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Intr-o atmosferă de entuziasm
și efervescenfă creatoare 
Valea Jiului înfîmpină

CONGRESUL PARTIDULUI

în fluxul nou
al accelerării mecanizării

Vom respecta 
cuvintul dat 

partidului

Cele două documente — Te- 
ele Comitetului Central al 

partidului și proiectul Direc
tivelor Congresului al X-lea al 
P.C.R. privind planul cincinal 
pe anii 1971—1975 și liniile 
directoare ale dezvoltării eco
nomiei naționale pe perioada 
1976 — 1980 constituie, prin 
problematica lor, expresia 
spiritului novator, realist al 
unei gîndiri .vii, creatoare, ca
racteristică întregii activități a 
partidului nostru. Aceste docu
mente relevă însemnătatea 
excepțională ce o va avea Con
gresul al X-lea al P.C.R. in 
dezvoltarea patriei noastre, în 
ridicarea pe o treaptă nouă a 
întregului proces de desăvîrși- 
re a construcției socialiste, 
pornind de 'la cunoașterea te
meinică a realităților concrete 
și a condițiilor specifice, de la 
necesitățile perfecționării con
tinue a mecanismului economic 
și social. Subliniindu-se impe
rativul ridicării necontenite a 
potențialului științific și tehno
logic. scoate in evidență nece
sitatea scurtării perioadelor de 
asimilare a utilajelor și apa- 
ratajclor, a creșterii gradului 
de mecanizare, a extinderii 
automatizării.

în legătură cu aceasta, este 
de apreciat importanța pe care 
o reprezintă linia directoare a 
partidului și pentru problemele 
din bazinul nostru, unde mă
surile de extindere a U.U3I.P.. 
înființarea Institutului de cer
cetări și proiectări miniere pen
tru huilă iși vor aduce nemij
locit o contribuție conoretă la 
scurtarea timpului de asimilare 
a unor noi utilaje necesare in
dustriei carbonifere, la îmbu
nătățirea tehnologiilor actuale

Ing. GEORGE MOȘESCU. 
directorul I.C.P.M.H. din 

cadrul Centralei cărbunelui 
Petroșani

sau încercarea unor tehnologii 
superioare de exploatare, urmă- 
rindu-se crearea condițiilor de 
accelerare a procesului de me
canizare, introducerea cu efi
ciență a automatizării in con
ducerea diferitelor procese.

In proiectul Directivelor se 
pune cu claritate problema 
conlucrării intre cercetători și 
proiectanți. Legat de specificul 
institutului nostru, considerăm 
că sînt posibile condiții con
crete de a se crea o legătură 
organică intre activitatea cerce
tătorilor și cea a proiectanți- 
lor tehnologi^ a colaborării 
lor strinse pe'parcursul lucră
rilor, pînă la punerea in pro
ducția de serie a unor utilaje 
sau pînă la finalizarea acțiunii 
întreprinse, la obținerea rezul
tatelor scontate.

Se remarcă, în documentele 
enunțate, grija pentru dotarea 
institutelor de cercetare cu la
boratoare modern utilate, pentru 
a face posibilă o cercetare aten
tă, profundă a proceselor com
plexe, in condițiile revoluției 
tehnico-științificc contempora
ne.

Contribuția colectivului nos
tru de cercetători și proiectanți 
la transpunerea in viață a 
acestui program va fi concreti
zată prin abordarea unor pro
iecte pe o treaptă superioară 
calitativ, care să răspundă ce
rințelor stringente ale mineri
tului nostru. Realizarea exem
plară a planului de cercetări 
și proiectări pentru Centrala

cărbunelui Petroșani. menită 
să rezolve în etapele următoa
re dinamica ascendentă a dez
voltării economice a bazinului 
carbonifer Valea Jiului, t e o 
datorie de onoare pe care tre
buie să o respectăm.

Cercetările noastre de pers
pectivă tind să stabilească noi 
metode do exploatare cu pro
ductivitate sporită pentru stra
tul 3. în cadrul abestor preo
cupări se va urmări cu perse
verență elaborarea unor teh
nologii corespunzătoare specifi
cului zăcământului (caracteri
zat prin întindere mică și ne- 
regularilăți frecvente) în scopul 
creșterii producției, randamen
tului muncii subterane, reducerii 
prețului 
siderare 
cartf nu 
tegrală.

In etapQ actuală, în a ni f vii
torului cincinal, în fața cerce
tătorilor științifici, a proiec- 
tanților și tehnologilor din Va
lea Jiului se deschide un larg 
cîmp de activitate. înființat cu 
cîteva luni în urmă, Institutul 
nostru de cercetări și proiectări 
miniere pentru huilă, în ca
drul Centralei cărbunelui Pe
troșani, este chemat 
să-și aducă contribuția 
la accelerarea procesului 
canizare în subteran și 
rea muncii minerilor, la intro
ducerea eficientă a automati
zării in conducerea dificilelor 
procese tehnologice In minele, 
preparațiile și alte unități ale 
Centralei cărbunelui.

EMILIAN TOMULESCU. 
vicepreședinte al Consiliului 

popular municipal

de cost, luind în con- 
chiar unele variante 
asigură o exploatare in

așadar 
activă 

de me- 
ușura--

Pauza de prim... Foriola ca
racteristică șantierului înceta
se pentru moment. Mai sini 
însă vreo 10 minute și din 
nou blocul de locuințe IV A, 
situat cam la 400 de metri mai 
jos de exploatarea minieră 
Lonea, va ii plin de eferves
cența, de clocotul creator al 
muncii.

...Urcăm pe treptele scării 
de beton armat care încă mai 
era nedeeofrată — semn că 
betonul fusese nu de multe zi
le turnat — pînă la etajul III 
al clădirii. Echipa de zidari 
condusă de comunistul Ion 
Ilca savura in tihnă, adăpos
tită de soarele dogoritor, la 
umbra zidurilor executate de 
ei, ultimele minute ale pauzei. 
E una din echipele care au 
executat zidăria Ia zeci de 
blocuri din Valea Jiului. Mun
citorii din această echipă au 
lucrat înainte de 22 iulie — 
dală clnd a fost atacat blo
cul IV A din Lonea — la 
înălțarea celor 164 garsoniere 
ale blocului G din Pelrila o 
dată cu predarea căruia pla
nul anual de predare a apar
tamentelor a fost îndeplinit 
la șantierul T.C.H. din Peiri- 
la.

Comuniștii Gheorghe Urs șl 
Titu Cornea ne prezintă sta
diul lucrării.

— Mai avem puțin la etajul 
III și vom începe zidăria la 
etajul următor ne spune co
munistul Gheorghe Urs.

— Și cînd scontați să-l ter- 
P. M.
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In istorica zi de 4 august a.c., 
în imensa sală luminată feeric 
a Palatului Republicii își va 
ocupa locul printre miile de 
delegați la Congresul al X-lea 
al partidului și un fiu al Pe- 
trilei. tehnicianul miner IOAN 
BODENLOSZ.

Cu această precizare am înce
put dialogul, într-unul din bi
rourile zonei a Il-a a exploa
tării Petrila, cu unul dintre cei 
mai tineri delegați ai comuniș
tilor Văii Jiului la apropiatul 
Congres al partidului.

— îmi închipui ce emoții vei 
avea, in acele momente solemne 
ale deschiderii Congresului, ale 
acestei istorice întruniri, alături 
de reprezentanții comuniștilor 
din întreaga țară...
— Da... cu siguranță că voi avea 

emoții, îmi răspunse interlocu
torul privindu-mă cu ochii lui 
sinilii în care citeam sincerita
tea. Dar, stingher nu mă voi 
simți. In nici un caz ! Pentru că 
deși voi trăi clipe, poate unice 
în riața mea, voi simți alături 
de mine ortacii cu care trăiesc 
și muncesc împreună aici în 
adincuri, umăr Ia umăr de 15 
ani voi simți și-n acele clipe 
sentimentul solidarității mine
rești, al increderii plenare din 
partea tovarășilor mei. a co
muniștilor petrilcni care m-au 
investit cu marea lor încrede-

comu- 
Jiului 
a în-

astă 
ca- 
su-

cumentele elaborate pentru cel 
de-al X-lea Congres al P.C.R. 
Este sentimentul unui optimism 
robust, plenar, exprimat cu 
ocazia dezbaterii acestor docu
mente, al convingerii că pro-, 
gramul partidului este progra- 
mul propriei noastre bunăstării) 
al liotărîrii noastre de a munci 
cu însuflețire pentru a aduce 
o contribuție cît mai substan-

h

Masă

■ ■

re de a-i reprezenta la Con
gresul partidului. Conștiința 
aceasta că reprezint oameni 
bravi, comuniști ale căror inimi 
vor bate în acele clipe la unison 

- cu a mea, cu ale tuturor dele- 
gaților, îmi conferă demnita
tea de care se bucură 
niștii și minerii Văii 
din partea partidului, 
tregului nostru popor.

— Cu siguranță, și de 
dată, demnitatea despre 
re vorbești, va avea un 
port solid de fapte — expresia
cea mai elocventă a sentimen
telor.

— Există acest suport, există 
și faptele demne ce exprimă 
sentimentele profunde ce animă 
comuniștii, colectivul minier 
din care fac parte și despre 
care vorbesc întotdeauna cu o 
deosebită plăcere.

— Totuși, înainte de a vor
bi de aceste fapte, am putea 
defini sensul fundamental al 
sentimentelor despre care vor
bim ?

— Evident. Să-i spunem pe 
nume: este sentimentul temei
nic, unanim, de entuziasm și 
adeziune totală cu care comu
niștii, toți minerii Petrilei apro
bă, mai bine zis optează pen
tru luminosul program de în
florire continuă a patriei înfă
țișat cu atâta claritate de do-
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în preajma mărețelor săr
bători — cel de-al X-lea Con
gres al partidului, sărbători
rea Zilei Minerului și aniver
sarea eliberării țării — oa
menii muncii din municipiul 
Petroșani, alături de întregul 
popor sînt pregătiți să prezinte 
un fructuos bilanț al activită- 
tății desfășurate pentru înfăp
tuirea hotărîrilor Congresului 
al IX-lea, succese deosebite 
obținute în această perioadă, 
în- toate domeniile de activi
tate. Vedem, cunoaștem cu to
ții realizările conturate și mo
delate in timp prin puterea 
noastră, prin voința și efortul 
nostru colectiv; ne mîndrim 
cu gindul că fiecare dintre noi 
am imprimat o parte din ființa 
noastră pe edj^|ijTl măreț al 
făuririi'unei vieți noi, libere și 
socialiste. Fiecăruia îi este cu
noscut, de asemenea, din do
cumentele elaborate 
al X-lea Congres, recent dez
bătute și aprobate de masele 
largi de oameni ai muncii, 
perspectivele de viitor ale ță
rii, jalonate cu clarviziune de 
către partid, in spiritul prin
cipiilor generale ale marxism- 
leninisniului aplicate creator 
la condițiile concrete din țara 
noastră.

In contextul importantelor 
succese obținute în municipiul 
nostru, realizări de o deosebită 
valoare s-au înregistrat și in 
ceea ce privește dezvoltarea 
urbanistică a bazinului carbo
nifer. condiție esențială a a- 
sigurării și ridicării continue 
a bunăstării materiale a oa
menilor muncii.

Pentru, a ilustra în mod con
cret elementele noi cu care 
s-a îmbogățit în ultimii patru 
ani această zonă industrială a 
țării, să pătrundem puțin în 
cadrul urbanistic al orașului 
Petroșani, devenit reședință 
municipală, parourgînd în timp 
și spațiu obiectivele mai im
portante. realizate aici în a- 
ceastă scurtă perioadă. Pro
filul urbanistic al Petr'oșaniu- 
lui. este 
conturat 
moderne 
de noile 
cuințe ce 
zare 
zent. conform planului de sis
tematizare elaborat de 
I.S.C.AaS. București, s-a termi
nat integral unul din cele mai 
mari ansambluri de locuințe 
— microraionul V din cartie
rul Aeroport — ansamblu cu 
confort ridicat, alcătuit din a- 
partamente cu 2—4 camere.

pentru

astăzi mai puternic 
grație arhitecturii 
imprimate orașului 
construcții de 
domină vechea așe- 

minieră. Pînă în

10-

pre-

Tot în cadrul acestui ansam
blu au fost construite și date 
in folosință două nOi și mo
derne complexe comerciale de 
mare capacitate, și alte două 
magazine alimentare, unități 
ce asigură o bună deservire 
a populației. Au fost termi
nate și date în funcțiune. :n 
anul 1967, cea de a 
școală generală cu 16 
din acest cartier, un 
muncitoresc prevăzut cu con
fortul și spațiul necesar cază
rii a numeroși muncitori. In 
prezent se desfășoară lucră
rile de construcție la cel de-al 
doilea cămin muncitoresc. O 
dată cu terminarea ansamblu
lui de locuințe din microra
ionul Aeroport V, au fost ter
minate și celelalte dotări teh- 
nico-edil ilare — spații verzir 
terenuri de joacă pentru copii, 
străzi și alei asfaltate, canali
zări, alimentări cu apă. rețele 
termice și centrale termice — 
creîndu-se astfel toate condi
țiile de conviețuire civilizată 
a miilor de locuitori din a- 
ceastă zonă a orașului;

Tot din fonduri ^centralizate 
ale statului s-a început. in 
această perioadă. construirea 
unui nou ansamblu de locuințe 
amplasat in zona centrală a 
orașului Petroșani — microra
ionul B-ț-C — au fost con
struite și date in folosință pină 
in prezent un număr dc 660 
apartamente cu două camere, 
cu confort corespunzător, prin 
terminarea celor 10 
turn cu 11 nivele 
prin glisare.

A fost terminată 
în funcțiune o frumoasă 
modernă Casă de cultură cu 
o capacitate de 800 de locuri 
prevăzută cu numeroase spa
ții de desfășurare a diverselor 
cercuri de activități culturai- 
artistice. S-a construit și dat 
în folosință o modernă clădire 
a poștei, dotată cu instalație 
și aparataj de funcționare au
tomată.

In scopul unei mai bune 
deserviri a populației, mai 
ales în perioada de iarnă, a 
fost construit un nou siloz de 
legume și fructe cu o capaci
tate de 700 tone, este in curs 
de terminare un nou 'depozit 
de mobilă, a fost terminată o 
fabrică de produse lactate in 
Livezeni și un atelier mecanic. 
Tot în curs de construcție este 
o stație de întreținere auto- 
moto, a intrat in funcțiune o 
modernă stație de benzină și

în 
doua 
clase 

cămin

blocuri 
executate

și pusă
și
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păstrători demni
ai celor mai glorioase tradiții

rotundă j revoluționare ale poporului j

r Poate că involuntar conju
găm verbul acesta de cîteva 
ori pe zi. Spunem: vreau să 
iac cutare lucru și, dacă po
sibilitățile ne permit, ÎI facem. 
Cînd între dorință și posibili
tatea împlinirii ei decalajul e 
prea mare, atunci rămînem 
doar cu gustul nelmplinirii în 
suflet, sălciu și mîhnilor.

Am învățat in ultimele două 
decenii să vrem și să putem 
iără ca între cele două verbe 
să intervină decalajul prea 
mare. Vrem fiindcă putem.

Urcam încet treptele spre 
Institutul de mine. Cită larmă 
și voioșie tinerească cunoș
teau în urmă cu cîteva săptă- 
mîni treptele acestea. Acum 
erau la ceas de pace și odih
nă. Mi-a ajuns la ureche o 
frîntură de dialog pe lingă 
care — . . .
bine 
dacă nu m-ar ii impresionat 
mult un altul purtat cîndva 
în tren cu un anonim tova
răș de călătorie. Dialogul 
ajuns la urechile mele suna 
ostiei: „Unde le duci in ta
bără ?. „Am loc la Costinești, 
dar vreau să schimb cu cine- 

la murite". „Sini destui
• vor să Jacă schimb". Cel 
coborau scările șl nu era 
i de ghicit că sînt stu-

denii. „Vreau să schimb la 
munte". Vreau/ Mi-a venit, 
nechemată, în minte povestea 
anonimului din tren. Și el a 
vrut să facă studii superioare. 
„Am fost pentru aceasta și 
hamal. Ba chiar și măturător 
de stradă dacă altceva nu se 
Ivea" TimpleTe anonimului 
tovarăș de călătorie erau În
cărcate de argint. Cită dife
rență între mobilul lui am vrut 
și vreau I Diferența între două 
lumi e cuprinsă între două 
dialoguri aU7ile sau purtate cu 
lotul întimplător. Numai con
dițiile In care vrei și poți nu 
sini deloc lntimplătoare.

puteam să trec foarte 
fără să-l iau în seamă Dreptul

a vrea

Tot al șaselea student din 
Institutul de mine va putea 
să spună la toamnă, cînd scă
rile ce duc spre institut vor 
fremăta din nou de larma ve
selă : „Ce frumos a lost ia 
Costinești I Ce frumos a fost 
ia Pîrîul Rece I Sau Ia Izvo
rul Mureș sau în excursia pe 
care am făcui-o prin țarăj 65 
dintre cei mai buni studenți 
de la l.M.P. iși petrec o. parte 
din vacanță în tabăra de vară 
de la Costinești, 35 la Izvorul 
Mureș, 10 la Piriul Rece, 43 
în stațiuni de tratament, 38 
în excursii, prin (ară și străi
nătate.

Vreau să schimb marca cu 
muntele I Vreau să schimb 
pentru că pol să. aleg, pentru 
că condițiile create studen
ților de statul nostru, și nu 
numai lor. îmi permit să 
vreau șl scț pol. Așa ar fi pu
tut să continue dialogul celor 
doi.

Rinduielile noastre ne-aii in
vestit pe fiecare cu dreptul 
de a $rea ; de a vrea' în de
plină concordanță cu ceea ce 
se poale. Și un astlel de dia
log numai în societatea pe 
care o construim se poale 
purta.

TII. MĂRCUȘ

"X

La 28 Iulie a.c. a avut loc. 
sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Plenara 
Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste.

La primul punct al ordinei 
de zi, tovarășul Dumitru Pe
trescu, vicepreședinte al Con
siliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, . a prezentat 
o informare in legătură cu 
desfășurarea dezbaterilor in 
adunările organizate de Fron
tul Unității Socialiste, a Teze
lor Comitetului Central și a 
proiectului de Directive pen
tru cel dc-al X-lea Congres al 
Partidului Comunist Român.

Pe marginea acestor docu
mente, s-au purtat discuții 
Virgi în consiliile județene, 
municipale, orășenești și co
munale ale Frontului Unității 
Socialiste, în organizațiile dc 
masă și obștești și in plenare 
ale conducerilor acestora, in 
cadrul consiliilor oamenilor 
muncii ale naționalităților 
conlocuitoare. La aceste dez
bateri au participat milioane 
de muncitori, țărani și intelec
tuali. tineri și virstnici, ro
mâni. maghiari, germani și de 
alte naționalități, care, intr-o 
impresionantă unanimitate, 

și-au manifestat adeziunea de
plină față de politica internă 
și externă a partidului, față 
de Tezele Comitetului Cen
tral și proiectul de Directive 
care constituie programul dez
voltării pe viitor a societății 
noastre socialiste. Ei și-au ex
primat hotărirea de a partici
pa cu toată priceperea și ener
gia la înfăptuirea acestei po
litici care exprimă interesele lor 
vitale, voința supremă a între
gului popor. In cadrul adună
rilor s-au făcut, de asemenea, 
propuneri, sugestii și 
vații constructive. în 
definitivării proiectului de Di
rective precum și cu 
lâ îmbunătățirea' < 
unor organe de stat centrale 
și locale.

In cadrul plenarei Consiliu
lui Național al Frontului Uni
tății Socialiste, care a dezbă
tut documentele pentru cel 
de-al X-lea Congres al Parti
dului Comunist Român, au 
luat cuvintul tovarășii: Ton 
Cotoț. secretar al Consiliului 
Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România ; 
acad. Ștefan Peterfi. președin
tele Consiliului Oamenilor 
Muncii de Naționalitate Ma
ghiară din România : Aurelia 
Dănilă. președinta Comitetu
lui județean Cluj al femeilor; 
Miu Dobrescu. președintele 
Consiliului județean Iași al 
Frontului Unității Socialiste; 
Traian Ștcfănescu, președintele 
Consiliului Uniunii Asociații
lor Studențești din România ; 
Eduard Eisenburger. preșe
dintele Consiliului Oamenilor 
Muncii dc Naționalitate Ger
mană din România : Toma
Spiridon, maistru mecanic la 
Uzinele 1 Mai din Ploiești : 
acad. Horia Hulubei. preșe
dintele Comitetului pentru E- 
nergia Nucleară ; Teodor Ște- 
fănescu, președintele Uniunii

obser- 
scopul

1 privire 
activității

județene Buzău a Cooperati
velor agricole de producție, și 
Ascanio Damian, vicepreședin
te al Uniunii Arhitecților.

Vorbitorii, exprimind voin
ța organizațiilor pe care le 
reprezintă; au dat o înaltă 
apreciere activității laborioase 
teoretice și practice, desfășura
te de partid, de Comitetul său 
Central in frunte cu tovară
șul Nicolae Ceaușescu, pentru 
soluționarea problemelor com
plexe ce le ridică evoluția so
cietății noastre, pentru promo
varea neabătută a intereselor 
poporului român, a cauzei 
păcii și socialismului in lume. 
Ei au exprimat totodată ade
ziunea totală față de docu
mentele pentru cel de-al X-lea 
Congres, hotărirea muncitori
lor, țăranilor, intelectualilor, 
indiferent de naționalitate de 
a înfăptui neabătut sarcinile 
ce vor fi stabilite de Congre
sul al X-lea, pentru continua 
propășire a României socia
liste.

Plenara a adoptat o hntărîre 
prin care Consiliul Național 
al Frontului Unității Socialis
te. alăturîndu-se întregului 
nostru popor, aprobă în una
nimitate documentele pentru 
cel de-al X-lea Congres al 
partidului.

Cu profundă satisfacție, par- 
ticipanții la Plenară și-au în
sușit și au susținut entuziast 
propunerea organizațiilor ju
dețene de partid ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. cel mai 
iubit fiu al poporului nostru, 
conducător marxist-leninist că
lit în lupta revoluționară, 
strins legat de mase, să fie 
reales în funcția de secretar 
general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român.

La cel de-al doilea punct al 
ordinei de zi. Plenara a exa
minat proiectul de Regula
ment al Frontului Unității So
cialiste, pe care, cu unele mo
dificări propuse de membri ai 
Consiliului Național, l-a adop
tat în unanimitate.

în continuare au fost adop
tate unele măsuri organizato
rice.

Plenara a aprobat cererea 
Consiliului Oamenilor Muncii 
de Naționalitate Ucraineană 
din județul Maramureș de a 
adera la Frontul Unității So- 
cialisțe.

Totodată, au fost' cooptați în 
Consiliul Național al Frontu
lui Unității Socialiste: Con
stantin Băbălău, președintele 
Consiliului județean Dolj al 
Frontului Unității Socialiste,- 
Ilie Cîșu, președintele Consi
liului județean Prahova al 
'Frontului Unității Socialiste, 
•Ludovic Fazekaș. președinte
le Consiliului județean Harghi? 
ta al Frontului Unității Socia
liste. Gheorghe Năstase, 
ședințele Consiliului j 
Argeș al Frontului 
Socialiste. Gheorghe 
președintele Consiliului 
țean Vaslui al Frontului Uni
tății Socialiste, Richard Win-

pre- 
județean 
Unității 
Tănase, 

i jude-

(Continuare în pag. a 4-a)

Spre cotele înalte
Intr-o recentă ședință, con

siliul de administrație al Cen
tralei cărbunelui Petroșani a 
dezbătut și aprobat indicatorii 
de plan pe anul 1970, defal
cați pe trimestre la nivel de 
centrală și unități componen
te. Din prezentarea cifrelor de 
plan au reieșit o seric de sar
cini majore care stau in 
fața colectivelor din cadrul 
Centralei cărbunelui pentru a 
căror realizare vor trebui de
puse și în continuare eforturi 
tot mai susținute.

Planul tehnic prevede o creș
tere însemnată a producției de 
cărbune pe seama. ridicării 
gradului de mecanizare a o- 
perațiilor grele și cu un vo
lum mare de muncă din sub
teran. De exemplu la incn- 
tărilc în galerii se prevede în
cărcarea mecanizată a 50 
la sută din totalul volumului 
de material excavat. Prin tă
iere și încărcare mecanizată 
în abatajele minelor din Valea 
Jiului se vor produce 400 mii 
tone de cărbune. O însemna
tă dezvoltare va cunoaște ex
tracția cărbunelui prin abata
je cu front lung, în vederea 
creării condițiilor de extindere 
a mecanizării muncii în aba
taj și a reducerii consumului 
de lemn de mină. Se va a- 
junge astfel ca in 1970 circa 
32 la sulă din totalul produc
ției extrase in abataje să fio 
obținută prin susținere meta
lică.

Un rol însemnat in dotarea 
minelor cu utilaje de trans
port și de sust’ncrc o are 
Uzina do utilai minier Petro
șani, a cărei producție va în
registra o creștere de 125 la 
sută față de anul 1969. Tot
odată. prin intrarea in funcțiu
ne a Fabricii de sțilpi hidrau
lici de la Vulcan, producția de

va-

stâlpi metalici pentru susți
nere se va dubla față de 1969.

In Continuare se prevede a- 
locarea unor importante 
lori de investiții, în anul 1970,
atât în ceea ce privește intro
ducerea unor noi utilaje in 
subteran și la suprafață in 
minele existente cit și pentru 
deschiderea minelor noi Băr- 
băteni și Livezeni.

In lumina prevederilor poli
ticii partidului nostru urmează 
ca și în cadrul unităților Cen
tralei cărbunelui circa 60 ia 
sută din sporul de producție 
prevăzut pentru anul viitor să 
fie realizat printr-o creștere 
a productivității muncii cu 4.8 
la sută față do 1969.

Din prezentarea cifreloi de 
mai sus rezultă că activita
tea noastră de pînă acum va 
trebui să fio in continuare 
perfecționată din ce in ce mai 
mult atît în ceea ce privește 
activitatea de conducere cit șl 
în ceea ce privește munca în 
abataj. Un rol deosebit în a- 
ceastă direcție revine organe
lor și organizațiilor de partid 
de la fiecare unitate din cadrul 
Centralei cărbunelui care nrin- 
tr-o prelucrare amănunțită a 
sarcinilor care revin colectivu
lui respectiv, printr-o analiză 
a resurselor interne de care 
se dispune cit și printr-o mo
bilizare susținută de zi ci zi 
a muncitorilor și cadrelor teh
nice să se asigure realizarea șl 
depășirea producției planifi
cate.

Pentru îndeplinirea mărețe
lor sarcini ale anului 1970. ul
timul an al actualului cinci-

ing. Gheorghe MIIIUȚ
Șeful serviciului planificare 

al C.C.P.

0 Continuare in pag. a 3-a
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2 STEAGUL ROȘU

„PRESTIGIUL ȘI AUTORITATEA DE CARE SE BUCURĂ PARTIDUL 1N R1N- 
DUL MASELOR. ROLUL SĂU CONDUCĂTOR. RECUNOSCUT DE ÎNTREGUL POPOR ȘI 
ÎNSCRIS ÎN CONSTITUȚIA ȚĂRII, CONSTITUIE REZULTATUL UNUI ÎNDELUNGAT 
PROCES ISTORIC, ÎN CARE PARTIDUL S-A AFIRMAT CA FORȚA CEA MAI ÎNAINTATA 
MAI HOTĂRÎTĂ ȘI CONSECVENTA A NAȚIUNII ÎN LUPTA PENTRU APĂRAREA IN
TERESELOR FUNDAMENTALE ALE CLASEI MUNCITOARE, ALE TUTUROR OAMENI
LOR MUNCII. PENTRU RĂSTURNAREA REGIMULUI BURGHEZO-MOȘIERESC Șl CU
CERIREA PUTERII POLITICE ÎN STAT. PENTRU EDIFICAREA SOCIALISMULUI PE 
PĂMTNTUL ROMÂNIEI".

(Din „Tezele Comitetului Central «1 Partidului Comunist Român pentru Congresul 
al X-lea al partidului")

Pe fereastra dinspre incinta minei răzbate la intervale 
aproape regulate zgomotul Înfundat al vagonetelor supraîn
cărcate care, în șiruri nesfîrșite, aduc „la fiul’ prețioasa co
moară smulsă naturii din adlncuri prin lupta dură, bărbă
tească, eroică a minerilor.

Asemenea unui fluviu de nestemate, „diamantul negru*, 
strălucitor, pentru care s-au vărsat în trecut atîta sudoare, 
atîta singe și atitea lacrimi se scurge intr-un permanent șu
voi către preparație, iar de acolo către bateriile și furna
lele Hunedoareiț îngemănindu-se cu metalul pentru a con
tribui la creșterea puterii, măreției și strălucirii patriei.

$i parcă de undeva, din depărtările anilor, pe aceeași 
fereastră pătrunde ecoul unor strigăte disperate „Vrem pli
ne !*, „vrem muncă !*, „vrem să trăim ca oamenii !*, țipete 
de femei, împușcături și gemete...

La Lupcni, tradițiile trecutului revoluționar au rodit e- 
xuberant în prezentul socialist; eroismul fierbinte al acestui 
prezent iși trage seva din acest trecut purpuriu. Glorioasele 
tradiții de luptă ale Lupeniului de ieri se perpetuează la 
scară mărită în prezentul înflăcărat de azi. Făclierii acestor 
tradiții, cei care duc mai departe steagul luptei pentru feri
cire sint comuniștii, oamenii crescuți și căliți la cea mai 
Înaltă școală a vieții, făuriți din aluatul cel mai bun al po
porului.

Ne aflăm în jurul unei mese comuniști din mai multe 
generații: din generația eroică a însîngeratului *29, din ge
nerația care a înfruntat teroarea fascismului, generația care 
a luptat pieptiș cu greutățile din primii ani de după, elibe
rare și ge nerația entuziastă care astăzi ia parte activă la de
săvârșirea construcției socialiste. Tema discuției i permanen
tizarea tradițiilor revoluționare pe aceste meleaguri ale Văii 
Jiului.

Prigoana și persecuțiile n-au 
putut îngenunchea pe comuniști

— Cum se dezvoltă și se șlefuiesc înaltele calități mo
rale, eroismul, curajul, devotamentul, dăruirea de sine, ab
negația transmise de generațiile mai \echi? — iată între
barea cu care am început scurta noastră investigație.

— O discuție despre activitatea comuniștilor din gene
rațiile mai vechi și mai noi, despre trăsăturile lor definito
rii, mi se pure deosebit dc intens.,-.'.â — ue spune tovară
șul Wiliam Szuder, pensionar, binecunoscut in întreaga Vale 
a Jiului pentru munca sa de o viață închinată slujirii parti
dului, clasei muncitoare. De-a lungul anilor am fost- în con
tact și cu o generație și cu alta. Comuniștii care au activat 
în perioada ilegalității nu știau, nu erau siguri că astăzi vor 
trăi așa cum trăim — în libertate și cu drept la cuvînt, cu 
casă mobilată și cămară plină, cu școli și facultăți; știau 
însă că singurul remediu pentru a ieși din mizerie este lupta 
sub conducerea partidului pentru dezrobirea clasei munci
toare, a întregului popor. Sacrificiile și riscurile erau extra
ordinar de mari din cauza prigoanei și a persecuțiilor orga
nelor dc stat burghezo-moșierești care-i urmăreau, îi schin
giuiau și-i băgau in închisori, ii omorau in bătăi. Clasa mun
citoare era conștientă că nu se poate dezrobi decit prin uni
tatea de acțiune sub conducerea unui partid al ei, devotat, 
și acest partid era partidul comunist. Dc aceea îl urma și îl 
sprijinea in activitatea sa plină de sacrificii. Nu vreau să 
dau decît un singur exemplu. In 1933, după greva din Lu- 
peni, deși minerii erau deprimați din cauză că mulți din to
varășii, și frații și tații lor au fost împușcați și întemninați, 
în timpul grevelor de ia Grivița, a venit o delegație de ce
feriști și ne-a cerut să le dăm o mină de ajutor, să decla
răm și noi grevă. Ne-am mobilizat cu toții și am mers la 
mină să facem propagandă ca dimineața să nu intre căru
cioarele in mină, să facem grevă.

— In ultimii 25 de ani, dv. ați trăit din plin toate trans
formările care au avut loc în Valea Jiului. Ați cunoscut o 
serie de lucruri, evenimente, oameni, fapte și ați fost și în 
fruntea organizației sindicale din Valea Jiului, in fruntea 
organizației de partid și apoi in fruntea celei mai mari uni
tăți economice, deci tot timpul ați trăit in miezul probleme
lor. in contact direct cu cei mai importanți factori ai V'ii 
Jiului. Vă rugăm să ne spuneți părerea dv. cu privire Ia 
modul in care s-a manifestat patriotismul minerilor, al co
muniștilor. in legătură cu sarcina principală pusă de partid 
fn Valea Jiului în toți acești ani ai construcției socialiste, 
adică creșterea continuă a producției de cărbune, cum s-au 
mobilizat comuniștii atunci cînd a fost mai greu pentru a 
învinge o serie de greutăți ?

— Problema este foarte complexă și mi-ar trebui poate 
vreo 5 zile ca să pot enumera aspectele care mi-au reținui 
în mod deosebit atenția în perioada de după 23 August 1944, 
perioadă în care a început reconstrucția, lupta pentru căr
bune și în care eroismul, devotamentul comuniștilor s-au 
manifestat cu deosebită vigoare. In anii care au urmat ime
diat după eliberare, pentru comuniști nu putea să fie vorba 
de odihnă. De dimineața pinâ seara toți comuniștii și, ală
turi de ei, activul sindical, al organizației de tineret, apoi 
aparatul administrativ erau mobilizați și repartizați în sub
teran pe sectoare, nu ca să supravegheze, ci să pună mina 
să ajute. Bineînțeles, astăzi asemenea fapte nu-și mai au 
întrutotul sensul, ar părea oarecum anacronice, însă atunci 
prezentau o importanță deosebită. Pe vremea aceea comu
niștii din aparatul de partid, din conducerile organizațiilor 
obștești, din aparatul administrativ — membrii de partid fn 
general mergeau în mină, munceau alături de mineri, le a- 
rătau de ce are nevoie patria in procesul reconstrucției, de 
cărbune cit mai mult, și demonstrau pe viu că sc poate face 
acest lucru. Devotamentul acesta al comuniștilor a fost in
suflat și minerilor, care au muncit cu dăruire de sine în 
condiții din cele mai grele, pentru a duce la îndeplinire cu- 
vintul partidului.

Amintirile unui participant 
la luptele eroice din ’29: 

„Partidul a fost mereu prezent 
în mijlocul nostru"

Tovarășul Vasiîe Fehcr este vechi cetățean al orașului 
Lupeni, a prins și perioada lui ’29, a cunoscut direct încleș
tarea de clasă din această perioadă eroică, a fost in contact 
nemijlocit cu membri de partid mai vechi, cu muncitori îna
intați care au participat la activități revoluționare. In ace
lași timp, a participat activ in ultimul sfert de veac la acti
vitatea politică și socială dar și in activitatea de producție, 
ca miner. Ce părere are despre continuitatea tradițiilor re
voluționare pe aceste meleaguri ?

— Eu aș dori să mă refer la grevă. Irnj aduc aminte că 
c-ra o perioadă atit de tristă pentru muncitorii din Valea 
Jiului incit așteptam ziua de 1 și 15 cu frică, din cauză că 
atunci se afișau listele cu muncitorii care erau discontați. 
Acei muncitori care au fost observați că au legătură cu 
partidul, că desfășoară o activitate revoluționară, chiar și 
nemembri de partid erau dați afară. Desigur, pe lingă a- 
ce.știa erau discontați și acei despre care se spunea că sint 
„indisciplinați* dar care în realitate erau istoviți de muncă, 
îmbătrintți sau bolnavi, fiind înlocuiți cu elemente tinere 
care dădeau o producție mai mare cu un salar mai mic. 
Deci, sub aspecte de felul acesta se prezenta exploatarea 
aceea cruntă. De exemplu, minerii, părinții noștri nu au 
putut să aibă cravată, să aibă pantofi, un pat; toată mobila 
era făcută din seîndură adusă de la mină, netrasă la rindea, 
confecționată de muncitorul respectiv. Paturi, masa și niște 
lăzi, cam asta era mobila noastră. Deci, noi am crescut intr-o 
generație care se situează la răscruce de istorie. Părinții 
noștri nu aveau nici școală, nu știau carte; noi deja avem 
ceva școală și avind puțină carte, încercam să ne îmbriz n 
si mai bine. Noi am vrut să trăim altfel, nu ca părinții noș
tri. Aceasta ne-a determinat ca să schimbăm .și atitudinea. 
Dar noi, ca să ajungem pină aici a trebuit să facem econo
mii extraordinare. Eu, de exemplu, mi-am făcut, îmi aduc 

iminte, In 1929 Ia I Mai, un costum negru. A trebuit să e- 
«onomteecc un an bani pentru a reuși acest lucru.

©•ci. noi «» trecut printr-o perioadă cînd am început 
să no orientăm altcumva, dar, cu toate acestea, am simțit 
pe pielea noastră exploatarea aceea cruntă. Cind Împlineam 
virata de 13 ani trebuia să intrăm in mină să muncim. Nu 
f'îștigam nu știu ce. Erau uncie brigăzi care cîștigau bine, 
erau altele care cîștigau puțin. După greva din ’29 cînd tata 
fi fost dîscontat, In familia noastră am rămas 10 persoane — 
8 copil, din care cu» cel mai mare, aveam 17 ani. A trebuit 
să muncesc ca Să cîștig plinea pentru 10 persoane deoarece 
ceilalți frați erau mai mici. Dc multe ori însă nu reușeam 
să cî.știg atit ca să ne săturăm cu mămăligă.

îmi aduc aminte de primele manifeste legate de greva 
din 1929 care au apărut în preajma zilei de 1 Mai. Am 
«vut și eu manifeste în mină, le-am distribuit. Nu spun 
aceasta ca să mă scot in evidență, dar le-am primit pe sub 
ascuns ca să le citesc și, tot pe ascuns, să le dau mai de
parte. Acum pot să vorbesc și eu la nivelul pe care-1 am. 
Pe vremea aceea citisem în manifeste despre curbele dc sa
crificiu, de criza generală dar la început habar n-aveam ce 
înseamnă curba dc sacrificiu, ce înseamnă criză. Pe timpul 
«cola sindicatele duceau tratative cu societatea Petroșani 
pentru îmbunătățirea salariilor, pentru a recîștiga ceea ce 

COMUNIȘTII 
păstrători demni ai 
celor mai glorioase 

tradiții revoluțio
nare ale poporului

am pierdut după greva din 1920. In loc să primim o îmbu
nătățire, se făceau mereu reduceri de salar. Așa am înțeles 
sensul „curbelor*. îmi aduc aminte, după ce s-au primit ciș- 
tigurile pe brigăzi, muncitorii au început a se agita, au înce
put să se adune la „casa poporului", o casă cumpărată de 
membrii sindicatelor. Deja se discuta organizarea grevei 
timp de două zile. Atunci am putut să-mi dau seama de 
forța mare a partidului. Comuniștii — care nu erau mulți 
la număr — au reușit să facă o mobilizare foarte bună prin 
bărbații de încredere care nu erau membri de partid. Toată 
această mobilizare s-a făcut în ziua de 4 august ca luni, în 
ziua de 5, toți muncitorii să se prezinte în toate trei schim
burile la minele respective pentru începerea grevei. Și s-a 
reușit. Vreau să spun că eu am cunoscut foarte mulți mun
citori mineri greviști. Era unul, Gonciș Felix, un miner bfi- 
trin, șef de brigadă la mina Ileana unde a început greva. 
Omul acesta a făcut o agitație foarte puternică cu toate că 
nu avea legătură directă cu partidul. Și tatăl tovarășului 
Wiliam Szuder, Pavel Ștefan, Pavel Alexandru, erau ile
galiști.

E cunoscut sfirșitul tragic, dureros de tragic al grevei 
precum și faptul că n-am obținut nici o revendicare. Dar 
burghezia n-a reușit să ne dezarmeze. Noi ne-am mobilizat 
mai departe, ne-am pregătit pentru noi greve. Partidul a 
fost mereu mai prezent în mijlocul nostru, ne-a încurajat și 
ne-a îndrumat. Eu eram tînăr pe vremea aceea, abia așteptam 
sâ primesc o sarcină de partid ca s-o duc la îndeplinire. Și, 
în felul acesta, eram nu numai eu, ci și alți tovarăși care 
căutau să ducă întocmai Ia îndeplinire sarcinile de partid, 
cu toate urmările la care se expuneau. Cînd am primit pri
ma sarcină de partid — aceea de a colecta bani pentru to
varășii arestați — mi s-a arătat cum trebuie să muncesc în 
problema aceasta, să fiu foarte conspirativ, să nu umblu cu 
tabele, cu nume, să neg totul dacă voi fi descoperit. Mer
geam cu drag la tovarășii de încredere, căutam să mă achit 
conștiincios de sarcină, iar unii tovarăși căutau să dea cît 
mai mulți bani din puținul lor muncit din greu. Primeam 
obiecte confecționate de la arestați și }e vindeam; spuneam 
prețul, însă mulți care înțelegeau rostul acestor obiecte dă
deau cu mult mai mult. Aici se vedea atitudinea tovarăși
lor din afară, a muncitorilor mineri față de activitatea parti
dului.

îmi aduc aminte de un tovarăș, Petruța Tănase, care 
era foarte mult urmărit la Vulcan, unde lucra. A venit la 
Lupeni, s-a angajat aici, dar nu după mult timp a fost ares
tat și condamnat, iar cînd s-a eliberat n-a mai vrut să vor
bească cu nimeni în oraș. Am aranjat cu el o întîlnire în 
pădure, acolo mi-a spus că el este foarte mult urmărit, nu 
știe ce se va întâmpla cu d și ne-a rugat să avem grijă de 
familia lui. N-a trecut mult și, într-adevăr, a fost din nou 
arestat, dus de aici și de atunci n-am mai aflat nimic despre 
e). Cu toate că știa ce-1 așteaptă, acest tovarăș totuși mun
cea pentru partid, pentru cauza clasei muncitoare. In ase
menea condiții grele munceau comuniștii în vremea aceea.

Cu devotament 
și spirit de sacrificiu

— Tovarășe Cristea Aron, dv. în anii dinainte de elibe
rare ați fost încadrat în rindurile partidului, ați cunoscut 
membri (le partid din acea perioadă, acțiuni ale partidului, 
ale diferiților comuniști. Ce ne puteți spune despre spiritul 
de abnegație, de sacrificiu, de devotament al comuniștilor 
în această perioadă și despre perpetuarea, despre dezvol
tarea acestor trăsături Ia generațiile mai tinere de comu
niști ?

— Mi-aduc aminte, parcă lotul s-ar fi petrecut astăzi, 
cind glasul conducerii partidului era trimis in Valea Jiului 
prin diferiți delegați de la centru, care ne arătau cum să 
ne organizăm, cum să sabotăm producția capitalistă, cum să 
mobilizăm muncitorii Ia acțiuni revendicative, cum să de
mascam teroarea și asuprirea. Cu acești delegați ne dădeam 
întîlnire și totul trebuia să se desfășoare cu atîta precizie 
incit dacă unul întârzia cinci minute părăseam imediat locul 

respectiv și ne mulam în altă parte, pentru că ne gînâeam 
, A c) a fost prins sau siguranța îl urmărește și riscam Ml- 
fcl fă fim descopcriți. Se observa la cei încadrați în miș
care o mare voință și dragoste de luptă. Cunosc cazuri cînd 
mulți tovarăși, pe atunci tineri, țineau ședințe de celulă 
— ,p iim ii spun, m organizație dc bază — conșticnți de ris
curile pe care și le asumau, pentru că știau preu bine < A 
dacă sini descopcriți ajung la închisoare și-șl pierd libertă
ți a și pîinea familiei. Cunosc unii care, atunci cînd au fost 
'divulgați sau descopcriți au fost arestați, vîriți în lanțuri, 
chinuiți, bătuți ta postul de jandarmi din Lupeni, la polițta 
din Petroșani șl apoi la Deva, maltratați la jardarmerie. 
Motive concrete n-aveau întotdeauna asupra noastră, pentru 
că no cream alibi, ne întruneam fie în ziua de naștere a lui 
Ion, a lui Petru sau a lui Gheorgbe și aveam pretext < ă 
mergem să bem un pahar de vin și să-l felicităm pe Ion de 
ziua lui de naștere ! Sigur că tribunalul, în repetate rinduri, 
ne-a dat drumul dar poliția și jandarmeria ne terorizau 
mereu cu trimiterea de la Lupeni la Deva. Comuniștii, chiar 
dacă au fost arestați și a doua oară și a treia oară, n-au bă
tut în retragere, nu s-au descurajat nici după ce au fost con
damnați la ani dc închisoare și dați afară din serviciu sau 
chiar forțați să părăsească Valea Jiului, ca să nu aibă le
gături cu masele. Vreau să spun că membrii do partid din 
acea perioadă, cu riscul libertății, vieții, piinii și al distru
gerii familiei au slujit cu devotament partidul, cu convin
gerea nestrămutată că slujesc interesele clasei muncitoare, 
ale poporului. Ca dovadă — au fost la noi arestați in ’24 și 
duși la Jilava apoi după '29 iarăși arestați, în '34 arestări, în 
*.w arestări, în ’40 arestări — iată numai cîtcva din valu
rile de arestări pe care le cunosc și eu. Așa a mers încon
tinuu pină la 23 August 1944. După Eliberare, cind războiul 
încă nu era lichidat, comuniștii care au suferit în trecut, 
dovedind același spirit de devotament și sacrificiu, aceeași 
dragoste față de popor, s-av situat în fruntea luptei pentru 
mai mult cărbune, lucrînd 16 ore pe zl și, dacă era cazul, 
și mai mult, mobilizînd eforturile minerilor 1» susținerea 
războiului antihitlerist.

...Cînd am simțit pentru 
prima dată că sîntem liberi
S-a discutat aici — a intervenit în discuție tova

rășul Vasile Feher — despre trăsăturile comuniștilor din ge

nerația mai nouă. De exemplu, eu în ultimul timp am lu
crat în producție, am fost secretar de organizație de bază. 
Subliniez că am fost primul secretar de celulă după 23 Au
gust 1944 — era cea mai mare organizație de la mina Lu
peni — care cuprindea sectoarele I, II și III, cu aproape 
I 000 de muncitori.

Nu aveam pregătirea necesară, îmi lipseau cunoștințele 
politice; aveam doar simțul de răspundere față de sarcinile 
încredințate. De multe ori mă gîndeam și noaptea cum să 
fac să fie bine, să nu ne facem de rușine. Și atunci, îmi 
venea greu, totuși mă adresam pentru sfatuțj și îndrumări 
organelor superioare de partid. Mă pregăteam cu greu pen
tru adunarea generală, pentru a trasa sarcini membrilor de 
partid în condițiile acelea deosebite cînd spuneam mineru
lui flămlnd, zdrențăros că trebuie să intrăm în mină, să 
sporim producția de cărbune, să răspundem chemării parti
dului — „Totul pentru front, totul pentru victorie*. Tova
rășii noștri comuniști făceau pe vremea aceea cîte 2—3 pos
turi suplimentare pe săptămînă fără salariu, ca să fie căr
bune mai mult, iar mulți dintre nemembri de partid ne ur
mau exemplul. In 1944, conducătorii partidului au venit la 
Lupeni șl au vorbit muncitorilor, le-au arătat situația grea 
din Moldova, cum mor copiii de foame și că nouă, din 
ceea ce se poate, ni se va trimite ca să putem munci.

Pe atunci spuneam minerilor că trebuie să muncim ca 
să ajungem într-o zi să construim socialismul. Cum era pe 
atunci, ca secretar al organizației de bază făceam parte din- 
tr-o brigadă de „șoc*. Unde alții refuzau să muncească din 
cauza condițiilor grele, brigada de șoc avea sarcina să do- 

j vedească pe viu că greutățile pot fi învinse, că se poate 
1 munci mai spornic. Majoritatea comuniștilor erau fruntași 

în producție. De multe ori eram chemați din mină afară 
I pentru unele sarcini. Brigada mea știa că șeful'de brigadă 

este secretar dc partid și deci trebuie să-și facă datoria. Deși 
eu lipseam de multe ori din abataj, brigada realiza și de
pășea planul.

înalta responsabilitate 
a generației actuale

— Ce trăsături morale caracterizează pe membrii de 
partid din generația actuală? In ce măsură, prin întregul tar 
comportament!duc cu cinste tradițiile înaintașilor?

Această întrebare am adresat-o tovarășului Wilhelm 
Neag, prim-secretar al Comitetului orășenesc de partid Lu
peni.

— Pe comuniștii din Valea Jiului — am în vedere în 
special pe cei din orașul Lupeni — îi caracterizează o înaltă 
ținută morală, spiritul de abnegație, înalta responsabilitate 
față de sarcinile trasate de partid. Exemple se pot da foarte 
multe. Faptul cel mai convingător este — mi se pare mie 
— responsabilitatea cu care membrii organizației orășenești 
de partid din Lupeni luptă pentru aplicarea în viață a indi
cațiilor partidului, a hotărîrilor Congresului al IX-lea, sint 
rezultatele bune obținute în producție. Toate colectivele de 
muncă din întreprinderile orașului Lupeni și-au realizat. în 
ultimii ani, în mod exemplar, sarcinile de plan, dînd în plus 
importante cantități de cărbune, mătase și alte produse eco
nomiei naționale. Anul acesta, în cinstea celui de-al X-lea 
Congres al partidului, în cinstea împlinirii unui sfert de 
veac de la eliberarea patriei, și în întîmpinarea comemoră
rii a 40 de ani de la eroicele lupte ale minerilor din Lu
peni, harnicii mineri din localitatea noastră și-au reînnoit 
angajamentul inițial, pe care l-au îndeplinit cu mult înainte 
de termen, iar acest angajament reînnoit, pe întregul an, la 
35 000 tone de cărbune va fi realizat în cinstea Congresu
lui. Preparatorii au preluat și prelucrat în condițiuni mai 
bune cantitățile de cărbune de la minele Lupeni și Uricani, 
angajindu-se să dea pină la sfirșitul anului peste 3 milioane 
lei beneficii, iar colectivul fabricii „Viscoza* și-a luat an
gajamentul să dea peste 4 tone de mătase artificială peste 
plan, să reducă simțitor dotația de stat. Rezultate bune au 
obținut constructorii de pe șantier*;.? din oraș, precum și lu
crătorii din unitățile prestatoare de servicii și deservire a 

populației. Organizațiile de partid, comuniștii, muncitorii 
continuă ou demnitate gloriosul trecut de luptă, își demon
strează rl de zi atașamentul față de partid și guvern, hotă- 
rîrea de h înfăptui politica partidului, de a-și aduce o con
tribuție oit mai substanțială la înflorirea multilaterală a 
patriei.

In adunările șl conferințele extraordinare ale organi
zațiilor de partid care au avut loc in cadrul orașului, < on- 
saorate dezbaterii Tezelor Comitetului Central și a proiec
tului de Directive pentru Congres, comuniștii din Lupeni 
și-au manifestat încă o dată patriotismul lor fierbinte, apro- 
bind din inimă politica internă și externă a partidului, me
nită să ridice țara noastră pe noi culmi ale civilizației șl 
progresului și manifestindu-și, în același timp, hotărîrea de 
a munci cu abnegație pentru transpunerea lor în viață. Ei 
și-au afirmat, în același timp, încă o dată recunoștința și 
mulțumirea față de conducerea partidului și statului nos
tru, pentru lot ce s-a făcut în anii construcției socialismului, 
pentru dezvoltarea orașului Lupeni, a întregii Văi a Jiului.

S-ar putea da ca exemple sute și mii dc comuniști care 
prin faptele lor în producție dovedesc că sint demni de tra
dițiile eroice ale comuniștilor din Valea Jiului. La mină, la 
preparație, în filatură, pe șantierele de construcții, comu
niștii se situează in fruntea colectivelor din care fac parte, 
afirmindu-.se prin atitudinea înaintată față de muncă și 
față de avutul obștesc, prin răspunderea față de îndeplini
rea sarcinilor de plan, printr-o ținută demnă în toate îm
prejurările.

Dintre aceste exemple aș remarca activitatea comuniști
lor de la exploatarea minieră Lupeni. Mineri ca Petre Con
stantin, Lengyel Iosif și mulți alți șefi de brigadă, cu toate 
greutățile întâmpinate la locul de muncă privind experi
mentarea unor utilaje noi, în condițiile grele în ceea cc pri
vește zăcămîntul de cărbune, reușesc întotdeauna prin exem
plul personal, să însuflețească brigăzile pe care le conduc. 
Și ca să fii șeful unei brigăzi al cărei efectiv se ridică li
nt ori la peste 100 de oameni, cum este cea a lui Petre Con
stantin, să coordonezi din toate punctele de vedere un ase
menea colectiv de muncă în subteran nu e un lucru ușor. 
Insă, prin pricepere, coreeiiludine, hărnicie și tenacitate ei 
reușesc întotdeauna să mobilizeze colectivul pe carc-1 con
duc la îndeplinirea sarcinilor trasate de organizația de 
partid, la realizarea exemplară a planului dc producție. Am 
dat ca exemplu pe cei doi tovarăși susamintîți pentru că 
ei sint model de conduită, alît în ceea ce privește activita
tea profesională, cit și în ce privește activitatea pe linie 
politică, pe linie de partid și obștească. Ei fac parte din 
generația tinără de comuniști și de mineri, au venit aici 
din alte părți ale țării, s-au calificat, au trecut prin toată 
filiera profesională, dc la vagonetar la ajutor miner, miner, 
apoi șef dc brigadă. De asemenea, avem comuniști ca Ti- 
goianu loan și alții dc la preparație, care atunci cînd or
ganizația de partid orășenească le încredințează sarcini, reu
șesc să mobilizeze întreg colectivul din care fac parte. E- 
xemple de comuniști care prin faptele lor se ridică la nive
lul tradițiilor revoluționare alo Văii Jiului avem și la fabrica 
dc fire și fibre artificiale „Viscoza”. Desigur, aici sint și femei, 
multe din ele fiice sau soții de mineri, care dovedesc o înal
tă conștiinciozitate partinică, evidențiindu-se atît pe linie 
de producție cit și pc linie obștească. Printre ele se numără 
și tovarășa Ioana Meszaros, delegată la Congresul partidului, 
caro este de față la discuția noastră. Fabrica a întâmpinat 
multe greutăți din cauza intemperiilor, a condițiilor atmos
ferice, dar harnicul colectiv de aici în frunte cu comuniștii 
își realizează în mod exemplar sarcinile de plan. Organiza
ția de partid, comuniștii d»* aici și-au propus drept sarcină 
ca treptat să facă întreprinderea rentabilă.

Puterea exemplului personal
— Cum sint continuate tradițiile revoluționare ale colec

tivului minei Lupeni, cum se afirmă comuniștii ca elemente 
de avangardă in producție, în viața socială?

♦ — Rezultatele obținute an de an de mineri — ne-a rela
tat tovarășul Ion Raczek, secretarul comitetului de partid 
de la mină, dovedesc că exploatarea noastră dispune 
de oameni minunați, care sint hotărîți și știu să învingă 
greutățile. In actualul cincinal, colectivul minei noastre a 
obținut de două ori drapelul de fruntaș pe ramură pentru 
rezultatele deosebite obținute în întrecerea socialistă. Tradi
țiile, cu care pe bună dreptate ne mîndrim, sint continuate 
în noile condiții în care ne desfășurăm azi activitatea.

In trecut, a lupta pentru o viață mai bună însemna să 
lupți împotriva exploatatorilor, pentru înlăturarea regimu
lui burghezo-moșieresc. Pentru aceasta numeroși mineri, în 
primul rînd comuniștii mineri din Lupeni, și-au sacrificat 
viața, libertatea, tot ce aveau mai bun.

Astăzi, pentru minerii noștri, a lupta pentru o viață 
mai bună înseamnă a da cărbune mai mult, mai bun, mai 
ieftin, pentru desăvârșirea construcției socialiste, pentru în
florirea patriei. Și comuniștii noștri, majoritatea covîrșitoare 
a minerilor, nu-și precupețesc eforturile și energia pentru 
atingerea acestui scop.

Avem nenumărați oameni — comuniști și necomun iști, 
simpli mineri, ingineri și tehnicieni — care nu pentru pri
ma dată au dovedit că știu să se achite in modul cel mai 
onorabil de sarcinile și obligațiile pe care le au atit în pro
ducție, în serviciu cît și în afara serviciului ca membri de 
partid, ca cetățeni.

Tovarășul prim-secretar Wilhelm Neag a amintit aici 
de doi mineri comuniști cu care ne putem mîndri. Eu aș 
vrea să completez că avem nenumărate brigăzi conduse de 
membri de partid care și-au îndeplinit cu mult înainte an
gajamentele luate în întrecerea socialistă ce se desfășoară 
în cinstea Congresului partidului și a celei de-a XXV-a ani
versări a eliberării patriei și care și-au fixat noi obiective, 
mobilizatoare, în întrecere, pe care, de asemenea, le onorea
ză cu cinste. Dau doar cîtcva exemple : dacă loan Marian 
și-a luat angajamentul de a da 1 000 tone pînă la Congresul 
partidului, la ora actuală are o depășire de I 300 tone, iar 
la productivitatea muncii față de 5,20 tone/post are o reali
zare de 5,93 tone; loan Onuț — angajament 1 500 tone, a 
realizat 2 000 tone, iar la productivitate față de 4.75 tone/post 
a realizat 7,94 tone/post; Mihai Blaga — angajament 2 000 
tone, realizat 2 200 tone și la productivitate față de 7,10 
tone/post a realizat 8,22 tone/post: Constantin Sirop s-a an
gajat să dea 1 000 tone pină la Congres și a realizat 1 100 
tone, iar la productivitate față dc 5,70 tone/post a realizat 
6,66 tone/post. Rog să-mi fie iertată această înșiruire de nu
me și de cifre dar mi-am permis să fac acest lucru pentru 
că nu este vorba de simple nume dc oameni sau de simple 
cjfre — al căror .șir ar putea fi continuat pentru că este 
lung — ci este vorba de comuniștii noștri cei mai buni, de 
rezultatul muncii lor asidue, de aportul pe care-1 aduc zi de 
zi la înfăptuirea politicii partidului, afirmîndu-și una din 
trăsăturile definitorii, îndeplinind una din cerințele funda
mentale pe care partidul le pune față de membrii săi : aceea 
de a fi în primele rinduri ale luptei pentru desăvîrșirea 
construcției socialiste.

Încredere nestrămutată în partid
— Vreau să vă mărturisesc că am fost adîn^ impresio

nată dc documentele pregătitoare pentru Congresul al X-lea 
al partidului — .și-a început cuvîntul tovarășa Ioana Mesza
ros. Comuniștii de la „Viscoza* au primit aceste documente 
cu mare încredere, și cu un senii ient dc aprobare deplină, 
angajindu-se să cinstească Congresul partidului cu cele mai 
frumoase realizări în producție. Ca dovadă, colectivul nostru 
a depășit angajamentul luat inițial, la începutul anului, de 
3 tone, .și l-a majorat, din care se va realiza pină la Con
gres 3,5 tone. Care este situația acum, in ajun de Congres ? 
Toate sectoarele din cadrul Intre prinderii și-au realizat in
dicatorii de plan.

Așa cum spunea și tovarășul Raczek, și la noi în între
prindere cei care se Situează in fruntea tuturor acțiunilor, 
animatorii și însuflețitorii întregului colectiv sint membrii 
de partid, comuniștii. Dintre fruntașii fabricii aș putea să 
enumăr comuniști dc la fiecare secție, de la fiecare loc de 
muncă. Iată numai cîteva nume de comuniști, binecunoscute 
.și respectate in fabrică, de la preparația chimică Nicolae 
Sirbu, dc la sulfura de carbon Petru Tașcău, dc la filatură 
Dumitru Rășoiu, de la finisaj textil Iuliana Raica și ca ei 
mulți alții.

— In orașul Lupeni — a completat tovarășul Wilhelm 
Neag — avem foarte mulți tovarăși care și-au adus din plin 
aportul atît la lupta împotriva orîhduirii capitaliste, la insu
recția armată de la 23 August cît și tovarăși care au conti
nuat lupta și munca acestora pentru făurirea operei de con
strucție a socialismului. Celor care s-au jertfit pentru a "ste 
idealuri înalte noi le păstrăm o amintire plăcută: pe coi care 
se află printre noi le păstrăm o deosebită stimă și respect 
și, pe măsura posibilităților fiecăruia, căutăm să-i antre
năm în munca de partid, să ne împărtășească din experiența 
acumulată de-a lungul anilor. Comuniștilor care sint în 
cîmpul muncii în prezent, no străduim sâ le dezvoltăm în 
permanență înaltele calități morale și profesionale corespun
zător cu cerințele pe care le pune partidul în etapa actuală 
In fața membrilor săi.

Anchetă realizată de
C. MAGDALIN
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Vom respecta 
cuvîntul dat 

partidului
< Ut mare din pag t

minați complet »în roșu* ?
— Joi trebuie să tie grila, 

inclusiv lișiile de acoperiș 
montate, ne răspunde același 
harnic zidar.

Sîntem conduși prin apar
tamentele de la etajele infe
rioare. Se observă că sini în 
curs de montare ferestrele, 
iar inslalaliile electrice șl de 
Încălzire au un stadiu avan
sat al execuției.

— Dar văd că slali destul 
de bine cu execuția}

— E oarecum firesc — ne 
replică comunistul Titu Cor
nea — căci ne-am dat cuvîn- 
tul partidului și ținem neapă
rat să ni-l respectăm in cins
tea Congresului nJ X-lea să 
tic terminale complet „în 
roșu* cele 20 apartamente ale 
acestui bloc.

— Și vom executa de ase
menea, intervine Gheorghe 
Urs, la blocul alăturat, HI A, 
ne explică el, — și ne orală 
lundafiile deja începute ale 
construcției vecine — două 
nivele de zidărie. Avem ortaci 
de nădejde pe care ne putem 
baza; oameni ca Grigorc 
Mora, Vasile Doi ha, Eugenia 
Ilca. Constantin Neagu sini 
întotdeauna la datorie 1

...Ii ascultam și mă simțeam 
emoțional de însuflețirea lor. 
Privirea și glasurile lor ex
primau hotăr î re, voință. Che
zășia anualului dat partidului 
o constituiau înfăptuirile lor 
trecute și prezente.

SPORT•SPORT«SPORT•SPORT
Punct și de la capăt

SUB LUPA — FOTBALUL
In campionatele republican, județean și muni

cipal de fotbal, ediția 1968—1969, Valea Jiului a 
avut angrenate un mare număr de echipe. Spre 
deosebire de anii trecut), in campionatele în
cheiate în vara aceasta, formațiile noastre s-au 
comportat bine șî foarte bine. Să încercăm cî- 
1cva considerații asupra rezultatelor înregistrate 
de echipele noastre. începînd de la divizia 
A și pînă la campionatul municipal.

După un început modest, divizionara A, Jiul 
Fetroșani, s-a înscris pe linia ascendenței în 
pregătire și in clasament. Avind Ia cîrmă un 
fost marc jucător, un antrenor sever, un bun 
pedagog și psiholog in persoana maestrului e- 
merit al sportului Titus Ozon, echipa Jiul a 
mers din victorie în victorie, a avut și unele 
căderi, dar a reușit să termine campionatul 
pe locul VI. înaintea unor echipe cu vechi state 
Je serviciu in divizia A, cu pretenții. Deși con
dițiile de antrenament au fost adesea impro
prii, deși unii jucători au mai călcat pe mar
ginea regulamentului, antrenorul Ozon a știut să 
le imprime voință de victorie și dragoste față de 
culorile clubului, iar ei, jucătorii, s-au străduit 
bă cîștige din toate cite ceva. Și au ciștigaL

Parale] cu activitatea fotbalistică, Libardi a 
■absolvit în această vară Institutul de mine, Tal- 
pai, Grizea, Cotormani, Naidin au urmat cursu
rile de zi ale aceluiași institut, iar Stan, Geor- 
gevici, Georgescu, Sandu și-au continuat stu
diile liceului fără frecvență.

Prin comportarea lor generală bună pe tere
nul de joc și în afara sa, jiuliștii au terminat 
campionatul 1968—1969 pe un loc, putem spune, 
onorabil, dacă-1 raportăm la valoarea individuală 
a jucătorilor, la condițiile de antrenament și 
de joc, la aprecierea de cere se bucură fotba
lul in Valea Jiului.

Acum, după o binemeritată vacanță, Ozon și 
elevii său se află în plină perioadă de pregătire 
in vederea noului campionat. Lipsită de aportul 
cîtorva componenți, plecați din sinul echipei, 
dar completată cu alții, echipa Jiul va lua de 
la capăt un campionat greu, în care are de a- 
părat un loc 6 pe care l-a ocupat cu multă 
trudă. Să așteptăm cu răbdare și încredere noile 
evoluții ale simpatizaților noștri.

Un loc necorespunzâtor. 14 din 16 echipe, a 
ocupat la finele campionatului echipa de tine- 
ret-rezerve a Jiului antrenată de Emil Ciurdă
rescu. Elevii lui Ciurdărescu, foarte tineri, multi 
fiind destul de talentați, dar neavind experiența 
jocurilor competiționale, au „mers" greu de-a 
lungul campionatului, mareînd o evoluție mai 
bună abia in ultimele etape. Se pare că băieții 
au crescut valoric și că, așa cum afirma an
trenorul lor. vor ști ce au de făcut în noul cam
pionat. In aceste zile pregătitoare, antrenamen
tele se desfășoară cu intensitate, Ciurdărescu 
insistă asupra tuturor capitolelor — fizic, teh
nic, tactic — și speră ca anul viitor să se 
audă numai de bine despre elevii săi. Aștep
tăm !

O evoluție foarte bună a avut în campionatul 
trecut Știința Petroșani După un stagiu de nu
mai un an in divizia C, seria a Vl-a, studenții

au terminat pe primul loc in clasamentul seriei, 
cîștigînd dreptul dc a participa Ia barajul pentru 
divizia B. Este un rezultat mai mult decit bun, 
meritul revenind în egală măsură jucătorilor și 
antrenorului prof. Gheorghe Irimie. Dacă în 
repetate rinduri studenții au evoluat sub valoa
rea lor la Petroșani, în deplasare s-au compor
tat mult mai bine, aducind puncte prețioase. 
In scurta dar rodnica sa activitate, Știința Pe
troșani a fost părăsită pe rind de jucători valo
roși, care au absolvit Institutul de mine și au 
plecat din Valea Jiului. In vara aceasta alți pa
tru ingineri — Muntcanu, Bulbucau, Mercurca- 
nu și Răsadeanu își vor lua rămas bun de la 
echipa pe care au slujit-o cinci ani de zile. Dar 
formația trebuie să meargă înainte. Și va mer
ge. Ea va fi primenită cu elemente noi și nu-i 
exclus ca în vara viitoare s-o urmărim din nou 
pe Știința în meciurile de baraj pentru divizia 
B. Dar... cu mai mult succes !

Bine s-a comportat în campionatul trecut și 
Minerul Lupeni, care a luptat pînă in ultima 
etapă pentru primul loc in seria a V-a a divi
ziei C. cu Minerul Anina. Permanenta rivală a 
formațiilor din Valea Jiului u promovat, după 
cum se știe, în divizia B. Cu un început mai 
bun în tur, Minerul Lupcni s-ar fi aflat in locul 
Minerului Anina.

Pe lingă cele trei divizionare A și C, 6 echipe 
de fotbal din Valea Jiului au participat la cam
pionatul județului Hunedoara, respectiv : Pa- 
rîngul Lonea, Minerul Vulcan, Minerul Aninoa- 
sa, Minerul Uricani. Constructorul Lupeni și 
Preparatorul Petrila. Parîngul Lonea a avut o 
comportare mai bună, ocupînd Jocul trei în cla
sament la sfirșitul campionatului. Au urmat în 
ordine : Minerul Vulcan — locul 6. Minerul A- 
ninoasa — locul 8, Minerul Uricani — locul 9, 
Constructorul Lupeni — locul 11. Preparatorul 
Petrila — locul 12. Majoritatea acestor echipe 
au întimpinat însă greutăți din partea condu
cerilor întreprinderilor pe lingă care activează, 
mai ales in privința transportului Ia meciurile 
de campionat.

In cadrul municipiului nostru s-a desfășurat 
și un campionat local, in care au fost angrenate 
8 echipe. Deși nu are un teren propriu de an
trenament și de găzduire a jocurilor, formația 
Energia Paroșeni a cîștigat titlul de campioană 
municipală și dreptul de a participa la barajul 
pentru campionatul județean care încă nu s-a 
disputat.

Referindu-ne, în general, la comportarea echi
pelor de fotbal din Valea Jiului în cadrul cam
pionatelor în care au fost angrenate, putem a- 
precia că ea a fost bună. O dată cu noile cam
pionate, iubitorii de fotbal din Valea Jiului aș
teaptă rezultate mai bune, ne măsura posibili
tăților de care dispun echipele. La rîndul lor, 
jucătorii așteaptă mai mult sprijin din partea 
consiliilor asociațiilor sportive, a conducerilor 
întreprinderilor și instituțiilor, in care își des
fășoară activitatea, mai multă încredere și în
curajare din partea spectatorilor.

Punct și... de la capăt în 16 august a. c.
Dumitru GIIEONEA

O cauză (dar nu principală) a ratărilor
Citim in ziarul centra? al 

tuturor sportivilor că, in 
aceste zile pînă la 15 august 
o comisie de specialitate a 
F.R.F. va vizita cluburile și 
asociațiile sportive posesoare 
de echipe divizionare. Sco
pul ? De a vedea la fața lo
cului starea terenurilor de 
joc înaintea noului sezon 
competițional, de a omologa 
ca bune pentru desfășurarea 
la nivelul tuturor cerințelor 
a partidelor de fotbal și de 
a... recomanda refacerea te
renurilor denivelate pînă la 
începerea „ostilităților". Lâ- 
sind la o parte faptul că, în
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La unison in sentimente 
și fapte
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țintii, prin fapte de muncii și 
dăruire, la înfăptuirea acestui 
program grandios al bunăstă
rii și fericirii.

— roate n-ar fi prematur să 
vorbim despre aceste fapte, sft 
le interprelfim în perspectiva 
limpului ?

— Faptul că mina noastră a 
declanșat întrecerea miniereasch 
in întimpinaroa Congresului 
partidului este cunoscut. Că ne. 
vom onora angajamentul asu
mat cu prilejul chemării la în
trecere este, de asemenea, o 
certitudine; că atit la produc
tivitatea muncii, la calitatea 
producției, beneficii peste plan 
minerii Petrilci se prezintă la 
„start* cu fruntea sus, nu este 
un secret. As dori să enumăr, 
in schimb, citeva din faptele 
colectivului din care fac parte, 
ale oamenilor in mjlocul căro
ra lucrez și la realizările căro
ra nii-am adus și eu contribu
ția. Este vorba de sectorul in 
care lucrez de 15 ani — azi 
raionul II din z.ona a doua de 
producție din cadrul minei. 
Semnificativă este cifra cea mai 
recentă pe care a înscris-o co
lectivul raionului nostru pe gra
ficul întrecerii : mai mult de 
700 tone de cărbune extrase 
peste plan de la începutul lunii 
iulie, productivitatea de 3,37 
tone cărbune/ cu 20 kg/post 
mai marc decit indicatorul pla
nificat. Semnificative sînt depă
șirile substanțiale ce le reali
zează in frontalele lor brigăzile 
conduse de Carol Szabo, Vasile 
Ghișca și Constantin Alexc, 
randamentele de cite 7—8 tone 
ce le realizează în abatajele lor 
ca și vitezele sporite cu care 
deschid noile fronturi de lu

mod firesc, nimeni nu așteap
tă să î se spună că cutare 
teren poate deveni foarte 
ușor impracticabil în caz de... 
forță majoră și, deci, oricine 
se gîndește să se ..pună la 
punct" și în această direcție, 
am dori să spunem aici cite- 
va cuvinte. Citeva cuvinte, 
Ja care ne-am gîndit mai de 
mult, cu ocazia unor discu
ții pe care le-am avut cu 
cîțiva componenți ai echipei 
de fotbal Minerul Lupeni. 
Am întrebat, atunci, in urma 
unui meci în care ne exa
speraseră pe toți ratările 
înaintașilor mineri, așa, nu

cru brigăzile de pregătiri con
duse do Adam Ciornei și Ghcor. 
gbe Toma. Realizările sini în
semnate, valoroase. Și lotuși, tot 
ce am spus nu este decit o 
fotografic din mersul ascendent 
spre afirmare și autodepășire 
caracteristic colectivului nos
tru.

Mi-amintesc de primii ani de 
muncă in acest colectiv. Lu
cram atunci numai cu abataje 
cameră. Azi, avem trei fron- 
lalc dotate cu echipament mo
dern, eu stflpi de susținere hi
draulici, în care atingem ran
damente superioare celor din 
fostele abataje cameră. Oame
nii au însușii noua tehnologie 
de lucru modernă. Ca dovadă, 
v ilezele de avansare din fron
tale sînt în acest an cu aproape 
10 metri mai mari decit cele 
din anul trecut, iar producția 
abatajelor — făcînd o compa
rație numai cu luna ianuarie 
a.c. — este cu aproape 3 000 to
ne cărbune mai mare. Iată do
vezi elocvente ale iscusinței 
profesionale a oamenilor, ale 
dăruirii și spiritului lor de 
emulație pentru a obține roade 
mereu superioare. înalta con
știință a datoriei, hotărîrea fer
mă de a învinge greutățile, de 
a merge înainte spre perfec
ționare continuă, spre înfăptu
iri mereu mai înalte — acestea 
sînt aspirațiile minerilor noștri, 
aspirații cărora documentele 
Congresului, apropierea istori
cului, eveniment din viața par
tidului le dau un nou impuls, 
noi dimensiuni.

In spiritul acestor aspirații îi 
voi reprezenta și eu pe comu
niștii din Petrila la Congresul 
partidului.

mai ca... titlu informativ, de 
ce se ratează atit de mult. 
Șj-am reținut, ca una din 
cauze (bineînțeles nu princi
pale, pentru că despre teh
nica lui precară nimănui nu-i 
convine să vorbească) starea 
jalnică, pe alocuri, a gazonu
lui (și nu numai a lui pentru 
că, vorba aceea, pe ici pe 
colo, prin părțile esențiale 
— la centru, în fața porților, 
la punctele de 11 metri — 
după cîte-am văzut, lipseș
te cu desăvîrșire).

I-am condamnat, din tri
bună, chiar i-am apostrofat

SPRE COTELE ÎNALTE ALE EXTRACȚIEI CĂRBUNELUI
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nai, se impun. a fi «reale 
condiții propice încă din se
mestrul 11 al anului in curs. In 
acest .scop, va trebui ca pro
ducția extrasă a trimestrului 
IV a.c., să se ridice la nive
lul producției planificate pen
tru unul viitor. In mod deose
bit vor trebui depuse eforturi 
pentru realizarea programului 
do deschideri și pregătiri la 
minele Vulcan, Paroșeni și 
Bârbăleni undo se prevede un 
spor de producție unii ridicat.

In ceea ce privește prelucra
rea cărbunelui, vor trebui ter
minale lucrările pentru mări
rea capacității do spălare a 
preparației Corcești, Pe lingă

» i i, n ■ — ■

Hoile valențe uitiaeisliie ale
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produse petrolifere. Se con
struiește .și va intra in func
țiune creșa-grădinițâ din car
tierul Aeroport.

S-au realizat importante 
lucrări eu caracter tehnico-e- 
dilitar .și de gospodărie comu
nală printre care, lucrări do fi
ii montare eu apă. modernizări 
de străzi, amenajări do spații 
verzi. Pentru îmbunătățirea 
alimentării cu apă a orașului 
Petroșani și Petrila a fost 
terminată captarea de apă po
tabilă la Jieț, cu un debit de 
120 litri pe secundă, in prezent 
desfășurîndu-se lucrări de mon
tare a conductei de alimentare 
cu apă a orașului, lucrări ce 
se vor termina in acest an.

A fost terminată moderni
zarea drumului național ț)N G6 
Baru Mare — Petroșani — Tg.

A

In... 
luciul apei

Din primele zile călduroa
se, ștrandul „Preparatorul" 
din Lupeni și-a deschis por
țile, primindu-i pe amatorii 
de înot și destindere, cu 
apă termoficată la 15—25°C, 
cu o curățenie exemplară, 
atit în vestiarul eu 400 de 
locuri, cit și-n fiecare din’ 
cele 47 dc cabine de la mar
ginea gazonului. Chioșcul cu 
gustări, dulciuri și răcori
toare, stația de parcare pen
tru autoturisme, precum și 
umbrelele, aparatele de gim
nastică și de joacă exis
tente pe „plajă" contribuie 
din plin la petrecerea în 
mod plăcut a timpului liber.

Pentru ca ștrandul să 
funcționeze din plin, in tot 
sezonul. preparatorii. in 
frunte cu șeful lor, Vic
tor Ardeleanu, își îngri
jesc .șî întrețin bazinele și 
anexele așa cum se cuvine.

— Din cauza ghețurilor 
din iarnă, vn zid lateral, 
lung de 63 m, s-a spart. 
Noi am luat toate măgurile 
ca-n termen de 15 zile, res
pectiv pînă la 16 mai, să 
fie reparat zidul deteriorat 
și. în plus, să supraînălțăm 
peretele de beton, să dre
năm terenul, să extindem 
gazonul cu încă 250 mp. să 
înlocuim conducta de apă 
caldă, pe o porțiune de 
200 m. Cu un efort în plus, 
lucrînd cu multă dăruire, 
echipele de zidari și -dul
gheri conduse de Alexandru 
David, Ioan Buican, Iacob 
Lipan din cadrul preparației 
au efectuat lucrări do cali
tate pe care le-tur. terminat 
cu două zile înainte de ter
menul planificat. Dar, 
dacă ștrandul nostru se bu
cură de apreciere — ne spu
ne cu mîndrie justificată 
gosnodarul preparației, Du
mitru Pascu. la aceasta o 
contribuție de seamă și-au 
adus-o și celelalte instituții 
și întreprinderi din oraș, 
care au sprijinit inițiativa 
preparatorilor. ajutîndu-i 
prin fapfp : mi» dn ere de 
muncă patriotică și impor
tante cantități de materiale 
rezultate din deșeuri.

D.eci,  la Lupeni, inițiativa 
preparatorilor e oglindită... 
in luciul apei din bazine.

r. ti.

pe Cotroază, pe Șafar sau pe 
Uilecan pentru imprecizia in 
șuturi, dar ați fost pe teren, 
pe dreptunghiul verde unde 
cei in care credeți se strădu
iesc să conlrolc-ze balonul in 
condiții vitrege? Înțeleg — 
să cerem totul, dar atunci 
eind și oferim totul ! Altfel... 
Poate că cineva se va gindi 
și la terenul dc joc al echi
pei Minerul Lupeni, la acel 
teren pe care nu veți dori 
să-l părăsească cu victoria 
„in mină" decit echipa loca
lă ’

Mai e timp, să știți !

A

. ceasta se impune o fmbună- 
lățire ornată a inlrețo.crii
instalației in vederea creșterii 
numărului orelor de fnn ,io- 
nare cu 50 la sută față de rea
lizările obținute pin<V in pre
zent.

'Finind seama de accentul 
deosebit care se pune pe 
creșterea productivității num 
'■ii. trebuie să continuăm in 
mnd susținut acțiunea de or
ganizare superioară a produc
ției a muncii, să asigurăm 
și pe mai departe o reparti
zare cit mai rațională a for
ței de muncă în toate sectoa
rele de activitate și să ex1in
dom normarea tehnică a mun
cii In vederea reducerii per
sonalului ocupat cu l'JTări au
xiliare și de deservire.

Jiu, construindu-se un număr 
de 7 poduri din beton armat 
din care două peste Jiul de 
est, patru peste Jiul de vest 
și unul peste pîrîul Maleia, 
s-au modernizat prin asfaltare 
și pavare o serie de străzi în 
cadrul orașului printre care 
Piața Victoriei, străzile Vasile 
Boaită, Ion Creangă, Oltului 
ele. S-au amenajat o serie de 
spații verzi în toate zonele 
orașului dar mai ales în noul 
cartier Aeroport și in micro
raionul B-ț-C, suprafața totală 
do spații verzi din dotare, ri- 
dicindu-se astfel la peste 160 
mii mp. In prezent este în 
curs de amenajare un ’ spațiu 
de agrement Ia Peștera Bolii 
ce va permite valorificarea 
unor condiții naturale deose
bite, puțin cunoscute și frec
ventate de locuitorii orașului 
printre care peștera propriu-

„C UPÂ
Selecționata sportivă sindicală de la E. M. Lu
peni a cîștigat pentru a doua oară trofeul

După întreceri apring dispu
tate, competiția sportivă de 
masă pe ramura minieră a 
luat sfirșit. La finalele care au 
avut loc in orașele Lupeni și 
Petrila au participat 15" lo
turi reprczentînd tot atîtea 
unități economice din Valea 
Jiului. O dată epuizată etapa 
municipală, comisia de orga
nizare a trecut la întocmirea 
clasamentului. Potrivit regula
mentului competiției, punctele 
au fost acordate ținîndu-se 
seama de participarea fiecărei 
selecționate la cele 6 discipline 
sportive -și evident de victo
riile obținute, Lecturînd cla
samentul selecționatelor clasa
te pe primele cinci locuri, in 
frunte ii găsim pe sportivii de 
la E.M. Lupeni care au tota
lizat 30 de puncte, cucerind 
astfel pentru a doua oară con
secutiv „Cupa Minerul". Pe lo
curile următoare s-au clasat in 
ordine selecționatele E. M. Lo
nea — 26 puncte, E.M. Vulcan 
— 24 puncte, EM. Petrila — 
22 puncte și Preparația Co- 
roești — 12 puncte.

Și acum citeva constatări și 
rezultate tehnice din finală pe 
discipline sportive :

POPICE E. M. Petrila —
E. M. Lonea 1 995 p.d. —1 506 
p.d. „Perla" popicăriilor din 
Valea Jiului, arena A.S. Jiul 
Petrila, cu o toaletă modernă, 
a găzduit finala întrecerilor 
popicarilor. Cei peste 100 de 
susținători ai echipei gazdă au 
plecat mulțumiți de la arenă. 
Popicarii lor n-au dezmințit 
tradiția și așteptările. Ei au 
învins. Forma bună a tînărului 
Halasz Alexandru — 417 p.d. 
și a celorlalți coechipieri 
(Kozma Rudolf — 397 p.d.,
Tbrok loan — 394 p.d., Enă- 
chescu Ioan — 387 p.d.) a
fost hotărîtoare. De remarcat 
că loncnii, care pină acum

Concurs de înot
Faza municipală a campionatului republican de natație, 

desfășurată duminică dimineața în apa cristalină a ștrandu
lui termoficat de la Lupeni a atras deopotrivă concurcnți și 
spectatori. Dacă rezultatele înregistrate nu se ridică la un 
nivel satisfăcător, aceasta își găsește explicația în lipsa unor 
antrenamente organizate și a unui instructor de specialitate, 
în ciuda faptului că baza nautică a ‘fost omologată de fede
rația de specialitate și oferă condiții excelente de înot. Cre
dem că ar fi indicat ca acolo unde există ștranduri să se 
inițieze cursuri de înot pentru copii — sport complex, deo
sebit de frumos și de util.

Chiar duminică, după terminarea concursului oficia), 
un grup dc inimoși intre 7—8 ani și-au manifestat dorința 
de a se organiza și pentru ei un concurs de inoL Și orga
nizatorii, prof. Adrian Golgoțiu, președintele C.M.E.F.S. Pe
troșani și Victor Ardeleanu, directorul preparației Lupeni, 
le-au satisfăcut plăcerea. In apa de 290C copiii și-au disputat 
cu multă ardoare inliic.tatea fiind aplaudați dc aproape 
2 009 de spectatori.

In faza municipală a campionatului republican de înot, 
cele mai bune rezultate le-au obținut, în ordine, pe categorii 
de vîrstă și pe probe de concurs, următorii : 50 metri feti*: 
Elisabcta Oprișan; 50 metri băieți: Ștefan Husti; 100 metri 
bras junioare : Viorica Oprișan; 100 metri bras juniori : Ion 
Danciu; 100 metri bras senioare: Lidia Kelț: 100 metri bras 
seniori: Victor Ardeleanu II; 100 metri liber seniori: Petru 
Stoica.

A fost un concurs frumos, bine organizat pc un timp ex
celent, cu o apă excelentă. Dc remarcat că, deși au fost in
vitați și participanți îa Preparatorul Petrila, nu s-a pre
zentat nici unul. Aceasta demonstrează încă o dată de cită 
atenție „se bucură" înotul la Petrila ’...

Eugen POPA

Însemnate sporuri dc pro
ducție se vor putea obține de 
asemenea și printr-o folosire 
ic.ci deplină, mai intensivă, a 
capacității dc producție a uti
lajelor — în special a mașini
lor de tăiere și încărcare in 
abataj caro vor fi ini roduse 
in anul viitor. In acest sens 
minelor Paroșeni și Bfirbăteni 
le revine un rol dc-osebit, deoa
rece an condiții do zăcămint 
mult superioare celorlalte. Ast
fel, analizele efectuate arată 
< ă în l’»70 ponderea produc - 
țioi extrase cu combine și plu
guri poate ajunge la 25 la sută 
din totalul producției extrase 
din abataje la mina Lupeni și 
50 la sută la mina Paroșeni. 
Pentru creșterea în continuare 

zisă - are se va amenaja și 
electrifica, cetatea dacică, rcr 
eent fiind terminată in acest 
loc o frumoasă cabană turis
tică ce va sta la dispoziția 
iubitorilor de natură și dru
meție din orașul nostru.-

In cadrul proiectului dc sis
tematizare se prevede ca in 
perioada următoare să se 
termine ansamblul de locuin
țe din microraionul B-f-C Pe
troșani, cu 2 2G2 apartamente, 
ansamblul din microraionul 
VI Aeroport, cu 2 842 aparta
mente. Este in curs de avizare 
proiectul de execuție pentru mo
telul Gambrinus din Petro
șani, cu peste 100 locuri, lu
crare a cărei execuție va în
cepe în acest an. Se desfă
șoară lucrările de elaborare* a 
proiectului pentru teleschiul 
din Paring cu posibilitate de 
atacare a lucrărilor incă in 
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trei, ani dețineau titlul de 
campioni municipali și jude
țeni. au rămas 2 ani în ano
nimat De data aceasta, deși 
vitregiți de starea popicăriei, 
ei au constituit o frumoasă 
surpriză clasindu-se pe locul 
II cu 1 506 p.d., prin Cimpca- 
nu Dumitru — 392 p.d., Do- 
brică Ilie și Dumitru Bălărie 
cu cîte 371 p.d. și Iuliu Haidu
— 372 p.d. Pe locul III s-a 
clasat echipa E.M. Vulcan care 
în semifinală a totalizat 1431 
p.d. La individual, pe primele 
trei locuri s-au clasat : I. A- 
lexandru Halasz, E.M. Petrila
— 417 p.d. : II. Rudolf Kozma, 
E. M. Petrila — 397 p.d. ; Io
sif Haidu E.M. Lonea — 396 
p.d. A arbitrat corect Susana 
Loy din Petroșani.

ȘAH E.M. Petrila — E.M. 
Lupcni 6—6. Disputată în sala 
de șah a clubului sindicatului 
minier Petrila, întrecerea din
tre cele două echipe a fost e- 
chilibrată fapt confirmai dc 
rezultate: M. Belei, Petrila, P. 
Ciulâvu Lupeni 0—2; I. Dom
nișorul (P) — G. Schimdt (L) 
2—0 D. Lăzârescu (P) — M. 
Cojocaru (L) 1—2 ; A. Silves
ter (P) — Gh. Cotorogea (L) 
2—0; T. Florea (P) — M. Mâ- 
tăsăreanu (L) 2—0. In urma 
acestui rezultat, ambele echi
pe au cucerit locul I. Pe lo
cul II s-a clasat selecționata 
E.M. Vulcan.

VOLEI E.M. Lupeni — E.M. 
Lonea 0—3. Pe terenul „Mine
rul" Lupcni, selecționata E.M. 
Lonea, campioana ediției pre
cedente, a întrecut adversarul 
pe propriul său teren. Lupe- 
nenii au luptat cu ambiție dar 
nu au putut întrece pe cam
pioni care au dovedit că for
mează o echipă mai omogenă, 
pregătită tehnic și tactic mai 
bine. De altfel, lonenii au ter
minat competiția neînvinși. 

a eficienței economice a uni
tăților productive din cadrul
C.C.P.,  va trebui acordată o 
atenție deosebită i aducerii 
cheltuielilor neprodut live, gos
podăririi materialelor, forței 
de muncă, energiei și mijloace
lor fixe.

Exprimînd părerea â sarci
nile de producție alo anului 
1970 sînt reale, că există po
sibilități de înfăptuire a lor 
în cadru) unităților productive 
din C.C.P.. membrii ronsilî’llui 
de administrație n) centralei 
au aprobat în unanimitate in
dicatorii anului 1970 asiguri nd 
«ă fiecare în sfera 3a de ac
tivitate va depune' tna* ■ efor
turile și toată priceperea sa 
in vederea traducerii lor în 
viață.

1969, Se va amenaja spațiul 
de agrement din cadru) parcu
lui de lingă I.M.P.. in supra
față dc 11 ha, earc va con
duce la îmbunătățirea nivelu
lui de folosire a spațiului ver
de cu pînă la 7.5 mp pe lo
cuitor.

In ceea ce privește perspec
tiva, s-au elaborat proiecte 
pentru alimentarea cu apă po
tabilă și industrială a orașului, 
pentru canalizarea apelor me
najere, regularizarea și în
diguirea Jiului superior și a 
afluenților lui, lucrări ce sînt 
in ours de execuție, conlindu- 
se pentru această perioadă și 
posibilitatea 'începerii con
struirii unui spital de măre 
capacitate, a < omplexului spor
tiv, a unor baze turistice in 
munții Paring și a unei noi 
fabrici dc piinc la Livezeni.

Toate aceste obiective se 
vor contura in viitorul apro
piat sub privirile noastre, im- 
priinind orașului Petroșani un 
profil nou, tineresc, caracte
ristic erei noastre socialiste.

R U L"
Pe locul III s-a clasat echi

pa preparatorilor din Co- 
roe.ști care dacă in semifinala 
cu E.M. Lupeni prezentau for
mația de bază, și nu o echi
pă improvizată,,-aveau un cu- 
vînt de spus in finală.

FOTBAL E.M. Lupeni — 
E.M. Lonea 3--1. Meci echi
librat timp de 90 de minute 
eind s-a jucat de la egaj la 
egal. învingătorul s-a decis 
abia după prelungiri eind, 
după disputarea a două re
prize a 10 minute, lupencnii au 
. iștigat pe merit. Pe locul 1)1 
s-a clasat echipa E.M. Vulcan.

Echipele clasate pe primul 
loc la volei, fotbal și popice 
vor participa în zilele de 2 și 
3 august la etapa județeană a 
competiției dotată cu ..Cupa 
Minerul* preconizată să se 
desfășoare tot in municipiu) 
nostru.

Aurel SLAB»

Un gest 
cu gust de 

migdale amare
Redăm, intr-un număr nu 

prea îndepărtat al ziarului 
nostru, opinia antrenorului 
Cornel Cărare privind dezle
gările „operate" la Minerul 
Lupeni in perioada de trans
ferări care s-a încheiat. Mar
cel Foca, unul dintre tehnicie
nii echipei lupenene era în
scris pe lista „posibililor 
transferați". Dorea să vi
nă înapoi la Jiul. Pi
nă aici — nimic rău. 
Calitățile tehnico-tactice, vi
zibile pentru oricine, pe care 
le stăpinește acest jucător, 
îl îndreptățeau, cumva, să 
aspire la o echipă mai de „ta
lie". .Antrenorul Cărare nu 
s-a opus, in final, plecării 
lui Foca la Jiul. Și de ce ar 
fi făcut-o ! Cadrele tinere, 
de fotbaliști, născute și cres
cute aici, în Valea Jiului (de 
care, in treacăt fie zis, cam 
ducem lipsă !) nu-și pot găsi 
afirmarea totală, logic, decit 
la Jiul, divizionară A. bine 
cotată in fotbalul românesc.

Și Foca a revenit la Jiul. 
A fost anunțat și înfr-unul 
din loturile comunicate zia
rului „Sportul-. N-a fost 
insă legitimat la Jiu). De 
ce ? Considerind câ fostul ju
cător jiul ist nu poate face 
față rigorilor jocurilor de A 
(datorită neangajărn sale în 
meciuri, jocului său uneori 
prea lent), clubul Jiul, cu 
consultarea in prealabil și a 
secției de fotbal a clubului 
lupenean l-a cedat pe Foca 
echipei... Minerul Ghelur. Să 
comentăm această mărini
mie? Nu e nevoie! Amin
ti iu doar că Marcel Foca 
a fost și este incă Toarte 
necesar... echipei din Lu
peni, care, după cum se știe, 
aspiră la șefia seriei. Așa 
că, cine știe să tragă con
cluzii s-o facă ! Noi râim- 
nom la părerea că gestul 
renunțării la serviciile aces
tui jucător talentat are, pe 
undeva, gust de... migdale 
amare !

V. T.
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17.30 Buletin dc știri.
17,35 Lumea copiilor, „llup și 

hop" — serial dc păpuși 
(IV).

17.50 Studioul școlarilor : V5 
place muzica ? Emisiu
ne realizată cu con
cursul orchestrei „Aca
demica" a Conservato
rului -Ciprian J’orum- 
bescu".

18,20 Criterii, Pe teme muzi
cale.

18.45 Din lumea științei.
19.15 „Cîntcc nou de bucurie" 

(muzică populară).
19.30 Telejurnalul <Jc seară.
19.45 Congresul al X-lea al 

P.C.R. Cu carul de re
portaj la... Constanța.

20.15 Scară dc teatru : ..Po
dul de piatră'’ de 
Laszloffv Csaba.

21.10 Prim plan. Compozito
rul Dimitrie CuClin.

22.10 Telejurnalul de noapte.
22.25 Publicitate.
22.30 Muzică ușoară italiană 

interpretată de Miranda 
Martino.

22.50 Imnurile acestui pă- 
mînt. Emisiune dc ver
suri dedicate patriei, 
partidului, marilor rea
lizări ale poporului nos
tru în anii construcției 
socialismului.

23.10 Itinerar euronean. Inte
ligența străzii.

23.25 închiderea emisiunii.

radio
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PROGRAMUL I:

5,05—6,00 Program muzical 
de dimineață; 6,05—9,30 Mu- 
zi'ă și actualități; 9,30 Viața 
cărților; 10,10 Curs dc limba 
germană: 10,30 Partidul m<u 
iubit — cîntece; 10,45 Soliști 
de muzică populară; 11,05 Re
vista economică; 11,25 Varie
tăți muzicale; 12,00 Muzică 
ușoară: 12,15 Cronica muzi
cală; 12.25 Moment științific;
12.30 Intilnire cu melodia 
populară și interpretul pre
ferat; 13,00 Radiojurnal; 13,10 
Mic măgazin muzical; 14,10 
Jnșir-te mărgărite; 14,40 Cu 
cintecul și jocul pe melea
gurile patriei; 15,20 Radio- 
publicitate; 15,30 Compozito
rul săptăminii; 16,00 Radio
jurnal: 16.20 Cînlă Dan Spă- 
taru; 16.30 Consultație juri
dică: 16.40 Muzică ușoară; 
17,05 Antena tineretului;
17.30 Concert dc muzică 
populară: 18.10 Programul 
partidului — programul nos
tru; 18,30 O melodic, pe a- 
dresa dumneavoastră: 19.DO 
Gazeta radio; 19^5 Săptă- 
mina unui meloman; 20,05. 
Tableta dc seară; 20,10 Vede
te alo muzicii ușoare — Mi
na; 20,30 Eminesciana; 20,35 
Pentru magnetofonul dum
neavoastră: 21,00 Evocări li
terare: 21,30 Sport; 21,40 Re
vista șlagărelor; 22,00 Radio
jurnal. Buletin meteorologic;
22.20 Melodii de pretutindeni; 
22,55 Moment poetic; 23,00 
Cîntfece cu dedicație; 0,03— 
5,00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II :

6,10 Varietăți matinale; 
7,00 Radiojurnal. Sumarul 
presei: 7,10 Muzică pentru 
fanfară: 7,30 Cintă Gabriela 
Teodorescu și Puiu NăstaseJ
7.45 Pe plaiuri bănățene; 8.10
Tot înainte: 9,00 Muzică 
populară: 9,10 Curs de limba 
germană; 9,30 Hora marilor 
cimpii — cîntece; 9,46 Opera 
„Prometeu" de Doru Po- 
povici: 10.30 Antena tinere
tului; 10.55 Melodii interpre
tate de Maria Țoldy și Zde- 
nek Sihra; 11,15 Muzică 
populară: 11,30 Antologic’
contemporană; 11,50 Muzică’ 
ușoară; 12,03 Avanpremieră 
cotidiană: 12,15 Am găsit un’ 
cin tec — muzică ușoară;
12.45 Concert de prinz; 13,30 
Ora veselă: 14.03 Muzică u- 
șoară: 14,30 Muzeu) instru
mentelor vechi; 15,00 Mo
ment științific: 15.05 Pagini 
din opere; 15.30 Un zimbet», 
o melodie; 16,00 Radiojur
nal; 17.00 Caruselul melodi
ilor: 17.40 Rădic publicitate; 
)8 00 Varietăți muzicale; 13,30 
Curs dc limba germană: 19.00‘ 
Studioul tînărului internrot;'
19.20 Meridiane lirice; 19.50’ 
Noapte hună, copii: 19,55' 
Mu?’ ă populară cerută 'de' 
ascultători; 20,15 Cîntecele’ 
mării — muzică ușoară; 20.35’ 
Arte- frumoase; 21.10 Teatru 
radiofonic. Luna dramatur
giei radiofonice românești:' 
„Circuit pe două voci". See- * 1 
nariu radiofonic de Paul E- 
verac; 22.20- Pagini lirice 
din muzica ușoară: 23,45 
Cintă Mireille Mnthicu.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Vițelul do aur, seriile
1 și II: Republica: Paradi
sul îndrăgostiților; PETRI- 
l.A : Caut o nevastă; LONEA 
— Minerul: Mariana, agon* 
0555; VULCAN : Inimă 
mamă; LUPENI — M- 
r.'sc: Intre noi;
Tarzan, omul 
ROȘENI B* ’ 
Moartea

BULETINE DE ȘTIR! : 
Programul 1: 5,00; 6,00;
]0,00; 11,00; 17,00; 18,00;
20,00: 24,00; 2,00; 4,00. Pro
gramul LI : 6,05; 12,00; 14,00; 
21.00; 23,00; 0,55.

filme
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tor, președintele Consiliului 
fiudețean Sibiu al Frontului 
Unității Socialiste, Traian 
Ștefănescu, președintele Uniu
nii Asociațiilor Studențești din 
România, care au fost aleși 
in aceste funcții după consti
tuirea Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste.

Plenara a ales în Biroul 
Executiv al Consiliului Națio
nal al Frontului Unității So
cialiste pe tovarășii ’ Ilie Ale- 
jce. președinte al Uniunii Cen
trale a Cooperativelor Mește
șugărești. Constantin Mateescu. 
președinte al Uniunii Centrale 
a Cooperativelor de Consum, 
și Traian Ștefănesou. preșe
dinte 81 Uniunii Asociațiilor 
Studențești din România.

In încheiere, primit cu vii 
âplauzc, a luat cuxintul tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU. 
care a spus!

Plenara Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialis
te a dezbătut si aprobat în 
unanimitate documentele ce 
urmează a fi supuse Con
gresului al X-lea al partidu- 
3ui. Aceste documente dau 
orientarea de perspectivă a- 
rupra dezvoltării economice și 
sociale a patriei noastre, tra
sează liniile generale ale 
iîticii interne și externe 
României socialiste în anii 
mători.

Dezbaterile publice care 
avut loc in întreaga țară 
demonstrat unanimitatea
care poporul nostru înfăptu
iește programul partidului, au 
relevat hoiărîrca tuturor oa-W 
mcnilor muncii, fără deose
bire de naționalitate, de a 
acționa uniți și în viitor pen
tru a asigura progresul con
tinuu al României socialiste, 
realizarea politicii ei de nace 
și colaborare internațională.

Faptul că organizațiile care 
compun Frontul Unității So
cialiste au dezbătut și aprobat 
âceste documente in ședințele 
comitetelor lor de 
relevă încă o dată 
democratism al 
noastre, contribuția 
care organizațiile de masă 
obștești o aduc la elaborarea 
politicii interne și externe a 
partidului nostru, la edifica
rea orînduirii noi, socialisto.

Organizațiile componente ale 
Frontului Unității Sociahste și 
Consiliul Național al -

po
ri

ur

au 
au 
cu

conducere, 
profundul , 
orînduirii 

activă pe 
Și

Frontu-

HOTA

lui și-au exprimat părerea și 
în legătură cu funcția de se
cretar general al Partidului 
Comunist Român. Desigur, a- 
ceasta este o problemă caro ur
mează să fie hotărită de Con
gresul partidului. Faptul că atit 
conferințele județene de partid, 
cît și organizațiile din cadrul 
Frontului Unității Socialiste 
și-au spus cuvîntul în această 
privință, oglindește de aseme
nea. felul nou, democratic, în 
care partidul înțelege să s® 
consulte cu masa largă a comu
niștilor, cu organizațiile obștești
— cărora le revine un rol impor
tant în viața societății noastre,
— asupra întregii sale activi
tăți. Doresc să exprim cele mal 
vii mulțumiri tuturor organiza
țiilor de masă și obștești, pre
cum și Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste 
pentru sprijinul acordat propu
nerii conferințelor județene de 
partid, și să le asigur că în 
munca ce mi se va încredința 
de partid și de stat voi face 
totul pentru a îndreptăți încre
derea, pentru a contribui la 
dezvoltarea pe mai departe a 
patriei noastre socialiste, pen
tru a servi cu credință po
porul, cauza partidului, a so
cialismului și păcii.

Hotărîrile Congresului al X- 
lca al partidului vor deschide 
patriei noastre mărețe perspec
tive de viitor. Aceste hotărîrl 
vor pune sarcini mari în fața 
tuturor organizațiilor de partid, 
a organizațiilor do masă și ob
ștești, deci și în fața Consiliu
lui Național al Frontului Uni
tății Socialiste, a consiliilor ju
dețene, orășenești și comunale, 
îmi exprim convingerea că toa- 
te organizațiile componente ale 
jî^fljtului Unității Socialiste vor 
acționa cu toată hotărirea pen
tru înfăptuirea programului ce 
va fi adoptat de Congresul al 
X-lea în vederea dezvoltării 
multilaterale a socialismului în 
patria noastră, a desfășurării 
în continuare a politicii de co
laborare și prietenie cu țările 
socialiste, de conlucrare pașnică 
cu toate țările lumii.

In încheiere, doresc să urez 
conducerilor tuturor organizați
ilor din cadrul Frontului Unită
ții Socialiste succese tot mai 
mariv în activitatea lor. iar 
membrilor Consiliului Național 
multă sănătate și fericire.

Cuvîntul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost subliniat în 
repetate rînduri cu vii șj pu
ternice aplauze.

A
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Socialiste

VIAȚA INTERNAȚIONALĂ
Primul secretar

al C. C. al P. C
din Cehoslovacia,

Gustav Husak,
a sosit la Sofia
SOFÎA 28 (Agerpres). — Luni 

dimineață a sosit la Sofia 
Gustav Husak, prim-secrctar 
al C.C. al P.C. din Cehoslova
cia, pentru o vizită de prie
tenie de două zile, la invitația 
Comitetului Central al P.C. 
Bulgar, transmite agenția 
B.T.A. La sosire, pe aeroport, 
Gustav Husak a fost întîmpi
nat de Todor Jivkov, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului de Mi
niștri, de 
Politio al 
și de alte

membri ai Biroului 
C.C. al P.C. Bulgar 
persoane oficiale.

ORIENTUL APROPIAT
Aviația israeliană a bombardat 
poziții ale trupelor iordaniene

AMMAN 28 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvînt al ar
matei iordaniene a declarat că 
mai multe escadrile alo avia
ției Israeliene au atacat in 
noaptea de duminică spre luni 
poziții alo trupelor iordaniene 
în districtul Irbld, în nordul 
țării — informează Frame 
Presse. Artileria antiaeriană 
iordaniană a ripostat.

O
TEL AVIV 28 (Agerpres). — 

Agenția France Presse anun
ță că un purtător de cuvin!) 
al armatei israeliene a confir
mat comunicatul de la 
Amman, potrivit c$ruia avia
ția Israeliană a bombardat in 
noaptea de duminică spre luni 
poziții ale trupelor iordaniene 
în districtul Trbid, din nordul 
Iordaniei.

O
TEL AVIV 28 (Agerpres). — 

Aviația israeliană a atacat luni 
la ora 16,00 (ora locală) pozi
țiile egiptene amplasate de-a

Răspunsul Iugoslaviei la memorandumul 
finlandez privind securitatea europeană

BELGRAD 28 — Corespon
dentul Agerpres, N.' Plopcanu, 
transmite: Guvernul R.S.F.
Iugoslavia a remis Ambasadei 
Finlandeze de la Belgrad răs
punsul la memorandumul gu
vernului Finlandei privind con
vocarea unei conferințe pen
tru problemele securității eu
ropene. în nota de răspuns se 
arată că Iugoslavia împărtă
șește profund interesul țărilor 
europene pentru normalizarea 
situației de pe continent și 
pentru promovarea cooperă
rii general europene. Ea spri
jină procesul început în ulti
mii ani în Europa, ou partici
parea tot mai largă a țărilor 
europene care, în ciuda barie
relor existente își multiplică 
contactele, caută căi și posi
bilități de cooperare în do
menii tot mal largi ale relații
lor reciproce. Iugoslavia — se 
subliniază în continuare în nota 
de răspuns — consideră că a-

ceste eforturi au creat o at
mosferă de mai mare încrede
re și înțelegere între țările eu
ropene, precum și 
pentru eliminarea 
pentru dezvoltarea unor rela
ții mai stabile și întemeiate 
într-o mai mare măsură pe 
egalitatea în drepturi In aceas
tă parte a lumii. în concor
danță cu politica generală de 
coexistență pașnică activă și 
de nealiniere pe care o pro
movează, „guvernul iugoslav 
este gata să ia parte la efor
turile pentru crearea unei at
mosfere de încredere și să dez
volte o cooperare largă și ge
nerală, întemeiată pe princi
piile cartei O.N.U., și in pri
mul rînd pe principiile suve
ranității, independenței, ega
lității, al neintervenției în tre
burile altor state, și abținerii 
de la orice aplicare a forței 
sau a presiunilor în relațiile 
internaționale".

condițiile 
divizării,

Declarație
de protest
a Partidului

lungul Canalului de Suez, a 
declarat un purtător do cu
vînt al armatei israeliene, ci
tat de agenția France Presse. 
Toate avioanele israeliene — 
a precizat el — s-au întors la 
bazele lor.

o
28 (Agerpres). — 
do avioane israe-

Comunist
din Mexic

28

Consultări în vederea 
reglementării conflictului 

dintre Honduras și Salvador

CAIRO
Formațiuni 
licne au efectuat luni la ora 
17,10 (ora locală) raiduri asu
pra pozițiilor egiptene situate 
la Port-Tewfik și Tina, a a- 
nunțat un purtător de cuvînt 
militar la Cairo, citat de agen
ția France Presse. El a adău
gat că artileria antiaeriană e- 
gipteană a intrat în acțiune, do- 
borînd un avion israelian în 
regiunea Port-Tewfik.

CIUDAD DE MEXICO 
(Agerpres). — Partidul Comu
nist din Mexic a dat publici
tății o declarație de protest 
împotriva arestării unor con
ducători ai partidului, printre 
caro Umberto Montes. Anto
nio Beserra Jitan. Reinaldo 
Rojas Dominguez, Mario Loya 
și Ignacio Esta Vlllo.

După cum transmite cores
pondentul din Ciudad de Me
xico al agenției Prensa Latina, 
P.C. din Mexic apreciază a- 
ceastă acțiune ca o repre
siune polițienească.

WASHINGTON 28 (Agerpres). 
— Președintele reuniunii minis
teriale consultative a Organiza
ției Statelor Americane, minis
trul afacerilor externe al Co
lumbiei, Alfonso Lopez Michel
son, a hotărît ami na rea sine 
die a ședinței plenare, care ur
ma să aibă loc in după-amiaza 
zilei de duminică. Hotărirea a 
fost luată cu scopul de a se da 
posibilitatea desfășurării unor 
consultări în vederea reglemen
tării conflictului dintre Hondu
ras șl Salvador. In aceeași zi, 
ministrul peruvian al afaceri
lor externe. Edgardo Mercado, 
șl ministrul de externe al Pa
raguayului, Râul Sapena, au a- 
vut consultări separate cu șc-

In urma acțiunilor energice 
ale echipelor de salvare, ale u- 
nor unități militare și ale echi
pelor de medici, AU FOST 
SALVAȚI 118 MINERI DIN 
CEI 119 SURPRINȘI LA 24 IU
LIE DE O INUNDAȚIE LA MI
NA „GENERAL ZAWADSZKI". 
Un miner și-a pierdut viața din 
cauza prăbușirii abatajului în 
care se afla. Lucrările de sal
vare au durat, fără întrerupere, 
trei zile.

Trei persoane și-au găsit 
moartea, fiind luate de ape, 
IN CURSUL INUNDAȚIILOR 
provocate de ploile torențiale ce 
au căzut duminică pe litoralul 
egeean al Anatoliei. Inunda
țiile au distrus recolta și au 
întrerupt comunicațiile ferovia
re între localitățile Savastepe 
și Soma, anunță agenția Ana
tolia. Guvernul turc a trimis de 
urgepță elicoptere în 20 de sate 
blocate de ape.

Ziua de 26 iulio — SĂRBĂTOAREA NAȚIONALA A 
CUBEI — a fost aniversată anul acesta prin muncă. La 
chemarea Partidului Comunist și a organizațiilor de masă, 
oamenii muncii din întreprinderi și instituții, studenții, e- 
lovii și militarii au plecat, încă din primele ore ale dimi
neții, pe marile plantații de trestie de zahăr, pe diferite 
șantiere unde se realizează planurile de dezvoltare multila
terală a agriculturii. Acest mod de a sărbători ziua de 26 
iulie se înscrie in atmosfera de lucru care caracterizează 
anul 1969 în Cuba, anul efortului decisiv.

localitatea Poznan va fiIn 
construit UN REACTOR ATO
MIC care va intra in funcțiune 
pînă in anul 1974. Noul centru 
nuclear polonez va efectua cer
cetări pentru diferite instituții 
științifice și întreprinderi indus
triale.

Consiliul Național al Frontu
lui Unității Socialiste, întrunit 
In ședință plenară pentru a 
dezbate Tezele Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român pentru Congresul al 
•X-lea al partidului și proiec
tul de Directive al Congresului 
privind planul cincinal 
anii 1971—1975 și liniile 
rectoare ale dezvoltării 
nomiei in perioada 1976— 
își exprimă întreaga adeziune 
și aprobă aceste documente 
programatice de mare valoare 
teoretică și practică pentru 
viitorul patriei noastre. Ele 
sînt un model de abordare 
marxist-Ieninistă a probleme
lor construirii și consolidării 
orînduirii socialiste, de cu
noaștere și aplicare creatoare 
a legilor universal-valabile 
ale socialismului la condițiile 
țării noastre, țin seama de ce
rințele și posibilitățile reale de 
care dispunem și jalonează cu 
rigurozitate științifică progra
mul dezvoltării multilaterale 
6 României.

Dînd glas sentimentelor și 
Voinței exprimate în cadrul 
dezbaterii publice a documen
telor. de milioane de cetățeni 
— muncitori, țărani intelec
tuali, români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități, 
tineri și virstnici. plenara dă o 
înaltă apreciere activității la
borioase ce o desfășoară Parti
dul Comunist Român .și Comi
tetul său Central în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
pentru dezvoltarea în ritm 
susținut a industriei, agricul
turii. științei. învățămîntului, 
culturii și ridicarea nivelului 
de trai al poporului. pentru 
perfecționarea întregii vieți 
social-politice a țării, adîncirea 
democrației socialiste. pentru 
înflorirea multilaterală a pa
triei.

Plenara își exprimă totodată 
atașamentul deplin și sprijină 
întrutotul politica externă a 
partidului .și statului nostru 
îndreptată spre întărirea și 
dezvoltarea relațiilor de prie
tenie și colaborare frățească 
cu toate țările socialiste, în
tărirea unității țărilor siste
mului mondial socialist, a miș
cării comuniste și muncitorești 
internaționale, a tuturor for
țelor antiimperiaiiste. dezvol
tarea relațiilor de cooperare cu 
ioate statele lumii, indiferent 
de orînduirea lor socială pe 
baza respectării principiilor 
Bacre ale suveranității și in
dependenței naționale, neames- 

cului in treburile
ițății in drepturi 

eciproc.
Unității

interne, e- 
și avanta-

pe 
di- 

eco- 
-1930,

Socialiste, 
conducătoare 

omunist Român, 
iasm propu- 

traordi- 
jude- 

s^iege-
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Central 
Român
Ceaușescu, care prin excepțio
nalele sale calități de conducă
tor comunist încercat, de înflă
cărat patriot și internaționalist, 
prin contribuția deosebită ce 
și-a adus-o la propășirea 
României socialiste și-a cîști- 
gat prețuirea și dragostea în
tregului popor, a națiunii noas
tre socialiste. Averrț convinge
rea de nezdruncinat că pre
zența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în fruntea partidu
lui și statului chezășuiește pe 
mai departe traducerea neabă
tută în viață a politicii interne 
și externe a partidului și sta
tului nostru, politică pusă în 
slujba intereselor fundamenta
le ale poporului român, a in
tereselor generale 
lismului și păcii.

Frontul Unității 
reflectînd unitatea 
și de gîndire a milioanelor de 
cetățeni ai patriei, indiferent 
de naționalitate, pe baza plat
formei program, care este pro
gramul de muncă și luptă al 
partidului, se angajează so
lemn să participe activ Ia în
făptuirea de către toți oa
menii muncii a politicii Parti
dului Comunist Român ce ex
primă interesele vitale, voința 
suverană a întregului popor.

Frontul Unității Socialiste 
își va aduce contribuția efi
cientă la adîncirea democra
tismului orînduirii noastre, la 
educarea cetățenilor în spiri
tul dragostei față de patria 
socialistă, fată de Partidul Co
munist Român, al frăției din
tre oamenii muncii români și 
cei aparținînd naționalităților 
conlocuitoare, al internaționa
lismului, pentru creșterea con
științei politice și civice a 
oamenilor muncii.

Plenara hotărăște ca propu
nerile făcute in cadrul dez
baterii publice a documente
lor pentru Congresul al X-lea, 
privind problemele de interes 
general economic și social-cul
tural să fie prezentate Comi
siei- Centrale de partid și or
ganelor centrale de stat in
teresate pentru a fi Valorifi
cate la definitivarea proiectu
lui de Directive. întocmirea 
viitorului plan cincinal și Ia 
elaborarea de acte normative. 
Propunerile a căror soluționare 
este de competența organelor 
locale să fio analizate și rezol
vate de către consiliile Fron
tului Unității Socialiste îm
preună cu consiliile populare, 
organizațiile de masă și orga- 

. nele economice competente.
Frontul Unității Socialiste va 

milita neabătut pentru întări
rea coeziunii națiunii noastre 
socialiste, pentru unitatea de 
nezdruncinat a întregului po
por în jurul Partidului Comu
nist Român, al Comitetului său 
Central, in frunte cu tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

al. Partidului Comunist) 
a tovarășului Nicolae

ale sccia-

Socialiste, 
de acțiune

Ultima ofensivă federală
pare sa fi eșuat

OWERRI 28 (Agerpres). — 
Ofensiva federală lansată la 
nord și sud de aeroportul Uli 
Ihiala pare că a eșuat defini
tiv, după o săptămînă de 
lupte îndîrjite, menționează 
surso din Owerri, cea de-a 
treia capitală a Biafrei.

Ofensiva mobilizase aproxi
mativ 6 000 de soldați federali, 
artilerie grea și blindate. To
tuși, apreciază sursele milita
re biafreze, armata fostei re
giuni estice, după victoria re
purtată, este incapabilă res
pingă forțele federale la nord 
de Onitsha și să recîștige te
ren în această direcție. Se 
pare că, pînă în prezent, tru
pele guvernului 
s-au întărit în 
giune, iar tot ce au pirtut face 
biafrezii a fost să le împie-

din Lagos 
această re-

dice înaintarea spre Uli Ihiala.
Cu totul alta este situația la 

sud-vest de Owerri. Aici tru
pele biafreze n-au reușit să 
străpungă liniile de comuni
cație federale între Port Har
court și localitatea Ahoada.

Reduși la defensivă pe fron
tul de vest, biafrezii se pare 
că intenționează să declanșe
ze o confruntare de proporții 
în apropiere de Aba. o 
capitală provizorie a 
regiuni estice, oraș de 
importanță strategică, întrucît 
el oferă controlul axei 
Umuahia-Port Harcourt. Aba 
este apărată in prezent de o 
garnizoană federală dar, întru
cît s-au semnalat mișcări de 
trupe In direcția ei, aceasta a 
oerut întăriri.

SIMPOZIONUL CONSACRAT 
PROBLEMELOR CULTURII, 
caro își desfășoară lucrările în 
cadrul primului Festival cultu
ral pan-african de la Alger, a 
oferit posibilitatea unui larg 
schimb de păreri în domeniul 
căruia îi este consacrat. Pînă 
acum au luat cuvîntul delegați 
din 20 de state africane, care 
au subliniat necesitatea lichidă
rii urmărilor colonialismului și 
promovarea unei politici noi în 
domeniul învățămîntulul public, 
literaturii și artei.

Delegații au acordat o aten
ție deosebită luărilor de po
ziții ale reprezentanților mișcă
rilor de eliberare națională din 
continentul negru.

CONSTRUCTORII ALBA
NEZI AU REPURTAT O IM
PORTANTA VICTORIE, reu
șind să devieze apele riulni 
Drina printr-un tunel. Acum, 
albia rîului este secată pe o 
lungime de 400 metri, permi- 
țînd începerea construcției ba
rajului de la Zadeja, cu o înăl
țime de peste 70 metri. Apele 
zăgăzuite vor pune în mișcare 
turbinele hidrocentralei din dis
trictul Skodra, una din cele 
mai importante construcții ale 
celui de-al patrulea cincinal.

ful diplomației salvadoriene, 
Jose Guerrero. Scopul acestor 
consultări a fost de a se ajun
ge la o formulă care să ducă 
la retragerea trupelor salvado- 
rienc de pe teritoriul hondu- 
rlan.

Agențiile de presă relatează 
că la ultima ședință plenară a 
O.S.A. s-a cerut Salvadorului 
să se pronunțe, pînă marți la 
ora 4 G.M.T., dacă acceptă sau 
nu retragerea forțelor sale din 
Honduras.

Pe de altă parte, ministrul 
afacerilor externe al Hondu
rasului a reînnoit duminică a- 
cuzațiile lansate la 25 iulie îm
potriva Salvadorului, potrivit 
cărora trupele salvadoriene ar 
fi pătruns în satele de graniță 
din Honduras, provocînd pa
gube și victime omenești. Tot
odată ministrul hondurian —a 
cerul Comisiei interamericanc 

, pentru drepturile omului să se 
reunească în cel mai scurt ter
men pentru a ancheta acțiunile 
Salvadorului.

La rîndul său, Salvadorul a 
• acuzat forțele aeriene ale Hon

durasului de a-i fi violat spa
țiul aerian, arălînd totodată câ 
raidurile aeriene honduriene re
prezintă o încălcare a acordu
lui privind încetarea focului, 
intrat in vigoare la 18 iulie. 
Comandantul forțelor aeriene 
salvadoriene a declarat că avi
oanele honduriene au zburat 
deasupra unor sate din regiu
nea de frontieră. Guvernul Sal
vadorului a cerut garantarea 
securității celor 300 000 do ce
tățeni salvadorieni care trăiesc 
în Honduras.

Criza izbucnită la 14 iulie in
tre cele două țări din America 
Centrală, ca urmare a unui 
meci de fotbal, are repercusiuni 
asupra situației social-economi- 
ce atit a Hondurasului cît și a 
Salvadorului.

P1SH

alt» 
fostei 
maro

MAREA BAZA AERIANA A 
S.U.A. DE LA UBON, (610 km 
nord-est de Bangkok), care face 
parte din complexul militar in
stalat pe teritoriul Tailandei. 
de iinde decolează avioane cu 
misiune de bombardament în 
Vietnam, a fost ținta unui atac 
luni' dimineața, anunță agenția 
United Press International.

Un grup de partizani tailan- 
deziJa reușit să se infiltreze în 
perimetrul bazei și să plaseze 
explozibil sub un avion de tip 
C-47. Un purtător de cuvînt mi
litar american a declarat că a- 
vionul a fost avariat.

In U niunea Sovietică s-a săr
bătorit duminică ZIUA FLOTEI 
MARITIME MILITARE. La 
Moscova și în cele mai mari 
porturi ale țării — Leningrad, 
Riga, Tallin, Sevastopol, Kali
ningrad, Vladivostok, etc. — au 
avut loc cu acest prilej serbări 
și întreceri marinărești, jocuri 
sportive pe apă, precum și alte 
diferite manifestări.

La Seattle (orășel situat în 
apropiere de capitala america
nă) s-a deschis REUNIUNEA 
ANUALA A GUVERNATORI- 
LOR STATELOR DIN VESTUL 
STATELOR UNITE. Participan
ts vor dezbate situația econo
mică și politică a S.U.A. Agen
ția A.P. menționează că o deo
sebită atenție va fi acordată 
conflictului vietnamez și pro
blemelor legate de inflație.

Călătoria 
președintelui 

S. U. A„ 
Richard Nixon

Un purtător de cuvînt al Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
R.P.D. Coreene a dat publicită
ții O DECLARAȚIE CU PRI
VIRE LA INTENSIFICAREA 
PERSECUȚIILOR LA CARE 
SINT SUPUȘI REZIDENȚII 
COREENI DIN JAPONIA do 
către autoritățile japoneze, 
transmite agenția A.C.T.C. In 
declarație se arată că autorită
țile polițienești din Fukuoka au 
arestat în mod nelegal mai 
mulți rezidenți coreeni, iar la 
Tokio și Osaka au făcut razii 
și percheziții în locuințele a- 
cestora.

Guvernul și întregul popor al 
R.P.D. Coreene, se arată în de
clarație, denunță cu hotărîre a- 
ceste acte ale guvernului japo
nez, menite să ducă la desfiin
țarea Asociației generale a rc- 
zidenților coreeni din Japonia.

In orașul Gorki, de pe Vol
ga, se desfășoară FESTIVALUL 
DE MUZICA MODERNA DIN 
ȚĂRILE SOCIALISTE. La a- 
ceastă sărbătoare a muzicii, 
consacrată centenarului naște
rii lui Lenin, vor fi interpre
tate creații moderne ale compo
zitorilor din Bulgaria, Ceho
slovacia, R. D. Germană, Iugo
slavia, Polonia, România, Unga
ria, U.R.S.S.

In Pakistanul de vest au fost 
semnalate în ultimele zile MARI 
INUNDAȚII. In orașul Lahore, 
cartierele mărginașe se află de 
trei zile sub apă, iar peste 300 
de locuințe au fost distruse. In 
aceeași regiune au fost inun
date 40 de sate, ca urmare a re
vărsării mai multor rîuri. Pa
gubele pricinuite de apele re
vărsate sînt considerate drept 
importante.

DJAKARTA 28 (Agerpres). 
— Luni, președintele S.U.A., 
Richard Nixon, a părăsit ca
pitala Indoneziei, Djakarta, du
pă o vizită de 22 de ore in 
această țară. In timpul șederii 
sale la Djakarta, Richard Ni
xon a avut mai multe între
vederi cu președintele Suhar
to. Au fost abordate problcmo 
legate de posibilitățile de dez
voltare a relațiilor economice 
între cele două țări, precum și 
unele aspecte ale situației in
ternaționale actuale. în ace
lași timp, secretarul de stat 
american, William Rogers, a 
avut convorbiri cu ministrul 
afacerilor externe indonezian, 
Adam Malik.

O
BANGKOK 28 (Agerpres). — 

Președintele S.U.A.. Richard 
Nixon, a sosit luni la amiază 
la. Bangkok, capitala Tailan
dei, într-o vizită oficială. La 
aeroport, președintele Nixon a 
fost întîmpinat de regele 
Bhumiol Abulyadej și de alte 
persoane oficiale tailandeze.

PRIMELE REZULTATE ALE CERCETĂRILOR SOLULUI LUNII
HOUSTON 28 (Agerpres). — 

„Cel de-al doilea „cufăr" cu 
eșantioane lunare va fi deschis 
astăzi (marți) cel mai tîrziu", 
a declarat dr. Persa Beli, șeful 
„Laboratorului de primire lu
nară". Pînă acum, savanții de 
la Houston nu au deschis de
cît unul din conteinerele cu 
probe de sol selenar, pe cel mai 
greu. Potrivit evaluărilor încă 
aproximative ale N.A.S.A., a- 
cesta conține aproape 14,5 kilo
grame de materii șelenologice, a- 
coperite de un praf fin pe care 
savanții îl asimilează cu carbo
nul sau grafitul. Profesorul El
bert King, unul din principalii 
adjuncți ai lui Persa Bell, a de
clarat că a putut să distingă 
sub această peliculă de praf se
lenar roci granuloase.

Duminică, conținutul primului 
conteiner, deschis la Houston, 
a apărut în fața specialiștilor. 
Probele de sol vor fi analizate 
și cercetate sub același acope
riș sub care Neil Armstrong, 
Edwin Aldrin și Michael Col
lins sînt supuși, de la sosirea 
lor, la o carantină absolută, 
cea mai riguroasă și cu ajuto
rul celor mai moderne instala
ții electronice. Trei categorii 
de experți au început cercetă
rile asupra „pietrelor lunare" 
aduse de echipajul lui „Apollo- 
11 ° și puse la dispoziția comu
nității științifice mondiale.

Din primul grup fac parte 
biologii, cărora le revine sar
cina cea mai complexă și cea 
mai dificilă. Ei vor răspunde 
dacă există, sub o formă sau 
alta, viață pe Lună. Savanții 
de la Houston își exprimă încă 
îndoiala in această- privință.

Poate după ce alți astronauți 
ce vor scormoni solul selenar 
mai profund decît au făcut-o 
„primii pietoni de pe Lună". 
Armstrong și Aldrin, se va e- 
lucida această întrebare. Suc
cesorii lui „Apollo-11" ar putea 
aduce probe de la o adîncime 
mai mare de 17—18 centimetri, 
eșantioane în care s-ar putea 
găsi microorganisme ce rezistă 
la temperaturi extreme ale zilei 
și nopții lunare (plus 130 gra
de Celsius și minus 150 grade 
Celsius). Pentru viitorii astro
nauți selenari, perioada de ca
rantină va fi în mod cert mai 
lungă de trei săptămîni.

In al doilea grup intră „ra
diologii Lunii", care lucrează în 
instalațiile subterane ale labo
ratorului, separat de încăperea 
astronauților și de sălile de ex
perimentare ale colegilor lor 
printr-un blinda] gros împotri
va radiațiilor care au atacat 
duminică seara prima „piatră 
de încercare". Este vorba de o 
rocă de 120 grame, căreia sa
vanții vor să-i determine radio- 

. activitatea și să-i identifice par- 
--ticulele. prin radiațiile cc le e- 

mană. Se știe că absența atmos
ferei lunare face ca solul sele
nar să fie supus la „bombar
dări" cosmice mult mai frec
vente decît este supus Pămîn- 
tul. In urma cercetărilor savan- 
ților de la Houston s-ar putea 
descoperi radio-izotopi noi — 
„semnătura" autentică a rocii 
respective. Studiile vor dura 
citeva săptămîni. Ele oferă 
șansele cele mai mari de a se 
descoperi elemente noi pe Luna 
și probe incontestabile asupra 
originii acestui astru.

Cel de-al treilea grup cuprin
de tehnicienii de la laboratorul 
de fizica și chimie lunară ce 
vor recurge la metodele de 
cercetare clasică. Pietrele vor 
fi secționate șl vor fi examina
te cu infinită precauție. Fiind 
foarte dificil să șteargă pra
ful de pe roci, praf ce ar putea 
altera suprafața pietrelor, sa
vanții le vor tăia și vor extra
ge particule fine din interiorul

de claritate redusă din camera 
vid in care se află eșantioanelc.

o
HOUSTON 28 (Agerpres). — 

Un prim rezultat științific de 
un deosebit interes a fost obți
nut datorită instalației seismi
ce, lăsată de Neil Armstrong și 
Edwin Aldrin pe suprafața Se- 
lenei. Această instalație, ultra-

Se pare că primele 
eruptive 
Controverse asupra 
Seismograful de pe 
14 mișcări seismice

probe sînt roci

rocilorculorii
Lună a înregistrat 
simultane

lor, pe care le vor analiza atit 
la microscop, cit și prin mijloa
ce chimice.

O
HOUSTON 28 (Agerpres). — 

Savanții de la laboratorul „de 
primire lunară" din Houston 
au început analiza primelor e- 
șantioane selenare. Rocile sînt 
clasificate în trei grupe prin- . 
cipale — roci sedimentare, e- 
ruptive și metamorfe. Se pare 
câ primele probe sînt roci erup
tive. Au Început și primele 
controverse asupra culorii lor, 
care variază, potrivit experți- 
lor, de la gri la gri închis spre 
negru. Aceste deosebiri de nu
anță se datorase și condițiilor

sensibilă, a înregistrat 14 miș
cări seismice simultane. Feno
menele „neobișnuite", cum sint 
calificate de geofizicienii ame
ricani par să fie de acecfași 
natură ca și alunecările de te
ren de pe Pănu'nt. Potrivit a- 
precierilor oamenilor de știin
ță, aceste „cutremure lunare" 
s-au produs la 25 iulie, in a- 
propierc de seismomclrul lăsat 
de astronauții americani.

Noile mișcări ale scoarței se
lenare, a declarat profesorul 
Ewing Press, au fost transmise 
în trei etape distincte.

Coi patru savanți americani 
precizează că semnalele șeismi- 
ce primite de pc Lună sînt a-

semănătoare trepidațiilor teres
tre în timpul surpărilor sau a- 
lunecărilor de teren. Oamenii 
de știință au remarcat că feno
menele care s-au produs pe 
Selene coincid in timp cu pe
rioada în care temperatura de 
pe solul lunar este cea mai ri
dicată. Se știe că ziua lunară 
durează 14 zile terestre și că la 
28 iulie este „lună plină", cind 
toată fața vizibilă a Lunii este 
luminată de razele Soarelui.

Ipoteza unor surpări pe Lună 
nu este nouă. Datele transmise 
de scismometrul instalat de 
Armstrong și Aldrin vin să o 
confirme. Fotografiile transmise 
dc sondele lunare sovietice „Lu- 
na-9" și „Luna-13“ și de cele 
americane de tipul „Surveyor" 
prezentau cratere, în jurul că
rora erau acumulări de roci. 
Dacă ipoteza surpărilor stînci- 
lor lunare se va dovedi corec
tă, selenologii vor avea expli
cația procesului prin caro „ti
nerele" cratere se degradează 
și „îmbătrînesc".

Pihă acum savanții nu s-au 
pronunțat asupra originii aces
tor fenomene. Se crede, in ge
neral, că ele s-ar datora spar
gerii și fărîmițării rocilor cau
zate de căldura excesivă din 
timpul zilei lunare. Spargerea 
rocilor este un fenomen frec
vent și in deșertul Sahara. Sa
vanții așteaptă confirmarea sau 
infirmarea acestei ipoteze in 
momentul declinului zilei pe 
Lună, care începe la 29 iulie, 
cînd temperatura soțului înre
gistrează primele scăderi.

O
HOUSTON 28 (Agerpres). — 

In timpul perioadei de caranti-

nă a astronauților și de cerce
tare a eșantioanelor de sol lu
nar, savanții și specialiștii de la 
laboratorul „de primire luna
ră" vor fi supuși zilnic unor 
reguli stricte. Ei își vor 
schimba în fiecare zi îmbrăcă
mintea, în afară de ochelari, 
vor face duș și sc vor rcechipa 
în incinta laboratorului. In ciu
da acestor „neplăceri", oamenii 
de știință ce analizează eșanti- 
oanele lunare sint avantajați 
față de cei care sc află in a- 
partamentele rezervate astro
nauților, pe care nu le pot pă
răsi pînă la 11 august.

Măsurile de securitate pentru 
a evita ieșirea oricărui firicel 
de praf lunar sint draconice. 
Ele par mult mai riguroase de- 
cît cele impuse personalului do 
la centrele nuclearo, din labo
ratoarele de plutoniu, unde cî- 
teva miligrame de plutoniu ra
dioactiv sint mortale.

Hrana „prizonierilor lunari" 
se pregătește cu ajutorul micro
undelor pentru a evita degaja
rea de aburi sau fum. Apele 
reziduale și tot ce devine inu
til după folosire este trecut in
tr-un crematoriu și stocat în 
etuve speciale. In laboratorul 
de „primire lunară" domnește 
peste tot electronica — o insta
lație de televiziune cu circuit 
închis, aparate de recepție a 
programelor do televiziune-în 
culori de la rețelele din Texas, 
telcafoane în toate încăperile și 
telefoane. Astronauții pot să co
munice cu familiile lor oricind 
doresc. Vizitele familiale sint 
permise numai la „ghișeu". Și 
atunci sînt despărțiți do un pe
rete dublu de sticlă.

^froșani, sir. Republicii nr. 90. Tel. 1662, 269 (Centrala cărbunelui). Tiparul — întreprinderea poligrafică Hunedoara. Subunitatea Petroșani


