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In întâmpinarea măreței sărbători
patriei

Cariera
CîmpuluiNeag

• Cu planul pe 8 luni 
îndeplinit înainte de ter
men, în cinstea zilei de 
23 August se prezintă și 
tînărul colectiv al ca
rierei Cîmpu lui Neag. 
De la începutul anului 
din carieră au fost li
vrate 7700 de tone de 
cărbune peste sarcina de 
plan.

Depășirea
planului

la huilă netă
La nivelul Combinatu

lui minier Valea Jiului 
se prelmină realiza
rea planului de producție 
la. huilă netă. Față de pla
nul anuai la zi au fost 
livrate economiei naționa
le 4696 de tone de huilă 
netă.

Prin aceste fapte dem
ne de laudă, minerii din 
.Valea Jiului își exprimă 
cu prisosință înaltul pa
triotism. hotărlrea de a nu 
precupeți nici nn efort 
pentru înfăptuirea progra
mului partidului, a sarci
nilor ce le revin in pri
mul an al actualului plan 
Cincinal care va rrtarca un 
nou pas înainte pe calea 
civilizației și bunăstării 
întregului nostru popor.

Cu planul pe 8 luniîndeplinit

L M* Lupeni !♦ M> Bărbăteni
• Ieri, la sfîrșitul schimbului I, mi

nerii celei mai mar, întreprinderi din 
Valea Jiului — mina Lupeni, au rapor
tat un nou succes de prestigiu. Este vor
ba de îndeplinirea planului Ia producția 
fizică de cărbune pe 8 luni, cu 
înainte 
ceputul 
peni a 
de tone

La obținerea acestui important 
și-au adus contribuția in mod deosebit mi
nei li de Ia sectorul II și V care au ex
tras aproape jumătate din cantitatea rapor
tată la nivel de întreprindere peste sar
cinile de plan. Importante plusuri față 
de plan au realizat și minerii de la sec
toarele VI. I, III, IV ș, VII.

10 zile 
de termen. De Ia în-

anulu; pină ieri, mina Lu- 
livrat economiei naționale 59 632 . 
de cărbune peste sarcinile de plan.

succes

9 Minerii de la I.M. Bărbăteni, în pri
mele două decade ale lunii august au li
vrat 2974 de tone de cărbune peste plan, 
îndeplinindu-și înainte de termen planul 
Pe 8 luni. Este demn de subliniat că I.M. 
Bărbăteni a obținut acest deosebit suc
ces in condițiile depășiri, sarcinilor pre
văzute la principalii indicatori ai activi
tății economice. Cel mai mare plus — 
13 000 de tone de cărbune peste plan, l-au 
raportat minerii din cadrul sectorului 
III. In fruntea întreceili socialiste, cu 
succese deosebite se situează Ia Bărbă
teni minerii din brigăzile conduse de An- 
dronie Grumăzescu, Ioan Pintecan, Si
gismund Covaci. Gheorghe Onofrei, Mihai 
Covaci, Pompei Tomolea, Francisc Te- 
mesvari, Nicolae Roșu. Ștefan Condruță 
și Nicolae Oprea. (V.S.)

ART. 1. Se 
închisoare pînă 
de judecată.

De asemenea, se grațiază. în întregime, măsura 
trimiterii într-o școală specială de muncă și reedu
care aplicată minorilor,

ARI. 2. Se grațiază, în parte, cu 1/6, pedepsele 
cu închisoare între 5 și 8 ani inclusiv.

ART. 3. Nu beneficiază de prevederile art. 1 și 
2 cei condamnați pentru infracțiuni săvîrșite in stare 
de recidivă și cei care sînt recidiviști prin condam
nări anterioare, precum și cei care au săvîrșit in
fracțiuni de omor, loviri sau vătămări cauzatoare de 
moarte, tilhărie, viol, luare de mită, dare de mită, 
trafic de influență, ultraj cu violență și evadare.

ART. 4. Prevederile prezentului decret sînt apfi- 
cabile și celor care execută pedeapsa închisorii prin 
muncă corecțională.

ART. 5. In cauzele în care urmărirea penală 
nu a început, precum și în cele aflate în curs de ur
mărire sau de judecată, procesul penal se va porni 
sau, după caz, va continua, iar după pronunțarea 
sentinței se va face aplicarea prevederilor prezen
tului decret.

ART, 6. Sancțiunile cu închisoare pentru con
travențiile săvîrșite pînă la data adoptării prezentului 
decret nu se mai aplică, iar în cazul în care au fost 
aplicate, nu se mai execută.

Beneficiază de dispozițiile alineatului precedent 
și persoanele care execută sancțiunea închisorii con
travenționale prin muncă.

ART. 7. Dispozițiile prezentului decret nu se 
aplică celor care nu au început executarea pedepsei 
sau a sancțiunii contravenționale, deoarece s-au sus
tras de la aceasta.

ART. 8. Cei grațiați, care în curs de 3 ani săvîr- 
șesc o infracțiune intenționată, vor executa, pe lîngă 
pedeapsa stabilită pentru acea infracțiune, și pe
deapsa neexecutată ca urmare a aplicării prezen
tului decret.

grațiază în _ _ ___
la 5 ani inclusiv, aplicate de instanța

întregime pedepsele cu

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele 

Republicii Socialiste România
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Brigada condusă de 
minerul Nicolae Vărza- 
ru, formație fruntașă din 
cadrul sectorului II de 
la mina Lupeni, a obți
nut de la începutul anu
lui peste 2 500 tone căr
bune peste prevederile 
sarcinilor de plan la zi. 
In imagine șeful de 
schimb Vasile Mas riche 
alături de ortacii Nico
lae 
ea.
Ion Macarie ș, maistrul 
minier Gheorghe llă- 
lăucă.
Foto: Șt. NEMECSEK

Marin, Costică Var- 
Andrei Moldovan,
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Am urcat 37 de trepte 
pe scara istoriei contem- 

J porane a României, am
străbătut 37 de ani de rea- 

• lizări fără precedent pe
j toate planurile vieții e-J eonomice. sociale și poli-
Itice. succese dobîndite cu 

deosebire în ultimii 16 J ani, etapa cea mai ferti
lă din întreaga istorie a 

» tării.
Pentru Valea Jiului, a- 

. ceastă zi constituie de
I_______________

Organizarea muncii in 
înseamnă cărbune pesteA

In primul semestru din 
acest an. greutățile tec
tonice cu care s-au con
fruntat oamenii sectorului 
III de la mina Livezeni 
au condus la un minus de 
3 750 tone de cărbune. A- 
naliza responsabilă făcută 
în luna iulie asupra cau
zelor care au 
minusul la 
de cărbune 
in evidență

organizarea
a muncii, 

înlăturarea cărora

lipsuri în
producției și 
prin 
ar fi crescut productivi
tatea

determinat 
producția 
a scos 

și unele

muncii în abataje. 
Conducerea sectoru

lui — ne mărturisea ing. 
Ignat Dane, a analizat cu 
discernămînt fiecare pro
punere făcută de oamenii 
muncii. Au fost antrena
te toate cadrele de condu
cere ale sectorului pentru

prevederi
soluționarea problemelor 
care vizau înlăturarea 
obstacolelor pentru creș
terea producției de căr
bune. Spre exemplu, mi
nerii din brigada condu
să de-Petre Scredeanu ar 
fi putut crește randamen
tul în abataj, dar erau 
frinăți de o aprovizionare

Teodor ARVINTE

/Cont. in pag. a 2-2)
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Luminoșii ani ai libertății depline
asemenea, momentul u- 
nui bilanț fructuos. Coro
larul tuturor realizărilor 
istorice pe aceste plaiuri 
îl reprezintă creșterea fă
ră precedent a nivelului 
de trai material șl spiri
tual al oamenilor acestor 
locuri, schimbarea radi
cală a aspectului localită
ților Văii. într-un cuvînt 
transformarea întregii Văi 
a Jiului într-o Vale a fe

ricirii, a bucuriei de a 
trăi alături de toți fiii ță
rii, pe un plai însorit, in
dependent și luminos.

Pentru mineri și cons
tructori. preparatori și 
textiliști — într-un cu- 
vint pentru toți fiii aces
tui ținut al fertilității și 
belșugului, atît în adîn- 
curi, cît și la »ziuă“—a- 
ceastă sărbătoare este un 
simbol al realizării în pla-

nul conștiinței, în primul > 
rînd. La mai puțin de I 
trei săptâmîni de la Ziua J 
minerului, oamenii mun- | 
cii din Valea Jiului săr- • 
bâtoresc o nouă izbîndă | 
pe aceste plaiuri. ’

Un plai al libertății de- | 
pline, al demnității uma- « 
ne, al suveranității na- | 
ționale un plai al PĂCII j 
Ioan Alexandru TATAR « 
_________ ___ ______________ I

La U.E. Paroșeni, instalațiile de termoficare

In pragul
In incinta Uzinei elec

trice Paroșeni, colecti\ul 
de muncitori ai lotului Pa
roșeni al șantierului ener- 
gomontaj București este 
in pragul finalizării lu
crărilor de montaj al 
instalațiilor ce vor furni
za agentul termic necesar 
termoficării Văii Jiului. 
Stațiile de reducere-răci- 
re și cele de pompare’ sînt 
terminate. Utilajul tehno
logic aferent sursei de ter
moficare a fost supus de
ja probelor de verificare, 
puțind furniza agentul ter
mic (în prima etapă 80 
Gcal).

După cum ne-a infor
mat maistrul Mihai Sta
fie, coordonatorul lucrări
lor de montaj, in ultimele 
zile s-au efectuat probe șl 
rodaje ale electropompe- 
lor aferente instalațiilor 
liniei de termoficare. Pen
tru duminică, 23 august.

recepției
se prevede o lucrare im
portantă ; racordarea ce
lor două stații de reduce- 
re-răcire la sursa termică. 
Ultima verificare, proba
rea în funcționare conti
nuă timp de 72 de ore, va 
constitui un adevărat exa
men al exigenței înaintea 
recepției instalației, care 
va avea loc în jurul datei 
de 28 august.

Notind aceste succese de 
muncă obținute de harni
cul colectiv al lotului din 
Paroșeni se cuvine men
ționat aportul deosebit al 
comuniștilor Gheorghe Bo- 
gatu. Constantin Ienache, 
Victor Chelaru șl Vama 
Moscal, al celorlalți mun
citori. succese în muncă ob
ținute în acest miez de 
august și dedicate marii 
sărbători a Eliberării pa
triei.

Gheorghe OLTEANU

1944 - 1981

VALEA JIULUI
PE TREPTELE NECONTENITEI CREȘTERI A 
BUNĂSTĂRII MATERIALE Șl SPIRITUALE

(în pagina a 3-a)
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Rezultate semnificative 
ale preparatorilor

Apropierea sărbăto-' 
rir.i Eliberării 
pune în evidență, odată 
cu succesele minerilor, 
și rezultatele semnificati
ve, rod al strădaniilor de
puse de preparatori. Prin 
asigurarea funcționării la 
parametrii optimi a insta
lațiilor uzinei, recepțio- 
narea. spălarea și prepa
rarea in cele mai bune 
condiții a cărbunelui de 
la întreprinderile miniere, 
prin executarea promptă ' 
și în condiții de bună ca
litate a lucrărilor de re
vizii și reparații colectivul 
secției de preparare Coro- 
oști a reușit să obțină rea
lizări de seamă, oglindite 
prin cifre semnificative 
pentru semestrul I al a- 
nului în curs, reeepționînd 
in plus cantități sporite 
de cărbune de la Bărbă- 
teni. Urjcani și Cariera 
Cimpu lui Neag. Pe lin
gă cantitățile de cărbune 
recepționate de la între
prinderile miniere Vulcan, 
Aninoasa, Paroșeni — ul
tima expediind în plus 
9 879 tone —. preparația 
Coroești a mai recepțio
nat in plus față de plan : 
7337 tone de la l.M. Băr- 
băteni, 14 115 tone de la 
cariera Cimpu lui Neag. 
Realizînd o producție ne
tă totală mai mare decit 
cea planificată eu 55 160 
tone, o producție supli
mentară de brichete de

19 965 tone și șlam turtă 
de 22 050 tone. oamenii 
muncii de la secția amin
tită își afirmă responsabi
litatea muncitorească fa
ță de sarcinile ce le stau 
in față, în acest cincinal 
al calității, sarcini ce cons
tau din valorificarea supe
rioară a cărbunelui ex
tras din adîncurile Văii 
Jiului. Chiar dacă mai sini 
indicatori la care rezulta
tele trebuiesc îmbunătă
țite. remarcăm salturile 
importante la recupera
rea la cărbune special 
(+2,4 puncte), recuperarea 
globală — calculată în 
raport cu cenușa (+ 6,4 
puncte). De asemenea, 
depășirea producției glo
bale se cifrează la 7 418 
mii lei, în timp ce pro
ducția calculată în lei/om 
a fost depășită cu 27 501 
mii lei.

Dar să-i evidențiem pe 
cei care au contribuit la 
aceste succese. Echipele 
de la „separare1*, condu
se de Ion Butușină, Va- 
sile Ignat și Iacob Michi, 
cele de la „spălare11 con
duse de Alexandru Las- 
zlo. Petru Maniu, Gheor
ghe Costea sau de la „flo- 
tație". avind în frunte pe 

Ernest Fodor. Teodor Min- 
dreanu și Teodor Leon 
s-au afirmat alături de 
echipele de la „bricheta-, 
re“ conduse de Paul 
Gali, Zoltan Szentgyorgyi

și loan Postelnicii, ocu- 
pînd primele locuri în în
trecerea socialistă pe se
mestrul 1. Aceeași situa
ție la echipele conduse de 
Emil Păcuraru, Gheorghe 
Necșoiu și Teodor Faur 
de la „încărcare”, ion 
Murgu, Nicolae Cristea și 
î iorel Vile, de la „trans
port1, precum și echipele 
lui Petru Marincsi-u și Vio
rel Zare, de la ' „funicu
lar11. Alături de cei enu- 
merați, o importantă 
contribuție au adus-o . la- 
succesele obținute prin 
întreținerea corespunză
toare și reparațiile — cînd 
a fost nevoie — de înaltă 
profesionalitate pe care 
au asigurat-o echipele 
conduse de Cornel Culda, 
Caro! Gref și Stanciu 
Stamate.

Acționînd alături de 
toți oamenii muncii din 
Preparație. comuniștii sec
ției au coordonat o activi
tate menită să ducă Ia re
zultate pe măsura cerin
țelor. Chiar și ultima a- 
naliză a activității, prile
juită de adunarea repre
zentanților oamenilor 
muncii, a demonstrat că 
preparatorii de la Coro
ești sint conștienți de exi
gențele pe care le ridică 
in fața întreprinderii 
sarcinile din primul an 
al cincinalului 1981—1985.

Ioan Alexandru TATAR

Programul unităților comerciale pentru 
perioada 21—24 august

ÎN ZILELE DE 21-22 AUGUST a.c., unită, 
țiic care funcționează pe un singur schimb, din 
toate sectoarele comerciale, vor lucra cu pro
gram prelungit cu 172-2 ore.

ÎN ZIUA DE 23 AUGUST, unitățile de pîine, 
lapte și piețele agroalimentare vor fi deschise 
după cum urmează :

- în zonele centrale pînă la ora 8
- în cartiere pînă la ora 10.
Punctele de desfacere de la zonele de 

agrement vor funcționa ÎN ZILELE DE 23 si 24 
AUGUST între orele 8-21.

ÎN ZIUA DE 24 AUGUST, unitățile alimen. 
tare vor funcționa cu program de duminică, 
iar unitățile de alimentație publică cu program 
normal.

Instantaneu de muncă 
de la fabrica de mobilă, 
secția Livezeni.

In haină 
sărbătorească
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Organizarea muncii 
in abataje

iUrmart din pag i

cu 
caz 

cadre

necorespunzătoare 
materiale. In acest 
s-au nominalizat 
tehnice pe schimburi ca
re sa răspundă de aprovi
zionarea brigăzii cu ma
teriale și evacuarea căr
bunelui din 
secința? 
brigăzii, în 
cut la 11,6 
iar in 
vorizată și de 
mai bune dc 
obține randamente 
peste 13 tone/post.

S-a lucrat cu programe 
de lucru pe schimburi fă-, Cîrneală. 
cute cu consultarea ca
drelor tehnice și a șefi
lor de brigadă. Toate a- 
cestea ne-au dat posibili
tatea să recuperăm minu
sul din semestrul 1 și să 
realizăm și un dIus de 
2178 dc tone de căi bune 
in cele 7 luni ale anului. 
De fapt, la plusul de 5928 
tone de cărbune și 90 ml 
la lucrările de pregătiri 
realizate în luna iulie 
peste prevederile planului 
și celelalte brigăzi ale sec
torului au avut o contri
buție de seamă. Bunăoa
ră, formațiile conduse de 
brigadierii 
ju și 
raru, 
crat in condiții 
aprovizionare si 
port, au obținut 
te care ie fac cinste.

abataje. Con- 
Randamentul 
iuke, a cres- 
tone pe post, 

luna aceasta, fa- 
condiții 

zăcămînt, 
de

Dumitru Per-
Valentin
deși

Păd ti
ll u lu- 
grele de

tranș- 
rezulta-

' Format la școala mi
nerească a Lupeniului, 
inginerul Ignat Dane ne 
vorbea cu căldură de ex
periența acumulată ia 

complexe mecanizate, cău- 
tînd să o transmită și or
tacilor de la sectorul IU 
al Livezeni ului pe care-1 
conduce.

— La noi, susține inter
locutorul, sînt oameni 
buni, Eleetrolucătușii 
Gheorghe Clăpoiu, Flo
rian Panorică, Anton Im- 
ling. Mihai Gordeuș. 
Bariz k Socaciu. Constan
tin Miron. Gheorghe Ma- 
kula, artificierii Mihai 
"____", Gavrila Mure-

șan și Văsile Cibian. . O 
contribuție deosebită la 
întronarea disciplinei 
în rindul colectivului au 
avut-o maiștrii Ion Sîrbu. 
Constantin Corcodel, loan 
Moldovan. Constantin Ti- 
mofliciuc. Ion Băbuță și 
alții. In sectorul III. ne
motivate se fac mai pu
țin. Cei .ce absentează 
nemotivat nu sini tole
rați de colectivul oame
nilor muncii.

Că așa stau lucrurile 
spun faptele de muncă 
acestui harnic colectiv 
sectorului 111 al minei 
vezeni, ce s-a angajat

V
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o 
ale 
al 

Li
pa 

pînă la 23 August să rea
lizeze o 
men tară 
de 1000 de tone de căr- ț 
bune.

producție supli- 
pe luna in curs i

Făuritorii „șarjelor" cu aromă de griu

I • SIMPOZION. Miercuri 
t după-amiază. in sala ca- 
i binetului orășenesc de 
I partid din orașuj Vulcan 
l a avut loc simpozionul 
I cu tema „23 August — 
I moment de importanță 

deosebită în istoria pa- 
f triei11. Cu acest prilej au 
| prezentat referate și co- 
■ municări îng. Vasile Ca- 
I ramete, prof. Maria Plic,

prof. Petru Eana si teh
nicienii luliu Popa și Io
nel Țabrea. Pe marginea 
materialelor prezentate t.u 
avut loc ample și vii 
dezbateri.

• REDACȚIA' IN CA
SA NOUA. Deși faptul 
este îndeobște cunoscut, 
ținem să anunțăm si pe 
această cale cititorii, co
laboratorii si coresponden
ții că redacția ziarului 
„Steagul roșu.-1 s-a mutat 
la etajul II al ansamblu
lui tipografo-redacțional

în sdețiile Fabricii 
morărit si panificație 
troșani, „șarjele-1 
sau specialități se 
rează. zi Și noapte, 
flux continuu, 
dată, 
vestit de 
produse, 
aerul din 
fabricii, 
și specialități 
și mașinile ce transportă 
aceste produse în toate lo
calitățile Văii Jiului, ba 
chiar și în creierul munți
lor. pînă Ia unitățile ali
mentare forestiere.

Despre hărnicia și pri
ceperea celor care asigură 
populației Văii Jiului, in 
fiecare zi, pîine și specia
lități proaspete vorbesc 
cifrele. în perioada scursă 
din acest an secțiile de

de 
Pe- 

de pîine 
ela bo

ia 
De fiecare 

evenimentul este 
aroma acestor 

ce înmiresmează 
jurul secțiilor 

Aromă de piine 
răspîndesc

panificație ale fabricii 
Îndeplinit în proporție 
109,3 la sulă valoarea pro
ducției globale, ceea ce. 
in lei, reprezintă un plus 
de plan de 4 698 000 lei. 
Producția marfă a fost și 
ea realizată în proporție 
de 108,5 la suta. Ceea ce 
înseamnă că, la dispozi
ția oamenilor muncii din 
Valea Jiului, s-au pus în 
7 luni, în plus de sarci
nile planificate, piine si 
specialități în valoare de 
aproape 4 000 000 lei. Pre-

■ ocupați de a diversifica în 
permanență producția de 
pîine și specialități. me
seriașii de aici au mărit, 
in perioada scursă din u- 
cest an. cu încă 7 numă
rul sortimentelor. Acestea 
sînt doar cîteva din suc
cesele cu care colectivele

au 
de

secțiilor Fabricii de mo
rărit șj panificație din Pe
troșani intimpină mărea
ța sărbătoare a Eliberării 
patriei.

Dacă avem în fiecare zi 
Ia masă pîine și specialități 
proaspete, se cuvine să ne 
gindim, măcar așa, din 
cînd în cînd, la cei ce 
muncesc pe ogoare, dar și 
la lucrătorii Fabricii de 
morărit și panificație dțn 
Petroșani, cum sînt coeâ- 
torii loan Bora. Constan
tin Bonea, Mihai Mihai Pi- 
saeenco, cantoragista Ma
ria Purtător, irămîntăto- 
rul Eugen Gîrjoabă, mun
citorul specialist Ivan Coz- 
na,ș, modelatoasea Mari
ana Cioabă și alți mem
bri ai colectivului.

D. CRI.ȘAN

dat de curînd în folosin
ță pe strada Nicolae Băl- 
cescu din Petroșani, pri
ma clădire de lingă Mu
zeul mineritului. Numerele 
de telefon rărnin aceleași.
• CLUBUL TINERETU

LUI. tneepînd de ieri, in 
Casa de cultură din Pe
troșani, comitetul munici
pal U.T.C. a inaugurai clu
bul tineretului. unde se 
vor organiza acțiuni poli
tice, cultural-educative și 
distractive.

• PE PROGRAMUL II 
al posturilor noastre de 
radio, in ziua de 23 Au
gust. ÎTicepind de la ora 
19, va putea li urmărită 
premiera teatrală „Pe ma
lul drept al Jiului11, adap
tare radiofonică după pie
sa „Soarele și luna-, sem
nată de actorul Alexandru 
Aiighelescu, de la Teatrul 
de stat „Valea Jiului11. Pe 
calea undelor, va interpre
ta personajele o distribu
ție de marcă, din rindul 
căreia îi amintim pe 
George Constantin. Ion 
Marinescu, Corado Negrea-

nu, Ileana Predeseu, Jean 
Constantin și alții.

• DEPĂȘIRE semnifi
cativa. Eforturile depu
se de personalul magazi
nului alimentar nr. 1 din 
Petroșani au fost încunu
nate de succes. Pe prime
le șapte luni planul des
facerilor a înregistrat o
depășire de 70 000 lei. iar • 
in luna august același in
dicator a marcat Un record 
demn de invidiat, plus 
100 000 de lei. Aceste rea
lizări sînt datorate apro
vizionării ritmice si bunei

In întimpinarea sărbăto
rii de la 23 August, sec
torul gospodăresc al minei 
Lupeni (șef sector Dumi
tru Veleseu), sub .îndru
marea comitetului de 
partid si a conducerii mi
nei a depus o muncă sus
ținută pentru punerea la 
punct a incintei. Zeci de 
oameni din sectorul amin
tit, în sprijinul cărora au 
venit și forțe din sectoa
rele XII și XIII, aii mun
cit în ultima perioadă, zi 
și noapte, pentru a îm
brăca incinta Întreprinde
rii în haină de sărbătoare, 
pe măsura prestigiului și 
al rezultatelor bune obți
nute în producție de mi
nerii Lupeniului.

întreaga propagandă vi
zuală — peste 60 de Pa
nouri si lozinci — a fost 
reactualizată. Fațadele clă
dirilor, atelierelor, puțuri
lor, gardurile ce imprej- 
muiesc incinta au fost zu
grăvite și vopsite. Zugră
veli și vopsitorii au fost 
efectuate Și pe coridoare-: 
le din pavilionul adminis
trativ.

Pe oricare poartă ar in
tra in incintă, muncitorii 
acestei unități sînt sur
prinși plăcut și impresio
nați, de tot ce s-a făcut 
frumos și util, fapt pentru 
care toți cei ce au pus 
umărul la această acțiune 
merită cuvinte de laudă. 
(A. MICA)

Noul centru civic al 
Petroșaniului se contu
rează pe z.i ce trece cu 
noi și noi blocuri mo
derne ce se impun pri
virilor prin liniile arhi
tectonice deosebite.

Foto: N. CRISTIAN

serviri a cumpărătorilor 
de către lucrătoarele co- 
meciale Elena Picu, Elvi
ra Stolnicii. Aurelia Co- 
vali, Lidia Matei, Irina 
Biro. Elena Buliga, Elena 
lanoș. precum șî șefii 
unitate Romică Dobru 
Dumitru Cepeliuc.

Rubrică realizată de 
Gheorghe BOȚEA
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1944 VALEA JIULUI 1981 
pe treptele necontenitei creșteri 
a bunăstării materiale și spirituale
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O viață demnă, !
liberă și un j*

trai îmbelșugat
Zi întipărită cu litere 

de foc în istoria țării •— 
23 August — zi de sărbă
toare și vii aduceri a- 
minte ale eroismului ce
lor care și-au jertfit via
ța pentru libertatea țării 
,’i oamenilor săi — cons
tituie pentru întregul po
por începutul drumului 
de bunăstare și progres 

care, umăr la Umăr, 
toți cei cărora li-i dragă 
munca liberă pășesc cu 
încredere de 37 de ani 
spre zări tot mai lumi
noase.

Valea Jiului, aidoma în
tregii țări, a cunoscut în 
acești ani adinei prefaceri 
care le-au adus oamenilor 
bucuria traiului îmbelșu
gat. Minerii, preparatorii, 
constructorii de utilaje 
miniere, de obiective in
dustriale și social-cultura- 
le, beneficiază din plin de 
rodul muncii lor neobosi
te.

Moștenitori ai unei să
race zestre edilitare, ai ți
nui număr insuficient de 
așezăminte culturale și 
spitalicești, ai unei baze 
materiale precară pentru 
învățămint, oamenii mun
cii din Valea Jiului, sub 
conducerea și prin grija 
părintească a partidului 
și statului nostru au cons
truit din temelii prezen

tul, punind baze trainice ] 
viitorului lor si al copiilor • 
lor.

Vrmînd cu încrederea I 
izvorîtă din puternicul a- j 
tașament și nețărmurită | 
dragoste față de încercata ' 
călăuză revoluționară — I 
Partidul Comunist Român, ' 
oamenii de pe meleagurile I 
Jiului au schimbat fața J 
așezărilor lor. Mii de blo- i 
curi cu apartamente con- I 
fortabile au fost clădite 
la tot pasul conferind o- > 
raselor Văii Jiului o arhi- I 
tectonică modernă, inie- J 
grată pitorescului peisaj | 
de la poalele munților, » 
s-au construit șt dat în | 
folosință sute de maga- . 
zine, unde lucrători plini | 
de solicitudine practică un ' 
comerț civilizat, au fost > 
puse la dispoziția oame- I 
nilor muncii unități spița- * 
licești unde cadre medica- | 
le cu o bogată experiență • 
și înalt profesionalism t'e- I 
ghează la îmbunătățirea ’ 
stării de sănătate a popii.- | 
lației. In casele de cultu- ; 
ră nou construite, mine- | 
rii șt ceilalți oameni ai . 
muncii sint beneficiarii | 
actelor de cultură, în *• 
școli, .institutul de mi- | 
nț, mii de copii și li- . 
neri ai celor ce | 
muncesc sint pregătiți * 
de profesorii lor pentru > 
o viață demnă și bună. ’

Confort
Strădaniile partidului 

de a crea minerilor și 
celorlalți oameni ai 
muncii din Valea Jiu
lui condiții optime de 
locuit sint materializate 
în impresionantul nu
măr de apartamente 
confortabile construite în 
anii socialismului.

♦ 70 la sută din fa
miliile municipiului Pe
troșani beneficiază de a- 
partamente.

♦ Numai în cincina
lul 1976—1980 au fost 
«late in folosință pes
te 5000 de apartamen
te.

♦ In cincinalul 1981 — 
1985 se vor construi pes
te 9 000 de apartamente 
din care Ja :

—- Petroșani: 0 800

— Pctrila: 500

— Vulcan: 1 042
— Lupeni. 3 184

— Vricani : 800

Valoarea mărfurilor

vîndute în

treeut a

6 000 000 ooo

cincinalul
depășit

lei.

+ Intr-un singur cin
cinal, 1976—1980, retri
buția minerilor a fcres- 
cut cu 38,2 la sută, res
pectiv cu 9,2 la sută inai 
mare decît media pe e- 
conomia națională.

S A N A
Celor 26 do unități 

talie ești 
funcțiune 
cinalti lui 
asistența 
asigurată 
dre 
adăuga

spi- 
în 

cin- 
care 
era

T A T

ț3

+ I.a începutul aces
tui cincinal, retribuția 
medie lunară pe ansam
blul Combinatului 
nier Valea Jiului 
1 000 de lei mai 
decît pe întreaga 
mie națională.

ini- 
era cu 

mare 
econo-

♦ Ciștiguri suplimen
tare de peste 5000 lei in 
medie pe an obțin mi
nerii și familiile lor prin 
scutirea de plată a' chi
riilor și alocației de căr
bune. I.a nivelul întregii 
Văii valoarea acestor 
ciștiguri depășește
100 000 000 lei anual.

4 40 000 000 Iei este 
valoarea celor 6 000 000 
«Ie mese calde asigurate 
minerilor anual.

existen te 
la sfîrșitul 
trecut în 
medicală
de 1141 de ea

rned: cale 
în 

1981—1985 ;
O stație 

o secție de

U se vor 
cinci naiul

de salvare, 
recuperare

medicală și un 
stomatologic, la 
șani ;

!• Două policlinici cu 
dispensare la Lupeni — 
Vulcan ;

t'entau
Peiro-

* Dispensare medicale 
la Petrila, Uricani ți 
comuna Animoasa.

Pentru om și bunăstarea !ui
în cincinalul 1981—1985 oamenii muncii din 

Valea Jiului vor fj beneficiarii a noi construcții 
culturale — teatrul de stat și noi cinematografe la 
Petroșani, case de cultură Ia Vulcan și Lupeni, 
a noi spații comerciale — 7000 mp la parterul blo
curilor nou construite.

• Valoarea mărfurilor vindutc prin comerțul 
socialist va ajunge în 1985 la peste 9 miliarde lei.

• Prestările de servicii către populație se vor 
ridica la 2 000 000 000 lei.

• Baza materială a sportului va cuprinde prin
tre altele două stadioane — la Petroșani și 
Lupeni —, o sală polivalentă cu 1500 locuri 
la Petroșani, două săli de gimnastică, un telescaun 
la Lupeni și o pirtie de bob în munții Paring.

fnvătămînt1

• Cu 
existau 49 
tro.șani se 
tori 1830 de studenți.

numaj 16 ani 
de școli, iar la 
pregăteau să

în urmă în Valea Jiului 
Institutul de mine din Pe- 

devijiâ ingineri și prepara-

• La sfîrșitul cincinalului 1976—1980 
peste 100 de unități școlare (dintre care 7 
specialitate) învață 26 350 de elevi și aproape 6000 
de preșcolari. La Institutul de mine din Petroșani 
se pregăteau — in 1980 — aproape 3000 de studenți.

în cele 
licee de

• în Cincinalul 1981—1985 dezvoltarea bazei 
materiale a învățămintului va cuprinde: extinderea 
l.M.P, cu 1000 mp, un cămin studențesc cu 500 
locuri, un grup școlar cu 20 săli de clasă, un liceu 
chimic cu 24 săli de clasă, 2 școli cu cite 16 săli 
de clasă și 200 de locuri în grădinițe.

Instantaneu din cadrul cabinetului de radiologie a! 
spitalului municipal Petroșani.

l oto: Șt. NEMECSEK

PAGINA REALIZATA DE 
DORIN GHEȚA
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DECRET PREZIDENȚIAL 
privind grațierea unor pedepse

^CÎU4LIT4r£4 IN LU4lf
MOSCOVA

<Vrmare din pag. I)

ART. 9. Comitetele sau birourile executive ale 
consiliilor populare, direcțiile pentru probleme de 
muncă și ocrotiri sociale și conducerile unităților 
socialiste vor asigura încadrarea în muncă a persoa
nelor care beneficiază de prevederile prezentului 
decret.

ART. 10. Dispozițiile prezentului decret se aplică 
numai cu privire la faptele săvîrșite pînă la data 
adoptării lui.

Adunare festivă consacrată 
marii sărbători naționale 

a poporului român

IN ORAȘUL Billingham, 
din Marea Britanie. s-a 
deschis prestigiosul festi
val internațional de fol
clor, aflat la cea de-a 17-a 
ediție, la care, alături de 
formații de renume din 17 
țâri, participă si ansam
blul folcloric „Doina Tro- 
tușulul" din Bacău. Timp 
de opt zile, solii artei 
populare din țara noastră 
vor prezenta pe scenele 
britanice frumusețile dan

sului. cîntecului și portu
lui românesc.

PESTE 2000 de locuințe 
au fost distruse de un in
cendiu de proporții gigan
tice, care a devastat cen
trul orașului Palembang. 
capitala provinciei indone
ziene Sumatra de sud. lă- 
sînd peste 15 mii de per
soane fără adăpost. Se pa
re că sinistru] s-a declan
șat de la o țigară, arun
cată cu neglijență. Flăcă
rile s-au extins cu repezi
ciune peste clădirile cons
truite din lemn.

La sala „Oktîabrskaia" 
de la Casa sindicatelor 
din Moscova a avut Iod, 
joi o adunare festivă a 
reprezentanților colective
lor de oameni ai muncii 
din capitala sovietică con
sacrată marii sărbători a 
poporului român.

Adunarea festivă a fost 
deschisă de R.F. Demen
tieva secretar al Comite
tului orășenesc Moscova 
al I’.C.U.S„ după care au 
luat cuvintul G.G. Sotni
kov. prim-vicepreședinte 
al conducerii centrale a 
A.P.S.R., adjunct al mi
nistrului construcțiilor de 
mașini grele și de trans
port al U.R.S.S., și am
basadorul României.

Ambasadorul român a 
evidențiat liniile directoa
re ale politicii externe a 
partidului și statului nos
tru de participare activă 
la soluționarea constructi

vă a problemelor comple
xe ale lumii contemporane.

S-a arătat că în ansam
blul relațiilor externe ale 
României Socialiste, Parti
dul Comunist Român, po
porul român acordă o deo
sebită însemnătate strîn- 
selor relații de prietenie 
și colaborare multilaterală 
cu Uniunea Sovietică, cu 
P.C.U.S.

O excepțională impor
tanță pentru întărirea pri
eteniei si colaborării ro
mă no-so vie tice o au întîl- 
nirile și convorbirile din
tre tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia. și tovarășul L.I. Brej- 
nev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., președin
tele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.

: 16.00 Telex.
1 .16,05 Tragerea loto,
i *16,15 La volan.
: 16,30 Emisiune în limba

germană.
; 18,25 Inscripții la noul

chip al țării, —

Covasna.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.

Tara întîmpină 
marea sărbătoare.

19,25 Actualitatea econo
mică.

19,45 „Dintr-o privire — 
tara și oamenii** 
(I).

20,10 Film artistic.
21.55 Monumentele ani

lor eroici (II).
22,20 Telejurnal.

Duminică, 23 August
7,45 Program de cîntece 

patriotice interpre
tate de corul Ra- 
dioteleviziunii.

8,00 Transmisiune di
rectă de la demons
trația oamenilor 
muncii din Capitală 
cu prilejul celei de-a 
XXXVII-a aniver
sări a revoluției de 
eliberare socială și 
națională, antifas
cistă și antiimperi- 
alistă din august 
1944.

11,30 Cîntece de bucurie. 
Program muzical 
folcloric .

11,55 Copiii lumii doresc
pacea.
— Selecțiuni din 
Festivalul interna
țional al copiilor de 
la Năvodari.

12,20 Concert popular.
Simfonia I de Geor
ge Enescu.

13.00 Telex.
13.05 Cu soarele în inimi, 

cu soarele în cîntec. 
Album de sărbătoa
re.

15,40 Tolesport.

muncitorii de pe 
marile platforme in
dustriale.

13,00 Telex.
13,05 Album de august;
15.30 Telesport.
16.30 Emisiune in limba 

maghiară.
17.30 Tainele pămintului. 

Documentar.
18,10 Concert de muzică 

populară.
18,40 Să fii copil în Româ

nia. Prin, cîntec șl 
vers, copiii aduc 
omagiul lor fierbin
te la marea sărbă
toare a țării.

19,00 Telejurnal.
19,25 Dintr-o privire 

Țara și oamenii. 
(III). Reportaj.

19,55 Cîntarea României.

20,05 Fapte de eroi al
muncii și vieții so
cialiste.
Forța spiritului de 
echipă.

20,30 Teatru TV: Ilenric 
al IV-lea de William 
Shakespeare. Pro
ducție a televiziu
nii engleze.

22.05 Telejurnal.
Miercuri, 26 august

16,00 Telex.
16,05 Album istoric. Șa

se milenii de stră
luciri în aur (II). 
Tezaurul de la Mu
zeul Național de 
Istorie.

16,25 Matineu de vacan
ță. Băiatul și ele
fantul. Episodul 1.

PROGRAMUL ȚV

16.40 Film artistic : Tca-
trul cel mare. - Pre-
mieră TV. O prn-
ducție a Casei de
filme trei.

18,10 Călători; sure vî-
Itor Concurs pio-
nieresc realizat în
colaborare Cn Con-
silit;] Național al
Organizației Pio-
nierilor Participă
reprezentativele ju-
detelor Sibiu si Vil-
cea

19,00 Telejurnal.
19,40 Generația anului de 

toc. Documentar.
20,20 Unități sub flamu

ra lui August.
— Spectacol festiv 
literar-muzical.

21.35 Film artistic;
Am fost șaisprezece.
Premieră TV. Pro- 
ductie a Casei de 
filme patru.

23,15 Telejurnal.

De pe marea scenă 
a tării pe micul e- 
cran.
— Laureații festi
valului.

21,00 Roman foileton:
Străinul — după ro
manul cu același 
titlu de Titus Po- 
povjci (ultima par
te).

22,15 Telejurnal.
Marți. 25 august

9,00-10.00 Teleșcoală.
10,00 Toni și Jerry — 

desene animate.
10,20 Ție patrie, un cîn- 

tec — emisiune de 
cintece patriotice.

10,50 Film serial :
Dallas.
Reiuarea episodu
lui 20.

11,40 Muzică de prome
nadă.

12,05 In lumea enigme
lor. Serial științi-

Luni, 24 august
10,00 Teatru pentru pio

nieri Și școlari. 
Dreptul ia aripi, 
de t>teLan Tita.

10,50 Flori de cîntec. ță
rii mele. Cintece
populare.

11,15 In ritmuri de fan
fară.

11,40 Șoimii patriei- .Ce-o 
să fie Bondocei'* 
(III).

11,50 Concert popular. 
Selecțiunj din con
certele formațiilor 
muzicale ale Radio- 
releviziunii pentru

fie. Reluarea 
sudului 4 (Marea 
ploz.e).

ePi- 
ex-

12,30 Telex.
16,00 Telex.
16.05 Teleșcoală.
16,25 Matineu de vacan-

țâ.
Mihail, ciine de 
(Episodul 2).

circ

17,10 Clubu] tineretului.
17,55 Inscripții la 

chin al țării î 
lăți.

noul 
Ga

rn i-18,20 Destinul unor
turi.
— Prometeismul _
confruntare între ra
țiune si concepțiile 
retrograde (II).

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,25 Actualitatea econo

mică.
19.45 Omul și sănătatea.

Producție a stu
diourilor america
ne.

17,10 Almanah pionie
resc.

17,35 Avanpremiera fes
tivalului ^George 
Enescu** 16-26 sep
tembrie 1981.

17.50 Tragerea pronoex- 
pres.

18,00 Inscripții la noul 
chip al țării: Ma
ramureș.

18.30 Muzică populară.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.30 Fotbal : Lokomotiv 

Leipzig — Politeh
nica Timișoara, din 
„Cupa ' cupelor". Re
priza a II-a. Trans
misiune directă de 
la Leipzig.

20.20 Prefață la al XVI- 
lea congres inter
national de istorie 
a stiintei. București 
1981.

20,40 Teatru TV : Ilenric 
al IV-lea — de Wil
liam Shakespeare. 
Partea a TT-a.

22,05 Telejurnal
Joi. 27 august

9,00-10,00 ■ Teleșcoală.
10,00 Artjști de frunte ai 

scenei lirice româ
nești.

10.30 Omul șî sănăta
tea (reluare).

10.50 Valsuri celebre.
11.20 Destinul unor mi

turi i Protneteismul 
— confruntare în- 

‘tre rațiune și con
cepțiile retrograde 
(TI). Reluare.

11.50 Un virtuoz al naiu
lui: Nieolae Pîrvu.

12,00 Telex.
16,00 Telex.

16,05 Teleșcoală.
16.35 Reportaj pe glob :

Vilnius — istorie șl 
prezent. Reportaj.

16,55 La Vorona. Emisi
une folclorică.

17.35 Viața culturală.
18.35 Desene animate. 
19,00 Telejurnal.
19.30 Actualitatea econo

mică.
19.50 Ora tineretului.
20.35 In lumea enigme

lor. Serial științi
fic. Episodul 5 i 
Viața în adîncuri.

21,00 Drumurile țării, dru
murile inimii. Con
curs de cultură ge
nerală.

22,05 Telejurnal.
Vineri, 28 august

16,00 Telex.
16.05 Teleșcoală.
16.30 Emisiune în limba 

germană.
18.25 Tragerea loto.
18.35 La volan. Emisiu

ne pentru conducă
torii auto.

18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.25 Actualitatea econo

mică.
19,45 Memoria documen

telor : Mihai Vitea
zul în conștiința u- 
niversală.

20,15 Film artistic: Intil- 
nire la New York. 
Premieră Pe țară. 
Producție a studio
urilor americane.

22,00 De la congresul in
ternațional de isto
rie a științei. Re
portaje. știri. in
terviuri.

22,20 Telejurnal.
Sîmbătă. 29 august

9,30 Film artistic i 
Străinul — după ro
manul cu același 
titlu de Titus Po- 
povicl.

12.10 Centenar George 
Enescu.

13,00 Mozaic culțural-
artistic-sportiv.

16,00 Fotbal: Chimia Rîm- 
nicu Vîlcea Uni
versitatea Craiova 
(divizia A), trans
misiune directă 
la Rm Vîlcea.

de

18,30 August. Cronica e-
venimentelor poli-
tice.

18.50 1001 de seri.
19.00 Telejurnal.
19,30 Călătorie prin țzra

mea Facerea lumii
la Berbeștl. Repor
taj.

20,00 Teleencîclopedia.
20,45 Film serial :

Dallas.
Episodul 21.

21,35 Cu mască... fără 
mască.

22.40 Telejurnal. Sport.

GRUPUL ȘCOLAR MINIER
PETROȘANI

înscrie elevi pentru anul școlar 1981-1982 la

LICEU ZI — treapta a ll-a — în meseriile :

— mecanic mașini și utilaje
— electrician de mină
— miner

ȘCOALA PROFESIONALĂ ZI in meseriile :

— miner
— mecanic mașini și utilaje
— electrician de mină
— electromecanic
— construcții structuri
— zidari șamotori

LICEUL SERAL — treapta I — în profilul :

— mine, petrol, geologie
Treapta a ll a in meseriile :
— mine, petrol, geologie
— mecanic mașini și utilaje

Relații suplimentare la secretariatul șco
lii 42482.

LICEUL INDUSTRIAL Nr. 3
DEVA

strada prelungirea Oituz nr. 8 

face înscrieri pentru anul 1981/1982 la 
următoarele profile și meserii :

Clasa a Xl-a curs de zi

— materiale de construcții 29 locun

— electrotehnică 9 locuri

— mecanică 15 locuri

— silvicultură și exploatări
forestiere 18 locuri

Clasa a Xl-a curs seral

— materiale de construcții 36 locuri

— mecanică 36 locuri

Școala profesională

— mecanică 72 locuri

— construcții 72 locuri

Informații suplimentare la telefon 16230 
secretariat liceu.

Mica publicitate
SCHIMB garsonieră con

fort I Hunedoara. Dacia 
nr. 23/80 bloc G1 et IV, 
telefon 12698 cu similar 
Petroșani. (729)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Guzu 
Dumitru, eliberată de I.M. 
Bărbăteni. Se declară nu
lă. (761)

PIERDUT legitimație de
ANUNȚ DE

serviciu pe numele Polhar 
Nieolae, eliberată de 
I.A.C.C.V J. Petroșani. Se 
declară nulă. (762)

COPIII Reta și Ghiță 
urează .Da mu iți ani“ cu 
prilejul aniversării a 26 
de ani de la căsători* 
părinților lor dragi Mar
gareta șj Gheorghe Ber- 
ches. (760)

FAMILIE
----------------------------------- -

FAMILIA Păun anunță că se împlinesc 2 ani de 
cînd ne-a părăsit pentru totdeauna iubita noastră 
cumnată

MARIANA ELISABETA ANGHELOIU.
Nu o vom uita niciodată. (759)
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