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[n înțîjnpjnajrea^ 
marii sărbători

a Eliberării patriei
Cote de „vîrîu 
ale realizărilor
Aviod.-g-a-'temelie o mai 

bună asigurare tehnico- 
materială a .producției și 
perfecționarea în consecin
ță a procesului organiza
toric, colectivul atelierului 
de bobinaj Varnița al 
I.R.I.U.M.P. a atins în a- 
ceastă lună cote „de vîrf" 
ale realizărilor. Față de 
luna iulie, cînd planul va
loric a fost depășit cu 
400 000 lei, în luna august 
au fost obținute medii de- 
cadale superioare cu 10 la 
sută. Prin contribuția. a- 
dusă s-au evidențiat bobi
natoarele Georgeta Chircu, 
Viorica Păstr'ăveanu, Ga
briela Pop, Ilona Muntea- 
nu, formațiile conduse de 
Ludovic Bicșkei, Elena 
Palfi, Ioan Bercea, Aure
lian Oprea, Ștefan chezan 
și Marin Bornici.

LUPE M I 
orașul care renaște

(In pagina a 3-a) ,
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PANTEONUL NE- 
, STINSEI IUBIRI". Azi, 
, la ora 14,30, în cadrul a- 
, dunării festive dedicate 
, marii noastre sărbători 

naționale, va avea loc la 
, Casa de cultură din Pe

troșani spectacolul oma- 
, gial „Panteonul nestinsei 
, iubiri". Spectacolul va 

cuprinde un montaj lite- 
rar-muzi eal-cinema to gra
fic, poezie patriotică, njc- 
zică folk, muzică 
suri populare cu 
blul „Parîngul".

Aceste zile de
toare, cînd întregul nos-

și dan- 
ansam-

sărbâ-

Tinerii au extras în plus 
7000 tone de cărbune

în întîmpinarea apropiatei sărbători a Eliberării 
patriei, colectivul sectorului IV al I.M. Lonea a spo
rit realizările zilnice cu peste 
ță de media lunii precedente, 
nou! fruntașilor" din sala de 
rodnice succese din sector le
reț condusă de Grigore Mîndruț, formație de muncă 
aflată în aceste zile pe locul I al întrecerii mineri
lor loneni, , cu. un plus față de sarcinile fizice de la 
începutul lunii de 750 de tone. Aceeași brigadă — 
șefi de schimb tinerii mineri Petru Mîndruț, (fratele 
șefului de brigadă), Petru Oprișan, Petru Negrea și 
Ionel Mihalcea — raportează depășirea propriilor 
sarcini la producța fizică pe primele șapte luni ale 
anului cu aproape 5 000 tone de cărbune, respectiv
realizarea unui nivel al productivități muncii 
peste 1 tonă pe post superior celui planificat.

cu

Manifestări omagiale

50' tone de cărbune fa_ 
Așa cum prezintă „pa- 
apel a minei, cele mai 
obține brigada de tine-

ce este 
aceste

Feroviarii 
raportează

Colectivele de muncă din 
cadrul complexului C.F.R. 
Petroșani raportează, în 
cinstea marii sărbători a 
poporului român, depășiri 
substanțiale la toți indica
torii de plan în ceea ce 
privește circulația ferovia
ră, reparațiile și întreține
rea vagoanelor și locomo
tivelor, realizarea investi
țiilor. Dar, ceea 
remarcabil, toate 
realizări au fost obținute 
în condiții de înaltă efi
ciență economică, prin re- 
folosirea unor materiale 
și economii de combusti
bili. Astfel, de la începu
tul anului a fost econo
misită o cantitate de a- 
proape 50 tone combusti
bil lichid (motorină) ; prin 
acțiunile de muncă patri
otică au fost colectate 30 
tone fier, 20 tone fontă, 
1140 kg pțumb, 180 kg 
bronz, 1 740 kg ulei ve
getal, 1 700 kg deșeuri de 
hîrtie, 30 kg aluminiu etc.

omagiale dedicate sărbă
torii noastre naționale.

< EXPOZIȚIE. Azi la 
Casa de cultură a sindi
catelor din Uricani va 
avea loc vernisajul ex

poziției „August birui
tor* Expoziția fotogra
fică cuprinde reproduceri 
ale eroilor căzuți în cel 
de-al doilea război mon
dial.

din alte instituții centra-

la C.
Sub președinția tovară

șului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, vineri au 
continuat, la C.C. al P.C.R., 
lucrările consfătuirii de 
lucru la care au participat 
primii secretari și secreta
rii cu probleme agrare ai 
comitetelor județene de 
partid, directorii direcțiilor 
generale județene pentru 
agricultură și industrie a- 
limentară. ai trusturilor 
întreprinderilor agricole 
de stat, trusturilor pentru 
mecanizarea agriculturii și 
trusturilor horticole, pre
ședinții uniunilor județene 
ale cooperativelor agricole 
de producție.

La consfătuire au luat 
parte membri și membri 
supleânți ai comitetului 
Politic Executiv, secretari 
ai C.C al P.C.R.

Au participat, de aseme
nea, șefj și adjuneți de 
șefi de secție la-C.C. al 
P.C.R., activiști de partid, 
cadre de conducere din 
Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare și

La I, M. Paroșeni
Importante resurse pentru 

producției de cărbuneredresarea
Mina Paroșeni. dispune 

de un colectiv harnic și 
competent. Minerii, tehni
cienii au dobîndit o expe
riență valoroasă în dome
niul mecanizării principa
lelor operațiuni de extrac
ție Folosind cu pricepere 
tehnica modernă din do
tare acest harnic colectiv ’ Gheorghe Dineu, miner șef 
a raportat- cu puțin timp de brigadă la sectorul II 
în urmă producții și
productivități record. în
primul trimestru al aces- 

M. Paroșeni a 
lună 
căr- 

de-al
pro-

producției de
Dar în cel 

trimestru s-a 
„cădere", soldată în

al unuia

tui an I. 
îndeplinit lună de 
planul 
bune.
doilea 
dus o 
final cu o pierdere de 
37 626 tone de cărbune, 
cantitate egală -cu planul 
pentru o lună 
din cele trei sectoare de 
producție. în prezent, la 
nivelul întreprinderii 'se 
depun mări eforturi pen
tru recuperarea rămâneri
lor în urmă. Obiectivele 
brigăzilor din frontale se 
străduiesc să raporteze ca 
și în ceilalți ani succese 
de seamă în întrecerea so
cialistă în cinstea marii 
sărbători a Eliberării pa
triei. „Există posibilități 
pentru a recupera răniîne- 
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le, reprezentanți ai orga
nizațiilor de masă și ob
ștești, redactori șefi ai 
presei centrale.

Participanții la dezba
teri, în plen și pe grupele 
de lucru, au subliniat că 
această consfătuire, orga
nizată din inițiativa t°va- 
rășului Nicolae Ceaușescu, 
care a dezbătut probleme 
de deosebită importanță 
pentru* dezvoltarea conti
nuă a agriculturii noastre 
socialiste, este o expresie 
grăitoare a grijii pe care 
o acordă conducerea parti
dului. secretarul său gene
ral, modernizării acestei 
importante ramuri a eco
nomiei noastre naționale, 
înfăptuirii obiectivelor noii 
revoluții agrare, a sarcini
lor importante ce stau în 
actualul cincinal și în 
perspectivă în fața agri
culturii.

în cadrul consfătuirii au 
fost prezentate rapoarte 
privind rezultatele obținu
te în îndeplinirea planului 
producției agricole și în
deosebi în campania de re
coltare. S-a relevat faptul

rile în urmă și a îndepli
ni planul anual la produc
ția de cărbune Ia I. M. Pa
roșeni ?“. Am adresat în
trebarea mai multor șefi 
de brigadă și altor oameni 
ai muncii de la această 
întreprindere. „Brigada 
noastră — ne-a relatat

’— a reușit să extragă în 
cinstea marii sărbători a 
Eliberării peste sarcinile 
de plan 3 600 tone de căr
bune. Dispunem de rezerve 
pentru a raporta pînă la 
sfîrșitul anului 5 00" tone 
de cărbune peste plan. Oa
menii din brigadă sînt dis
ciplinați. Noi nu așteptăm 
«îndemnuri» de Ia alții. Ne 
organizăm singuri și nu 
admitem absențe nemoti
vate".

Evident, afirmațiile aces
tui miner destoinic au a- 
coperire în fapte. Din ana
liza activității .a nivelul (Continuare in pag a 2-a)

sărbătoareFrumusețea, trăinicia și 
profundele sensuri mo- 
ral-politice ale tuturor 
realizărilor oamenilor 
muncii din Valea Jiului 
sînt 
ziua 
acel 
nar 
cum 

indisolubil legate de 
de 23 August, de 
eveniment revoluțio- 
care se desfășura a- 
38 de ani și inaugu

ra o nouă eră în istoria 
multimilenară a patriei 
și poporului român. în
nobilați de aceeași flacă
ră veșnică a patriotismu
lui, minerii, toți cei ce 
trăiesc și muncesc pe a- 
ceste străvechi meleaguri 
românești, înscriu, in fie
care zi, noi pagini în
istoria creației, contribu
ind la vasta operă de
construire a societății so
cialiste.

Bilanțul realizărilor 
'este un bilănț al conști
inței noastre. De la. fnăL 
timea viramtaei cu ,33 ge 

'trej5Vc. fV -.vv noi
cor ’ -v priveliștea 
conteni pir unit a Văii Jiu
lui, a orașelor în care 
pulsează o viață nouă în 
deplină armonie cu as-

că numeroase județe și 
unități agricole au reali
zat producții la hectar su
perioare celor de anul tre
cut la grîu. orz și la alte 
culturi, ceea ce demon
strează că acolo unde s-a 
acționat cu răspundere 
pentru buna organizare a 
producției și a muncii, 
pentru folosirea integrală 
și eficientă a fondului 
funciar, a bazei tehnico- 
materiale și a forței de 
muncă, pentru respectarea 
strictă a tehnologiilor s-au 
putut obține rezultate 
bune, la nivelul cerințe
lor actualei etape de dez
voltare a agriculturii 
noastre.

Totodată, s-a subliniat 
că producțiile mai mari 
obținute în acest an au 
permis livrarea de. canti
tăți sporite la fondul de 
stat, asîgurîndu-se o apro
vizionare mai bună a 
populației.

în legătură cu campania 
agricolă de toamnă, vorbi-

(Continuare în pag a 4-a)

întreprinderii reiese că 
din 22 de brigăzi de mi
neri, în ultimele trei luni 
doar 11 și-au realizat sar
cinile de plan Dar este 
cunoscut că în perioada 
anterioară, cînd planul în
treprinderii se realiza, 
majoritatea brigăzilor își 
îndeplineau preliminarul 
zilnic.

Minerul șef de brigadă 
Vasile Cerceja, de la sec
torul IV investiții, consi
deră că „se cere o și mai 
bună organizare și folosi
re a -utilajelor. în ultimul 
timp au existat situații 
cînd brigăzile de investi
ții au fost descompletate 
și mutate de ici-cplo. Ast
fel se explică ușor de ce 
la lucrările de deschideri 
și pregătiri se constată o 
serioasă rămînere în urmă,

V. S. FENEȘANU.

creatoare, sînt

pirațiile cele mai adinei 
ale poporului. In aseme
nea clipe ale istoriei con
templația are un sens 
activ, fmmulîndu-ne în 
chip realist noi obiective 
pentru activitatea de vi
itor, amplificînd, dînd 
noi străluciri vieții libe
re din aceste zile încăl
zite, sub soarele socialis
mului, de temperatura- a- 
celui fierbinte august re
voluționar.

Idealurile de perfecțio
nare, care ne stimulează 
energiile 
sintetizate în Programul 
partidului, în hotărîrile 
Congresului al Xll-lea al 
partidului, dînd un pro
fund sens omenesc tutu
ror eforturilor poporului 
unit în jurul partidului. . 
Au fast timpuri eroice în 
acel august 1944, dar tră
im și astăzi timpuri mă
rețe, în care pulsează a- 
celași spirit revoluționar, 
constructiv și iubitor de 
pace, ca și acum 38 de * 1 * * * * * 
ani.

tru popor se pregătește 
să aniverseze 38 de ani
de la revoluția de elibe
rare națională și socială, 
antifascistă și antiimperi- 
alistă sînt marcate, și 

în Valea Jiului ca în 
întreaga țară, de un pu
ternic avînt al muncii 
creatoare. In toate așeză- 
mintele de cultură con
tinuă seria manifestărilor

• Oameni întreprinzători 
în ale autoaprovizio- 
nârii

• „Florală" - o nouă 
expoziție a Măriei 
Dincă

• „Vă informăm"

< LA ANINOASA, în
sala de apel a minei, azi
La ora 5,' la intrarea în 
schimbul I a avut loc un 
microspectacol susținut
de taraful și soliștii Ni
colae Agăleanu,
Codreanu, Pavel 
neanu și alții, ai 
sindicatelor din 
ta te.

Mîine dimineață, la 
popicăria clubului vor a- 
vea loc întreceri sporti
ve, dotate cu Cupa „23 
August". T. SPATARU
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servesc 
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a culorii și 
La cea de 
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vine cu o

tărîm li- 
tărîmul 
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„Florală",
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care s-au 
unele nia-
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Redresarea producției
/Urmare din pag. li I
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I cafea (din pahar

zi- 
pe 
de

60 de porci din 
anexă a - can-

față.
adoptați 

eonduce- 
— doar

Oameni întreprinzători 
în ale autoaprovizionării

„Florală 
expoziție a Măriei Dincă 

în aceste zile luminoa
se de August rodnic și 
încărcat de sensuri, cus- 
tozii Muzeului mineritu
lui din Petroșani, cu ge
neroasa lor sensibilitate 
și aplecare spre frumos, 
ne-au prilejuit din nou 
intîlnirea cu ' pictura 
Măriei Dincă, artistă a- 
matoare, cu o bogată ac
tivitate, atit pe 
terar cit și pe 
artei plastice, 
sub genericul 
expoziția cuprinde un 
număr de 30 de pînze, 
în care portretele de co
pii alternează cu cite o 
floare (gen suprarealist ?, 
cine știe !), care parcă se 
desprinde din vis, din 
visul colorat, al unei po
ete ce deține pe 
paleta vastă 
arta sintezei, 
a șaptea 
Maria Dincă 
temă generoasă, din care 
se desprinde dragostea 
pentru gingășie — a co
piilor și a florilor. Deși 
nu sînt critic de artă, 
(deci îmi expun nufnai 
părerea personală}, țin să 
scot în evidență unele 
mici carențe întru

o noua

te de începerea noului 
de învățămînt școala nouă 
ce se construiește în car
tierul Bucura.
despre calitatea, cantitatea 
și diversitatea ...1..
Gheorghe Fulău, șeful bri
găzii, ca de altfel și alții, 
au avut numai cuvinte de 
laudă.

Dacă cei ce 
masa la această 
sînt mulțumiți, merite în 
această privință au bucătă
reasa Sabina Mihailov, 
ospătarele Elena Voicu, 
Viorica Robu, Elena Ga- 
gea ca de altfel întregul 
personal. La plecare am 
mai aflat un amănunt: că 
tot pentru diversificarea 
meniurilor și îmbunătăți
rea în continuare a calită
ții mîncării se pun și a- 
cum, vara, la murat varză 
și castraveți pentru consu
mul 
anul, 
tuala 
naja

— Ce ați oferit, de e- 
xemplu, azi minerilor și 
abonaților, tovarășe res
ponsabil?

— în toate cele patru 
schimburi s-au servit la 
masă cartofi noi cu frip
tură de porc la tavă și

Lingă cantina din Uri
cani a I.A.C.C.V.J. exista 

. un teren viran pe care co- 
. lectivul unității a amena
jat o grădină din care 
„recoltează" în fiecare zi 
frunze de pătrunjel, țeli- 

deci 
.gust . salată de. varză. Abonații 

au primit dimineață pline 
cu unt, dulceață și cacao 
cu lapte, la prînz ciorbă 
de porc cu fasole uscată, 
pește pane cu pilaf de 
orez și salată de varză, iar 
la cină ostropel" cu pui 
și piure de cartofi și, te
iul doi gogoși preparate 
în bucătăria noastră. La 
alcătuirea meniurilor, ce 
se fac pentru o săptămînă, 
ținem seama de sugestiile 
abonaților ; ne străduim ca 
ele să fie cît mai diversi
ficate și consistente. Dat 
fiind gustul plăcut și bo
găția în vitamine a legu
melor și zarzavaturilor, ele 
sînt folosite cu

— Cum sînt 
ceste meniuri 
servesc masa

nă, mărar, cimbru, 
verdețurile ce dau 
meniurilor ce se pregătesc 
aici atît pentru cele 1000 
sie mese gratuite oferite 
zilnic minerilor, la intra
rea în șut, cît și abonați
lor al căror număr este în 
jur de 500. De la tovară
șul constantin Barna, res
ponsabilul cantinei, aflăm 
că prin valorificarea a- 
cestui teren s-a '• rezolvat 
problema acestor „verde
țuri" chiar și pentru pe
rioada de iarnă.

Pentru diversificarea 
meniurilor și oferirea u- 
nei mese cît mai consis
tente, fără a depăși suma 
afectată acestui scop, gră
dina a dat 1.300 kg salată 
verde, acum valorificîn- 
du-Se morcovii, rezultați 
din rărirea lor de pe stra
turi, iar peste cîteva zile 
sînt tocmai buni de pre
gătit dovlecii. S-a mai 

’ cultivat aici și sfeclă fu
rajeră din care o parte a 
și fost folosită drept hrană 
pentru cei 
gospodăria 
tinei.

Evident 
. grădina și

că numai din 
crescătoria de. 

porci proprie nu se poate 
asigura nici cantitatea și 
nici diversitatea meniuri
lor. mai ales că cele ofe
rite minerilor diferă în 
fiecare zi de. cele .ale abo
naților. Asta deoarece pe 
lingă constructori sînt a- 
bonați la cantină și tineri 
care lucrează în subteran 
și oare locuiesc la căminul 
de nefamiliști din apropi
erea cantinei.

regularitate. 
apreciate a- 
de cei ce 
la cantină?

— Pot afirma cu toată 
certitudinea că ele 
mult apreciate, așa . cum 
sînt de altfel și pastele 
făinoase . cu brînză, lapte 
și diferite sorturi de bu
dinci. De altfel cel mai 
sigur „barometru" al cali
tății meniurilor și deci al 
muncii noastre, este opinia 
abonaților.

Pentru a. 
marea celor 
responsabilul

imediat. Pentru la 
într-o parte din ac- 
grădină, se va ame- 
cu forțe proprii 

solariu pentru 
și procurat deja 
teriale.

meșteșugului. Linia dese
nului prezintă nesiguran
ță și căutări spre o for
mă mai ieșită din comun, 
în paleta coloristică, gri- 
urile de trecere nu sînt 
folosite aproape deloc, 
culoarea este adusă prea 
mult spre alb. Sub aspect 
general, lucrările au „pă
catul" artei moderne, 
prea se observă manie
ra „alia prima", motiv 
pentru care sugerăm au
toarei lor să lucreze mai 
cu... răbdare.

Pentru terna generoasă, 
pentru consecvența cu 
care autoarea își însu
șește meșteșugul — de la 
un grup de pînze la altul 
calitatea este vădit supe
rioară —, considerînd că 
totul se învață în timp, 
urăm Măriei Dincă drum 
bun în arta plastică.

Mircea BUJORESCU

STIMAȚI
CONDUCĂTORI AUTO

După cum ați reținut 
din comunicatul dat 
publicității de către 
Consiliul de Stat, în zi
lele de 22, 23 și 24 au
gust pot circula toate 
autoturismele proprie
tate personală indife- 

I rent de numărul de în
matriculare. .Evident, 
lele de sărbătoare 
de o parte, iar pe 
altă parte faptul că pot

P. S.: Considerăm ne
cesară o sugestie : n-ar 
trebui oare ca un mem
bru al Filialei U.A.P. din 
municipiul nostru să a- 
oorde o atenție (mai cri
tică, mai competentă) a- 
cestei artiste ?

• circula toate mașinile.
> v<a duce la creșterea 

traficului rutier. I n 
ceste condiții

VA SUGERĂM
Înainte de pleca- i 

rea la drum fa- , 
ceți o verificare minu- | 
țioasă a stării tehnice • 
a mașinii — sisteme de | 
direcție și frînare, de • 
iluminat și semnalizare; l 
verificați starea pneu- j 
rilor, inclusiv a roții de ' 
rezervă, de obicei... ui- > 
tată ; verificați4 instala- > 
ția de spălare și ster- | 
gătoarele de parbriz, i 

| Distribuiți uniform în- |
> cărcătura în mașină, in- < 
| clusiv persoanele, ast- I
• fel îneît autovehiculul !

să fie bine echilibrat. ' 
sur- j 

„tra- ;
Nu . 
sub |

primi confir- 
afirmate 
cantinei, 

fost la ceasul .amiezii 
sala de mese — curată, 
spațioasă și luminoasă. Era 
aproape plină de abonați. 
La mai multe mese ser
veau prînzul cei 40 de 
componenți ai brigăzii de 
zidari condusă de Gheor- 
ghe Fulău, meșteri . ce-i 
dau zor să termine inain-

cu efecte evident negati
ve în ceea ce privește a- 
sigurarea liniei de front 
în cărbune".

„La noi, la sectorul I, 
susține maistrul Marin Do- 
homir, din 9 brigăzi 4 
nu-și fac planul. De ce ? 
Fiindcă cele 10 combine 
din dotare, din eâre cinci 
sînt în frontale, iar cinci 
la lucrări de pregătiri, nu 
funcționează la parametrii 
proiectați din lipsă de 
piese de schimb. în plus, 
combinele sînt de fabrica
ție diferită, ceea ce com
plică și mai mult lucru
rile".

De ce lipsesc unele ma
teriale și piese de schimb? 
Ne explică tovarășul Ni- 

.. “ 1 corn- 
aproviziona- 

„Comparativ cu ace- 
anul

. ... s-a
îmbunătățit, în incintă a- 
vem un stoc de circa 3 000 
mc lemn de mină, ciment, 
plasă, de sîrmăț și alte ma
teriale. Cu piesete de 

■ schimb ' e mai greu, fiind 
vorba de utilaje din im
port". Se impun deci, de
mersuri pentru procurarea

colae Suciu, șeful 
partimentului
re :
eași perioadă din 
trecut, aprovizionarea

pieselor de schimb. Fi
indcă din lipsa pieselor de 
schimb nu numai la 
1. M. Paroșeni stau unele 
utilaje, ci. și la’ alte între
prinderi miniere din Va
lea Jiului,,.

Se cere insă o și mai 
intensă preocupare pentru 

a 
a

Unde mergem
LOCURI DE AGREMENT

Șl CABANE

în zilele de 23

mai buna fructificare 
posibilităților proprii, 
dotării existente la nive
lul întreprinderii. în 
cursul semestrului X al a- 
cestui an, după cum am 
aflat, la I. M. Paroșeni 
s-au refolosit 3 073 de ar
mături metalice, dar în 
ceea ce privesc piesele 
de schimb au. fost recon
diționate și refolosite pie
se în valoare de 
28 000 lei. Or,

numai 
aceasta 

este prea puțin dacă se 
are in vedere dotarea teh
nică, potențialul ridicat 
existent la atelierul me
canic propriu, unde’ se 
pot înlocui și asimila chiar 
și unele repere de piese 
de schimb din import.

în mod evident, la I. M. 
Paroșeni există resurse 
reale peiitru redresarea 
producției.

Nu rămîne .decit să ; fie 
fructificate cu perseverență.

După demonstrația 
la Petroșani, prilejuită 
sărbătorirea zilei de 
August-, la toate locurile 
de agrement, într-un ca
dru natural adecvat (spe
răm că și vremea va fi 

-favorabilă), minerii, pre
paratorii, constructorii, e- 
nergeticienii, chimiștii, cei
lalți oameni ai muncii, 
precum și cei care au pre
dat ștafeta muncii, împre
ună cu familiile, vor 
tea petrece momente 
binevenită și plăcută 
1 axare. Bazele de
ment ale orașelor 
câni, Lupeni, Vulcan, Pe
troșani și Petrila. comple
tate în acest an eu noi 
dotări, precum și cabanele. 
Peștera Bolii, Lunca Florii. 
Rusu, Straja. își. așteaptă 
oaspeți dragi.

în pădurea de pini din 
preajma Petroșaniului,' în 
jurul lacului artificial și 
a restaurantului „Brădet",

de 
de 
23

' pu- 
de 
re- 

agre- 
Uri-

ca de altfel și „La Brazi" 
— Vulcan, la Brăița — Lu
peni, Bucura — Uricani 
etc., întreprinderile co
merciale vor fi prezente 
cu numeroase chioșcuri și 
puncte mobile de desface
re. în ajunul marii noas
tre sărbători am aflat că 
bazele de agrement „Bră- 
det", cele de la Petrila și 
Aninoasa, precum șl ca
bana Peștera Bolii vor fi 
aprovizionate în zilele de 
23 și 24 August, între al
tele, cu bere, mici, cîrnă- 
ciori, crenvurști, produse 
de patiserie și cofetărie și 
alte produse. De aseme
nea, locurile de agrement 
Brăița — Lupenj și 
Bucura — Uricani vor fi 
aprovizionate de I. C. S. 
Mixtă Lupeni cu cantități 

suficiente de bere, ’ mici, 
grătare și frigărui, cîrnă- 
ciori proaspeți, pui tran
șați și alte produse. Ală
turi de chioșcurile și to- 
netele pentru desfacerea 
produselor de alimentație 
publică se vor afla nume-

și 24 august ?
roase, puncte . mobile pen
tru vînzarea legumelor și 
fructelor, în cele două. 
Zile de sărbătoare, potri
vit programului stabilit, 
unitățile C.L.F. vor oferi 
cumpărătorilor zeci de 
tone de pepeni, struguri, 
mere și pere, roșii și ar
dei gras.

Așadar, vom beneficia 
de o aprovizionare abun
dentă cu produse agroali- 
'mentare, iar formațiile ar
tistice ale sindicatelor vor. . 
fi prezente cu programe 
bogate cultural-artistice 
pentru cei ieșiți. la iarbă 
verde. : > .'

ÎNTRECERI SPORTIVE 
în ziUa de 24 august, pe 

terenurile de sport din \ 
toate localitățile Văii Jiu
lui v°r avea loc întrece
rile dotate cu „Cupa 23 
August" între reprezenta
tivele de fotbal, volei și 
handbal ale sectoarelor în- , 
treprinderilor miniere 
secțiilor preparațiilor t 
cărbuni.

Toma ȚAȚARCA

Șl

Și
de

I H ASISTENȚĂ TEHNICA '■ 
AUTO pentru zilele de 22, i 
23 și 24 august. A,C.R. Pe-, 

,sani, telefon 42345, în 
toate cele 3 zile are ur
mătorul program:- .9—18, 
eu personal specializat, se 
fac intervenții și remor- 
cări ; Autoservice Paroșeni, 
telefon 70987, programul 
de lucru pentru cele trei 
zile : 7—15,30 ; Autoservice 
Petroșani, telefon 41160,

program,. 22 augușț, des
chis 7—13, 23 august în
chis, 24 august, program' 
8—14 ; Autoservice Live-
zeni, program 24 august, 
deschis- 8—14. Prestează 
inervenții și urcențer

Aceste unități autoser
vice sînt asigurate cu 
pieie uzuale și execută in
tervenții curente.

■ O NOUA arteră mo
dernă cu 
circulație 
în aceste 
șani. Este

patru benzi de 
prinde contur 

zile în Petro- 
vorba de zona

stației de autobuz de lin
gă spitalul municipal, unde 
s-au turnat în ultimele 
două zile largi supraiețe 
de asfalt pe șosea. Aici a 
început să prindă contur 
și noua stație de autobuz, 
cu circa 50 ml mai aproa. 
pe de cartierunl Aeroport.

■ GOSPODĂREASCĂ. 
Sătenii din Dîlja au bo
gate planuri gospodărești. 
Recent ei au reparat 
porțiune din drumul 
acces. In prezent ei au coritoare și produse de 
pregătite pentru montare 
țevile care vor înlocui un 
tronson de circa 50 m din

conducta defectă ce aii- cui alimentar... 
montează localitatea eu 
apă. A fost săpat deja .ca
nalul, urmînd ca tot prin 
muncă patriotică să. înlo
cuiască conductele vechi.

ga ȘTRANDURILE din 
Lupeni și Paroșeni au cu
noscut în ultimul timp o 
.vie animație Amatorii de 
înot și plajă beneficiază 
la aceste ștranduri 
condiții bune, inclusiv

lipsește.
poți astîmpăra 
un biet robinet, 
și la
mai

Petroșani 
bune de

DIFUZĂRII

o
de ' chioșcuri unde se vînd

La ștrandul

de 
de 
ră- 
pa- 
dintiserie.

Petroșani, intens solicitat 
îndeosebi de tineri, chioș-

Abia-ți 
setea la 
Pe cînd 
condiții 
ștrand ?

J D-ALE
PRESEI. Vestea deschiderii 
unui nou chioșc în Lupeni 
(cartierul Braia) — a fost 
primită cu satisfacție. însă,' 
cei din cartierele Centru 

■ și Vîscoza II găsesc ușile 
chioșcurilor respective... 
închise 1 Cauza ? „Caz de 
boală" și... „Concediu". 
Chiar nu sînt înlocuitori 
în aceste cazuri ?

Altfel veți rămîne 
prinși că direcția 
ge într-o parte", 
permiteți copiilor 
12 ani să . călătorească 
pe scaunul din

La drum 
manieră de 
preventivă 

sînteți în zile de odihnă 
și n-aveți nici un mo
tiv să ,. vă grăbiți. în 
timpul mersului concen- 

f trăți-vă atenția la drum, 
• nu întrețineți eonver- 
1 sații „aprinse" cu tova- 
’ rășii. de călătorie, nu 

,i manevrați butoanele a-, 
j paratului de radio, nu 

încercați să beți apă sau 
sau 

termos) în timpul mer
sului, s-au mai văzut 
cazuri.

Respectați cu stricte
țe regulile depășirii ca 
și cele ale mersului în 
coloană. In caz dea pă
nă scoateți autovehicu-

I
’•
I
8 
I
•
| Iul în afafâ căspsabțlu- 
. lui, jar acolo unde nu 
| este posibil, semnaliza-
• ți-1 corespunzător. Pro_ 
I gramați-vă în așa fel

voiajul îneît să afungeți 
la destinație înaintea în_ 

’ serării fără a „călca"
> excesiv pedala accelera- 
j ției. Respectați riguros
• viteza legală stabilită în 
| localități, și în afara a- 
, cestora. Atenție la pie- 
| toni, bicicliști și moto-
> riști. Și, o ultimă pre- 
| cizare: nu vă urcați la
II 
i 
i
| augur, să vă fie folo- 
, sitoare. Vă dorim drum 
| bun și călătorie plăcu- 

; ■ tă ! . : c"h;.,I 
i

volanul mașinii după ce ! 
ați consumat băuturi al- | 
coolice. Imprudența se • 
plătește prea scumpa I 

Am dori ca sugestnle-j 
J noastre să fie de bun

Rubrică

plimentare

Biroul circulație al
Miliției municipiului 

„..Petroșani

■ MODERNIZĂRI. Po
dul de peste rîul Maleea, 
din zona pieței Petrosaniu- 
lui, va fi lărgit pentru 
circulația rutieră pe pa
tru benzi. în acest scop, 
în ultimele două zile 
fost montate grinzile

de reziste

realizată de 
BOȚEA

1
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38 DE TREPTE PE CALEA ÎNFĂPTUIRILOR SOCIALISTE

| upeniul, oamenii lui au înscris pagini de glorie în istoria poporului, a țârii.
I Luptele revoluționare ele minerilor Lupeniului împotriva exploatării și asupri-

rii capitaliste, pentru dreptul Ia o viață demnă și liberă, rămin pilde de 
dăruire și abnegație muncitorească.

In prezentul socialist, odată cu dezvoltarea întregii Văi a Jiului, cu înflorirea 
multilaterală a țării, Lupeniul a devenit cel mai puternic furnizor de cărbune cocsifi- 
cabil, detașamentului destoinic al minerilor revenindu-i un rol hotăritor în asigurarea 
combustibilului necesar dezvoltării economiei naționale. Cifrele statistice ne arată că 
dacă în cincinalul trecut producția minei a crescut cu aproape 300 000 tone, în actu
alul cincinal crește cu 500 000 tone. Este ritmul impetuos al creșterilor prezente, al 
anilor socialismului, creșteri pe măsura progresului și propășirii țării. Acest ritm e 

^caracteristic încă unui colectiv minier - cel de la Bărbăteni căruia îi revine o dina
mică asemănătoare : dublarea volumului extracției în cincinalul actual.

Ritmuri, creșteri, progres neîntrerupt, atribute ale istoriei prezente, însoțite de 
procese corespunzătoare pe planul calitativ — modernizare, înnoire, perfecționare — 
a tehnicii, a oamenilor, a orașului. Acestea sînt liniile de forță ale noii istorii 
a Lupeniului.

Mina-uzină 
subterană

Programul de meca
nizare își spune cuvîn- 
tul : valoarea fonduri
lor fixe la mina Lupeni 
a ajuns la 2,3 miliarde 
lei, ceea ce înseamnă 
543 783 lei pe cap de 
lucrător.

4t Dotarea tehnică 
modernă reprezintă 15 
complexe mecanizate 
de susținere, 28 combi
ne de abataj, 13 combi
ne de înaintare, 14 000 
stîlpi și peste 10 000 
grinzi de susținere, 250 
transportoare, peste 5 
km benzi în flux conti
nuu și încă multe alte 
utilaje și instalații mo
derne.

4ș Efectul procesului 
de mecanizare : ponde- 

-veaL producției extrase 
din abatajele dotate 
cu susținere și tăiere 
mecanizată urmează să 
crească de la 57,5 la 
sută în 1981, la 60,5 Ia 
sută în acest an, iar 
producția extrasă cu 
tăiere mecanizată are 
o creștere de la 66,8 la 
70,5 la sută din totalul 
producției extrase.

4t Deși unitate tînă- 
ră, mina Bărbăteni cu
noaște cu prisosință e- 
fectele mecanizării. Va
loarea fondurilor fixe 
a crescut de la începu
tul acestui cincinal cu 

£ peste 40 Ia sută, repre- 
zentind 428 550 lei pe 
cap de încadrat.

Dezvoltare multilaterală, 
înnoire continuă

• Producția globală in
dustrială a oi'așului Lu
peni înregistrează în acest 
an o creștere față de 1931 
de 137,5 milioane lei, ajun- 
gind la o valoare, de 
1 425 600 000 lei. <■:
• Concomitent eu dez

voltarea și modernizarea 
extracției de ca rbune a 
cunoscut progrese pe mă
sură și.uzina de preparare. 

. Prin creșterea capacității 
de spălare și preparare a 
cărbunelui extras din mi
nele din vestul bazinului, 
Preparația .Lupshi a livrat 
în ultimul . an peste 
3 500 000 tone cărbune, 
din care aproape o treime 
reprezintă cărbunele coc- 
sificabil destinat metalur
giei.

g O dezvoltare inipetu- . 
oasă a aUrioscut in ultimii 
ani I. F. a. „Vîscbza1* Lu

peni. în urma punerii în 
■funcțiune a noii. instalații 
de fabricație, producția de 
fire de mătase a crescut 
de două ori. în același 
timp, pondere-a producției 
de calitate superioară 
(A !-Bj a ajuns- de la 46 
la sută în 1975, la 53,1 la 
SUlă
- :ț> In. ultimul ah a atins 
nivele superioare . și pro
ducția celorlalte ramuri 
industriale, raprezentînd 
52,4 milioane Iei producția 
■de morariț și panificație și 
■7,7 milioane lei producția 
silvică.
• Valoarea prestărilor de 

servicii a ajuns în ultimul 
an la 44,3 milioane Iei, 
reprezentând 1 483 lei : pe 
cap de locuitor, fiind cu 
335 lei superioară valorii 
realizate in anul prece
dent.

.' moderne.
) < în anii care au
\ trecut de la Eliberarea 
ț țării, în Lupeni
\ ....'

• de
, cu
multe

două
. de 

rețea 
con-

+ Lupeniul renaște 
pe o vatră nouă. In 
fostul sat de oieri, Băr
băteni, se conturează 
tot, mai mult noul cen
tru civic al orașului — 
cu blocuri confortabile, 
magazine, unități de 
prestații, așezăminte de 
cultură și învățămînt

i s-ău 
predat 10 000 de apar
tamente.

ț cincinal au mai
l predate :
J minieră >
1 peni, o

In actualul 
i fost 

noua cantină 
minieră pentru J. M.. Lu- 

școală cu 24 
ț săli de clasă, telescau- 
< -,.-,7 $traja;

termice 
o largă

i nul din
‘ centrale
\ cartier,
l de drumuri, alei,
J duete de apă șț eanali- 
1 zare, urmînd ea pînă la 

finele anului orașul
. fie legat fă rețeaua

■’ te'rmofieare oeneralS

1 dale au fost desfăcute
lin ' '>//‘■/ ■î rs-z i l T ■ •yv.-vi y>:»

A 
A

A.

te'rmofieare generală,
& tn unitățile corner.

în ultimul an mărfuri 
• agroalimentare și indus- 
t triale in valoare
390,1 milioane lei, 
10 la sută mai i 
decît în 1980, urmînd ca 
în acest an desfacerea 
de mărfuri să crească 
cu 20 la sută.

Perspective de viitor
G Programul de investiții prevede 

\ pentru acest an 875,5 milioane lei, din 
î care 161,5 milioane lej pentru construc- 
J ții sociale și culturale, locuințe și dotări 
/ tehnieo-edilitare.
> 9 Pînă la finele cincinalului se vor
< alpea 2,3 miliarde lei pentru dezvolta- 
) rea și modernizarea capacităților de pro- 
î dueție.
> Bl Pînă în 1985, prin punerea în fune- 
? țiune a noii capacități de 5 000 tone 
) fire mătase pe an, valoarea fondurilor
< fixe ale 1. F. A. ,,Vî.scoza“ se va înzeci, 
? iar persoAalul, îndeosebi feminin, se va 
; dubla.
I G Detaliile de sistematizare pentru
> viitorul centru și celelalte zone ale ora

șului prevăd construirea a peste 8 000 ? 
apartamente, a altor obiective social- i 
culturale, între care casa de cultură, * 
magazinul universal, hala și piața agro- ' 
alimentară, policlinica și dispensarul, > 
hotel, cinematograf, școli și grădinițe,'? 
sediul politieo-adminis trativ. J

G Dintre noile obiective, sînt deja j 
in construcție fabrica de pline și moara ? 
de grîu, complexul de alimentație pu- ■' 
blică, cantina-restaurant, noua poștă, ' 
dezvoltarea bazei de agrement Brăila ' 
etc. .'

G Pînă la finele cincinalului actual 
suprafața unităților comerciale se va t 
extinde cu 17 000 mp iar ale prestărilor 1 
de servicii cu 4 000 mp.

In umbra macaralelor zvelte, constructorii sînt prezenți la fiecare pas, 
făurind în ritm susținut noile blocuri cu locuințe confortabile, nv : - «difi
cil social-i ulturale în perimetrul noului centru civic al orașului

O nouă construcție, 
cea mai înaltă în pei
sajul industrial al Lu
peniului — turnul pu
țului cu skip — o rea
lizare de mare perfor
manță a constructorilor 
șantierului I.C.M.M, — o 
întemeiere simbolică 
pentru mineritul mo
dern, pe măsura muta
țiilor profunde in teh
nologia de extracție din 
adîneuri.

Pagină realiîaiă de 

loan DUBEK

Foto :

Ștefan NEMECSEK

Magazine spațioase, elegante, pentru desfacerea produselor agronlimetițare 
și industriale, unități moderne de prestări de servicii diversificate stau Ia 
poziția populației orașului.
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ADUNAREA FESTIVĂ DIN CAPITALĂ
CONSACRATĂ SĂRBĂTORIRII

ZILEI DE 23 AUGUST
Tovarășul Nicolae 

Ceaușeseu. secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste 
tovarășa Elena Ceaușeseu, 
ceilalți tovarăși din condu
cerea partidului și statului 
au participat, sîmbătă, 21 
august, la adunarea festi
vă consacrată celei de-a 
XXXVIII-a aniversări a 
revoluției de eliberare so
cială și națională, anti
fascistă și antiimperialis- 
tă de la 23 August 1944 
— eveniment de înspmnă-

România,

tate epocală, încrustat a- 
dînc și pentru totdeauna 
în istoria multimilenară â 
poporului român.

Aniversînd într-o im
presionantă unitate de ac
țiune și simțire .istoricul 
act național și revoluțio
nar înfăptuit în urmă cu 
38 de ani, clasa noastră 
muncitoare, țărănimea, 
intelectualitatea, toți fiii 
patriei, fără deosebire de 
naționalitate, aduc un fier
binte omagiu Partidului 
Comunist Român, ■ sub a 
cărui înțeleaptă : și hotărî- 
tă cîrmuire își împlinesc

cele mai înaripate aspira
ții, tovarășului Nicolae 
Ceausescu, de numele că
ruia se leagă pe merit mo
mente marcante ale luptei 
revoluționare pe pămîntul 
României, ca și cele mai 
mari și semnificative în
făptuiri ale poporului nos.

(Continuare în pag. a 4-a)

Zi înscrisă în cronica
de aur a devenirii noastre

Adunare festivăse remarcă prin rezultate
le obținute brigăzile con
duse de Gheorghc Sava, 
Mihai Dudescu, Ștefan 
Gantz și Mihai Neștian.

■ Locul de frunte 
întrecerii brigăzilor 
mineri ale Văii Jiului 
dețin, în întâmpinarea 
lei naționale

De aproape patru decenii milioanele de oameni ai 
muncii - români, maghiari, germani și de alte naționali
tăți - de la orașe și sate, întregul nostru popor, liber și 
stăpîn pe destinele sale, și-a înscris în tradițiile cele 
ma; scumpe și mai înălțătoare, sărbătorirea mărețului act 
revoluționar săvîrșit din inițiativa și sub conducerea parti. 
dulu! comunist la 23 August 1944 — act care a deschis 
o eră nouă în istoria milenară a patriei și neamului nos
tru Evocind acest eroic act revoluționar, apreciind marea 
sa însemnătate istorică, semnificațiile sale deosebite, se- 

^ysianil' general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușeseu, 
sublinia în Expunerea la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. 
din 1-2 iunie : „Revoluția de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialistă a deschis calea în
făptuirii revoluției democratice, a revoluției socialiste și 
trecerii la construcția socialismului, a asigurat condițiile 
necesare marilor transformări revoluționare'1. Sînt apre
cieri ce conțin adevăruri istorice de o esență ce ne um
ple sufletul de legitimă mîndrie. Adevărul că în istoria 
contemporană a României, 23 August 1944 a constituit 
piatra de hotar a adîncilor prefaceri revoluționare în toa
te domeniile vieții sociale. Marele adevăr că această bor
nă de răscruce de la hotarul devenirii istorice a poporului

Bogat raport 
muncitoresc
■ Primul loc al întrece

rii sectoarelor de produc
ție din întreprinderile mi
niere ale Văii Jiului îl c- 
cupă colectivul sectorului 
1 al minei Vulcan,
raportează în cinstea mă
reței sărbători de la 
August depășirea 
lor fizice la producția de 
cărbune cu aproape 14 000 
de tone. în efortul deose
bit al întregului colectiv

al 
de 
îl .

zi. 
a .poporului 

nostru, ortacii șefului de 
brigadă Ștefan Alba, din . 
sectorul IV al I.M. Petrila, 
care au extras peste plan 
26 000 tone de cărbune. ' 

■ Constructorii de ma
șini de la I.U.M. Petroșani 
— uzină devenită o adevă
rată eitadplă modernă a 
industriei românești cons
tructoare de mașini minie
re, dedică celei de-a 38-a 
aniversări a Revoluției de

Ieri, la Casa de cultură 
din Petroșani, a avut loc 
adunarea festivă dedicată 
zilei de 23 August — ma
rea noastră sărbătoare 
națională — aniversării a 
38 de ani de la înfăptuirea 
revoluției . de eliberare so
cială- și națională, anti
fascistă și antiimperialistă.

Au participat membri 
ai biroului și secretariatului 
Comitetului municipal de 
partid, oameni ai muncii 
din întreprinderile și ins
tituțiile din Petroșani.

Au fost evocate semnifi
cațiile adînci și însemnă
tatea deosebită a zilei de 
23 August 1944 care se 
înscrie pentru poporul ro
mân ca un eveniment

răscruce în întreaga evo
luție ulterioară a istoriei 
sale. Ziua de 23 August 
1944 este o strălucită ex
presie a voinței poporului 
român de a-și hotărî des
tinele sale, o piatră de ho
tar în istoria patriei, care 
a inaugurat o epocă nouă 
în dezvoltarea sa, epoca 
celor mai profunde trans
formări revoluționare pe
trecute în societatea româ
nească în decursul exis
tenței sale. A fost eviden
țiată lupta îndelungată, 
în care poporul român a 
înfruntat nenumărate în
cercări și vitregii,' fără .ca 
vreo furtună să-t poată

care

(Continuare in pag a 4-a)

Priviți, în August, gîncl de pace zboară, 
ce zumzet clar se-aude din cîmpie 
prin sate și prin urbe te-nfășoară 
un iz de pace și de bucurie.

23
sarcini- POEM ÎN AUGUST

(Continuare în pag. a 4-a)
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in ziarul de azi

1 0 Gînduri la marea noastră sărbătoare : MUNCA,
PATRIOTISM, CONȘTIINȚA

(în pag. a 2-a)
0 PETROȘANI — temelii înnoitoare ale progre

sului civilizației

Mîine, la posturile de 
radio și televiziune

Mîine, posturile de 
radio și televiziune vor 
transmite direct, 
pînd de la 
mpnstrația 
muncii din 
prilejul < 
XXXVIII-a

(în pag. a 3-a)

înce- 
ora II. de- 

oamenilpi- 
Capitală, cu 
celei de-a 

aniversări 
a revoluției de eliberare 
socială și națională, an
tifascistă și antiimpe- 
r!astă din august 1944.

Priviți sub brazi cum ne doinesc oierii, 
cum se ivesc de sub pădure plute, 
cum ctitoresc în labirint minerii 
scoțînd cărbuni din mări necunoscute.
Sin tem aici și ținem tricolorul 
cu braț puternic lingă roșul steag
Si ne urmăm în ani Conducătorul 
’nălțîndu-i cînt de slavă și de drag !
Ani au trecut, atitea epopei 
sînt drum deschis înspre eternitate ;
Trăiască August douăzecișitrei, 
ca nobilă idee de dreptate !

Ioan Dan BĂLAN
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Augusta 
libertate 
...Și Decebal a prefe- J 

rat captivității, moartea. 
Și loan și 
tea generații de martiri, 
știuți ori neștiuți, și-au 
ostoit trupurile pe alta
rul libertății,'cu nume 
de .patrie. Milenii 
zdrențuite flamuri străi
ne au ajuns scutece 
pentru copiii țării, fi
indcă stegarii vrăjmași 
au ajuns „tot o apă 
și-un pămînt". Plevna 
și Mărășeștii vestit-au 
soarele unic peste tot 
neamul românesc, 
libertatea sîngera 
zidită în temnițele 
dreptății sociale. A ve
nit însă și clipa sltpre- 
mă : poporul român,
condus de partidul, co
muniștilor, s-a descă
tușat pentru totdeauna. 
Clipa s-a dăltuit în răs
cruce fundamentală, as 
pirațiile milenare și vi
surile luptătorilor, în- 
făptuindu-se, s-a numit 
revoluția unui popor 
liber, stăpîn pe - soarta 
sa, dorind pacea pla
netară. Și că n-a j' 
întîmplare vremelni 
stă mărturie faptul 
în istoria ; 
mân, anul 39 al __
socialiste răsare sztb aus
piciile generoase ale fe
ricirii și bunăstării.

dar 
încă, 

ne-


