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Valea Jiului își sărbătorește Centenarul — 100 
de ani de existență 1 Se împlinește un secol 
de cînd in depresiunea așezată la obîrșiile Jiului 
a început exploatarea industrială a cărbunelui, 
de cînd galeriile și puțurile de extracție pătrund 
tot mai mult în adincuri, spre bogăția straturi
lor de cărbune. Valea Jiului devenind un puter
nic centru minier. După un secol, un secol de 
muncă dîrză și luptă hotărîtă pentru o viață 
demnă, luminoasă a populației acestor locuri, 
Valea Jiului este cel mai mare bazin carbonifer 
al țării, principalul furnizor de cărbune ener
getic și cocsificabil al industriei noastre socia
liste.

Noi, cei care trăim și muncim în această vale 
a cărbunelui, vedem in sărbătorirea Centena
rului mineritului industrial o vie mărturie a pre
țuirii pe care partidul și statul nostru socialist 
o acordă trecutului de luptă al minerilor împo
triva exploatării capitaliste, pentru libertate și 
IHagres, o înaltă apreciere acordată muncii lor 
dirze prin care smulg bogățiile adincurilor și le 
pun în slujba înfloririi patriei.

Constatăm cu mare bucurie că din acest secol 
de existență a industriei miniere în bazinul Pe
troșani, ultimii 24 de ani sînt cei mai rodnici, 
cei mai fructuoși. Sînt anii marilor înnoiri, ai 
marilor întemeieri. în care Valea Jiului și-a 
schimbat fundamental înfățișarea.

Dezvoltarea minelor, cu marile transformări 
din adincuri. a fost însoțită de schimbări fun
damentale în peisajul social-cultural al Văii 
Jiului. Alături de marile obiective industriale, 
pe harta municipiului nostru au apărut orașe și 
cartiere noi, edificii pentru învățămînt, cultură 
și artă, pentru ocrotirea sănătății, pentru odihnă 
și sport care au transformat vechile așezări mi
niere, triste și cenușii, în orașe moderne, demne 
de munca și viața nouă a minerilor.

In Valea Jiului, unde înainte de război predo
mina analfabetismul, a cunoscut în anii puterii 
populare o dezvoltare îără precedent învățămîn- 
tul de cultură generală și cel superior. Cores
punzător unui trai civilizat, modern, s-a dezvol
tat o puternică bază culturală. Minerii și fami
liile lor au la dispoziție un teatru de stat, o mo
dernă casă de cultură, cluburi, cinematografe 
și un mare număr de biblioteci. In ceea ce pri
vește dezvoltarea rețelei de ocrotire a sănătății, 
aproape că nu avem termene de comparație. 
Termen de comparație nu avem nici pentru creș
terea nivelului de trai. De la o viață mizeră, 
plină de griji și nevoi, a nesiguranței zilei de 
mîine minerii noștri s-au ridicat la un nivel de 
trai demn de perioada de 
ritale a României de azi.

Iată, în mod cît se poate 
contemporan al Văii Jiului
exploatare industrială a cărbunelui, după 24 de 
ani de construcție socialistă. Marile transfor
mări înnoitoare din adîncurile și de pe supra
fața Văii Jiului au sporit an de an entuziasmul 
in muncă al colectivelor exploatărilor miniere. 
Răspunzînd grijii ce le-o poartă partidul și sta
tul nostru socialist, minerii Văii Jiului au mun
cit și muncesc cu entuziasm pentru creșterea 
continuă a producției de cărbune, pentru înfăp
tuirea mărețelor sarcini puse de partid în fața 
industriei carbonifere. Minerii, și alături de ei 
cnergelicienii, constructorii, filatorii, muncitorii 
forestieri, toți oamenii muncii din Valea Jiului, 
întîmpină Centenarul cărbunelui cu succese deo
sebite. Aceste succese sînt o expresie a mulțu
mirii profunde, a recunoștinței noastre fierbinți 
față de conducerea partidului și statului pentru 
lot ceea ce reprezintă astăzi Valea Jiului, pen
tru mărețele întemeieri ce au avut loc și au loc 
în acest important bazin carbonifer.

Sărbătorirea Centenarului constituie pentru 
muncitorii, inginerii și tehnicienii minieri, pen
tru toți cei care muncim în acest mare bazin 
carbonifer al țării, un prilej de reafirmare a 
hotăririi de a ne consacra toate eforturile, in- 
teaga noastră capacitate valorificării marilor bo
gății ale adincurilor Văii Jiului în interesul dez
voltării continue a României socialiste.

Fragment din scenariul spectacolului festiv din 11 august 1968, de Al. ANDRIȚOIU

azi de luptă ne-ntreruptă 
vălul negru de pe frunte ! 
sună alt ecou de luptă, 

larg de fericiri prin munte,
drag, partid adevărat, 
Comunist e măreția.

J 
patrie ce ne-a legat

î

E-un secol
Să scoatem
Prin munte 
E chiot 
Partidul 
Partidul 
Avem o
Cu jurămînt
Se cheamă România.
Prin munții care-n zare se deschid 
Și prin cîmpia patriei mănoasă, 
Există un asemenea partid
Care ne face viata mai frumoasă !

E pulsul Inimii mereu avidul. 
Prin tot ce sint și cuget și exist 
Eu îmi urmez și îmi slăvesc partidul. 
Partidul nostru Comunist I Partidul! 
Mineri al mei, toți zdraveni și toți buni 
Mineri frumoși și dragi ca primăvara, 
Dati patriei mii tone de cărbuni, 
Căci tot în voi nădejdea-și pune tara, 
istoria se reazămă pe voi.
Avem eroi. Și încă ce eroi 1

Există un asemenea partid
Care ne face viata mai frumoasă!
Stati și-ascultați cum pulsul noii vremi 
Tresare cu-ncîntare către soare.
Sint în vecini Bumbeștii-Livezeni
Cu floarea tinereții voluntare 1
Hei rup! Cu floarea tării cea mai floare 1 
Copii ai mei, în cinstea noii ere,
Pe șantiere toii! Pe șantiere 1

Au trecut 100 de ani de cînd pe 
aceste meleaguri a început extracția 
industrială a cărbunelui. Cu aproape 
trei decenii mai devreme, în anul 
1840, se execută lucrări de explora
re a ivirilor de strate de cărbune pe 
cursul rîurilor. Micii antreprenori 
încep extracția cărbunelui din aflo- 
rimente și îl vînd meșteșugarilor 
din localitate sau din regiunile în
vecinate. Atrase de bogăția mare 
de rezerve ale bazinului, grupuri 
capitaliste se organizează în socie
tăți, achiziționează perimetre mi
niere, execută lucrări de explorare 
și apoi lucrări de exploatare a ză- 
cămîntului. In anul 1867, Ia Petrila 
și Petroșani est, încep primele lu
crări subterane. In anul 1868 Socie
tatea brașoveană de mine 
toare extrage 853 tone 
lucrînd cu 65 muncitori.

In anul 1870 se dă în
calea ferată Simeria — Petroșani. 
Realizarea acestei importante artere 
de transport a dat un puternic im
puls dezvoltării producției de căr
bune. Favorizată de cerința mare 
de combustibil? în acea perioadă de 
dezvoltare a industriei capitaliste, 
producția de , cărbupe cr.este...în ritm 
accentuat. In anul 1891 se extrag 
deja 120 mii tone cărbune, Iar în 
1900, anul pragului dintre două se
cole, se ajunge la peste 880 000 
tone pe bazin. In preajma primului 
război mondial, în anul 1913, se 
realizează un vîrf de producție de 
2230 155 tone. După război, activi
tatea minelor scade brusc după ca
re urmează o tendință de redresare, 
curmată de criza economică din 
1929—1933. Pregătirile pentru cel 
de-al doilea război mondial stimu
lează din nou creșterea extracției 
de cărbune: în anul 1943 ea ating» 
un vîrf de 2 755 880 tone. Instabili
tatea producției a însemnat în per
manentă instabilitate în situația, și 

a minerilor.
economice din 1929 
au luat măsuri 
care s-au soldat cu

In repetate rînduri, muncitorii mi
neri s-au ridicat cu 
triva exploatării. In 
vut loc prima grevă 
Valea Jiului. Lupta 
noscut o deosebită
anul 1929, cînd mii de muncitori, sub 
conducerea 
Român, s-au 
lui capitalist, 
de muncă și 
lariilor și concedierilor, pentru re-! 
primirea la lucru 
răspuns, patronii 
reprimat sîngeros 
indreptînd asupra 
darmilor și ale armatei.

După eliberarea tării de sub ju
gul fascist, îndeosebi după intrarea 
minelor în proprietatea întregului 
popor și trecerea la dezvoltarea pla
nificată a economiei naționale, in
dustria minieră din bazin cunoaște 
o dezvoltare Impetuoasă. Partidul a 
rezervat 
tant în 
cialiste. 
creștere 
de extracție. Fonduri importante au 
fost alocate de statul nostru pen
tru cercetări geologice, în vederea 
cunoașterii temeinice a zăcăminte
lor de cărbuni. Pentru minele în 
funcțiune s-au întocmit, programe de 
reconstrucție, dezvoltare și moder
nizare. Au fost 
Lonea 1, Lonea

E romantismul nostru comunist,

S-a împămîntenit la noi 
în Vale, ca Ziua mi
nerului să fie întîm- 

pinată cu realizări deosebi
te, care să ateste hărnicia, 
dăruirea de sine a minerilor 
în lupta cu adîncul, pentru

H

Să țesem cînt
amicii mineri din Lu- 
peni
torile de astăzi, 
tone 

plan.

cinstesc sărbă- 
cu 

de cărbune date 
La acest succes 
contribuție de 

adus-o brigăzile 
V, conduse de

Un cintec dirz răzbate parcă 
peste timp. E corul celor care peste 
trei sferturi de veac visau lumina ce 
azi ne luminează drumul aducerilor 
aminte. „Cînd plini de praf cu pași 
trudiți / Ieșim din mină obosiți / Ne 
doare că-n lumina sa / Pămintul tine 
o lume rea". O lume in care la 27 
aprilie 1922 optzeci și doi de ortaci 
nu s-au mai întors la casele lor, iar 
la G august 1929 nu numai stihiile 
naturii ci și gloanțele și baionetele 
au devenit potrivnice celor ce-au 
ridicat deasupra capelelor lampa de 
miner luminind un drum ce se pre
gătea spre tării.

Privim cu ochii mintii prin fe
reastra timpului și îi reîntîlnim pe

ce aproape de un pătrar de 
făurit o altă lume, aninind 
subterană noi lumini ce

toti acei 
secol au 
pe bolta 
călăuzesc rodul adincurilor pe drum
drept spre ziua din care negura s-a 
risipit.

Să tesem cînt celor ce au săpat 
labirinturi lără de sfîrșit în inimile 
munților ce ascund comori nepre
țuite. Să-i cintăm pe acei ale căror 
Impuri și suflete au Împrumutat in lup
ta din adincuri tăria rocilor răpuse în 
încleștarea ce durează 
Să-i însoțească în drum
totdeauna al nostru „BUN NOROC".

46 000 
peste 
deosebit, o 
seamă au 
sectorului
priceputii mineri Petre Con
stantin, Butnaru Victor și 
Caila Vasile, care, printr-o 
organizare superioară a pro
cesului de producție, au reu
șit să realizeze un spor de 
peste 11000 tone de cărbu
ne.

de un veac, 
acum și în-

Tiberiu KARPATIAN

regătirea înainte de 
vreme a stratului 13, 
la orizontul 14 A, al 

sectorului II de la mina Pe
trila, este preocuparea de 
seamă a brigăzii minerului 
Dumbrăveanu Mihai. Mun
cind cu hotărîre, brigada a 
realizat în steril o înaintare 
de 74 ml/Iună. Viteze spo
rite de avansare au obținut 
și minerii din abataje. Asl-
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așa mizeră, 
timpul crizei 
—1933 patronii 
„raționalizare", 
închiderea minelor Lonea 1 și Lo
nea 2, Petroșani vest, Dîlja, Aninoa- 
sa est, Vulcan est, Chorin, Vulcan 
vest B și C, Victoria și Carolina, 
Valea Jiului de sus. Minerii sînt a- 
runcati cu miile în ghearele șoma
jului, iar cei rămași lucrează doar 
2—3 zile pe săptămînă. In anul 1931, 
la Vulcan, din cel 3 000 muncitori 
au rămas la lucru numai 200, 
la Lupeni din 4 040 muncitori 
lucrau doar 2 795.

de

In anul 1931, Vulcanul a fost îngropat
Exodul minerilor de aici, în 
însemnat însă renunțarea la

O dată cu redeschiderea 
a fost readus la lumină.

atunci, an de an, Vulcanul nou s-a înălțat tot mai 
tot mai strălucitor. Zeci de blocuri, lăcașuri de 
școli, magazine, au schimbat fața Vulcanului, as- 

oraș în plină înflorire, cu peste 30 000 locuitori.

(In ziarul nostru 
marii, 13 august, 
publica lista cu cei 
au primit ordine și 
dalii).

In
Minerilor, — să meargă totul strună I 
Și la Galati același freamăt viu, 
Același cîntec cu aceleași arii.
De la Șiret salutul către Jiu, 
Și la Galați cinstiți sint cărbunarii. 
Oriunde mergi pe harta României
E-un dru-m măreț din astăzi către mîine. 
Cărbunii hrană sint metalurgiei, 
Cărbunii sînt pentru metale, pîine. 
Deci cinste, cinste vouă, fii ai mei, 
Otel călit mereu prin generații, 
Călit prin muncă, luptă și idei, 
Pe frunte vă sărută azi Carpatii.

Cu prilejul Zilei minerului 
și Centenarului exploatării in
dustriale a cărbunelui în Va
lea Jiului, printr-un decret al 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, 305 
de muncitori, ingineri, teh
nicieni și funcționari ai Com
binatului carbonifer Valea 
Jiului au fost distinși cu Or
dinul Steaua Republicii Socia
liste România clasa IlI-a, cla
sa IV-a, șl a V-a, Ordinul 
Muncii clasa III-a și Medalia 
Muncii.

De asemenea, au fost dis
tinși cu medalia „Meritul ști
ințific" 5 lucrători ai Stației 
de cercetări pentru securita- 

minieră din Petroșani.

* 
ț 
i 
i 
i 
i 

i
t* 
i 
i 
i 
i 
f ♦ 
i 
i 
i

fel, brigada condusă de ve
teranul Szabo Carol, de la 
sectorul IV a reușit să a- 
vanseze într-un abataj fron
tal din stratul 3, 50,5 ml în- 
tr-o lună. In acest fel, bri
gada a adus o însemnată 
contribuție la cele peste 
14 000 tone de cărbune ex
trase în acest an în plus de 
către mina Petrila.

In abatajele cameră a- 
le minei Lonea, 
găzile conduse 

Cozma Gbeorghe și Bîrlut 
Clement se străduiesc și cu 
mult succes, să obțină re
zultate din ce în ce mai 
bune. Frămîntările din aba
taje s-au concretizat în îm
pliniri, randamentul trecînd 
granița celor 8 tone/post.

Acestea sînt doar cîteva 
din realizările cu ca
re minerii Văii Jiu

lui întîmpină Ziua lor și 
Centenarul cărbunelui. Mun
ca lor dîrză a făcut să tîș- 
nească la lumină, o dată cu 
valurile fluviului de diaman
te negre, zeci de recorduri. 
Hărnicia lor a dăltuit sute și 
mii de împliniri.
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colectivele sectoarelor(Urmare din pag. 1)

la

a-

Gheorghe. 
II fusese- 
lucra se- 
de mină,

și la 
dez- 
Văii 

orașe

fost 
cum 

1933,

negru, 
om mo- 

strîns cu

luat un 
capsă și 
buzuna- 

A/uns a-

expl'Oa- 
de Uri- 
a bazi- 

milioane

de la Bucium 
am fost de 

Bunicul a fost

de 3,4 ori la 
minelor s-au 
care cuprind 
moderne și

de cărbune extrasă în 
în acest an peste 7 mi- 
de aproape trei ori mai 
anul 1950. Ca rezultat

și a

afirmăm 
a traduce în viată sar- 
revin în realizarea pro- 

investiții, de creștere 
de cărbune, a produc

tivității muncii șl de ridicare pe o 
treaptă superioară a eficienței acti
vității economice.

a rezervelor la vest 
producția de cărbune
va crește la 11—12 

anual. In acest scop se conti-

Constantin de

drumul seifurilor. Iar 
n-au mai putut, și-au 

•lumea-n cap, care-nco-

și de transport,
simți-

a randamentelor. Datorită

In abatajele frontale, rezul- 
superioare obțin brigăzile con- 
de Petre
Lupeni, Cătană Vespasian de

Petrila, sectorul I de 
Aninoasa, sectorul II de 
Vulcan și sectorul V de 
Lupani. Ca rezultat al organi- 
superioare a producției și a
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ascunse

LUCIAN STROCHI

In abataj

SPRE ZIUA

MARIA DINCA
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adevărat.de acest

...Mi-am Ion DUBEK

Pentru aerajul minelor

Peste 300 km

Pentru
cărbune
nele din Valea Jiului este necesar
un tren

D. CRIȘAN are, de aceea, culoarea și semnifica-

de cărbune a crescut de a- 
8 500 ori. In prezent, într-un 
abataj (abatajul frontal din 
8, sectorul V al minei Lu-

minerii Lupenlulul, 
întreaga Vale, au 
numai cu stratele 
s-au aflat în pri-

șl apro- 
Dar nu 
o satis- 
conditie.

ni-s satisfacțiile ce 
de Valea Jiului, de 
ei trepidantă, dina- 
le mărturisim :

stînci, 
de zenit.

însu- 
decît 

muni-

Nu sfredelesc în orice fel de piatră, 
Ci-n cremenea, durind pe-al vremii prag. 
Dau forța mea scînteilor din vatră 
Și stelelor, sclipind în lung șirag.

— ingine- 
cu peste 

> în... rne-

ONUȚ 
următoa-

Înnoirilor, 
dată cu ea 

au

a bărbăției, 
generator de esen- 

— lată valențele

prin părțile 
mei au dus 
plină de 

la mină, am 
care prim

In decurs de o sută de ani, pro
ducția 
proape 
singur 
stratul
peni) se extrage într-o singură zi o 
cantitate de cărbune echivalentă cu 
întreaga producție obținută în anul 
1868 în Valea Jiului.

Pier umbrele, din rădăcini adinei, 
Și cîntă-n sîmburi fructul pîrguit. 
Și din afundul dantelat de 
Tot urcă soare-n cumpeni

a transporta producția de 
extrasă într-un an la ml-

din marile tăceri 
oamenilor

In lumea neagră a galeriilor și abatajelor lampa este pentru miner un ortac de nă
dejde : lumina și păzitorul său.

Pregătirea lămpii înaintea intrării în subteran
ția unui adevărat ritual pentru toți minerii.

mai dure-

avînd o lungime de peste 
10 000 km lungime, echivalentă cu 
de trei ori lungimea granițelor țării.

Frezemie

Au fost deschise la Uricanl și Pa- 
roșeni mine noi. In prezent Ia Live
zeni și Bărbăteni iau ființă alte mi
ne. Atît la suprafață cît și în sub
teran s-au aplicat soluții moderne, 
ceea ce a permis concentrare^ pro
ducției, mecanizarea principalelor o- 
perații în subteran, asigurarea unor 
condiții de muncă mai bune și un 
grad de securitate ridicat.

Cantitatea 
bazin atinge 
lioane tone, 
mult ca în
al dezvoltării și concentrării, capa
citatea medie anuală a unei mine 
a crescut de la cca 600 000 tone, în 
anul 1950, la 1,1 milioane tone în 
acest an. In comparație cu anul 
1950, producția din acest .an a cres
cut cu 2,1 ori la mina Lupeni, de 
1,4 ori la Aninoasa și 
Lonea. La suprafața 
construit incinte noi 
Instalații de extracție
complexe social-administrative bine 
utilate.

O dată cu creșterea producției 
s-a realizat și o creștere substanția
lă a gradului de mecanizare, atît în 
subteran cît și la suprafață. In
bataje s-a introdus echipament mo
dern de susținere 
ceea ce a permis creșterea 
toare
mecanizării și introducerii procede
elor avansate, creșterii gradului de 
pregătire al minerilor, în acest an 
se realizează o productivitate ce 
depășește de 2,3 ori nivelul atins 
în anul 1955. Ritmul mediu anual 
de creștere a randamentelor a fost 
de 6,4 la sută. Pentru modernizarea 
nunelor vechi și a celor redeschi
se, pentru construcția de mine noi 
și dotarea lor cu utilaje și aparataj 
necesar creșterii gradului de meca
nizare, statul socialist a alocat in
vestiții de 6,2 miliarde lei. Progra
mul vast de investiții realizat în 
bazinul nostru este un exemplu 
grăitor de aplicare în viață a po
liticii clarvăzătoare a partidului nos
tru pentru dezvoltarea multilaterală 
a economiei noastre.

Valea Jiului reprezintă principa
lul bazin carbonifer al țării, care 
asigură materia primă pentru uzi
nele cocso-chimice și de semicocs,

combustibilul necesar termocentrale
lor, transportului feroviar și folosi
rii casnice. Fiind singurul bazin din 
tară cu rezerve mai importante de 
cărbune de calitate superioară, în 
cadrul programului general de dez
voltare a industriei noastre socia
liste se prevăd măsuri de dezvol
tare la capacitatea maximă a pro
ducției de cărbune în Valea Jiului. 
Prin atingerea capacității proiectate 
la toate minele aflate în prezent în 
funcțiune și prin darea în exploata
re a noilor mine de la Livezeni și 
Bărbăteni, prin punerea în 
tare 
câni 
nului 
tone
nuă în ritm susținut programul de 
investiții, atît în subteran cît 
suprafața minelor. Paralel cu 
voltarea minelor, localitățile 
Jiului devin sub ochii noștri 
moderne.

Sărbătorirea Zilei minerului
Centenarului exploatării industriale 
a cărbunelui în Valea Jiului consti
tuie un omagiu adus trecutului de 
luptă al minerilor din acest bazin 
carbonifer, o cinstire a muncii lor 
entuziaste de înfăptuire a sarcini
lor trasate de partidul nostru.

In întîmpinarea sărbătorii lor, co
lectivele de mineri, tehnicieni și in
gineri, sub conducerea organizațiilor 
de partid, au obținut succese im
portante în realizarea și depășirea 
sarcinilor de plan. La loc de frunte 
se situează colectivul minei Lupeni, 
cu o depășire a planului de produc
ție la zi de 46 000 tone cărbune. 
Rezultate bune au obținut și colec
tivele exploatărilor Petrila, Lonea, 
Aninoasa și LTricani. Au depus e- 
forturi susținute pentru întîmpina
rea cu succes a Zilei minerului și a

Centenarului,
III și V de la Lonea, sectorul III 
la mina 
mina 
mina 
mina 
zării
muncii, tot mai numeroase brigăzi 
obțin randamente înalte. Demine de 
menționat sînt realizările brigăzilor 
conduse de minerii Cozma Gheor- 
ghe de la Lonea, cu o viteză de a- 
vansare de 204 ml pe lună în aba
taj cameră și o productivitate de 
8,42 tone pe post; Rotaru Gheorghe 
de la mina Petrila cu o productivi
tate de 8,70 tone pe post; Nicoară 
Traian de la mina Aninoasa, cu o 
viteză de 242 metri în abataj came
ră și o productivitate de 9,75 tone 
pe post; Iordan Gheorghe și Ni
coară Alexandru de la mina Vulcan, 
cu productivități de 8—9 tone pe 
post, 
tate 
duse 
mina
la mina Vulcan, Szabo Carol de la 
mina Petrila, Lebădă Gheorghe de 
la mina Paroșenl și altele.

Astăzi, cînd trecem pragul celui 
de-al doilea secol de minerit in
dustrial, exprimăm mulțumiri parti
dului, care în fiecare etapă de dez
voltare a construcției socialiste din 
tara noastră a analizat cu compe
tentă stadiul producției în Valea 
Jiului și a trasat jaloanele de dez
voltare pentru viitor. Ne 
hotărîrea de 
cinile ce ne 
gramului de 
a producției

„PUNEA NOASTRĂ

Gravură de Nicolae Neagu — Vulcan

Mumificați — 
copapii, prelungindu-și 
prezențele, 
se-ntorc 
dăruind 
luminile
ale adîncului.

Cînd vei primi taina 
adîncurilor 
ca pe o torță, 
fă cumpăna 
între ieri și mîine, 
între umbră șl 
fulger, 
tu, 
ultimul schimb 
în ștafeta luminilor.

V-ați trecut inimile 
prin cărbune incandescent 
înroșindu-le.
Și de-atunci 
inimile voastre sînt de aur.

GTF-DEAC ION

Anul Criza economică
ce zguduia din temelii între
gul sistem capitalist se întin
dea și asupra României, arun- 
cind mii și mii de oameni în 
ghearele mizeriei crunte. Peste 
sumbrele colonii miniere ale 
Văii Jiului se așternea necru
țător spectrul șomajului. La 
Vulcan, minerii plecau în fie
care zi la lucru cu mima strin- 
să. Dintr-un moment in altul 
se așteptau să-și vadă numele 
scris pe lista celor proscriși 
care a doua zi nu mai aveau 
ce căuta la lucru.

— In curind o să-mi vină și 
mie riadul — și-a zis in gind 
minerul Ciora.

Dar n-a așteptat acest dez- 
nodămînt. II Îngrozea foamea, 
deznădejdea celui rămas fără 
lucru. Intrase in mină și pe 
cind pregătea pușcarea fron
tului de cărbune l-a străbătut 
un gind sumbru. A 
cartuș de dinamită, o 
fitil și le-a ascuns in 
rul hainei zdrențuite, 
casă și-a trimis familia în ve
cini. Apoi și-a așternut în ver
suri cruntul testament al dez
nădejdii :

Io, minerul Ion Ciora
îmi voi

Omul coborîse numai a- 
tunci din colivia puțului, 
după un șut întreg, dar în 
vorbele lui domoale, ce se 
rostogoleau pe îndelete, fie
care cu rostul și înțelesul ei, 
descifrai însăși istoria. Isto
ria celei mai dîrze dintre 
profesiuni, a curajului în fa
ța asprimii stîncii, a confrun
tării dîrze ou singurătatea și 
întunericul adîncurilor spre 
a dezvălui luminii tăișul fie
rului, strălucirea aurului, 
marea energie a bulgărului 
de cărbune.

— Noi, cei 
Poieni, mineri 
cînd ne știm,
miner, ca și tatăl lui. Scor
moneau măruntaiele munți
lor în căutarea aurului.

Cm ce se alegeau ? Nu le 
rămînea decît praful înă
bușitor încrustat în fibrele 
plămînilor, în timp ce aurul 
lua 
cînd 
luat 
tro...

Așa a ajuns primul Ale
xandru 
nea II. 
minele 
contur, 
puseni 
colonie
dat numele craiului acestor 
munți, simbolul aspirațiilor 
lor de libertate și viață, nu
mele lui Avram Iancu.

Rancea Alexandru a 
un om norocos, după 
spuneau cunoscuții. In
cînd mina Lonea II a fost în
chisă, părăsită și sortită dis
trugerii de foștii stăpîni, lui 
Rancea Alexandru i se îm
plinise sorocul de pensiona
re. Pensie mică, neînchipuit 
de mică pentru munca lui 
grea, dar se mîngîia cu gîn- 
dul că nu-i rămîn copiii pe 
drumuri. Abia în 1942, fiul 
său mai mare, Alexandru, a 
putut să se angajeze la lăm- 
păria minei Jieț ca zilier.

Un an mai tîrziu s-a stins, 
înainte de a-și vedea băia
tul ajuns la 18 ani, care-i 
dădeau dreptul să coboare în 
adincuri să-și încerce pute
rile în fata frontului de căr
bune.

Astăzi cel de-al doilea A- 
lexandru Rancea e artificier 
în sectorul de investiții al 
minei Lonea. A parcurs un 
sfert de veac de muncă în 
adincuri, a trăit intens anii 
transformărilor profunde care 
au sădit în inimile minerilor 
bucuria de a trăi. Da, a lu
crat ca miner în brigada lui 
Urlich Ștefan în 1946, cînd 
acesta se întrecea răsunător 
pentru „spargerea" normelor, 
cu cea a lui Kopetin Geza. 
Iși aduce cu emoție aminte 
de anii plini de efervescentă, 
cînd minerii nu drămuiau 
nici ultima picătură de su
doare pentru a da patriei li
bere, la îndemnul partidu
lui comunist, bogăția de scli
piri a diamantului

Biografia acestui 
deșt, s-a împletit
cea a lucrărilor care situează 
astăzi mina Lonea printre ex
ploatările mari și moderne 
ale Văii Jiului.

— Eram în aceeași brigadă 
de investiții cu tovarășul 
Rancea, se destăinuia actua
lul președinte al sindicatului 
minei, Gavrilescu 
Minele Cimpa I și 
ră redeschise. Se 
parat la trei guri
cu randamente mici, cu risi
pă mare de posturi. îndepli
nirea sarcinilor partidului în 
domeniul creșterii masive a 
producției de cărbune impu
nea concentrarea producție! 
la o singură gură de mină, 
modernizarea întregii exploa
tări, efectuarea unui imens 
volum de lucrări de investi
ții. S-a proiectat orizontul 
400, care avea să devină o- 
rizontul de bază al întregii 
exploatări.

silueta ele- 
metal și 

turnului puțului de 
cu instalație multi- 
schip.
știu însă că mine-

Rancea la mina Lo- 
Acum 55 de ani, cînd 
Văii Jiului prinseseră 
Băieșii veniți din A- 
s-au adunat într-o 
a Cimpei căreia i-au

închide pentru vecie 
qîndul și gura... 

făcut
cea din urmă pită 

din dinamită. 
apoi cu grijă dina- 

aprins se
A scos 

mita... Din fitilul 
inălfa un firișor de fum. Cul
cat peste cartușul de dinami
tă, minerul aștepta liniștit și 
dirz ultima clipă. O explozie 
puternică a zguduit ferestrele 
caselor coloniei din Vulcan. 
Trupul istovit de trudă și ne
voi al minerului Ciora s-a 
sipit, dind ultimul 
sinqe.

Pentru Ion Ciora nu mai 
xista nici mizerie, nici teama 
de șomaj. A pierit fără să aș
tepte moartea minei. A murit 
răpus de crincena exploatare 
capitalistă, ucis de vitregia a- 
celei orinduiri nedrepte care 
așternuse peste întreaga Vale 
o Jiului vălul mortii, al șo
majului, al celor 
roase suferințe.

■A"
...Au venit anii 

Mina Vulcan, și o 
vechea așezare de mineri, 
renăscut ca pasărea Phbnix din 
propria cenușă. Mina s-a dez
voltat și a devenit o mare u- 
nitate a producției de cărbu
ne cocsificabil și energetic Pe 
ruinele vechiului Vulcan s-au 
fnăltat blocuri mfndre, școli 
și magazine. Au reînviat și Ion 
Ciora și tot/ acei ce nu mai 
sînt prin minerii rămași, prin 
copiii și nepoții lor prezent! 
azi la sărbătorirea Zilei mine
rului și a Centenarului cărbu- 
nelu'

Acum, orizontul 400 a de
venit o realitate vie, mîndria 
minei Lonea. Pe galeriile sale 
betonate, adevărate lucrări 
de artă minieră, curge spre 
silozurile de la baza ipuțului 
Lonea II producția sectoare
lor II, III și IV, iar pînă la 
sfîrșitul acestui an și cea a 
sectoarelor I și V. Frumu
sețea sobră a acestui orizont 
țîșnește la suprafață stîrnind 
admirație prin 
gantă din beton, 
sticlă a 
extracție 
cablu și

Putini
rului Rancea Alexandru și 
ortacilor din brigada de in
vestiții pe care o conducea 
i-a revenit, în 1961, marea 
cinste de a ataca prima lu
crare a orizontului 400.

Alexandru Rancea munceș
te și în prezent tot la ori
zontul 400. El amorsează puș- 
carea la toate lucrările de in
vestiții și e primul care în 
schimbul lui simte sub pi
cioare roca ruptă de explo
ziv în drum spre noi bogă-, 
ții ale adîncurilor.

Cînd vine la șut din că
suța lui cochetă, cu cerdac 
de sticlă în fată, adusă parcă 
din Bucium, artificierul simte 
alături pasul celui de-al trei
lea Alexandru Rancea. E sin
gurul său fiu, care deși abia 
a împlinit 20 de ani, e cu
noscut ca om de nădejde. Di
mineața muncește ca lăcătuș 
la aceeași mină din care au 
smuls cărbune bunicul și ta
tăl său. După lucru se așea
ză atent, receptiv, în banca 
uneiia din sălile de clasă ale 
Liceului Industrial din Petro
șani. Muncește, învață, se 
pregătește să ducă ma.i de
parte, la 
coordonate
Văii Jiului, tradiția de miner 
pe care a moștenit-o, de cine 
știe cînd, din tată-n fiu.

I. BRANEA

înălțimea noilor 
ale mineritului

oi, toți care ne-am îm- 
f® pămîntenat aici pe ma- 
* ™ lurile Jiului și am în

drăgit aceste meleaguri, săr
bătorim azi Valea noastră — 
existenta ei de o sută de ani 
ca centru carbonifer.

Sîntem urmașii dacilor ca
re au stăpînit de milenii înăl
țimile înconjurătoare, sîntem 
fiii și nepoții celor aduși aici 
pentru a deschide primele 
galerii și puțuri spre bogă
țiile adîncurilor, sîntem cei 
veniți aici în ultimele două 
decenii din toate colțurile tă
rii pentru a pune umărul la 
deschiderea de noi izvoare 
de energie și lumină nece
sare edificării noii societăți 
pe pămîntul patriei noastre 
libere.

Am transformat Valea căr
bunelui într-un colt înflori
tor al Românie! socialiste. 
Dar în același timp ne-am 
format și noi — mineri și 
constructori — făuritori al 
lumii noi, socialiste. Și dacă 
ocupăm un loc atît de demn 
sub soarele strălucitor al pa
triei, e pentru că ne-am că
lit și maturizat în spiritul 
exigențelor și bărbăției Văii 
Jiului șl pentru că continuăm, 
sub semnul viitorului comu
nist, luptele purtate de-a 
lungul deceniilor de genera
țiile acestei glorioase cita
dele muncitorești.

Astea 
ne leagă 
existenta 
mică. Să

— Satisfacția vieții mele ? 
E satisfacția omului care a- 
juns la bătrînețe își vede 
visurile împlinite, ne mărtu
risea minerul pensionar FE- 
HER VASILE, veteran al lup
telor muncitorești.

Valea Jiului din fragedă co
pilărie; am trăit și am mun
cit o viată întreagă ca mi
ner. Or, 
ca și din 
luptat nu 
negre, ci
mele rînduri ale bătăliilor de 
clasă cu vremurile negre, 
pentru dreptate socială și un 
viitor luminos. Acest viitor a 
devenit realitate.

— Am venit la Lupeni din 
București, cu 21 'de ani în 
urmă, împreună cu alți acti
viști U.T.C. M-am calificat ca

țărani să- 
■ Sucevei, 

în trecut 
umilință, 
însușit o 

roadele

nean, brigadierul 
IOAN, ne-a spus 
rele :

— Sînt fiul unor 
raci de 
Părinții 
o viață 
Venind 
meserie
muncii mele îmi asigură nu 
doar bunăstarea, dar și cer
titudinea că sînt util socie
tății, că merit stima oameni- 
JOI. -xs*fcw •'

Despre satisfacția muncii în 
mină ne-a vorbit și un vete-

semenea condiții te discipli
nează, iar greutățile te că
lesc, te mențin tînăr, viguros. 
Convingerea că viața de mi
ner e cea mai frumoasă m-a 
determinat să-l fac și pe cel 
3 fii al mei tot ingineri mi
neri sau electromecanici de 
mină.

• Un tînăr inimos — așa e 
cunoscut brigadierul de 32 
de ani TORAC NICOLAE, ve
nit cu 11 ani în urmă In 
Valea Jiului de la Blcaz. S-a 
format ca miner pe acest 
mare șantier al patriei, dar 
s-a maturizat în mijlocul mi
nerilor lonenl.

— Conduc o brigadă frun
tașă, un colectiv de oameni 
uniți, vrednici, ne-a spus tî- 
nărul miner. Am îndrăgit Va
lea Jiului tocmai pentru oa
menii ei, pentru vrednicia lor. 
Dar nu numai pentru atît. 
In mijlocul lor înveți să devii 
om, om adevărat, corect șl 
conștiincios, cinstit 
piat de semenii tăi. 
este vorba doar de 
factie. CI și de o
Mina te supune zi de zi unu! 
examen exigent. Fără să Iu
bești oamenii, fără să tră
iești și să muncești într-o 
totală coeziune cu ortacii tăi 
nu poți să îndeplinești cri
teriile de valoare ale unui 
muncitor

...Cîmp de bătălie șl de a- 
firmare, școală 
mediu — 
te umane
ce le recunoaștem Văii Jiu
lui, atributele ei care ne dau 
satisfacția de a fi contempo
rani cu marile întemeieri ce 
le trăiește acest înfloritor 
colt al României .socialiste.

miner, am devenit șef de 
brigadă, iar azi sînt tehni
cian — ne mărturisește prim- 
maistrul miner FLORI IOAN, 
secretarul de partid Ia cel 
mai mare sector al minei Lu- 
peni. M-am format, m-am ma
turizat, aici, odată cu dez
voltarea minei. Noi lucrăm 
azi în abataje complet meca
nizate, realizăm randamente 
duble față de acum 10 ani. 
Așadar, în viața mea mine
ritul înseamnă o ascensiune 
continuă spre afirmare și au- 
todepășire.

Un alt interlocutor lupe-

ran al mineritului ■ 
rul DULA AUREL, 
40 de ani vechime 
serie.

— Ce m-a legat 
bazin carbonifer ? Conștiința 
că mă aflu mereu în „linia 
întîi". Am avut ocazia să vi
zitez centre miniere din di
ferite țări. In nici o mină 
prin care am trecut, nu am 
simțit atîta solicitare, în nici 
o altă parte nu se pun atî- 
tea probleme complexe ca în 
minele noastre. Aceasta da
torită condițiilor specifice de 
zăcămînt. Dar munca în a-

De aproape S 500 ori

Petroșani Ia Lupeni
La cele 8 exploatări miniere din 

Valea Jiului s-au săpat pînă în pre
zent 70 de puțuri (de extracție, 
transport sau auxiliare) a căror a- 
dîncime totală însumează peste 17 
km. Adică mal mult decît distanța 
în linie dreaptă dintre Petroșani și 
Lupeni.

Adîncul Văii Jiului e străbătut de un întreg păien
jeniș de artere subterane. Lungimea totală a galeriilor 
principale și de transport de la minele din bazin 
mează peste 300 km. Adică de trei ori mai mult 
lungimea totală a șoselelor și străzilor din întregul 
cipiu.

Producția dintrmn an

Lungimea totală a tuburilor de 
aeraj instalate în minele din Valea 
Jiului însumează peste 12 km. In a- 
fara celor 36 stații de aeraj prin 
intermediul cărora zilnic se Intro
duce în galerii un volum de aer de 
milioane de metri cubl, se mai află 
instalate în subteranele Văii Jiului 
956 de ventilatoare.

stîipi hidraulici
In cele 20 de abataje frontale ale 

minelor din Valea Jiului prin care 
se exploatează cărbunele cu mijloa
ce mecanizate, se află montați 5 900 
stîipi hidraulici care asigură susți
nerea abatajelor.
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STEAGUL ROȘU

preocupare seama
a A

nătățirea In continuare a metodelor 
de exploatare, mecanizarea și auto
matizarea pe scară largă a princi
palelor operațiuni din subteran, stu
dierea presiunii rocilor, cercetarea 
posibilităților de aplicare a metode
lor matematice în planificarea și or
ganizarea producției și pentru stabi
lirea variantelor optime de valorifi
care superioară a cărbunelui.

Inalta grijă a partidului pen
tru dezvoltarea și ridicarea 
nivelului cercetării științifice 

în toaite domeniile vieții sociale, 
pentru subordonarea acestei activi
tăți înfloririi multilaterale a patriei 
și ridicării bunăstării poporului, se 
concretizează și în Valea Jiului prin 
instituții de prestigiu, care aduc o 
contribuție însemnată la rezolvarea 
științifică a problemelor pe care le 
ridică valorificarea intensă și la un 
nivel superior a resurselor naturale 
ale acestui bazin minier, îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor puse de partid 
în fața industriei carbonifere. Insti
tutul de mine. Stafia de cercetări 
pentru securitatea minieTă, Unitatea 
de proiectări și cercetări pentru 
huilă — toate create în anii con
strucției socialiste — ocupă un loc 
de prim ordin în cercetarea științi
fică consacrată dezvoltării și moder
nizării industriei noastre miniere.

niere, al transportului minier, privind 
consolidarea taluzelor în cadrul ex
ploatării zăcămintelor prin cariere, 
electrificarea minelor 
rea operațiunilor din 
la suprafață.

In institut există 
preocupare și pentru
desfășurarea muncii de cercetare ști
ințifică a studenților. Cele 14 cer
curi științifice 
un mare număr 
Ultima sesiune 
cercuri, la care
ția cu comunicări 110 studenți, a re
levat într-un grad sporit capacitatea 
acestora de a gîndi creator și pri
ceperea lor de a folosi în munca 
productivă volumul complex al cu
noștințelor acumulate.

și automatiza- 
subteran și de

o permanentă 
organizarea și

studențești cuprind 
de tineri cercetători, 
științifică a acestor 
și-au adus contribu-

c
Adevărate nuclee specializate 

într-unul sau mai multe din 
domeniile științei miniere, 

colectivele de specialiști de la ca
tedrele I.M.P., în afara preocupării 
pentru pregătirea de cadre ingine
rești necesare producției, desfășoară 
și o susținută activitate de cerce
tare. Pînă acum aceste colective au 
semnat patru volume care cuprind 
o mare parte a lucrărilor științifice 
— rezolvări ale unor probleme din 
domeniul construcțiilor de mașini mi-

olectivul de ingineri de la U- 
nitatea de proiectări și cer
cetări miniere pentru huilă 

din cadrul Combinatului carbonifer 
Valea Jiului a rezolvat pînă în pre
zent, prin munca de cercetare, pro
bleme importante ca : îmbunătățirea 
tehnologiei de lucru la săparea pu
țurilor de la suprafață prin folosi
rea cofrajului glisant, utilizarea ar
celor metalice culisante la susține
rea galeriilor,' înlocuirea susținerii 
cu lemn din abatajele cu front lung 
prin 
late 
duri 
etc.

coperind cu capacitatea sa în
tregul necesar al lucrărilor 
de cercetare în domeniul teh

nicii securității muncii, Stația de cer
cetări pentru securitatea minieră dis
pune de secții puternice, în care 
activitatea de cercetare pulsează in
tens. Obiectivele activității de cer
cetare de aici au vizat ridicarea gra
dului de securitate și îmbunătățirea 
condițiilor de muncă din industria 
minieră, creșterea eficientei econo
mice a unor instalații și utilaje, ra
ționalizarea unor procedee tehnolo
gice și economisirea de fonduri va
lutare prin realizarea unor produse 
indigene la nivelul celor care se 
procurau din import. Optimizarea 
aerajului minelor de cărbune, studii 
privind inversarea aerajului' la 6 
mine din țară, cercetările făcute 
pentru stabilirea gradului de pericol 
al prafului silicogen — sint numai 
cîteva din realizările cercetătorilor de 
la S.C.S.M. Aici își desfășoară acti
vitatea cinoi secții de cercetare, cu 
13 laboratoare. Din cei peste 200 de 
salariati ai acestei instituții, 98 sînt 
cadre tehnice (56 cu pregătire su
perioară) — reprezentînd un poten
țial științiife menit să contribuie 
progresul industriei extractive.

la

stîlpi metalici și grinzi articu- 
și a tavanului artificial de scîn- 
cu un tavan din plasă metalică 
In viitor preocupările acestui

I
colectiv vor fi orientate spre îmbu-

naintarea spre comunism — 
spunea Lenin — e de ne
conceput fără o tehnică crea

tă pe baza celor mai noi realizări 
ale științei". Instituțiile mineritului 
Văii Jiului, a căror activitate este 
axată pe îmbinarea armonioasă a 
cercetării fundamentale cu cea apli
cativă, pe studierea, cercetarea, pă
șirea 
cesul 
unor 
care 
sigură sporirea eficientei economice 
a extracției cărbunelui în Valea Jiu
lui, rezolvarea Ia nivelul tehnicii 
contemporane a sarcinilor puse de 
partid în fața industriei noastre mi
niere.

noului, aplicarea lui în pro- 
producției și pe pregătirea 
specialiști cu o înaltă califi- 

necesari industriei miniere, a-

V. T.

In prim plan sediul Stației de cercetări pentru securitatea mi
nieră, în spate impunătorul ansamblu arhitectonic — clădirea I.M.P.
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O colo, fn labirintul orașului sub-
/® pămintean, fiecare clipă în-

seamnă un fapt, un fapt deo
sebit, care lărgește albia fluviului 
negru ce poartă către ziuă, energiile 
adunate cu strg de vuietul erelor 
scufundate în adincuri. Fiecare cli
pă înseamnă un nou izvor dăruit 
fluviului de energie, înseamnă încă 
o victorie in lupta cu timpul. Și fap
tele ce se petrec fn fiecare clipă, 
converg înspre același scop: creș
terea continuă a producției de căr
bune. Și din mulțimea faptelor, în
locuite mereu unele cu altele, ră- 
min cifrele, care atestă valoarea și 
trăinicia împlinirilor de fiecare zi. 
Și peste cifrele de azi, mîine se vor 
așterne alte cifre, alte măsuri ale 
muncii. Căci fiecare schimb aduce 
noi recorduri, împliniri ale străda
niei celor care desferecă izvoarele 
nesecate ascunse în inima adincului.
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Realizările obținute de tara 
noastră în ultimii ani, sînt ro
dul creației conștiente a între
gului popor, care a urmat nea
bătut politica partidului, vă- 
zînd în ea expresia intereselor 
sale vitale, un viitor mai bun, 
fericit.

Pregătirea tineretului pentru 
muncă și viață, dezvoltarea 
lui armonioasă și multilaterală 
a constituit și constituie o 
preocupare permanentă. Ală
turi de toți oamenii muncii, 
tineretul Văii Jiului contri
buie din plin Ia opera mărea
ță de desăvîrșire a construc
ției socialiste. Succese deose
bite se obțin în fiecare zi în 
mine, pe șantiere și în uzine. 
Cit de izbitor este contrastul 
între viața pe care o are ti
neretul Văii Jiului astăzi, fată 
de condițiile deosebit de grele 
din trecut 1 Ce a fost în trecu
tul nu prea îndepărtat rămîne 
în amintire, în filele istoriei.

Doar muncitorii vîrstnici își 
mai amintesc de acel trecut 
îngrozitor. „Sînt distrus după 
suferințe de mai multi ani, co
piii mei sînt flămînzi și goi, 
așa că nu-i pot trimite la 
școală. Șotia împreună cu co
piii au vrut să se sinucidă de 
două ori din cauza mizeriei 
și lipsurilor..." arăta un miner 
într-o cerere de ajutor adre
sată autorităților.

Obligati să lucreze de la o 
vîrstă fragedă, copiii primeau 
salarii de mizerje. Dar nu a- 
veau ce face — trebuiau să a- 
dauge măcar citiva lei la în
treținerea familiei. Presa vre
mii relata soarta lor și a fa
miliilor ajunse în pragul dis
perării. Ziarul „Dimineața" din 
27 februarie 1931 completează 
acest tablou sumbru : „...In 
cele două încăperi care adă
postesc membrii familiei unui 
miner găsesc cinci bolnavi, 
scuturați de febră. Toti tră
iesc într-o mizerie de nede-

Numai minerul are de 
Fiul său este începă- 

un 
sale 
Co- 
fără 
des-

ger cumplit se 
plită fără 
mai mari 
Muncesc 

fie. Cîști-

ca-

nu 
ur-

în trecutul 
rămîne în 
amintire. Pul- 

viată al socia- 
a-

grupuri școla- 
școală comer- 
de subinginerl 
mine.

scris. 
lucru, 
tor și nu primește nici 
salar, la fel ca și fetele 
care nu găsesc de lucru, 
pilașii, mai toți mărunți, 
îmbrăcăminte călduroasă, 
culți, pe un
îngrămădesc lîngă o 
foc. Tatăl și frații 
aleargă după lucru, 
orice numai lucru să
gul lor nu le asigură nici mă
car ciorba de cartofi după 
re tînjesc".

Dar ce-a fost 
prea îndepărtat 
mă pierdut în 
sul dătător de
lismului, a dat chip nou 
cestor locuri, a schimbat firul 
întregii vieți. Ultimii ani au 
transformat Valea Plîngerii In 
Valea Fericirii. Tineretul Văii 
Jiului are astăzi asigurate 
condițiile necesare de muncă 
și viată. La dispoziția lui stau 
cele șase licee teoretice, un 
liceu industrial, 23 de școli 
generale, două 
re miniere, o 
cială, o secție 
și Institutul de

Educarea fiilor de mineri în 
spiritul dragostei fată de mun
că, al înaltei răspunderi fată 
de îndatoririle sociale, consti
tuie o preocupare permanen
tă. Bibliotecile, cluburile, tea
trul, cinematografele, Casa de 
cultură din Petroșani sînt doar 
cîteva din locurile în care 
schimbul de mîine petrece în 
mod plăcut timpul liberi

Expozițiile de artă și spec
tacolele organizate de 
amatori scot mereu la 
talentele și însușirile 
tulul, eliberat de grija
toare de altădată a existentei. 
Aceste realități noi și-au pus 
definitiv amprenta asupra vie
ții și viitorului tineretului nos
tru.

artiștii 
iveală 

tinpre- 
apăsă-

P. MUNTEANU
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fn blocul III A, de la sectorul 
III al minei Lupeni, stratul 5, 
încăpățînat, încearcă să se 

împotrivească celor ce cu migală șl 
hotărlre, sfredelesc pentru mai mul
tă lumină ochii adormitelor ere. 
Spun că stratul se împotrivește, de
oarece intercalatiile de steril și să
riturile neașteptate ale cărbunelui 
pun de multe ori la încercare pri
ceperea minerilor din brigada con
dusă de Popescu Ion. Și totuși spo
rul de producție plămădit de miinile 
harnice ale celor ce muncesc în a- 
cest abataj crește cu fiecare zi. De 
la începutul anului, din acest aba
taj s-au revărsat fn fluviul ce izvo
răște din adîncurile minei Lupeni, 
și-și continuă drumul către Hune
doara, un plus de peste 3 000 tone 
de aur negru. In 
cu nesupunerea 
brigadă Popescu 
crească oamenii,
din cel 125 de membrii 
mineri șl ajutori mineri, 
puțurile ca vagonetari ■ 
brigadă. Pătruș Vasile, Nicoară Vlo-

lupta de fiecare zi 
muntelui, șeful de 

Știut să-și 
majoritatea 
al brigăzii, 

au ince- 
această

Ion a 
Multi,

își 
în
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X 19,00

te-

17.30
18,00
18.30

iiM-r.-iini

X 20,00 Interpret! de muzică populară.
V 20,15 ~

Vă
a-

Cîteva blocuri din cele multe ce formează noul cartier 8 Martie din orașul Petrila.

ireversibilă, 
multor eve-

să-i scrutăm op-

locuitorii Văii 
Trăiau în căsuțe

intrat în mină, 
pentru un salariu 
se scurgeau unui 
le aduce vreo îm-

In scurgerea sa 
timpul a fost martorul 
nimente pe aceste locuri. Să-l deru
lăm de acum 100 de ani pînă as
tăzi. Să pășim prin abatajele tim
pului trecut și prezent. Și de aici, 
cu lata spre viitor, 
timiști înălțimile.

Atunci, de mult. 
Jiului erau putini,
insalubre și se ocupau cu păstori- 
tul. Cînd a început exploatarea căr
bunelui, mulți au 
Trudeau din greu 
de mizerie. Anii 
după altul fără a
bunătătire a muncii în subteran sau 
a vieții. Cîntecul amar al minerilor nu 
le putea alina durerea : Cînd plini 
de praf, cu pași trudiți / Ieșim din 
mină obosiți, / Ne doare că-n lumi
na sa / Pămîntul ține-o lume rea. 
Dar acest cîntec prevestea furtună.

Și-au venit anii aceia cînd fur
tuna s-a dezlănțuit, cînd nori ame
nințători s-au coborît în curtea u- 
zinei electrice din Lupeni. Gloanțele 
le-au sfîrtecat atunci trupurile, i-au 
readus la tăcere.

Acesta esle abatajul 
trecutului, derulat cu

Dar lupta minerilor 
darnică. Zorii unui ev
filau la orizont. Ei aveau să luml-

întunecat al 
acceleratorul, 
n-a fost za- 
nou se pro-

dintre destoinicii mineri 
care au înVătat tainele 
de la setul brigăzii. Si 

firești ale faptelor 
către 

este

de fie- 
această 
brigada 
in spa
de la

rel, Bădău Gheorghe, Goiceanu Ion, 
Răscol Constantin, Ghergheli Vasi/e, 
sint citiva 
ai brigăzii 
mineritului 
rezultatele
care zi săvlrșite de 
harnică familie, care 
Iul Popescu Ion, s-au adunat 
rirea productivității muncii
3,80 tone/post la 4,24 tone/post, in 
creșterea vitezei de avansare de la 
22 ml/lunâ la 28 ml/lună, in hotă- 
rirea lor de-a produce cărbune mai 
mult, mal bun și mai ieftin.

E
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Săfulefefe au devenit 
orașe moderne

Geometrie în spafiu și 
în timp

Prezenfui cu fața spre 
viitor

de altfel a 
după actul 

istoria țării 
1944. De a- 
aproape un 
timpului au

neze viața minerilor, ca 
tării întregi, mai tîrziu, 
de cotitură radicală în 
noastre de la 23 August 
tunci și pîna astăzi, de 
sfert de veac, abatajele
(ost tot mal mult luminate de făclia 
călăuzitoare a partidului.

In acești ani, Valea Jiului a de
venit un puternic centru industrial, 
a devenit cel mal mare bazin car
bonifer al tării. Minerii lucrează azi 
cu mașini moderne, locuiesc în a- 
partamente confortabile sau în case 
proprii, 
nieresc 
și prin 
buni /
ner / Ne-nalță frunțile spre cer.

S-a schimbat într-atîta fața 
Văii Jiului îneît călătorul di.n ’29 
pe aceste meleaguri, cu siguranță,

Și versurile imnului lor mt- 
sînt altele: Noi am trecut 
furtuni / Dar năzuirăm zorii 
Mîndria vieții de mi-

marca" — a fost concluzia finală, la 
care s-a ajuns după atttea încer
cări. Intr-adevăr susținerea metalică 
cu fricțiune de tipul GHII era gre
oaie. Șl pentru a le sprijini dorința 
de afirmare, în luna iunie, abatajul 
a fost dotat cu susținere metalică 
modernă. Stîlpii hidraulici șj grinzile 
în consolă, au înlocuit vechile ar
mături, care și-au făcut atit 
putut datoria.

Și-n iulie bucuria victoriei 
deplină. Viteza de avansare
realizată. Granița celor 39 metri a 
lost trecută. Productivitatea a eres-

cil au

a fost 
a fost
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Pe locu- 
se întin- 
siluetele 
și 10 e-

n-ar mai recunoaște nimic, 
rile unde cu ani în urmă 
deau pășuni, se înalță azi 
zvelte ale blocurilor cu 9
taje, fumegă uzine sau iese la ziuă 
cărbunele. In locul ulicioarelor 
strimte, desfundate de ploi, au apă
rut străzi largi, mărginite de arbori 
și flori. Sătulețele pipernicite au ce
dat locul orașelor moderne, noilor 
cartiere, a căror verticală urcă ver
tiginos spre soare.

Acesta este abatajul prezentului 
inundat de lumină. Prin acest aba
taj al luminii privim îndrăzneți, cu 
optimism robust, viitorul.

La un centenar de minerit în Va
lea Jiului, căutătorii cărbunelui scru
tează încrezători, deopotrivă, înăl
țimile și adîncurile. Adîncurile din ca
re, ajutați de priceperea lor și de 
tehnica modernă, vor smulge pămîn- 
tulul noi bogății și înălțimile spie 
care urcă mereu mal sus viata nonă, 
îndestulătoare, civilizată.

La un centenar de minerit, trecînd 
cu gîndtil prin abatajul trecutului, 
oprindu-ne în abatajul prezentului, 
privirile se 
spre piscurile
escaladează zi de zi 
brațe vînjoase, fantezii

îndreaptă, îndrăznețe, 
viitorului, pe care 'e 

minți agere, 
creatoare.

D GHEONEA

inceput săparea unul alt suitor de 
aeraj in lungime de peste 450 ml. 
Și cum lucrările erau de maximă 
importantă, săparea suitorului de ae
raj Priboi II a fost încredințată bri
găzii conduse de minerul Gaboș A- 
lexandru.

La începui lucrul s-a desfășurat 
anevoios. Atacat de la suprafață în 
plină iarnă, fiecare metru către ori
zontul VIII, era cucerit cu eforturi 
mari. Dar pe măsură ce conturul sui
torului cobora în adine, experiența 
acumulată a permis, de la o zi la 
alta, îmbunătățirea rezultatelor.

Depășirea planului lună de lună 
cu peste 20 la sută a condus in fi
nal la scurtarea timpului de săpare 
a acestui 
fi dat in 
devreme, 
un altul,
rea acestei lucrări a constituit pen
tru Gaboș Alexandru și ortacii săi 
o școală in care s-au specializat.

După predarea lucrării, cind aba
tajele din blocul IU vor respira în 
voie, un alt suitor, 1 sud, deocam
dată însemnat doar pe hartă, va în
cepe să se 
harnice ale

importont suitor, care va 
folosință cu două luni mai 
Acestui fapt i se adaugă 
la Ici de important Săpa-

nască dăltuit de miinile 
acestei brigăzi.

Pentru noi, femeile. 
Actualitatea industrială.
Curs de limba franceză (relua
rea lecției a 5-a).
Dimineața maturității — emi
siune pentru adolescenți.

\ 19,30 Telejurnalul de seară.
'X 19,50 Buletinul meteorologic. Publi- 
X citate.

Simplă poveste — film de 
leviziune. 

! 20,30 Ce-ați dori să revedeti:
propunem s-o revedeti în 
ceastă emisiune pe cîntăreata 
belgiană de muzică ușoară Ka- 
linka.

20,55 Tele-universitatea — Istoria 
civilizațiilor: Perșii.

21,30 Film artistic: „Corsarii din
Bois de Boulogne".

22,40 Telejurnalul de noapte, 
rj 23,00 închiderea emisiunii.
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PROGRAMUL I:

5,00 Buletin de știri; 5,05—6,00 
Program muzical de dimineață; 5,30 
Buletin de știri; 6,00—8,25 Muzică 
și actualități; 8,25 Moment poetic; 
8,30 La microfon, melodia preferată; 
9,00 Buletin de știri; 9,05 La micro
fon, melodia preferată; 9,30 Revista 

X' literară radio (reluare); 10,00 Muzi- 
0 că instrumentală; 10,10 Cadran cul- 
S tural; 10,25 Muzică populară; 11.00 
a Buletin de știrii 11,45 Sfatul me- 
\ dicului; 12,00 Muzică ușoară de 
y Richard Oschanizki și Andrei Proș- 
y teanu; 12,30 Tntîlnire cu melodia 

populară și interpretul preferat; 13.00 
A Radiojurnal. Sport. Buletin meteo- 
y rologic; 13,20 Soliști și orchestră de 
X muzică ușoară; 14,00 Muzică popu

lară; 14,15 File de legendă „Posada" 
— scenariu radiofonic; 14,50 Nou
tăți cu Jimmy Fontana; 15,00 Bule
tin de știri. Buletin meteo-rutier ;
15.15 Radioracheta pionierilor; 15,40 
Pentru prietenii muzicii corale; 16 00 
Radiojurnal. Sport. Buletin meteoro
logic; 16,20 Cîntece populare; 16,30 
Corespondentă specială : Momente

t din munții Apuseni — însemnări de 
t Alexandru Andrițoiu; 16,45 Program 

de muzică vocală și instrumentală;
17.15 Antena tineretului; 17,45 Se- 

\ lectiuni din estrada nocturnă; 18.00 
X Buletin de știri; 18,02 Orizont ștlin- 
ț tific; 18,20 Nestemate folclorice; 
A 18,40 Muzică din opere; 19,00 Radio
ft gazeta de seară; 19,30 O melodie pe 
V adresa dumneavoastră; 20,00 Buletin 
y de știri; 20.05 Rampa; 20,20 Din în-

s 
î

X

L registrările interpreților Ion Lută- 
A lovită și Nicolae Buică; 20,40 Njfuzf- 
X că ușoară; 20.55 Noapte bună, cjopfl;

21.05 Teatru radiofonic serial.
. „Limuzinele mortii" de 

ralamb Zincă; 21.28 Marea și 
tecele ei — muzică ușoară; 

Î Radiojurnal. Buletin meteorolbqic.
Sport. 22,20 Orchestra Mantovanl; 
22,30 Moment poetic; 22,35 Concer
tul în re minor pentru vioară șl or- 
chestră de Felix Mendelssohn Bar- 
tholdv; 23,01 Muzică de jazz; 24,00 

\ Buletin de știri; 0,05—5,00 Estrada 
V nocturnă.

t mieră. 
ralamlv,

Pre-
Ha-
cîn-

22.00

PROGRAMUL II :

7.00 Din cintecele și jocurile sate
lor noastre; 7,30 Buletin de știri.

7,40 Muzică; 
de fanfară; 8,00 Melo-

6 Buletin meteo-rutier; 
A 7,45 In sunetin bunei ue ranrara; u,uu Meio- 
X dii populare? 8,10 Tot înainte (emî-

Iunl în șir realizările obținute 
de brigada lui Cătană Ves
pasian au tost dintre cele 

mai bune. Nici o dată îndeplinirea 
ritmică a planului de către această 
brigadă n-a sfat în cumpănă. Și to
tuși satisfacția nu era deplină. Era 
nemulțumit Cătană, nemulțumiți erau 
și maiștrii Cazan Petru, Sava Vasile, 
Zăgăian Grigore, nemulțumit era și 
Ursu Virgil, șeful sectorului II al 
minei Vulcan. Planul se realiza, dar 
vitezele de avansare ale frontului 
erau încă mici fa/ă de cele obți
nute- de minerit lupeneni. Rar cînd 
se depășea grani/a celor 22 metri. 
Au fost căutate soluții, s-au întoc
mit grafice — respectate cu stric
tele de către fiecare schimb — dar 
avansarea se încăpă/îna să crească. 
„Prea mult timp se pierde cu ar-

cut de la 5,600 tone/post la 6,97 to
ne/post, iar planul a tost depășii cu 
24,5 la sulă. Dar Câtană Vespasian, 
Enache Nicolae, Ciolănolu Constan
tin, Bindea Pavel, Tene Gheorghe, 
Muscalu Dumitru, nu se mulțumesc 
cu atit. Drumul spre alte perfor
mante le este deschis. Luna de ex
perimentare s-a incheiat cu bine. 
Alte măsuri luate la tata locului vor 
spori hărnicia acestor oameni 
na(i.

minu-

etajul abatajelor 
III al sectorului 
na Aninoasa se

din 
IV de

face

blocul 
la mi- 
gteu. 

Vechiul suitor de aera/ Priboi I
este in presiune, aerul care se scurge 
prin el fiind neîndestulător. Pentru 
îmbunătățirea situației,

Fante 
titlu 
de rlndurl. mii de exemple.

Fiecare brigadă are faptele el, ca- 
re-i dau personalitate. Fiecare bri
gadă are oamenii el, care-și string 
miinile și se îmbrățișează după fie
care succes. Oriunde in uriașul la
birint subpămînleam, înlîlneșlf oa
meni, care prin faptele lor întregesc 
freamătul tumultuos al vieții de as
tăzi.

Fapte din adincuri. Fiecare miner 
cind coboară in orașul de sub 
se gindeste la fapte, la felul in 
aceste fapte pot primi viată din 
nile harnice, mereu neostenite
se dărui cu bucurie clocotului muncii.

din adincuri. Acestui 
ar trebui să-i urmeze mii

Jiuri 
care 
mîi- 

în a

R. SELEJAN

X sitine pentru 
M de știri; 9,00 
O trei parale"

Buletin de știri; 10,05 Muzică ușoară;
10,30 Carnavalul expediției pionie- 
rești. Emisiune realizată în tabăra

V de la Timișul de Sus (reluare); 11,15 
Cy Muzică ușoară; 11,35 Muzică popu- 
S Iară; 12,00 Buletin de știri. Buletin 
X meteorolgic; 12,10 Varietăți muzf- 
X cale; 13,00 De toate pentru toți; 14,00
V Radiojurnal. Buletin meteo-rutier; 
0 14,08 Concert de prînz; 15,00 Scrl- 
A sori de draqoste pe portativ; 15,30 
A Cîntece șl jocuri din Oltenia; 15,45 
X Alin Noreanu șl Luminița Cosmin;
V 16,15 Muzică ușoară; 16.20 Sfatul 
3 medicului; 16.25 Selectiuni din es- 
X trada duminicală; 17,00 Radiojurnal. 
X Buletin meteorologic; 18,00 Mu-
V zică ușoară interpretată de Herve
V Vilard; 18,15 Cîntece inspirate din 
Q viata satului; 18.25 Amfiteatru lite- 
A rar; 18.50 Muzică; 18,55 Buletin de 
X știri; 19,00 Album folcloric; 19.30 
y Duete din opere; 19,48 Discuri E- 
y lectrecord; 20,30 Ora specialistului, 
y Stiinta conducerii întreprinderii; 20 50 
A In lumea păpușilor — muzică nsoa- 
Xră; 21.00 Buletin do știri; 21.05 Con- 
y cert de estradă; 21.40 Permanente șt

înnoiri în muzica românească: 22.30 
Muzică ușoară; 23.00 Radiojurnal;
23,52 Fragmente din opera „Acis st 
Galatheea" de Haondel; 0,22 Jazz; 
5,00—1,00 Buletin de știri.

pionieri); 8,30 Buletin 
Muzică din „Opera de 
de Kurt Weill; 10,00
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Arabescuri suspendate.

4
♦
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O®1MW PETROȘANI — 7 Noiembrie 
Mumia intervine; Republica 
inimă nebună... nebună de le 
gat; PETRILA : Agonie și ex 
taz; LONEA — Minerul: Zi): 
de vară; ANINOASA : Eddir 
Chapman, agent secret; VUL 
CAN : Am întilnit țigani feri 
citi; PAROȘEN1 : Leul african; 
LUPENI — Cultural: Ea va 
rîde; Munciloresc: Zosia; U- 
RICANI : Profesorul distrat.
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întrevedere Mișcarea de PE SCURT

mexicani

STATELE
10 (Agerpres),

Vietnamul de sud
0 hntărîre
a parlamentului
rhodesian

s-a desfășu.

continuă să erupă

Tensiunea politică în Uruguay
este în creștere

PE SCURT

unei

patriotice laoțiene

torul Karl Kristi, < 
nuntat sentința, a 
cei doi inculpați au 
de
In timpul 
prezentate 
fățișau pe 
davrele a 
le sale.

situații, toa

său client și

urma, 
lui al

la rezul- 
pentru vi- 
luni în 
sindicate-

vieni
„regii
Armayo 
adunat 
tind minerilor

® 3088 AVIOANE AMERICANE DOBORÎTE DEA 
SUPRA TERITORIULUI R.D. VIETNAM.

i americane, 
dura cîteva 
și elicoptere

atmosfera 
trebuie

protest
a studenților

al Fede- 
Mnandi 

consilier 
Ojukwu, 
ministrul 
Tunisiei, 

, si alte

Pafriofii angolezi 
îșâ intensifică luptele

■sîmbătă să erupă 
12-a 
unei 
sale.

In secolul al 
ceva normal, 
conștienți de

Vulcanul „Arenal

aplicată, 
care ai 
trecut în 
(silicoza, 
torul

VAUTIER 
et Voyanges")

feririle la războiul 
nam din platforma 
republican „există 
mică deosebire".

© LUPTE VIOLENTE IN APROPIEREA SAIGONU 
LUI.

care a pro- 
declarat că 

i dat dovadă 
inimaginabilă cruzime", 

procesului au fost 
fotografii care îl în- 
Piecha alături de ca- 
două dintre victime

lor, în zonele 
nefiind primej-

Ulises Pareyra ReVerbel, di
rectorii Companiei naționale 
de electricitate și telecomuni
cații. Cu toate eforturile de
puse de 
zent Rev 
Este, dc 
fără pre< 
guayului, remarcă 
presă.

In fata acestei
te forțele politiei uruguayene 
sînt mobilizate. Elicoptere 
zboară deasupra suburbiilor 
capitalei. Localitățile Solymar 
și Pajas Blancas, stațiuni bal
neare din apropierea orașului 
Montevideo, au fost perchezi
ționate casă cu casă de po
litie.

J. Smrkovsky 
M. Manstield

SAN JOSE 10 (Agerpres).
Vulcanul „Arenal" 

tinuat 
tru a 
ciida 
si tatii 
din regiune 
ieze 
considerate ca 
dioase.

Autoritățile 
„zonă periculoasă" pe o 
prafață dc 10 kilometri în ju

XIENG KUANG 10 (Ager
pres). In primele șapte luni 
ale acestui an ftfrțele patrio
tice laoțiene au scos din 
luptă în provincia Savanna- 
ket 1 662 militari inamici, 
anunță agenția de presă 
„Khaosan”. Dintre aceștia, 
564 au fost uciși, 418 ră-

zinele companiei 
toare de mașini 
„Internațional 
Company of Canada" 
ducerea companiei a 
făcut revendicărilor 
torilor privind 
lariilor.

efectuării le- 
r de la mem- 
inima nu are

,Detroit 
a apărut din nou. 
lucrătorilor de Ia 

News" și de la un 
din acest oraș, „De-

Acum 20 de ani, indienii ac
ceptau cu resemnare această 
viață de sclavi pe care au 
trăit-o din totdeauna. Astăzi 
însă n-o mai acceptă. Astăzi ei 
sînt conștienți de forța lor. Cei 
12 ani de guvern Estenssoro, 
chiar dacă nu le-a îmbunătățit 
soarta și a dus tara la faliment, 
i-a trezit pe mineri. De atunci 
revolta mocnește. Dar de ce

NURNBERG 10 (Agerpres). -
Doi foști ofițeri ai Gestapo

ului — Paul Baron și Ernst 
Erich Piecha — au fost con
damnați de un tribunal din 
Niirnberg la închisoare pe via
ță pentru asasinarea evreilor 
polonezi încarcerați în lagărele 
de la Gorlice, Polonia. Judecă-

WASHINGTON 10 (Ager
pres). Opiniile celor doi pre- 
tendenți la candidatura Parti
dului democrat la președinție 
privind desemnarea fostului 
vicepreședinte Richard Nixon 
drept candidat republican pen
tru alegerile prezidențiale din 
noiembrie sînt diametral opu
se. Astfel, vicepreședintele 
Hubert Himhrey a afirmat că 
în cazul în care lupta pentru 
fotoliul prezidențial se va da 
între el și Nixon, „poporul 
american va avea posibilita
tea să aleagă nu numai între

a con- 
pen- 

zi consecutiv, în 
diminuări a inten- 
Numeroși locuitori 
încep să se înapo

ia casele

HANOI 10 (Agerpres). In 
ultimele zile, anunță agenția 
V.N.A., unitățile antiaeriene 
ale Armatei Populare Vietna
meze au doborît încă patru 
avioane americane în timp ce 
efectuau raiduri asupra unor 
zone din provinciile Ha Tinh 
și Quang Binh.

Agenția precizează că nu
mărul total al- avioanelor a- 
mericane doborîte în Vietna
mul de nord se ridică la 3 088

care ad- 
naționali

o unitate de in- 
saigoneză sprijinită de 
a fost atacată pentru 
oară în ultimele 24 
de patrioți. Lupta s-a

orfani în așa-zisa „zonă a bombardamentelor 
Părinții lor au fost omorîti sub dărîmă-

In țara cu cel mai 
bonat subsol din lume

OLANDA. _  Vedere a Europoortului — zona petrolieră a Roterdamului, unde sint aduse
și prelucrate mii de tone din prețiosul combustibil.

S. U. A. — Marile orașe ale Statelor Unite sint din nou 
teatrul unor puternice incidente rasiale, în timpul cărora poliția 
intervine cu brutalitate. In fotografie : Imagine din timpul sin- 
geroaselor ciocniri care au avut loc cu citeva zile în urmă în 
orașul Cleveland, statul Ohio, in timpul cărora 11 persoane 
și-au pierdut viața.

țări ale Asiei, și a subliniat ne
cesitatea colaborării tehnice 
între țările în curs de dezvolta
re. La lucrările conferinței par
ticipă de asemenea, Rene Ma- 
heu, secretar general al 
U.N.E.S.C.O.

au delimitat <
Slb

i — dreptul de a 
dreptul la grevă, 

hotă- 
Militarii 

în 
să creeze

ei. Cu acest prilej a avut loc 
o convorbire în cadrul căreia 
s-a făcut un schimb de păreri 
în legătură cu unele probleme 
privind relațiile economice din
tre Cehoslovacia și S.U.A., pre
cum și o serie de probieme in
ternaționale.

platourilor înalte, 
presupuse poziții în- 
Delta fluviului Mc-

OTTAWA 10 (Agerpres). 
A luat sfîrșit greva de o 

lună și jumătate a celor 
2 300 de muncitori de la u- 

construc- 
agricole 

Harvester 
Con- 
satis- 

munci- 
majorarea sa-

MIREILLE
(Din „Sciences

SAIGON 10 (Agerpres). — 
In cursul zilei de vineri și 

sîmbătă dimineața au conti
nuat luptele între forțele pa
triotice și trupele americano- 
saigoneze. După cum a decla
rat un purtător de cuvînt al 
comandamentului S.U.A. de la 
Saigon, vineri au avut loc în 
imediata vecinătate a capitalei 
sud-vietnameze și a orașului Hue 
patru ciocniri violente între 
unitățile combinate americano- 

forțele patrioti-

niți și 239 capturați. Alți 
441 militari, aparținind tru
pelor guvernamentale, au 
trecut de partea forțelor 
patriotice. In cursul lupte
lor, patrioții au doborît 26 
de avioane, an aruncat în 
aer 24 de poduri controlate 
de forțele inamice și au cap
turat o mare cantitate de 
arme și muniții.

a aproximativ' 10 
a Saigon, au avut 
după-amiază lupte

stăpîni ai țării — americanii 
— încearcă să mențină o stare 
de înapoiere spre a o putea 
subjuga în continuare. Și cine 
se sinchisește de Bolivia ? Se 
vorbește mult de dezvoltarea 
ei economică în timpul campa
niilor electorale și încă puțin 
după aceasta, dar eforturile se 
opresc aici. Colaborarea ameri- 
cano-boliviană duce 
tate nefaste mai ales 
itorul țării: cu opt 
urmă, sub presiunea 
lor, guvernul hotărîse să re
deschidă o mină dezafectată, 
mina Mathilde. Se simțea ne
voia ajutorului unei țări străine 
și existau în acest sens doi 
concurenți — Statele Unite și 
Japonia. După Ce S.U.A. au 
ciștigat, s-a aflat că oferta 
japoneză era cu mult mai 
avantajoasă. Opoziția a vrut 
să se ocupe de această afa
cere, dar contractul era semnat 
și funcționarii superiori își 
încasaseră deja comisionul...

Se trăiește de pe o zi pe 
alta; niciodată nu este pre
văzut ceva pe termen lung. Se 
elaborează nenumărate planuri 
dar nici unul 'nu este realizai 
pînă la capăt. Problema șoma
jului, de pildă nu a fost nici
odată studiată serios. Există 
mine unde 30—40 la sută din 
personal este de prisos... O 
organizare și o utilare rațio
nală ar permite folosirea 
acestui. personal, ba chiar a

R. D. VIETNAM. — Acești copii au rămas 
limitate" din care face parte și provincia Thanh Hoa 
turile casei in timpul unui bombardament al aviației americane.

zate, adică 70 la sută din ex
ploatările țării (în ochii mine
rilor ea reprezintă unealta 
unui guvern militar represiv), 
și sindicatele, bine organizate 
și înarmate. Intre ele nu exis
tă nici o încercare de trata
tive, ci o ostilitate care izbuc
nește cu orice prilej sub for
mă de greve și atentate. In 
fata armatei, minerul se simte

doi oameni, dar și între două 
politici pe plan intern și ex
tern". Senatorul Eugene 
McCarthy a subliniat însă că 
dacă Humphrey va deveni 
candidat la președinție din 
partea democraților, în noiem
brie nu va avea loc o „alege
re reală”. McCarthy a subli
niat în acest sens că între 
recentele declarații ale vice
președintelui Humphrey și re-i 

din Viet- 
Partiduluii 

doar o;

păgubit de „privilegiile" sale. 
El are mai ales impresia că 
nimeni nu se interesează de 
soarta sa. Un miner cîștigă 
circa 10 pesos pe zi. Pentru 
opt ore de muncă, plus orele 
suplimentare, el are un salariu 
lunar de 500—600 pesos. Dar 
pentru a avea acești 500 de 
pesos trebuie să muncești 14 
ore pe zi în mijlocul emana
țiilor de acid sulfuric și oxid 
de carbon.

PRAGA 10 (Agerpres). —
După cum a anunțat agenția 

C.T.J., Mike Mansfield, liderul 
majorității democrate din Se
natul S.U.A. care se află la 
Praga într-o scurtă vizită, a 
avut o întrevedere cu Josef 
Smrkovsky, președintele Adu
nării Naționale a Cehoslovaci-

MONTEVIDEO 10 (Ager
pres). Capitala uruguayană a 
cunoscut vineri o recrudescen
tă a tensiunii în urma pătrun
derii politiei în localul univer
sității, care, potrivit Constitu
ției tării, se bucură de auto
nomie. Este pentru prima dată 
în istoria țării cînd politia 
încalcă autonomia acestei uni
versități, veche de 35 de ani. 
Potrivit declarațiilor șefului 
poliției, Alberto Aguirre, pă
trunderea a fost efecta.tă din 
ordinul președintelui Urugua- 
yului, Pacheco Areco.

Un alt element vine să se 
adauge tensiunii crescînde din 
Uruguay, ca urmare a răpirii 
din fața locuinței sale a lui

asemenea, un fapt 
dent în istoria Uru- 

agențiile de

LISABONA 10 (Agerpres)—. 
Un purtător de cuvînt al gu

vernului portughez a recunos
cut că forțele patriotice ango
leze și-au intensificat acțiunile 
în regiunea de răsărit a tării 
— transmite agenția Maghreb 
Arab Press. Purtătorul de cu
vînt a declarat că tot mai

NEW DELHI 10 (Agerpres). 
La New Delhi s-a deschis con
ferința pentru aplicarea științei 
și tehnicii în dezvoltarea Asiei. 
Primul ministru al indiei, Indi
ra Gandhi, a rostit un discurs 
în care a salutat pe participan
ta reprezentanți din diferite

© Poliția din Rio de Jane
iro a intervenit din nou vineri, 
folosind grenade cu gaze la
crimogene și bastoane de ca
uciuc pentru a împrăștia pe 
participanții Ia o demonstrație 
de protest împotriva arestării 
liderului studențesc Vladimir 
Palmeira. Un număr de 30 de 
persoane au fost arestate in 
cursul incidentelor violente ca
re s-au produs între manifes- 
tanți și polițiști. Studenții au 
răsturnat un automobil al poli
ției și au avariat mai multe 
altele.

© La 11 august populația din 
teritoriile Rio Muni și Fernando 
Po, care formează Guineea 
ecuadorială spaniolă, se va 
prezenta in fața urnelor in ca
drul referendumului asupra noii 
constituții a țării. In luna sep
tembrie urmează să fie ales 
guvernul, iar la 12 octombrie 
Guineea spaniolă va deveni in- 
depedentă, incheindu-se in 
felul acesta dominația coloni
ală spaniolă de două secole.

©Guvernul peruvian a anun
țat crearea unei comisii per
manente care va examina rela
țiile comerciale ale acestei țări 
cu statele socialiste din Euro
pa. Comisia va fi prezidată de 
Javier Perez de Cuellar, secre
tar general al Ministerului A- 
facerilor Externe, și va cuprin
de pe președinții băncilor de 
stat și pe directorul comerțului 
exterior din Ministerul Econo
miei.

® După cum relatează a- 
genția Reuter, membrii Partidu
lui republican din orașul Knox
ville (statul Tennessee), nemul
țumiți cu desemnarea lui Ri
chard Nixon drept candidat al 
acestui partid la președinția 
S.U.A., au deschis un „cartier 
general" în favoarea senato- 
lui Eugene McCarthy, candidat 
la învestitura Partidului demo
crat la președinție.

©Inaugurînd cea de-a treia 
etapă a misiunii sale de pace 
ce i-a fost conferită de secre
tarul general al O. N. U., I' 
Thant, în Orientul Apropiat, 
Gunnar Jarring a avut vineri 
seara întrevederi cu ministrul 
de externe al Israelului, Abba 
Eban, asupra situației din a- 
ceastă regiune a lumii, precum 
și în legătură cu posibilitățile 
de reglementare pe cale paș
nică a crizei din Orientul Apro
piat.

©Purtătorul de cuvînt al 
Casei Albe, George Christian, 
a anunțat că la ferma din Te
xas a președintelui Johnson a 
avut loc o întrevedere între a- 
cesta și vicepreședintele Hubert 
Humphrey. întrevederea a avut 
drept scop pregătirea primirii 
de către președinte a candi
datului republican la președin
ția S.U.A., Richard Nixon, și a 
candidatului republican pentru 
postul de vicepreședinte, Spiro 
Agnew, care urmează 
sească astăzi.

©Fostul președinte 
rației nigeriene, dr. 
Azikiwe, în prezent 
personal al colonelului 
a conferit vineri cu 
afacerilor externe al 
Habib Bourguiba jr. 
oficialități tunisiene. Potrivit a- 
genției Unite Press Internațio
nal, Ia Tunis se consideră că 
nu ar fi exclus ca guvernul tu
nisian să ia în curind poziție, 
așa cum a făcut recent Franța, 
în favoarea dreptului la auto
determinare al Biafrei.

©Mii de tone de alimente 
și medicamente, trimise de di
verse țări și organizații interna
ționale populației biafreze, a- 
flată intr-o situație tragică du
pă 14 luni de război, zac in 
Insula Fernando Po, situată la 
mai puțin de 200 kilometri de 
Biafra — scrie corespondentul 
agenției France Presse. Dacă 
nu se va ajunge la un acord 
în vederea asigurării transpor
tului acestor ajutoare, ele nu 
vor mai putea ajunge la des
tinație, deoarece în momentul 
de față Biafra este complet 
încercuită de trupele federale.

se află minele într-o stare atît 
de lamentabilă ? De ce Bolivia, 
tara cu cel mai bogat subsol 
din lume, a rămas săracă și 
înapoiată în comparație cu alte 
țări latino-americane 1 Există 
trei motive : un guvern incapa
bil, o proastă administrare a 
minelor și un personal incom
petent.

Conducătorii, temîndu-se în- 
lr-una de o lovitură de stat 
caută numai să se îmbogă
țească, în timp ce adevărații

multe patrule portugheze 
căzut în ultima vreme

Oruro este capitala minieră 
a Boliviei. Pe dealul care do
mină orașul, la San Josd se 
exploatează staniul. Cîțiva 
minieri stau de vorbă lîngă 
o mașină oprită. Vagonetele 
sînt ruginite, administratorul 
este bolnav. E ora 4, și ingi
nerul nu a sosit încă. La Po
tosi, cobor în mină, în fundul 
acestui • Cerro rico (dealul 
bogat) care încă pe vremea 
conchistadorilor îmbogățea pe 
regele Spaniei și orașul cel 
mai populat al imperiului — 
Potosi.

Afară, pe Altiplano (platoul 
înalt), la o altitudine de 
4200 m, este frig, 15 grade, 
dar în galerii căldura este 
insuportabilă. — 45 de grade. 
Pe pereți se prelinge apa. 
Muncitorii sînt acoperiti de o 
carapace cenușie și lucioasă: 
staniul cade în ploaie și le 
arde pielea. In această atmos
feră de etuvă mi se pare că 
văd niște oameni-broaște. Sînt 
indieni care muncesc în pielea 
goală, mestecînd coca pentru 
a-și amăgi foamea și a prinde 
un pic de putere...

In principiu se folosesc me
todele franceze de proiecție, 
dar, de fapt, nici una nu este 

Din cauza bolilor 
bîntuit în secolul 

minele europene 
tuberculoza), munci- 

nu speră să trăiască

MONTE CARLO 10 (Ager- 
tres)r — Prof. Christian Bar
nard, autorul primei operații 
de transplantare a inimii, a 
declarat că este mai ușor de 
grefat o inimă decît o mină sau 
un picior. El a explicat aceasta

saigoneze 
ce.

Astfel, 
km nord 
loc vineri 
grele între detașamente ale 
F.N.E., care se îndreptau spre 
capitală și unități 
In luptă, care a 
ore, au intervenit • 
ale S.U.A.

A doua luptă 
rat la aproximativ 50 de km 
nord de Saigon, în provincia 
Binh Duong, provincie supusă 
zilnic bombardamentelor ame
ricane. Luptele au durat toa
tă ziua de vineri. De aseme
nea, la 8 km nord-est de fos
ta capitală imperială, Hue, în
tr-o mică localitate de pe ma
lul mării, unitățile celei de-a

unuia și mai mare. Dar se pre
feră interzicerea orelor supli
mentare și utilizarea unei 
părți a brațelor de muncă „în 
afara" minei, adică practic să 
nu facă nimic.

Incompetenta personalului — 
dar mai ales lipsa totală 
cadre — explică și fălim 
acestor mine de staniu d 
urma cărora ar trebui 
trăiască întreaga tară.

Ce se poate face în fata 
asemena incoherențe ? După ce 
ai petrecut patru luni în Boli
via devii destul de pesimist cu 
privire la viitorul țării. Deși 
subsolul Boliviei este într-ade- 
văr cel mai bogat din lume, 
tara are unul din cele mai 
scăzute niveluri de trai din 
America Latină. Ea nu reali
zează nici un profit din mi
nereul său, care reprezintă to
tuși 90 la sută din export. Și 
acesta este, poate, lucrul cel 
mai grav : Bolivia exploatează, 
chiar și în pierdere, „metalul 
blestemat" pe care are „noro
cul" să-l posede și se mulțu
mește cu această monoproduc- 
ție. Pentru a supraviețui, ea 
trebuie să vîndă și să suporte 
fluctuațiile cursurilor staniu- 
lui. Și mai ales, ea nu are 
voie să uite că Statele Unite 
sînt principalul 
„prieten".

101-a divizii de trupe aeropur
tate a S.U.A., împreună cu 
cele saigoneze, au întreprins 
un atac asupra pozițiilor în
tărite deținute de forțele pa
triotice. Luptele, care au în
ceput vineri dimineața, s-au 
terminat abea la căderea nop
ții. înreqistrîndu-se pierderi 
de ambele părți.

Totodată 
fanterie 
blindate 
a doua 
de ore 
desfășurat în jurul bazei de la 
Gio Linh, în apropiere de Sai
gon. Mai multe tancuri inami
ce au fost distruse, înregis- 
trîndu-se de asemenea pierderi 
în rîndul efectivului trupelor 
saigoneze.

In același timp, avioane de 
tip „B-52” au continuat bom
bardamentele asupra mai mul
tor regiuni din Vietnamul de 
sud. Au fost bombardate în 
special regiunile din jurul Sai- 
gonului, unde se crede că ar 
exista concentrări ale forțelor 
patriotice, în vecinătatea loca
lităților Kontum și Pleiku, din 
regiunea 
precum și 
tărite din 
kong.

ambuscade organizate de unită
țile de guerilla angoleze. Ei 
a refuzat însă să dea amănunte 
privind pierderile suferite în 
aceste lupte de forțele por
tugheze.

CIUDAT DE MEXICO 10i) 
(Agerpres).— Studenții raexi-i 
câni au boicotat vineri cursurile; 
în universitățile și colegiile din: 
întreaga tară în semn de pro-; 
test împotriva represiunilor 
polițienești și a violării auto4 
nomiei universitare. Potrivit a-f 
gentiei U.P.I., greva studenților! 
a reprezentat un succes, ian 
boicotul s-a desfășurat fără in-.: 
cidente.

Comitetul de grevă și ceaț 
mai mare parte a mișcării stu- 
dențești angajate în lupta îm
potriva corpului special dej 
politie însărcinat cu reprimare^ 
demonstrațiilor au respins vi-i 
neri seara propunerea primaru
lui din Ciudat de Mexico în 
vederea constituirii unei co-‘ 
misii mixte de anchetă, din 
care să facă parte reprezen-i 
tantii municipalității, studenți
lor și ai corpului didactic. în
truniți la Institutul politehnic! 
național, studenții din capitală,) 
cărora li s-au alăturat delega
ții studențești venite din alte 
centre universitare, îndeosebi 
din statele Morelos și Guerre-i 
ro, au adoptat în unanimitate 
o serie de hotărîri privind re-! 
organizarea mișcării studen
țești naționale, lansarea unui 
apel la grevă generală a stu-| 
denților și organizarea în 
cursul zilei de marți a unei 
mari manifestații de protest la) 
Ciudat de Mexico.

Cadrele didactice ale Univer
sității din capitală care sprijină 
mișcarea studențească au anun
țat intenția de a cere arbitrajul 
personal al președintelui tării, 
pentru a se găsi o soluție 
conflictului dintre studenți și 
atoritătile municipale.

SALISBURY 10 (Agerpres).— 
Din Salisbury agențiile de 

presă anunță că parlamentul 
rhodesian a hotărît să prelun
gească „prerogativele speciale" 
ale ministrului de justiție din 
Rhodesia, care îi dau dreptul 
să Ia o serie de măsuri pentru 
arestarea și limitarea drepturi
lor cetățenești. Ministrul de 
justiție poate uza oricînd de 
aceste prerogative „în vederea 
menținerii ordinii și în orice 
parte a Rhodesiei".

Legea privind arestarea și 
limitarea drepturilor cetățe
nești, a fost adoptată în Rhode
sia în 1962. De atunci ea a 
fost prelungită de două ori în 
1964 și 1966. Această lege este 
îndreptată în primul rînd îm
potriva patriotilor africani care 
luptă pentru eliberarea patriei 
lor de sub dominația rasiștilor 
rhodesienl.

decît 35 de ani. 
XX-lea nu este 
și minerii sînt < 
aceasta.

Ca să înțelegi 
din minele boliviene 
să te întorci cu cîțiva ani în 

De la începutul secolu- 
XX-lea, minerii boli- 
crau exploatați dc 
staniului" — Patino, 
Hoschild — care au 

averi fabuloase. Plă- 
toți indieni 

— un salariu derizoriu, ei nu 
lăsau nimic țării — nici sta
niul pe care îl exportau brut 
(Patino este proprietarul to
pitoriilor Filiam Harvey din 
Liverpool), nici capitalurile, 
plasate în bănci străine, nu-i 
lăsau Boliviei nici o șansă de 
dezvoltare — nici o școală, 
nici un spital, nici o șosea.

In 1952, minerii l-au adus 
la putere pe Paz Estenssoro. 
Acesta a naționalizat minele 
și a acordat minerilor drepturi 
noi mai largi 
purta arme, < 
dreptul de a contesta 
ririle guvernului, 
care au preluat puterea 
1964 nu puteau decît 
un climat ostil.

Astăzi se înfruntă 
forte: Comibol (Corporația 
Minieră a Boliviei), 
ministrează minele

NEW YORK
Vineri a luat sfîrșit cea mai 
lungă grevă care a avut loc 
vreodată în presa america
nă : pentru prima oară după 
268 de zile ziarul 
News" 
Greva
„Detroit 
alt ziar 
troit Free Press", a fost de. 
clanșată în sprijinul reven
dicărilor de majorare a sa
lariilor.

rul vulcanului. Se consideră: 
că aproximativ 500 de familii! 
și-au pierdut întreaga avere 
în cursul ultimelor zile, ca ar
mare a erupției.

Potrivit studiilor efectuatei 
de membrii. Institutului Smith-: 
sonian din Cambridge (S.U.A.),j 
între 6 și 8 august, pe o zonă:' 
vastă din jurul vulcanului auî 
fost înregistrate 24 do cutre-j 
mure.
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