîne ca
litatea cărbunelui brut. 
Este o rezervă la toate 
minele care își livrează 
producția preparației din 
Lupeni, întrucît, în afa
ră de mina Bărbăteni 
care livrează un brut cu 
2,6 puncte sub norma ad
misă, celelalte mine își 

depășesc norma de cenu
șă — . Lupeniul cu 6 
puncte, Uricaniul cu 7,8 
puncte, iar cariera nu se 
încadrează, după cum 
am mai precizat, în in
dicatorul de calitate sta
bilit prin programul ela
borat.

Dat fiind însemnăta
tea deosebită pe care o 
reprezintă asigurarea în 
cantitatea prevăzută a 
cărbunelui spălat pentru 
cocs necesar siderurgiei, 
colectivele miniere sînt 
datoare să-și concentre
ze și mai mult eforturi
le ca, odată cu realiza
rea unor nivele superioa
re de extracție, să re
ducă cenușa cărbunelui 
brut la limitele prevăzu
te. Măsuri s-au elaborat 
în această privință la 
toate minele, ele vizînd 
îmbunătățirea claubării 
și separării sterilului la 
locurile de muncă, pe 
fluxurile de transport, 
urgentarea punerii în 
funcțiune a instalațiilor 
prevăzute în acest scop 
la minele Lupeni, Uri
cani și cariera Cîmpu 
lui Neag etc. Totul este 
să se acționeze cu x fer
mitate și perseverență 
ca aceste măsuri să fie 
traduse în viață I

Glasul de
(Urmare din pag I)

tru a contribui la oprirea 
agravării situației mondia
le, la reluarea și dezvol
tarea politicii de destinde
re, la oprirea cursei înar
mărilor, la realizarea de
zarmării, la asigurarea pă
cii în lume !“. Iată pentru 
ce zecile de mii de oa
meni ai muncii din muni
cipiul ' nostru — mineri, 
constructori, energeticieni, 
bărbați și femei, tineri și 
vîrstnici, toți cei cărora le 
e dragă viața, munca paș
nică consacrată dezvoltării 
și înfloririi patriei, am 
primit cu viu interes și 
susținem din toată inima 
Apelul pentru dezarmare 
și pace al adunării repre
zentanților organizațiilor 
de masă și obștești și ai 
celorlalte organizații com
ponente ale Frontului De
mocrației și Unității So
cialiste. Cu toții, văzînd în 
Apel o vibrantă chemare 
la acțiune pentru prein- 
tîmpinarea războiului,
pentru înlăturarea perico
lului nuclear, ne dăm în
treaga adeziune la conți
nutul său pătruns de spi
ritul unei înalte griji pen
tru destinul omenirii și 
susținem din tot sufletul 
poziția exprimată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
în legătură cu tratativele 
de la Geneva dintre Uniu
nea Sovietică și Statele

pace al poporului rumân
Unite ale Americii cu 
speranța că se va ajunge 
la înțelegerea de a se o- 
pri amplasarea în Europa 
a noilor rachete cu rază 
medie de acțiune, de a se 
trece la retragerea și dis
trugerea celor existente 
pe continentul nostru. 
Unindu_ne glasul cu cel 
al întregului nostru popor, 
noi cei ce muncim și trăim 
în Valea Jiului cerem cu 
toată energia — în spiri
tul chemării din Apel — 
ca, în interesul păcii și 
liniștii pe planeta noastră, 
să se facă totul acum, pînă 
nu este prea tîrziu, pen
tru ca în Europa — conti
nent pe care trăim ca pe 
un butoi de pulbere din 
cauza transformării lui 
într.un uriaș arsenal de 
arme nucleare și arma
mente clasice — să nu se 
amplaseze noile rachete 
cu rază medie de acțiune !

Sub imboldul acestor no
bile chemări din Apel ce 
slujesc cauza păcii, al spe
ranțelor că glasul nostru 
va fi auzit, vom da curs 
și în localitățile munici
piului nostru unor largi 
rețiuni de masă organiza
te sub egida Frontului 
Democrației și Unității 
Socialiste prin care vom 
da expresie hotărîrii noas
tre de a sprijini cu întrea
ga ființă și energie înflă- 
căratele demersuri ale 
președintelui României, 

tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care urmăresc 
ajungerea la soluționarea 
grabnică a marilor și gra
velor probleme ce con
fruntă omenirea : dezar
marea, salvgardarea păcii, ' 
înlăturarea pericolului nu
clear, făurirea unei lumi 
fără arme și războaie, o 
lume a înțelegerii și cola
borării. Sintem conștienți 
că cel mai real, cel mai 
bun sprijin pe care noi, 
oamenii muncii din Valea 
cărbunelui sîntem chemați 
să-1 dăm acțiunilor și de
mersurilor de pace, dezar

mare și înlăturării pericolu
lui de război pe care con
ducătorul iubit al partidu
lui și statului nostru le 
întreprinde cu atîta înflă
cărare și energie — este 
munca, sporirea realizări- , 
lor noastre în toate do
meniile de activitate. Iată 
de ce, dind glas voinței de 
pace, minerii Văii Jiului 
sînt hotărîți mai mult ca 
oricînd de a_și crește con
tribuția, prin muncă fără 
preget, la dezvoltarea ba
zei energetice a țării, spo
rind continuu producția ■ 
de cărbune atît de nece
sară industriei noastre 
socialiste, progresului e_ 
conomico-social al patriei, 
înfăptuirii politicii parti
dului de ridicare continuă 
a bunăstării materiale și 1 
spirituale a poporului nos- 1 
tru.
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FILME

DAMASC 22 (Agerpres). 
La Damasc a avut loc un 
schimb de mesaje între 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
și tovarășul Hafez Al-As-

TRIPOLI 22 (Agerpres). 
Un schirrO de mesaje de 
prietenie a avut loc între 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, și colonelul Moammer

Ideile și propunerile României, printre 
temele de bază ale sesiunii 0. N. U.

NAȚIUNILE UNITE 22 
(Agerpres). Biroul Adună
rii Generale a O.N.U. a 
procedat la adoptarea or
dinii de zi a celei de-a 
38-a sesiuni — care însu
mează pînă In prezent, un 
număr record de puncte, 
142 — precum și la repar
tizarea lor spre examinare 
în plenul adunării și în 
cele șapte comitete prin
cipale.

Prezențe
ALGER 22 (Agerpres). 

La Alger a fost inaugurat, 
în prezența președintelui 
țării Chadli Bendjedid, cel 
de-al II-lea tîrg interna
țional de carte.

In standul românesc, 
care s_a bucurat de o deo
sebită apreciere, sînt ex
puse, la loc de cinste, o_ 
pere ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și ale 
tovarășei Elena Ceaușescu.

★
LONDRA 22 (Agerpres). 

La ■ Nottingham a fost 
inaugurată o expoziție tu
ristică și de artă populară 
românească. Sînt prezenta
te imagini ale stațiunilor 
turistice de pe litoral și 
din zona de munte, pre
cum și costume populare 
și obiecte do artizanat din 
diferite regiuni ale țării.

★
VIENA 22 (Agerpres). 

Intr-un cadru festiv, di
rectorului Institutului de 
Geriatrie și Gerontologie, 
prof. dr. Ana Aslan, i-a 
fost înmînată diploma de 
onoare a landului Austria 
de Jos, în semn de prețui
re pentru contribuția a- 
dusă la dezvoltarea știin
ței medicale.

★
OTTAWA 22 (Agerpres). 

Un set de cărți românești,

Sesiunea Consiliului ministerial al S.E.L.A.
CARACAS 22 (Ager

pres). în capitala Vene- 
zuelei au luat sfîrșit lu
crările celei de-a IX-a se
siuni a Consiliului minis
terial al Sistemului Eco
nomic Latino-American 
(SELA) — informează a- 
genția IPS. Participanții 
au adoptat o serie de re

Schimburi de mesaje 
între tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și tovarășul Hafez Al-Âssad
sad, secretar general al 
Partidului Baas Arab So
cialist, președintele Repu
blicii Arabe Siriene.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea 
de către șeful statului si
rian a tovarășului Gheor- 
ghc Oprea, membru al Co

Intre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și colonelul Moammer El Geddafi

El Geddafi, Conducătorul 
Marii Revoluții de la 1 
Septembrie al Jamahiriei 
Arabe Libiene Populare 
Socialiste.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea

Inițiativele, ideile și pro
punerile constructive ale 
României vizînd soluțio
narea problemelor majore 
ce confruntă omenirea — 
care în totalitatea lor poar
tă amprenta gîndirii clar
văzătoare, novatoare a to
varășului Nicolae 
Ceaușescu, gîndirea de 
înalt umanism și responsa
bilitate față de națiunea 
noastră, față de celelalte

românești
cuprinzînd opere ale pre
ședintelui Nicolae 
Ceaușescu, precum și lu
crări cu caracter politic, 
social, "economic, beletris
tic și de artă, a fost donat 
Bibliotecii Universității 
McGill din Montreal.

Tot în Canada, în cadrul 
acțiunilor de cunoaștere 
a României, a avut loc sub 
auspiciile primăriei orașu
lui canadian Granby, un 
spectacol folcloric de gală 
susținut de un ansamblu 
de tineri canadieni. Au 
fost prezentate dansuri 
românești și canadiene. Pu
blicul a primit cu căldură 
spectacolul, dînd o înaltă 
apreciere calității artisti
ce a dansurilor românești.

BUDAPEST/. 22 (Ager
pres). în sala „Varszinhaz" 
din Budapesta a avut loc 
premiera spectacolului „Ti
tanic vals", de Tudor Mu- 
șatescu, în interpretarea 
actorilor Teatrului națio
nal din capitala ungară. 
La spectacol au participat 
Apro Antal, președintele 
Adunării de Stat a R.P. 
Ungare, Mehes Lajos, 
membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.S.U., mi
nistrul industriei, repre
zentanți din partea M.A.E., 
alte persoane oficiale.

zoluții vizînd dezvoltarea 
cooperării regionale în 
domenii prioritare. De a- 
semenea, s-a convenit a- 
supra problemelor pri
vind securitatea economi
că și alimentară a regiunii 
prin acțiuni menite să 
ducă la reducerea vulne
rabilității Americii Latine 
pe piața externă. 

mitetului Po'itic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim vi_ 
ceprimmi nistru al guver
nului, președintele părții 
române în Comisia mixtă 
guvernamental’ româno- 
siriană de cooperare eco
nomică și tehnico-științifi- 
că, aflat în vizită la Da
masc.

la Tripoli de către Condu
cătorul Marii Revoluții de 
la 1 Septembrie a tovară
șului Florea Dumitrescu, 
consilier al pieședintelui 
Republicii Socialiste Româ
nia, ministru secretar de 
stat.

popoare ale lumii — figu
rează printre temele de 
de bază, de cea mai mare 
actualitate, ale sesiunii în 
curs, reflectînd în acest 
mod, autoritatea glasului 
țării noastre pe arena 
mondială, prestigiul deo- 
bit și larga audiență de 
care patria noastră și con
ducătorul ei se bucură la 
O.N.U. și în întreaga lume.

CHILE

Crearea alianței 
Mișcarea 

Democratică 
Pepu ară

SANTIAGO DE CHILE 
22 (Agerpres). La Santia
go de Chile s-a anunțat 
crearea alianței Mișcarea 
Democratică Populară
(MDP), din care fac parte 
Partidul Comunist, Parti
dul Socialist, și alte for
mațiuni politice de stînga 
din Chile — transmite a- 
genția IPS. Intr-un comu
nicat, Mișcarea Democrati
că Populară din Chile și-a 
anunțat programul de ac
țiune vizînd „crearea în 
Chile a unei vieți politice 
cu un conținut profund 
democratic, la care să 
participe toate organiza
țiile social_politice,--de ti
neret, sindicale și de ma
să din țară".

In documentele sesiunii 
esie evidențiată necesita
tea eliminării barierelor 
protecționiste în calea pro
duselor de export latino- 
americane și caraibiene pe 
piețele statelor industria
lizate și fixării unor pre
țuri juste la materiile pri
me.

PETROȘANI — 7 No
iembrie: B.D. în alertă; 
Unirea : în spațiu.

LONEA : Amnezia.
ANINOASA : Nimic nou 

pe frontul de vest, I-II.
VULCAN — Luceafărul: 

Profetul, aurul și ardele
nii.

LUPENI — Cultural :
Escapada.,

URICANI : Marca eva
dare, I-II.

TV

15,00 Telex.
15,05 Să rezolvăm îm

preună. Consultații 
pentru clasa a 
VIII_a — Matema
tică.

15.30 Emisiune în limba 
germană.

17,25 Tragerea Loto.
17.35 La volan — emi

siune pentru con
ducătorii auto.

17.50 1001 de seri.
18,00 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal. (par

țial color)
20,20 Actualitatea în eco

nomie.
20.35 Cîntcco pe adresa 

dumneavoastră.
20.50 Cadran mondial.
21,15 Film artistic, (color) 

„Drumul mătăsii". 
Producție a studiou
rilor de filme Xi’ 
An din- R.P. Chine
ză. Partea I.

22,00 Teatrul și modelul 
uman — reportaj - 
anchetă.

22.30 Telejurnal, (parțial 
color)

■ Preparatele din pește sînt gustoase 
și în întregime asimilabile;

■ Pestele este un aliment de bază, 
fiind bogat în proteine, gras mi, fosior 
si vitaminele A4-D;

■ De vînzare în magazinele speciali-
O K

zate de pescărie, în magaz^ieie Alimentara 
și preparat, în unitățile GOSPODINA și de 
alimentație publică.

De la Ministerul Educației 
și Învățămîntului

Probele pentru cea de-a doua sesiune a con
cursului de admitere în școlile profesionale se vor 
desfășura în zilele de 3, 4 și 5 octombrie 1983, con
form programului afișat la fiecare școală.

înscrierile se lac la secretariatele școlilor pro
fesionale pînă în ziua de 1 octombrie, ora 17,00.

I.a învățămîntul dc zi se organizează concurs 
pentru ocuparea locurilor libere la școlile profesio
nale ale ministerelor minelor, petrolului, geologiei, 
energiei electrice, metalurgiei, chimiei, construcțiilor 
industriale, agriculturii și industriei alimentare.

La învățămîntul seral se organizează concurs 
pentru ocuparea locurilor libere la toate școlile pro
fesionale.

Condițiile de înscriere și de desfășurare a a_ 
cestor concursuri au fost publicate în numărul 6, 
pe luna iunie 1983, al revistei „învățămîntul liceal 
și tehnic-profesional".

j

Vaccinare antipoliomiehtică 
a copiilor

în perioada 25—30 septembrie se va desfășura, 
in întreaga țară, a doua etapă din anul 1983 a ac
țiunii de imunizare antipoliomielitică a copiilor.

în cursul acestei etape, vor primi cite o doză 
dc vaccin "poliomielitic oral bivalent copiii născuți 

i între 1 februarie 1983 și 31 iulie 1983. La această 
i primă vaccinare sînt invitați să se prezinte la dis_ 
i pensarele medicale, cu copiii din grupa de vîrstă 

respectivă, atit localnicii, cit și familiile cu domi
ciliul flotant sau cei care în intervalul amintit se 

| află, ocazional, în alte localități decit cea de domi- 
’ ciliu.

I’e lingă grupele de vîrstă indicate, vor fi, de 
asemenea, cuprinși în prima vaccinare toți copiii Ia 
care — cu ocazia calagrafierii — se va constata că 

= au fost omiși de la vaccin în campaniile din anul 
= (anii) anterior.

(AGERPRES) .

Mica publicitate
VlND autoturism Dacia 

1300. Informații, strada 
Prundului nr. 18 Petroșani. 
(1034)

SCII1MB apartament 3 
camere (cu garaj) în Vul
can cu similar Petroșani. 
Informații telefon 70646, 
după ora 18. (1033)

i

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bucă- 
taru Fira, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (1022)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Szen- 
gyorvari Anamaria, elibe
rată de I.U.M. Petroșani. 
O declar nulă. (1020)
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