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Pe sub crengi de-armindeni, 
veac cu frunte-naltă 

Ai' urcat poteca largă
spre zenit 

Apelor ce tulburi
mai mocneau în baltă. 

Le-ai secat făgașul
negru și coclit. 

Numai amintirea —
pulbere de geamăt 
ecouri,

duce către zări 
sub munte, 

brazdele de freamăt 
Ce rodesc luceferi,

' peste depărtări.
Pentru toți ortacii

ce-au visat doar soare. 
Astăzi, din adîncuri

mai înalt să crești 
Te stropesc cu apă

strînsă din sudoare. 
Si te țin în palme aspre, 

minerești.
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PREZENT Șl VIITOR 
PUTERNIC DINAMISM

La toate 
ploatările minie
re din Valea Jiu
lui se desfășoa
ră o muncă in
tensă pentru rea
lizarea sarcinilor 
trasate de -cel 
de-al IX-lea Congres al P.C.R. In 
subteran și La suprafață efortul co
lectiv este îndreptat spre obținerea 
unor indicatori de producție calita
tiv superiori, spre realizarea progra
mului de modernizare a minelor 
existente și de construcție a noi 
mine. Prin mijloacele materiale 
puse la dispoziție de statul nostru 
socialist, prin activitatea colective
lor de muncitori, tehnicieni și in
gineri, crește permanent capacita
tea de producție a bazinului nos-

Metalul lucitor ce s-așterne Ia infinit înaintea 
locomotivei care cutreieră plaiurile patriei, tur
nurile argintii ale cetăților oțelului și chimiei, 
ieeria de lumini care învăluie orașele și satele 
o dată cu înserarea — tot ceea ce se înalță mai 
frumos, mai măreț pe întinsul României socia
liste, poartă integrată în opera înnoitoare a îh- 
tregului popor, munca eroică a bravilor noștri 
mineri.

Stăpîni ai adîncurilor, măsurîndu-și puterea cu 
forțele naturii și supunîiidu-le, minerii smulg 
subsolului bogății imenșe ps care le.pun în. sluj- ; 

,-,ba înfloririi patriei. Cinstirii muncii lor eroice, 
trecutului lor glorios de luptă pentru libertate 
și fericire îi consacră întregul nostru popor tra
diționala sărbătoare de astăzi: Ziua minerului.

Sărbătorirea acestei zile în fiecare an evocă, 
cu deosebită forță una dintre cele mai glorioase 
pagini de luptă ale minerilor Văii Jiului, care 
sub conducerea gloriosului partid al comuniști- . 
lor s-au ridicat împotriva cruntei exploatări bur- 
ghezo-moșierești. In august 1929 minerii Lupenlu- 
lui au înscris cu sîngele lor pagini nepieritoare 
de eroism în lupta împotriva condițiilor mi2ere 
de muncă și de viață, împotriva tratamentului 
inuman la care ii supuneau foștii stăpîni ai mi
nelor. Nici gloanțele groaznicului măcel, nici ba
ionetele jandarmilor n-au înăbușit lupta mineri
lor. Eroica grevă a muncitorilor .mineri a. consti
tuit o puternică verigă în lanțul luptelor revo
luționare de clasă din țara noastră pentru liber
tate și progres social.

Mărețele țeluri pentru care minerii Văii Jfutltii 
împreună cu întreaga noastră clasă muncitoare 
au luptat pînă la sacrificiu prind viață in anii 
luminoși ai socialismului.

(Continuare în pag. a 3-af

Partidul și statul nostru acordă o atenție'spo
rită ridicării continue a nivelului de trai ■ ma
terial și cultural al minerilor 
tră. Planul cincinal reprezintă 
nerilor din Valea Jiului :

din. patria noas- 
pentru viața mi-

Prin Decretul 
din 1. august 
Consiliului de

660 milioane lei 
Investiții social-culturale ■ 
care

r -.-
cu faptul că

cu :

cuprind :
7 936 apartamente

din
s-a

nr. 729
1967 al

Stat al

Republicii Socialiste Ro
mânia au . fost decorați 
cu:

ORDINUL MUNCII CLASA Ill-a

Nidrtae S. Mujnai,- Dumitru D.

Lupeni: Ioan I. Predoșan.
Uricani: Victor Șt. Radu.
Petrila: Dumitru I. Dănescu; Constantin I.

Dîlja: Ioan I. Tontea. .

'Herr.
E. M.
E. M.
E. M.

Bercea.
E. M.
Preparația Petrila: Ioan P. Gîlcă. 

temeiul aceluiași Decret, au 
distinși cu :

In 
fost

MEDALIA MUNCII
»

M. Lonea : Iosif I. Gyory ;

mândri
1950 și pînă acum 

eartie- 
blocuri

14 000 
și câ-238 010 m p supra- 

locativăfață
• 10 milioane lei

pen-tru școli
H 1 milion Iei ame-

najâri spitale
• 6 milioane lei pen-

tru construcții de uni-
comerciale, 
cîte alte asemenec 

social-culturale 
ridica, fără 

moderna Casă 
din Petro- 

a fost deja

tăți 
Și 

Obiective 
•e ■ vor 
a aminti
de cultură 
șani care 
dată in folosință.

Valea Jiului se poate

îmbogâțit cu 12' 
re moderne de 
cuprinzînd peste 
apartamente ca
mine muncitorești însu- 
mînd peste 6 500 locuri, 
fără a socoti • Sutele de 
case individuale ridicate ' 
cu sprijimil statului.

Anul acesta fondul 
locativ âl Văii noastre 
va crește cu încă 1494 
apartamente ridicate în 
blocuri cu> •4—9' etaje, 
un modern complet co
mercial si • de deservire 
ooperatist - meșteșugă

rească, noi cent’ ile teF- 
. mice, drumuri și alei, 
zone verzi în aproape 
toate localitățile.

E.
Gheorghe 1. Iacob; Ioan 1. Tătar; 
Tiberiu E Balint; Ioan V. Cojo- 
caru, Sevastian G. Ciontea ; Sabin 
R. Hitiuan; Vasile N. Mihoc; loan 
T. Gaiță; Ervin R. Forro; Pamfil 
T Miclea.

E. M. Petrila: Ferdinand N. Co
vaci; Eugen C. Voicu.

E. M. Dîlja: F-ilimon M. Popa.

E. M. - Aninoasa: Ioan D. Mari- 
can,- Alexandru Gh. Mînzățeanu,- 
Enache E. Anghel-uță; Miron R. 
Pantilimon; loan I. Floras; Hie C. 
Craciuftescu; Vasile C. Fodor,- Gri- 
gore Gh. ’'Ștefah; ’ Ștefan M. Mîh.

■ E. M. Vulcan: loan Gh. Enescu;
Grigore.,C. Rus; .Constantin C. Sau- 1
lea; Petru I. Cazan; Gheorghe I. 
Dușa; Ioan I. Pătruț. , .

E. M. Lupeni: Ioan V. Gandore,- 
Vincze V. Hușzar,- Teodor V. Ia
cob,- Vasile R. : Mi.hu țiu,- Marin I. 
Petrescu,• Victor V. StOicioiu,- Ilie 
I. Jeler. • , ' ■r

E.: M. Uricani: Ștefan :I.: Neagu;
Aristide Gh.
nie; Toîna. 1.

Lefter,- Radu ‘B.- Anto 
Cojocaru.

E.D.M.N. :

Preparația

Adam Gh. Bușea.

Lupeni: loan V. Dra-
gomir; Vasile

Preparația
Rad;. Aurel S.

V. Voiculescu.
• ■ r '.

Petrila : George - I.
Onea.

U.R.UAf.P.: Alexandru I. ' Deme-
■ • ‘ î ■

ter; Mircea G. Gorun.
, C.C.V.J.: Constantin N. Dobrescu.

tru, minele se 
transformă conti

nuu, devenind mi-' 
ne moderne cu un 
înalt grad de me
canizare. La mina 
Lonea se contu
rează noua incin- 

i tă cu o modernă instalație de extrac
ție care, împreună cu ansamblul 

1 de lucrări subterane, crează posi
bilitatea concentrării producției a 
trei mine mici într-o singură mi
nă de mare capacitate. La mina 
Aninoasa s-a pus în funcțiune noul 
puț de extracție și funiculărul spre 
preparația Corcești menite să asi
gure capacitatea mărită 
ție a minei. La Vulcan 
sînt, de asemenea, în 
noi incinte cu instalații 
ție de mare capacitate. La Dîlja, 
Paroșeni, Livezeni și Bărbăteni, 
constructorii și minerii dau viață 
proiectelor noilor mine. Tot mai vi
zibile sînt transformările și în sub
teran. Numai de Ia începutul anu
lui încă 12 abataje cu front lung 
au fost dotate cu elemente de sus
ținere moderne. La multe abataje 
tavanul artificial din cherestea a 
fost înlocuit cu tavanul din plasă 
metalică. La mina Lonea se desfă
șoară cu succes experimentarea a- 
batajelor frontale cu un'' singur 
preabataj, menite să înlocuiască 
abatajele cameră chiar în zonele 
ner^jp^te ‘ale stratului prirîripal. 
La mina Lupeni s-au relualhexpe- 
riențele pentru folosirea combine
lor de abataj. Tot mai multe lu
crări de săpare a galeriilor 'sînt 
dotate cu mașini de încărcat. "Toate 
minele au fost dotate cu 
moderne pentru controlul 
ței metanului.

Realizările obținute în

Dr. ing. PETRU ROMAN 
. directorul general 

al C.C.V.J.

7 O A S T
august și țara in
cintă muncă dîrză 

bravi 
ce zi 
suflu

E zi de 
treagă te 
de miner. NOROC BUN 1 
cutezători din adîncur.i 
de zi cinstiți al vieții
nou cu mii de cupe de oțel 
ce poartă rodul destinat lu
minii.

Azi e zi de tihnă in lumea 
făurită ■ în negrele' adîncuri, 
de unde cu ’puteri aidoma lui 
Atlas STiitilgeți sori ce aduc* 
în case belșug și fericire.

Trăim în lumea . în care 
muncii îi sînt țesute clfitecl 
de slavă. Să ridice brațul 
dîrz pocalul pUn cu sevă ru
binie și să cîntăm frumoasa 
muncă de miner. Pe drumul 
nesfîrșit spre tării bravi or
taci să vă-nsoțească al nos
tru BUN NOROC!

Tiberiu KARPATIAN

de produc- 
și Uricani 
construcție 
de extrac-

aparate 
prezen-

dotarea

(Continuare în pag. a 3-a)

A fost deschisă 
prima. filă a muzeului

Vineri după-amiază, la 
Petroșani a fost- inaugu
rat „Muzeul mineritu
lui". La deschiderea fes- 

\tivă a muzeului ău luat 
părte tovarășii Gheorghe 
Vușdea, secretar ' al Co
mitetului regional Hu-

mitețului orășenesc de 
partid, dr. docent Oc
tavian Floca, Părăianu 

. Simion și N.icolau Ște
fan, . vicepreședinți , ai 
Sfatului populgr orășe
nesc Petroșani, Pîrvan 
loan, secretarul- Corni-

și dr. docent Octavian 
Floca care- a evocat tre
cutul istoric al Văii Jiu
lui. Au fost apoi vizi
tate sălile muzeului. La 
sfîrșitul festivității to
varășii Gheorghe Vuș
dea, Cornel Stoica, Oc-

nedoara al P.C.R.,
vid- Lazăr, przm-secretar 
al Comitetului orășenesc 
Petroșani al P.C.R., Cor
eei. Stoica, vicepreședin
te al. Comitetului . exe-

■. cutiv. al Sfatului popu- 
. Iar regional Hunedoara,
Furdui Gheorghe, Ne- 
gruț Clement, Pîinișoară 
Titus, secretari ai co-

r>

tețului regional pentru 
cultură și artă, alți ac
tiviști de, partid^ și de 
stat, oameni di muncii.

■ Cu această ocazie., au 
rostit cuvîntări tovară
șii^ Părăianu Simion ca
re a vorbit despre im
portanța muzeului ca o- 
peră de artă și de cul
turalizare a oamenilor

tavian Floca și alții au 
semnat in cartea de o- 
noare- a muzeului.

★
, „Nicăieri n-am văzut 

desfășurate cu atîta mă
iestrie în același cadru 
cele trei mari podoabe 
ale pămîntului : munții,

(Continuare în pag. a 3-a)
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A FI 
MINER

AZI
Antiteză peste decenii
Din JBarpa agitată de ură și revoltă ce doming curtea 

Uzinei electrice în dimineața Iui 6 August '29, s-a ți» 
«Meat ea e flacără *- deasupra capelelor tovarășilor )yi dQ 

luptă și suferință — siiimța unui tînăr cu păr begat, Oin fi
ința lui. din întroagau făptură, ș.a revărsat spre zbirii patro
nilor ura pe eiopotea in piepturile dezgolit» ale greviștilor, A 
fost o sfidare pregnanță ia adresa autgriiăiilur. Cuvintele 
rostite de tînăr ardeau ca focul. Nu trebuiau auzite | Comi
sarul dip fața plutonului a descărcat pistolul in capul tină- 
ralul, Fruntea îpfiîngerată a rămas o cjjpă așa. încremenită 
ca g stea pe bolta cerului, ia» apoi s-a întors brusc în jos 
și a dispărut în valurile mării vii din mijlocul căreia sa înăl
ța»*.

Asa a căzut primul martir «1 lupeniuim gnujuj O
Aș» a început orgia — șina ce? mai sîngeroasă din is

toria lupeniului.
Așa a dispărut în neant, în floarea viratei, minerul do 

2Q de ani Vitgș Gavrilă,
Dar a dispărui cu adevărat ? Nu ■'

e aflăm pe balconul de 
la etajul Vi al unuia 

din blocurile cele mai nai 
fi impunătoare din centrul 
Lupeniului. Balconul e inun
dat de O vegetație luxurian
tă — flori multe fi multico
lor?. E cg, o grădină suspen
dată deasupra vechii așezări 
miniere. Florile, flori exoti
ce de salon, din care ne a- 
trage atenția mai ales peta
lele Singerii ale unui crin 
spaniol, sint prezențe in toa
te încăperile apartamentului 
—« lingă televizor, Ungă ac- 
vgtaie cu peștișori sidefii, 
pe rafturile bibliotecii jj, de 
ce nu, și pe... reproducerile 
după Luchian sînt tot flori.

Din camera vecină se aude 
o melodie răscolitoare — ee 
ne sugerează imaginea unei 
poiene minunate de pe mun
ții înconjurători —- „BgigdC 
Zur Porumbescu.

Interlocutoarea noastră, tî- 
npra gospodină, surîde mul
țumită :

— S-a trezit.,. E obiceiul 
lui '■ cînd se scoală ascultă 
Ig magnetofon „Balada" sau 
„Silvia". Ii plac mai mult...

Dar să facem prezentările. 
Interlocutoarea noastră nu e 
altcineva deeît nepoata lui 
Vitoș Gavrilă. Da. E nepoa
ta primului martir din 1929...

Din camera vecină apare 
șl gazda; e tînăr și el. Zîm- 

'Jtește ca oricare om care du

Primul echivalent s 
A OCUPA UN LOC 
DEMN SUB SOARE

In ce constă biografia ul
terioară a lui Cioehia Ma
rin ? Ș-a calificat miner, d»- 
vțnind peste 4 ani șef de 
brigadă, șeful primei brigăzi 
de tineret de la Lupeni. A- 
cum lucrează intr-un frontal 
perfect mecanizat. Are doi 
băieți ți... se ocupă de flori, 
de peștișorii de aur din ac
variu, înregistrează pe ban
dă mutică de operetă, iar 
tind vine duminica (și ia so
ția și pe cși doi eopti, și spre 
cgbană ți-e drumul!

— Lucrez de aproape 
20 de ani fn mină. Trăiesc 
cu convingerea că am 
dgt minei tot ce am a- 
vuț mai bun: anii tine
reții piele. Și nu-mi pare 
r§y ! Am fost răsplătit s 
am primit și eu totul din 
partea vieții. Am o fa
milie fericită, o casă fcu» 
moaaă. te* oe-mi taebUM. 

pă un sgmn „zdravăn" îi re
vede pe cei dragi. Iși aran
jează buclele negre în timp 
ce ne întinde mina. E mine
rul CIOCHIA MARIN. Un 
craiovean get-beget. Din 
1949, insă, e lupenettn, în
drăgostii de „adineurile și 
înălțimile Văii Jiului" — 
cum îi pluee lui să spună.

— Să mă iertați — se 
scuză el — sînt schimbul 1(1 
și pu m-am așteptat la mu
safiri.

ă depanăm în conti
nuare biografia eroi

lor noștri. Ciochia Marin 
a venit, deci, în Lupeni în 
1949. Aveq inimă lă fel de 
tînără ca și Vitoș Gavrilă 
(ca la 20 de ani!) și-și a- 
Vea idealurile și visurile ca 
și înaintașul lui, cu deosebi
rea doar că visurile lui a- 
VCflu nidi multă certitudine. 
Le făurișe pe șantierul unde 
tînăra generație g patriei li
bere și-a scris prin munăă, 
prin entuziastele „Ret rup !“- 
uri, una din primo «popes 
eroică, legîndu-și soarta de 
viitorul patriei. Și ca multi 
alții, de o seamă cu el, spre 
a avea acces sigur și a păși 
cu fruntea sus spre acest 
viițor, Ciochia Marin iși a- 
lese drept „bilet de control" 
o meserie a cărei valoare o 
intuise încă de atunci, din 
anii marilor declanșări de 
energii și elanuri,

chiar ți eeaa ce e mai 
esențial: respectul oa
menilor, știm# lor. Și a- 
c«a«ta nu pentru că mă 
cheamă Ciochia Marin, 
ei pentru că un o me
serie oare-mi aetgw# un 
loc demn fn «oeăetate

m relatat, șuceint, bio
grafia unui miner al

filelor noastre; unul <Wn ur- 
mașii eroilor Lupettiuluf lui 
'29. Dar nu e el unicul, ft-um 

• ales primul pentru a ne u- 
șura o analogie cu martirul 
Vitoș Gavrilă. Insă, făctnd 
abstracție de legăturile de 
rudenie — ceea ce rămîne 
un fapt secundar — analo
gia poațe fi amplificată și 
poaie oferi mii de caturi 
pregnante, oapabile să defi
nească semnificația națiunii 
<• mâner al aHalor neutre.

Șg continuăm investigațiile, 
să evoluăm confesiunile ce
lor ce poartă azi titlul de 
miner.

\Țe vorbește un bărbat
L V negricios, cu gchl vioi, 

întrebărilor noastre le răs
punde degajat, unele preci
zări ce i le solicităm i s’e 
par fără sens. Pentru băr
batul acesta viguros, în floa
rea vîrstei, totul e firșșc, Za 
lașul lui- Randamentele mari, 
abatajul complet mecanizat, 
susținerea modernă. Așa e 
normal!

II cheamă POPESCU IOAN 
(primul din fotografie) și 
conduce o brigadă de fron- 
taliști de pe stratul 5. In a- 
batajul lui, lung de SO de 
metri, lucrează doar 12 oa
meni pe schimb. Și toțuși, 
frontalul avansează zilnic cu 
cite două fișii. Și aceasta <Lc 
o jumătate de an, de cînd 
în abataj s-a introdus o ha- 
veșă modernă. Acum au un 
utilaj și mai perfecționat:

Al doilea echivalent; 
A FI OM ÎNTRE OAMENI

Qi totuși, randamentele 
mari nu vin de la si

ne. Tehnica cere și pricepere.
— Am făcut o propu

nere, mi s-a apus că va
lorează cit o inovație — 
ne spune Oprea Nieolae 
(al doilea pe fotografie), 
brigadier în sectorul II. 
be noi în abataj s-a a- 
juruș ]a un consum exa
gerat de lemn! juguri, 
stive, stflpi. Am propus 
să introducem stâlpi 
G.H-H. S-a studiat „pro
blema" și am trecut la 
experimentarea ei. Am 
reușit. Tot abatajul e ar
mat metalic acum. E 
pentru prima dată în 
cazul frontalelor pe în
clinare. Astfel am elimi
nat jugurile și stivele.

Am spus toate acestea 
deoereoe consider că a 

combina I.K.-52 S. Aceasta 
taie, înegreă cărbunele, pe 
care apoi transportorul blin
dat îl evacuează. Ce fac mi
nerii ? Supraveghează utila
jele, asigură susținerea aba
tajului. Dar și această ope
rație e fundamental deose
bită de armarea „clasică". 
Abatajul e susținut cu stîlpț 
hidraulici și grinzi în eon- 

isolă; fixarea armăturilor se 
execută tot mecanizat.

— Cum să nu fi mul
țumit și mîndru de me
seria ta — vine aproape 
de la sine confesiunea 
brigadierului Popescu — 
cînd obții rezultate me
reu mai mari în lupta 
cu straiele, în timp ce 
munca ți se ușurează. 
Ceea ce ne dă înșă a- 
ripi, e perspectiva zilei 
de mîine. Din ianuarie, 
combina va lucra într-un 
panou de 180 metri. Aici 
la randament mai mic 
de 8 tone nici nu ne 
gîndim.

fi miner înseamnă a 
gîndi, a glndi mult la 
munca ta, a ortacilor tăi. 
Qr, pentru aceasta îți 
trebuie cunoștințe. Iată 
ce se cere azi fiecărui 
miner. Eu îmi comple
tez studiile. Mai am cla
sa a VlII-a, iar apoi 
vreau să urmez școala 
de maiștri. Și încă ceva: 
am dpi băieți (acum vi
ne al treilea... dacă 0 fi 
băiat); pe unul din ei 
îl vreau neapărat inginer 
miner.

fjrigada minerului SZA- 
Jo BO MARTIN a exe

cutat preliminarul stratului 
5, prevăzut pentru întreg ri
nul 1967, în doar 4 lupi, M«< 
ritul brigăzii: a săpat in
tr-un timp record 4 contrg- 
suitoare pentru deschiderea 

a 4 abataje din blocul V al 
stratului 3, obiectiv imperios 
pentru a lichida denivelă
rile din acest bloc și a ehe- 
sdșui îndeplinirea planului 
șș sector. Să relatăm și cgiP- 
fesiunea aceșțui brigadier.

™ Șțfțj, există o zica
la i se spune că mum a 
sfințite omul. Consider 
că mum® de miner e 
cea mai bună pentru ața 
ceva. Te face să te simți 
un om, om întreg, demn 
de atenția semenilor.

r J n alt brigadier, CQ- 
U PÂNDI EMIL, ă cerut 

să lucreze in primul abataj 
din stratul 19, de eurînd re- 
deschis, la sectorul V, strat 
fată de care toate celelalte 
brlgăei din cauza dificul
tăților tectonice — au mani
festat reHciențe. Și vorba a 
fost urmată de faptă i prin 
abilitate, măiestrie profesio
nală și o mare putere de in- 
riurire, brigadierul și-a mo- 
bilisat brigada la e confrun
tare aprigă cu stihiile eub- 
pămintene, făcînd o# balan
ța victoriei să fie de partea 
omului.

— in minerit momen
tele de eumpănă aînt 
mal frecvente dorit ori
unde, ne apune minerul 
Copandi Umil- Bînt mo
mente pînrf omul s» îm 
fruntă eu sine înșttși, 
cînd iea la iveală sen- 
Amante felurite; apar 
.curajul și teama, certi
tudinea și îndoiala... De 
unde tăria morală de a 
răpiâ ne pe poritie ? Din 
spiritul de solidaritate 
m|nieregșcă, din conști
ința că lingă umărul 
tău e umărul ortacului, 
că umărul tău poate fi 
solicitat aricind, că oa- 
m®nii au încredere în 
tine.

Qă ne ocupăm acum de 
up grup de comba

tanți pe frontul cărbunelui 
a cărui menire este să „in
tre în fge" cînd situația e 
mai critică, să facă ordine; 
șă calmeze apăsarea munte
lui, iqr tind ordinea a fost 
restabilită și avansarea con
tinuă din plin să-și pără
sească „pozițiile'1 în favoa
rea a(tora. E vorba de bri
gada minerului RUTNARU 
VICTOR, dip sectorul mari
lor frontale sectorul V.

Al treilea echivalent;
A AVEA UN TRAI 
CU ADEVĂRAT TRAINIC

Pe minerul SELVRȘTRU 
VASILE (ultima fotografie 
de jos) l-am găsit mai 
greu. Se afla în concediu și 
abia s-a întors din voiajul 
făcut cu autoturismul pro
priu prin țară în compania 
familiei. Ceea ce frapează de 
la început in personalitatea 
acestui tînăr miner e opti
mismul, vigurozitatea fizică 
și morală- Munca i-a impus 
dinamism. Pe acest miner 
'înăr, ca și pe ceilalți de o 
seamă cu el, îl repugnă le
nea, pașii letargici. Setea 
năprasnică de viață, de fru
mos, tonic permanent, aeeas- 
ta-l structurează.

Mi-am construit o 
casăi de 3 ani am mari’- 
nă, iaa- de acum mai am 
un plan, să string vreo 
„50 de mii'* pentru a-mi 
face o casă de odihnă 
la băile Felix, Doar de 
acum avem și această 
posibilitate. Mineritul îmi 
oferă apeașlă posibilitate. 
Știu că muncesc zdra
văn, dar și trăjețe din 
plin 1
Jdeea a fost continuată
* la clubul din locali

tate de un alt interlocutor, 
brigadierul ROȘITARU VA
SILE, unul din cei mai pa- 
nionațt activiști pe tărim 
obștesc și cultural din rîn
dul minerilor lupeneni. De 

Brigada are o specialitate: 
să deschidă noile frontale, 
să închidă pe cele exploa
tate. O muncă chemată să 
pună frîu stihiilor care bin- 
tuie în întregul abataj; pre
siune, emanații, pericolul 
surpărilor. O misiune minie- 
rească de mare răspundere; ' 
căti, tn caz de neexeeutare 
coreoță a închiderii vreunui 
panou, apare iminent, peri
colul cel mai mare; auto- 
aprinderea —- focul de mină. 
Un asemenea colectiv g fast 
abandonat și lăsgt în dezor
dine de fostul brigadier. A 
avut însă de cișțigat; (n 
fruntea (ui a treeut de la 
pregătiri un am vrednic — 
minerul ffuțnaru Victor- Pe 
noul brigadier l-au așteptat 
dificultăți multiple, dintre ca
re cea mai mare ; disciplini- 
earea, omogenizarea brigăzii. 
A reușit. Cum ? Prin exem
plu de conduită, de compor
tare ireproșabilă.

— A fost nevoie să 
mă ocup de mai multi 
Ortaci, dar mai ales de 
Știulge Gheorghe. Băia
tul acesta a ajuns de 
pomină, fiind înconjurat 
de o adevărată gașcă 
de profitori, de pierde- 
vară. In zi de plată îl 
așteptau, Pînă la închi
derea restaurantului 4- 
jyngeg... sub masă și fă
ră o lețcaie în buzunar. 
A doua zi —- absent, 
„bolnav", Și țot așa luni 
de-a rîndul. Acum l-am 
„corupt". Cu vorba bu
nă, sfătuindu-1, convin- 
gîndu-1. Căci zău, ș fost, 
păcat de el. L-am izo'1-* 
de „gașcă" și cp aceasta 
și Știulac a devenii alt 
om.

De aceea, după păre
rea mea, în minerit nu 
ajunge să fi bun mese
riaș, trebuie să fi și om 
între oameni, capabil șă 
scormonești nu dqar du
pă cărbune, c) șă desco
peri diamante și jp su
fletele oamenilor. Și oa
menii te ypr urma cu în
credere,

O notă telefonică ne-a 
parvenit ulterior d(n 

Lupeni: brigada Butnarii a 
deschis in timp record un 
nou abataj frontal de 80 m 
și că de 3 zile realizează o 
avansare de 3 fișii pe zi. E 
„darul" brigăzii închinat Zi
lei minerului.

8 ani e miner și tot de a- 
tunci e mereu prezent in for
mațiile cultural-artistiee.

— A fi miner azi e, 
într-adevăr, o satisfacție. 
Satisfacție ce ți-o dă 
viața împlinită- Dar a 
avea o asemenea viață 
cu adevărat, trebuie să 
ți-o aranjezi oa atare. 
In orice caz, ceea ce dă 
mulțumire adevărată, 
frumosul vieții nu poa
te fi deeît numai frumo
sul — arta, cultura. Și 
toți avem acces la ele.

Rezonanțe
Gloanțele zbirilor unei 

lumi nedrepte și iraționale 
au răpus în 6 August '29 
un tînăr de 20 de ani. Era 
un tînăr temerar care în nu
mele visurilor sale într-o 
viață mai dreaptă și lumi
noasă a sfidat lumea ne
dreaptă. Și totuși, personali
tatea lui e vie. Idealurile lui 
trăiești, au prins aripi, s-au 
amplificat ș; sînt realitate 
în viața întregii generații 
de mineri a României socia
liste I Iată semnificația cea 
mai adîncă a noțiunii de mi
ner al zilelor noastre.

Reportaj-anrhetă realizat de 
IQN DCBEK
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LA IZVORUL 
DIAMANTULUI NEGRU

O Mecanizarea răspunde „prezent" 
adîncuri

• Autorii celor 1 MO de tone
Soarele abia săltase 

pe bolta azurie cînd co
livia ne-a coborit, in 
cîțeva clipe, la orizon
tul 615. Cu fiecare pas 
ne îndepărtam de puț 
adîncindu-ne în mărun
taiele pămintnlui. îna
intam pe galeria ilumi
nată de puternice be
curi electrice.

...Din galeria pe care 
mergeam s-a bifurcat 
alta laterală- Am por
nit pe ea. L,a capă
tul ei, un suitor de 
cîțiva metri ne-a înles
nit coborîrea spre aba
tajul frontal 402 din 
blocul IV al 
III, unul din cele mai 
moderne lacuri de mun
că nu numai din secto
rul IV Jieț ci chiar de 
la mina Lonea. In aeesț 
loc de 
hărnicia minerilor 
brigada lui dfrluț Glă: 
ment,

stratului

muncă rodește 
din 

l» 
înaintăm astme 

tn abataj și aurind in 
fața noastră se deschide 
o priveliște unică in fe
lul ei. Ca-ntr-o pădure, 
unde copacul crește Un- 
gă copac, stilpi feromn- 
țici puternici, ancorați 
trainic in coasta mun
telui, împînzesa abata
jul. După ee răzbatem 
printre ei, în față ne a- 
pare stratul de cărbune 
curat. Ne aflăm la izvo
rul diamantului negru

în

de 
îl 

lor

peste 
c«ri>U- 

harnicii

pe oare cei peste 30 
mineri ai brigăzii 
smulgeau, în lupta 
aprigă cu masivul mtta-
fos. De-a lungul abata
jului un crgțer T.R. S 
blindat, de vre-o 30 de 
metri, ducea fără înce
tare cărbunele spre rol.

Astfel, vedem pe viu 
cum sînt smulse adîn- 
cnrilor mereu alte păr
ticele din cele 
1Q00 tone de 
ne pe care
mineri al brigăzii lui 
Bîrluț Clement le-au 
extras, peste prevederi
le planului, în cinstea 
silii lor.

Depășirile lunare de 
plan au permis mem
brilor brigăzi să-și 
aducă aportul la 
zuUfftele 
scrise 
trecerii 
sectorul 
de actor ing. Grozav 
loan) unde-și desfășoară 
activitatea. Randamen
tul planificat pe sec
tor a fost îndeplinii 
în prima jumătate c 
acestui an in propor
ție de 103,3 la sută, iar 
în iulie minerii sec
torului IV au extras 
zilnic cu 0,130 tone 
de cărbune pe cap de 
salariat mai mult decît 
aveau planificat. Depă
șirile obținute de ml-

frumoase 
pe panul 

socialiste 
IV Jieț

nerl au adus sectorului 
economii de 3,46 lei/to- 
n» de cărbune pe post 
numai în primul semes
tru.

Acum, in sectorul IV 
de la Jieț siht 3 abata
je frontale. Fiecare din
tre ețe are mineri des
toinici, prioepuți, stă- 
pini pe meseria aleasă. 
Majoritatea frontaliști-

lor au lucrat inițial in 
abatajul 402. Acolo s-au 
format minerii Răbulea 
Nicolae, Midea foan ill, 
Bogdan loan șef de 
schimb in frontalul 402, 
Tot acolo au învățat 
tainele meseriei și Gro- 
zavu Vasile, actualul șei 
de brigadă al frontalu
lui de Iff abatajul 502, 
Manolache Vasile, Hiii-

Alexandru și Oltea- 
Vașile de la același 
de muncă.

•Urmare din pag 1)
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Aspect din abatajul minerului Bîrluț Clement

Astăzi. In anul calei de-a BO-a 
aniversări a Republicii. Valea Jiu
lui prezintă imaginea unui pros
per și înfloritor colț al României 
socialista, Noile construcții co dau 
prospețime și frumusețe întregu
lui nostru bazin carbonifer, pei
sajul industrial îmbogățit prin des
chiderea de noi mine, prin moder
nizarea celor vechi, importantele 
realizări înregistrate în anii noș
tri pe țărîmțil învățămîntului, cul
turii, sănătății, aprovizionării și 
deservirii populației alcătuiesc lao
laltă imaginea vieții noi pe care so
cialismul a adus-o minerilor, Con- 
tjnu|nd prin muncă dîrză luminoa
sele tradiții ale înaintașilor lor. mi
nerii Văii Jiului au muncit și 

• muncesc cu hotărîre pentru făuri
răți vipjii noi.

Folosind cu pricepere tehnica 
modernă care ușurează și sporeș
te rodnicia muncii în subteran, or- 
ganizînd procesul de producție pe 
baze științifice minerii din Lupeni,

Uricani, Petriia, Lnnea. Vulcan. A- 
ntnoasa, din noii» exploatări mi
niera Dllja și Faroșeni, dau patriei 
însemnate cantitâli de cărbune 
peste plan, înfăptuind cu cinste 
sarcinile dg mare rgspunderp pe 
care planul elncinal la buh* în fa
la industrei carbonifere. Minerii 
Văii Jiului, alături de tovarășii lor 
din celelalte bazine miniere 
patriei. își reafirmă voința 
munci cu abnegație pentru 
tulrea obiectivului stabilit 
dhectivele Congresului al
al P.C.R. privind realizarea 
1970 a unui volum de £0—22 mili
oane tone cărbune.

Animați de un patriotism fier
binte. hotărițt să contribuie pu în
treaga lor capacitate șl putere de 
muncă la înflorirea patriei socia
liste, minerii Văii Jiului ișl expri
mă cp prilejul sărbătoririi zilei Iof 
vgjnțg fermă de a munci ph abne
gație nentrn ridicarea României 
socialiste pe noi culmi ale progre
sului și civilizației.

ale 
de a 
înîăp- 

prin
IXUea 

în

A fost deschisă
prima filă a muzeului

tUrmare din pag. li

Alexandru Vlahuță. 
cjtat se află la loc de frunte, 
la intrarea în muzeu, avizînd 
pe vizitator asupra a ceea 

avea de văzut.

bu- 
de- 
ale 
ex

Prezent și viitor de un puternic dinamism
(Urmare din pag. 1)

rezultate 
noastră pe 
in ©regent, 
efectiv ca

minelor cu mașini și aparate mo
derne, în aplicarea unor metode 
de exploatare îmbunătățite, ală
turi de munca mai bine organiza
tă fa minerilor, au creat condiții 
pentru obținerea unor 
pozitive în activitatea 
semestrul I al anului, 
cu aproximativ același
în semestrul I al anului trecut, se 
obține o producție zilnică mai ma
re cp 14Q0 tone, In luna iunie 
consumul specific de muncă a scă
zut cu 90 de posturi pe o mie de 
tone față de luna ianuarie. Planul 
de producție a fost depășit cu pes
te 27 000 tone cărbune. In luna iu
nie s-a atins o productivitate a 
muncii pe combinat de 1,458 tone 
pe post, cu 5,6 la sută mai mare 
decît prevederile planului. La mina 
Urieani productivitatea 
exploatare s-a ridicat 
lună la 1.910 tone pe 
rezultate bune au fost 
în realizarea planului tehnic. Pla-ț 
nul prevăzut pentru producția ex- I 
trasă eu susținere metalică a fost | 
depășit pe semestrul I eu 5)5,7 la 
sută, iar la mecanizarea tăierii în 
abataje cu 53,4 1» sută; s-au ob
ținut unele rezultate pozitive pe . 
linia intensificării producției In 1 
semestrul I al acestui an un aba- I 
taj cu front lung p» înclinare din 
sțratele subțiri dă o producție zii- 1 
nică cu 26 la sută rnai mare decît | 
în aceeași perioadă a anului tre
cut, Sini rezultate ce-și găsesc re- I 
flectarea și în reducerea prețului de | 
cost. Pe tona brută extrasă s-a rea- ' 
lizat ne combinat o economie de | 
1,11 lei. Beneficiile planificate au I 
fost depășite cu aproape 4 milioane " 
lei.

Aceste rezultate au fost < 
te în condițiile cînd apliearea mă
surilor stabilite în acțiunea de or
ganizare științifică a producției și 
a muncii este doar la început. 
Prin continuarea acțiunii de per
fecționare a organizării producției 
șj a muncii, prin realizare» măsu
rilor reeșite din studiile întocmite. I 
rezultatei» obținut» pot fi mult îm-1 
bunătățile.

In aprecierea stadiului ce a fost 
atins în dezvoltarea și mod«rni&»>

muncii pe 
!n aceeași 

port, Unde 
obținut* si

I

găsesc re- I 
prețului de | 

iciS
economie de t 

planificate au I 
ina 4 milioane "

obținu- I 
mă- •

I
I

!

rea minelor șl a rezultatelor obți
nute, «st» necesar însă să ținem 
mma de «urina trișată de parti
dul npstru privind ridicarea efi» 
ciențpi economice a activității de 
producție și necesitatea de a atinge 
indicatorii realizați în țările cu 
industrie dezvoltată. Pe această 
linie vom acorda toată atenția con
tinuării acțiunii da mecanizare 
complexă în ritm susținut a proce
sului de producție. O dată 
cu mecanizarea complexă a în- 
țregMlui proces de producție vom 
trece la introducerea elementelor 
de automatizare a diferitelor ope
rațiuni în subteran.

Mecanizarea complexă și auto
matizarea procesului de extracție 
a cărbunelui va duce la ușurarea 
muncii minerului, la creșterea sub
stanțială a producției abatajelor. 
Tot mai mult producția va fi con
diționată de funcționarea mașini
lor. In aceste condiții dezvoltarea 
șl modernizarea minelor cere în

primul rînd ridicarea calificării tu
turor acelora care proiectează, or
ganizează Și realizează producția, 
îmi exprim convingerea că, prjn- 
tr-un efort colectiv, minerii Văii 
Jiului, muncitori, ingineri și teh
nicieni vor realiza cu succes sar
cinile trasate de partid, încadrin- 
du-se în efortul general al între
gului nostru popor de ridicare a 
țării noastre pe o nouă treaptă a 
civilizației și bunei stări,

De Ziua minerului, felicit din 
toată inima pe bravii noștri mi
neri. colectivele exploatărilor, a 
preparațiilor și a celorlalte unități 
aparținînd combinatului pentru re
zultatele obținute și le urez noi 
succese în traducerea în viată a 
sarcinilor trasate de partjd prjvind 
creșterea producției, a productivi
tății muncii și ridicarea eficienței 
economice a activității noastre. 
Urez multă sănătate si fericire mi
nerilor, inginerilor, tehnicienilor 
și familiilor lor 1

pădurile și apa ca în trecătoa
re» aceasta spre Petroșani ■ așa 
dezerjp minunata Vale a Jiului în 
monumentala sa lucrare „România 
pitorească'* 
Acest 
chiar 
parcă 
ce va

Valea Jiului — o mică depre
siune jntramontană, pitorească, cu 
caractere prpprji, cu un peisaj na
tural de o rară frumusețe, cu cea 
maj mare densitate a populației, 
CU cel mai ridicat procent de ur
banizare, un adevărat complex de 
orașe apropiate unul de altul, cu 
multiple funcțiuni industriale și 
strînse legături de producție, cea 
mai de seamă bază carboniferă a 
țărij — a impus organizarea, mu- 
zejului cu conținut și profil minie- 
resc. Precedat de cîțfya ani de cer
cetare, de colectare a exponatelor, 
de fructuoase căutări g unor mij
loace muzeografice, „Muzeul mine
ritului", singurul muzeu la ora ac- 
tualg din țară cu profil minier, a 
cărui primă filă a fost deschisă vi
neri după-amiază. oglindește evo
luția tehnicii miniere din Valea 
Jiului începînd cp a doua jumăta
te a secolului al XiX-leg pînă as
tăzi, precum Șl momente din lup
ta revoluționară a maselor de mun
citori minieri împotriva asupririi 
sociale și naționale,

Expresie concludentă a grijii 
partidului și statului nostru pen
tru rpspîndirea științei și culturii, 
pentru păstrarea, ocrotirea și valo
rificarea vestigiilor trecutului nos
tru istoric, „Muzeul mineritului" 
cuprinde un bogat patrimoniu de 
obiecte și documente care oglin
desc frumusețea și bogăția Văii

Jiului, trecutul glorios de luptă a 
muncitorilor minieri, forța de crea
ție, ingeniozitatea și talentul oa
menilor muncii, care prin lupta lor 
curajoasă pentiu afirmarea dreptu
lui la muncă și la o viață mai 
nă s-a manifestat ca unul din 
tașamentele cele mai combative 
clasei muncitoare împotriva
ploatării și asupririi capitaliste.

Muzeul cuprinde cea. 700 de do
cumente în original, fotocopii și 
microfilme privind lupta revoluțio
nară a maselor muncitoare din 
Valea Jiului, documente depistate 
în arhivele statului din Petroșani, 
Cluj, Sibiu. Deva și București sau 
documente de arhivă aparținjnd 
diferitelor persoane din Vălea Jiu
lui și din alțe regiuni ale țării. A- 
lături de acestea, de-a lungul ce
lor șapte săli ale muzeului șjnt ex
puse o serie de eșantioane și unel
te de munca, încppînd de la țiu. 
fistău, badîncft pentru cărat apa 
potabilă în mină, trocul pențru 
transportul 
modernele 
reșți c are 
tehnicitate 
Jiului, Găsim, de 
se în muzeu diferite hărți, planșe, 
grafice și machete care pun față în 
față tehnica minieră de ieri și de 
azi, condițiile de muncă și de via
ță ale minerilor

Nota modernă de expunere a 
pieselor muzeistice, aspectul inte
rior deosebit de atrăgător face ca 
înțelegerea documentelor, a expo
natelor să se realizeze cu multă 
ușurință invjtînd la o vizionare a- 
mănunțiță și profundă.

Instituție de înaltă ținută cultu- 
ral-științifică si educativă, „Muzeul 
mineritului11 din Petroșani se îns
crie cu cinste în patrimoniul cul
tural al Văii Jiului.

cărbunelui și pînă la 
unelte 
atestă 
de azi,

și mașini mine- 
gradul înalt de 
din minele Văii 
asemenea, expu-

In fiecare an cetatea științei teh
nice din Petroșani — Institutul de 
mine — dă industriei carbonifere 
din tară sute de ingineri minieri, 
topografi, preparatori, electromeca
nici. înarmați cu bogate cunoștințe, 
proaspeții absolvenți se încadrează 
în marele detașament de comba
tanți pe frontul cărbunelui și îm
preună concură la sporirea produc
ției, la perfectionarea metodelor 
de lucru, la ușurarea muncii oame
nilor, la afirmarea mineritului ro
mânesc peste hotare.

Anul acesta au părăsit băncile 
Institutului de mine din Petroșani, 
cu destinația producție, peste 300 
de cadra inginerești, care au fost 
repartizate la aproape toate ex
ploatările miniere din țară, Pro
ducția i-a primit pe poarta ei mare 
cu încredere în capacitatea și ela
nul lor tineresc.

Pentru reportajul de față airi 
glas din galeria de porirete ale ti
nerilor ingineri din acest an care 
activează în abatajele Văii Jiului, 
doar două ; am ales doar doi din
tre proaspeții ingineri minieri care 
sărbătoresc azi pentru prima dată 
„Ziua minerului'* în calitatea a- 
mintită.

I-wn întîlnit pe inteloeutorii mei 
14 E.M Petrila. Pe inginerul Edel-

ștein Avram la sectorul IJ, iar pe 
ing. Cruceru loan la sectorul I. Dis
cuția cu ei s-a înfiripat repede. In 
ochi Ie lumina parcă bucuria unui 
lucru împlinit, mulțumirea că fac 
parte din brava armată miniereas- 
< â a țării, care scoate la lumină o

va fi departe timpul cînd se va 
vorbi despre el eg despre un ingi
ner de nădejde al Petrilei.

Despre inginerul Cruceru loan, 
conducerea sectorului are de pe 
acum cuvinte de apreciere. Duoă 
foarte puțin timp de la venirea sa

am învățat mult, dar și că mai am 
de învățat foarte mult de Ia oame
nii cu care vin zilnic în contact și 
pe care-i apreciez pentru hărnicia 
lor. Facultatea ne-a dat jaloane si
gure, prețioase, pentru orientarea 
și încadrarea in producție. Dar 
devărata meserie se învață aici, 
frontul muncii, venind zi de zi 
contact cu fluxul tehnologic,
metodele de lucru, cu problemele 
din abataje.

Discuția cu cei doi tineri repre
zentanți ai mineritului pețrjlean a 
fost plăcută, interesantă. Vorbeau 
cu atîta patos, cu atîta convinegere 
dgspre munca în abataje, despre 
îmbinarea teoriei din facultate cu 
practica din producție de credeai 
eă-s înrudiți 
mulți 
dește 
Să cu 
rința
și mai ușoară munca minerilor, do
vedește că au pășit în producție 
pe poarta principală,

Alături de cei doi, în acest an au 
pășit pe poarta principală a mine
ritului 
gineri. 
Iul" de 
și ?iua

a- 
pe 
în 
cu

PE POARTA PRINCIPALĂ
A PRODUCȚIEI

parte din pimea industriei țarii.
Discutam cu inginerul Edelștein 

și în minte îmi revenea figura ti
midă a elevului de aeum 14 ani de 
la Școala medie de energie elec
trică din Timișoara. De atunci dru
mul lui a fost ascendent. A făcut 
liceul, a lucrat în producție la Pa- 
roșeni și Petroșani, și în toamna 
lui 1961 a intrat la I.M.P. In cata
loagele institutului figurează prin
tre studenții fruntași. Examenul de 
stat l-a promovat, de asemenea, cu 
notă bună. In producție a pășit 
tot pe poarta principală. Poate nu

ig Petiția oamenii au început să-1 
cunoască și sy-l asculte. Acest 
bărbat brunet, bine legat a reușit 
să-și apropie oamenii, să-i înțelea
gă și să fie înțeles de ei, le dă o 
îndrumare, se sfătuiește cu ei, iau 
împreună măsurile eele mai efi
ciente pentru bunul mers al pro
ducției de cărbune,

— A fost frumoasă studenția — 
spunea tînărul inginer Cruceru — 
dar mă simt foarte bine aici, în 
producție, alături de minieri Deși 
am puțin timp de cînd lucrez în 
noua nwa prâfeei* pot spune că

cu subteranul de 
ani de zile. Aceasta dove- 

pasiune pentru profesia alea- 
5 ani în urmă, dovedește do
lor de a face mai productivă

Văii Jiului și alți tineri in- 
Pentru toți „Ziua mineru- 
azi vp fi pentru prima dat'1 
lor.

D. G'.EONEA
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Conferința latino-amerîcană 
de solidaritate

HAVANA 5 — Corespondentul 
Agerpres, Victor Stamate, trasmi- 
te: După încheierea ședințelor 
plenare, Conferința latino-america- 
nă de solidaritate și-a continuat 
dezbaterile în cele patru comisii 
de^Jucru. In comisia nr. 1 sînt dis
cutate „experiențele formelor dis
tincte de luptă revoluționară și 
insurecție armată în procesul de e- 
liberare națională în America La
tină, în cea de-a doua comisie este 
discutat raportul cu privire la di
feritele forme ale intervenției po- 
litico-militare și penetrației econo-

mice și ideologice a imperialismu
lui îh America Latină, precum și 
cu privire la politica represivă îm
potriva mișcărilor de eliberare ; 
comisia nr 3 se ocupă de proble
mele solidarității popoarelor lati- 
no-americane cu lupta de eliberare 
națională și discută diferitele for
me de manifestare a solidarității 
antiimperialiste; cea de-a patra 
comisie este însărcinată să discute 
și să elaboreze statutul Organiza
ției latino-americane de solidarita- 
b. (O.L.A.S.).

Guvernul Peruvian a autorizat 
reluarea relațiilor 
cu țările socialiste

LIMA 5 (Agerpres). — Guvernul 
Peruvian — anunță agenția United 
Press International — a anulat res
tricțiile impuse în 1953 în comerțul 
cu țările socialiste și a autorizat 
reluarea relațiilor comerciale cu a- 
ceste țări „în interesul dezvoltării 
economiei naționale, extinderii și 
diversificării exporturilor peruvie- 
ne“.

Lucrările reuniunii 
miniștrilor de externe arabi

In Grecia continuă epurările
ATENA 5 (Agerpres). — Potri

vit agenției France Presse, Xenop
hon Zolotas, guvernatorul Băncii 
Naționale a Greciei, și Jean Pes- 
matzglu, prim-subguvernator al a- 
cesteia, și-au prezentat sîmbătă 
dimineața demisia președintelui 
Consiliului de Miniștri, Constan
tin Kollias, care le-a acceptat-o. 
Amintind că încă în urmă cu două 
•luni el și-a mai prezentat demi
sia dar i-a fost respinsă, Pesmat- 
zoglu a arătat că „între el și gu
vern există un dezacord".

Pe de altă parte, se anunță că

guvernul grec continuă epurările 
în sînul aparatului de stat. La 5 
august, presa greacă a anunțat tre
cerea „la dispoziția ministerului", 
pentru o perioadă de șase luni, a 
55 de funcționari ai organelor fis
cale și ai Ministerului de Finan
țe. Se subliniază că practic aceas
tă măsură înseamnă înlăturarea 
persoanelor respective din postu
rile pe care le dețineau.

„Marș pentru pace" 
în S.U.A.

NEW YORK 5 (Agerpres). — Co
mitetul pentru acțiuni neviolente 
din New York a inițiat un „marș 
pentru pace" spre Montreal (Cana
da), orașul care găzduiește Expo
ziția universală ,,Expo-67“ Partici- 
panții la marș se declară pentru 
dezvoltarea cooperării între state 
și lichidarea armelor nucleare Ei 
urmează să sosească la Montreal 
astăzi 6 august, cjnd în cadrul ex
poziției sînt organizate zilele tine
retului și Hiroșimei. Potrivit agen
ției France Presse, pe străzile prin
cipale din Montreal vor avea loc cu 
acest prilej mari manifestații pen
tru pace.

KHARTUM 5 (Agerpres). — In 
cursul reuniunii de vineri, partici- 
panții la conferința miniștrilor de 
externe arabi, ale cărei lucrări se 
desfășoară la Khartum, au exami
nat ultimele probleme ale ordinei 
de zi. După cum a anunțat vineri 
seara Mohamed Ahmed Mahgoub, 
primul ministru al Sudanului, cea 
mai mare parte a dezbaterilor a 
fost consacrată problemei petrolu
lui, adică dacă să se reia livrările 
de petrol către țările occidentale 
sau să se mențină boicotul.

Premierul sudanez a menționat 
că reprezentanții tuturor țărilor 
arabe au căzut de acord asupra 
convocării unei reuniuni la nivel 
înalt a țărilor membre ale Ligii 
arabe.

KHARTUM 5 (Agerpres) — De
legația saudită la conferință miniș
trilor de externe arabi l-a infor
mat sîmbătă pe premierul sudanez 
Mohamed Ahmed Mahgoub că • re
gele Arabiei Saudite, Feisal, a ac
ceptat propunerea făcută de R.A.U. 
la această conferință în legătură 
cu repunerea în vigoare a acordu
lui de la Djeddah, din 1965, cu 
privire Ia reglementarea situației 
din Yemen Totodată, precizează 
agenția France Presse, citind pre
sa egipteană, regele saudit a accep- f 
tat crearea unei comisii alcătuite • 
din patru țări (Algeria. Tunisia, 
Kuweit și Sudan), care să suprave
gheze aplicarea acordului.

O hotărîre a C.C. al P.C.U.S.
și a Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

NIGERIA

Puternic incendiu 
la Anvers

BRUXELLES 5 ( Agerpres j. 
Un puternic incendiu a izbuc
nit vineri după-amiază la U- 
zinâ de produse . chimice 
„Bayer" din Anvers. Patru 
persoane sînt considerate dis
părute, iar 33 grav rănite. In
cendiul, provocat de o explo
zie ale cărei cauze nu au pu
tut fi determinate, a cuprins 
întîi mai multe rezervoare 
conținind produse chimice li
chide, extinzîndu-se apoi la 
corpul central al uzinei, unde 
se afla depozitat produsul fi
nit caprolactam, substanță din 
care se obțin diverse mate
riale plastice. Coloanele de 
flăcări de peste 100 metri înăl
țime puteau fi observate de 
la mare distanță. Pentru stin
gerea incendiului au fost mo
bilizate toate echipele de pom
pieri din Anvers, precum și 
unități din localitățile înve
cinate.

Conflictul militar pare 
sa treacă pe locul al doilea

MOSCOVA 5 (Agerpres). — 
C.C. al P.C.U.S. și Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. au adoptat o 
hotărîre privind asigurarea unor 
ritmuri înalte de dezvoltare a me
talurgiei feroase în conformitate 
cu directivele trasate în acest do
meniu de Congresul al 23-lea al 
partidului. In hotărîre este făcu
tă o trecere în revistă a succese
lor înregistrate de această ramu
ră a industriei sovietice. Cu toate

acestea, subliniază hotărirea, ne
cesitățile economiei 
domeniul metalelor

naționale în 
feroase nu

sînt satisfăcute pe deplin, ceea 
ce impune accelerarea dezvoltării 
acestei ramuri, intensificaret/rit- 
mului construcțiilor capitale, ridi
carea nivelului tehnic al între
prinderilor. Hotărîrea preconizea
ză, de asemenea, măsuri în vede
rea asigurării întreprinderilor și 
șantierelor cu cadre calificate.

LAGOS 5 (Agerpres). — După 
30 de zile de la declanșarea sa, 
conflictul militar dintre guvernul 
federal ăl Nigeriei și conducerea 
regiunii estice, proclamată stat in
dependent, pare să treacă pe pla
nul al doilea, cedînd locul unei 
dispute politico-diplomatice. Pro
blema vitală atît pentru guvernul 
federal cît și pentru cel al regiunii 
secesioniste o reprezintă obținerea 
celor 7 milioane de lire sterline, 
reprezentînd redevențele pe care 
compania britanică Shell British 
Petroleum le datorează pentru pe
trolul extras în luna iulie La a- 
dăpostul unor măsuri de mînă for
te, cum au fost confiscarea instala
țiilor petroliere ale companiei și 
sechestrarea directorului filialei 
pentru Nigeria, guvernatorul regiu
nii estice, Odumegwu Ojukwu a 
declarat : „Pentru noi chestiunea 
redevențelor este închisă". Nu se 
știe însă, menționează în legătură 
cu aceasta agențiile de presă, în 
ce măsură poate fi justificat acest

Rezervele de aur ale S.UA. au scăzut cu încă 
50 miPoane de dolari

optimism^ In prezent, la Enugu se 
desfășoară tratative între conducă
torii regiunii estice și Frank Mc- 
fadzean, directorul general al com
paniei britanice, care a sosit în 
Biafra după negocieri similare a- 
vute cu guvernul federal nigerian. 
In orice caz, apreciază observatorii 
de presă, este puțin probabil ca 
prin aceste măsuri de ultimă oră 
Ojukwu să poată obține redeven
țele într-un moment în pare com
pania pare tentată să rămînă în 
exnectativă pînă la sfîrșitul ostili
tăților, pentru a putea cunoaște pe 
eventualul învingător Aceasta, cu 
atît mai mult cu cît și guvernul fe
deral deține un atu puternic : deo
camdată, portul Bonny, punctul 
terminus al instalațiilor petroliere, 
este ocupat de trupele federale, în- 
cît orice reluare a transportului 
petrolier este practic imposibilă.

Pe plan militar, menționează a- 
gențlile de presă, evoluția situa
ției nu a înregistrat progrese deo
sebite. Luptele dintre trupele fe
derale și cel biafreze continuă, cu 
rezultate incerte de o parte și de 
cealaltă.

Accidente în minele japoneze
TOKIO 5 (Ageipres). — La una 

din minele companiei japoneze 
„Sumitomo" din Insula Hokkaido 
s-a produs un accident, ca urmare 
a prăbușirii straturilor de minereu. 
După cum anunță ziarul „Yomiu- 
ri“, doi mineri au murit.

Comentînd faptul că în ultima 
vreme au Ioc numeroase aseme- „ 
nea accidente în minele japoneze, 
ziarul menționează că potrivit sta
tisticilor oficiale, din 1960 pînă în 
prezent numărul accidentelor din 
mine a crescut cu aproximativ 40.

DEMISIA GUVERNULUI DIN PERU 
A FOST REFUZATA

LIMA 5 (Agerpres). — Președin
tele Statului Peru, Fernando Be- 
launde Terry, a refuzat vineri de
misia guvernului ce i-a fost prezen
tată la 26 iulie de primul ministru 
Danie! Becerra. Componența gu
vernului rămîne neschimbată cu

excepția ministrului de interne care, 
pus în minoritate în Congres, a fost 
înlocuit cu ministrul marinei, con
traamiralul Luis Ponce Arenas. In 
funcția de ministru al marinei a 
fost numit viceamiralul Raul Delga
do Espantoso.

NEW YORK 5 (Agerpres). — Re
zervele de aur ale S.U.A. au scă
zut cu 50 milioane de dolari în 
cursul săptămînii care s-a încheiat 
la 2 august, se arată într-un raport 
din publicația săptămînală a Băncii

federali de rezerve din New York. 
Ca urmare a acestei scăderi, stocul 
american de metal prețios nu aco
peră decît 31,2 la sută din moneda 
în circulație.

Medicamente pentru

Interesantele revelații 
ale președintelui Mobutu
PARIS 5 (Agerpres). — Preșe

dintele Mobutu a acordat un inter
viu revistei „Jeune Afrique" în 
care se referă, între altele, la vi
itoarea reuniune O.U.A de la 
Kinshasa, la relațiile congo-bel- 
giene și lâ acțiunile mercenarilor 
de la Kisangani.

In legătură cu problema merce
narilor, menționează agenția Fran
ce Presse, președintele congolez a 
făcut o serie de revelații intere
sante. „La 5 iunie, a spus el, unul 
din principalele căpetenii ale mer
cenarilor, Bob Denard, crezînd că 
va înșela vigilența autorităților

congoleze, a plecat la Madrid pen
tru a conferi cu Chombe. El a fost 
însă urmărit, iar la înapoiere la 
Kinshasa a fost reținut. Acesta a 
încercat să nege totul". înaltul co- 
mondament al armatei naționale 
congoleze, întrunit de urgență, a 
luat hotărîrea de a se pune ime
diat capăt prezenței mercenarilor 
în Congo.

Mobutu a subliniat că anihilarea 
mercenarilor, mai ales a celor din 
zona Punia, este aproape încheiată. 
„Nici o palmă din teritoriul națio
nal nu va rămîne sub cizma aces- ' 
tor gangsteri" a conchis președin
tele congolez.

2 145 avioane americane
HANOI 5 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția V.N.A., între 
31 iulie și 4 august forțele militare 
ale R.D. Vietnam au doborît deasu
pra diferitelor regiuni ale țării 9

doborîie în R. D. Vietnam
avioane ale aviației de război a 
S.U.A. In acest fel, numărul total 
al avioanelor americane doborfte în 
R.D. Vietnam se ridică la 2 145.

Vietnam
PARIS 5 — Corespondentul Agerpres, Georges Dascal, transmite : 

Uniunea femeilor franceze a expediat un nou stoc de 255 kg medi-. 
camente în Vietnam, strînse în întreaga Franță de comitetele 
și regionale ale organizației. Totalul medicamentelor colectate 
mise in Vietnam de Uniunea Femeilor Franceze, îneepînd din 
iunie se ridică la peste 500 kg.

MOTOR DIESEL FARA ZGOMOT

locale 
și tri- 

luna

Firma vest-germană „Motoren- 
fabrik Hatz" a realizat un motor 
Diesel monocilindric, în patru 
timpi, cu gabarit redus. Puterea

motorului este de 1,5—3,5 cp, iar 
greutatea de 33 kg. Motorul func
ționează fără zgomot

GANGSTERI SURDOMUp
Poliția din Osaka a arestat patru 

membri ai unei bande de gangsteri 
surdomuți. In urma cercetărilor s-a 
stabilit că banda respectivă ataca 
numai surdomuții. Chiar și atunci' 
cînd atacurile se comiteau în locuri 
aglomerate, 
nu-și putea

■ este vorba, 
efectuau cu 
ție".

Noul ministru al forțelor navale americane
Paul Ignatius, asistent al minis

trului apărării, a fost numit de 
președintele Johnson ministru al 
forțelor navale americane. Ignatius

lumea înconjurătoare 
da seama despre ce 

întrucît „operațiile" se 
cea mai mare „discre-

î • ■ VI

dePrintre instrucțiunile primite 
polițiștii din Suedia care dirijează 
circulația, se află și următoarea in
dicație a comandantului poliției 
din Stockholm : „Automobilistul 
care nu depășește niciodată viteza, 
frînează cu regularitate Ia intersec
ții și respectă, cu strictețe toate re
gulile .de circulație, este suspect. In 
majoritatea cazurilor este vorba de 
un conducător auto care nu are 
permis de circulație".

urmează în acest post lui John Mc
Naughton, care a încetat din viață 
într-un accident de avion.

Victimele cutremurului de la Caracas
Intr-un comunicat oficial se arată că, în urma degajării unor 

ruine provocate de violentul cutremur de pămînt de săptămîna tre
cută la Caracas, au fost descoperite 262 de cadavre. Comunicatul adau
gă că cel puțin alte 34 de persoane sînt date dispărute. Numeroase 
victime ale acestui cutremur ar putea să Se afle sub ruinele clădirilor 
distruse de pe litoralul venezuelean.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA i Petroșani sir. Republicii ur. 44, TeL 1662, 269 (G.G.VJ.) Tiparuli LPJL Subunitatea Petroșan'

S.UA

