
TRĂIASCĂ congresul al x-lea 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN!

Vizita (ODiiKiMr hârtiei le stol la Inlrepiinto 
ile reparai material aeronaiilit flc la Bănea»

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UN1ȚI-VĂI

Marți la amiază, tovarășul 
Nicolac Ceaușescu. secretar ge
neral a] C.C. al P.C.R.. preșe
dintele Consiliului de Stat, îm
preună cu tovarășii Ion Gheor- 
ghe Maurer. 11 ie Verdeț. Dumi
tru Popa. Vasîle Patilinoț. a fă
cut o vizită la întreprinderea 
do reparat material aeronautic 
de la Bănoasa.

Erau prezenți tovarășii Mi
hai Marinescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri. Ion 
Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, Cornel 
Burtică, ministrul comerțului 
exterior. gcneral-maior ing. 
Ștefan . Ispas, director general 
al Direcției construcțiilor de a- 
x ioane din Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini.

Directorul întreprinderii, Con
stantin Oprișan, a prezentat 

ARHITECTONICA MODERNA A INCINTEI MINEI DÎLJA

DIN TOATA INIMA
DAVID LAZÂR

prim-seoretar al Comitetului municipal 
de partid Petroșani, președintele Consiliului 

popular municipal

Comuniștii, toii oamenii muncii din Valea 
Jiului alături de întregul nostru partid, de în
tregul popor român, salută din inimă deschide
rea Congresului al X-lea al Partidului Comunist 
Român.

Eveniment de o deosebită însemnătate în via
ța partidului, în viața patriei noastre socialiste, 
Congresul va face bilanțul marilor realizări ale 
poporului român obținute sub conducerea par
tidului, va stabili direcțiile de dezvoltare a 
țării în perioada următoare. Congresul va dez
bate și adopta Directivele privind planul cin
cinal pe anii 1971—1975, liniile directoare ale 
dezvoltării economiei naționale pe perioada 
1976—1980, precum și sarcinile în celelalte do
menii ale vieții sociale; totodată. Congresul 
va adopta modificări la Statutul P.C.R.

Anii care' au trecut de la Congresul al IX- 
lea — moment strălucit în istoria partidului și 
factor puternic în accelerarea mersului înainte 
al societății noastre — reprezintă prin succesele 
obținute în dezvoltarea economiei, culturii și 
creșterea nivelului de trai, prin amploarea 
măsurilor de perfecționare în toate domeniile 
vieții sociale, o adîncire a democratismului 
orinduirii noastre, o etapă de remarcabile suc
cese în opera de construcție socialistă. Deși a trecut 
un timp scurt, se vădesc efectele pozitive ale an
samblului de măsuri novatoare, elaborate de 
Congresul al IX-lea. de Conferința Națională 
și de plenarele ce au urmat, ale Comitetului 
Central al partidului. înfăptuirile mari in toate 
domeniile construcției socialiste, aprecierea de 
care se bucură politica partidului nostru pe 
plan extern, reflectă cu prisosință justețea pro
gramului elaborat de Congresul al IX-lea, re- 
levînd capacitatea partidului nostru de a apli
ca creator, intr-un spirit științific și cutezător, 
adevărurile generale ale marxism-leninismului 
la condițiile concrete ale României, asigurind 
propășirea continuă a poporului nostru și con
tribuind, totodată, din plin, la întărirea forțelor 
mondiale ale păcii și socialismului.

Obiectivele ce vor fi hotărîte de Congresul 
al X-lea vor determina cu siguranță dezvol
tarea acestor progrese, accelerarea și mai mult 
a înaintării noastre pe calea construcției socia
liste.

Poporul nostru are toate temeiurile să-și 
afirme încrederea deplină in programul măreț 
elaborat de Congres. Această încredere rezidă 
in faptul, verificat cu prisosință de istorie, că 
pentru Partidul Comunist Român, pentru con
ducerea sa marxist-leninistă în frunte cu to
varășul Nicolae Ceaușescu, nu există nimic mai 
presus decît slujirea cu devotament nemărgi
nit a intereselor fundamentale ale celor ce 
muncesc, a cauzei socialismului și comunis
mului în patria noastră, a unității mișcării co
muniste și muncitorești, a cauzei păcii și pro
gresului în lume.

Perioada ultimelor luni din preajma Con
gresului a fost caracterizată printr-un puter
nic avint politic determinat de interesul arză
tor, de însuflețirea și entuziasmul stirnit de 
publicarea Tezelor C.C. al P.C.R. și a proiec
tului de Directive privind planul cincinal pe 
perioada 1971—1975 și liniile directoare ale

oaspeților activitatea acestei în
treprinderi, unde, începind din 
1960. au fost omologate mai 
multe tipuri de avioane uti
litare, rcluindu-.se astfel tradi
ția constructorilor do avioane 
in România.

A fost înfățișată activitatea 
desfășurată in cooperare cu fir
ma britanică B.N.L. pentru con
strucția avionului tip Islander.

In hala unde se afla, gala de 
zbor, noul tip de avion, tova
rășul Nicolac Ceausescu s-a în
treținut cu directorul firmei bri
tanice. Sir Mark Norman, și 
cu ceilalți specialiști englezi. 
Apoi a fost prezentat noul apa
rat conceput pentru destinații 
multiple — transportare de pa
sageri sau mărfuri, utilități sa
nitare.

Primul avion — care mar
chează reluarea tradiției con
strucției de avioane în Româ
nia — a fost realizat cu o lună 
mai devreme față de termenul 
planificat. Acest succes este ro
dul însuflețirii cu care con
structorii români de avioane au 
muncit pentru a-și realiza an
gajamentele luate în cinstea 
Congresului al X-lea al parti
dului.

In încheierea vizitei, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheor- 
ghe Maurer și ceilalți condu
cători de partid și de stat, au 
asistat pe aeroportul Bănoasa 
la o demonstrație de zbor a 
noului avion.

La despărțire, tovarășul Ni
colae Ceaușescu a felicitat pe 
constructori pentru frumoasa 
lor realizare.

dezvoltării economiei naționale pe perioada 
197»'—1980. Aceste documente, care au făcut 
obiectul unor profunde și vaste dezbateri, în
trunind adeziunea unanimă a întregului popor, 
jalonează grandiosul program de înflorire con
tinuă a patriei, de desăvirșire a construcției 
socialiste. Recentele adunări generale și confe
rințele extraordinare ale organizațiilor noastre 
de partid au exprimat deplina și entuziasta a- 
probare a comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii din Valea Jiului față de documentele 
elaborate pentru Congresul al X-lea, coeziu
nea lor de monolit în jurul conducerii parti
dului în frunte cu secretarul său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu. în cadrul eferves
centelor dezbateri populare, aprobarea unani
mă. entuziastă a mărețului program de înflo
rire a patriei, s-a îmbinat cu înaltul spirit de 
răspundere în mobilizarea mijloacelor practice 
de înfăptuire a sarcinilor de dezvoltare eco
nomică și social-culturală impetuoasă a muni
cipiului nostru, a întregii noastre țări.

Valea Jiului, oamenii ei întîmcină Congre
sul partidului angajați cu toată puterea lor 
de dăruire în uriașa operă de desăvîrșire a cons
trucției socialiste.

In cursul anilor care au trecut de la Con
gresul al IX-lea — alăturindu-și strădaniile în
tregului popor — muncitorii și cadrele tehnice 
din Valea Jiului, sub conducerea permanentă 
a organelor și organizațiilor de partid, au de
pus eforturi stăruitoare, și-au dăruit toată ca
pacitatea și pricenerea pentru ca viața bazinu
lui nostru carbonifpr să urce ferm treptele în
floririi si bunăstării.

Toți anii construcției socialiste au fost măr
eați de realizări durabile, dar, ceea ce s-a în
făptuit în ultima perioadă de la Congresul al 
IX-lea pînă azi a înlrecut orice previziuni. In 
nrimii trei ani ai cincinalului actual, prin fina
lizarea unor însemnate investiții s-au mărit și 
modernizat capacitățile de producție ale unită
ților economice din municipiu, s-au construit 
si s-au dezvoltat altele noi. Faptul ca atare a 
botărit. alături do aportul sporirii productivi
tății muncii cu aproape 5 la sută față de pre
vederi. realizarea a 75 milioane lei producție 
globală suplimentară și a 50 milioane lei eco
nomii peste plan la prețul de cost. Extracția 
cărbunelui, nonderea majoră a activității de 
zi cu zi a oamenilor muncii din bazinul nostru, 
s-a amplificat, de la 5,7 milioane tone în 1965, 
la 7,4» milioane tone în prezent. Mai mult, mi
nerii Văii Jiului, respectând frumoasele tradiții 
și onorând încrederea ce li s-a acordat, au pus 
Ia dispoziția țării peste 100 000 tone de cărbune 
brut peste sarcinile de pion. în tot locul, de la 
Lonea la Uricani, pe întregul ^irag al mine
lor aliniate de-a lungul celor două Jiuri, se 
pot întâlni mărturiile hărniciei și abnegației 
minerești.

Alături de minele cu vechi tradiții — Lupeni, 
Pelrila, Aninoasa, Vulcan, Dilja — în parte 
redeschise după eliberare, au apărut altele noi 
ca l'ricani (1948) și Paroșeni (unde s-a înce
put exploatarea în cincinalul curent). Nu de 
multă vreme au ..debutat", prin executarea pri
melor lucrări de deschidere, minele Livezcni
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PARTIDUL
Rusalin Mureșanu

Toate gîndurile noastre se îndreaptă în momentele a- 
cestea către istoricul eveniment din viața patriei: cel de-al 
X-lea Congres al Partidului Comunist Român. Toate senti
mentele de dragoste ale milioanelor de oameni, năzuințele 
lor, bucuriile și visele lor de mai bine converg spre inima 
vie a țării : Partidul. Născut — ca însăși viața — din în
cleștările și durerile ei, Partidul Comunist Român a stră
bătut un drum greu dar fără opreliști spre matura lumină 
pe care o iradiază azi în acest spațiu mioritic și dincolo de 
el. Zărim cu ochii sufletului în fericirea de azi pe care ne-a 
dăruit-o el — Doftanele de dureri, Grivițele și Lupenii de 
dîrzenie românească ai căror eroi strălucesc ca sîngele în 
flamuri. Partidul e-n toate. Partidul e-n noi — forța lui de 
gîndire și clarviziune ne conduce pe toți, ne arată drumul 
spre fericire. El e ctitorul României socialiste — împlinito
rul ei de năzuinți milenare. Forța sa nu ridică doar coloa
nele marilor hidrocentrale, ale uzinelor ci și propria noas
tră coloană intimă de forță și demnitate.

Partidul e lumina din ochii copiilor, fericirea de a avea 
o copilărie lipsită de griji. Generațiile crescute sub sem
nul lui sînt vînjoase și agere, sănătoase și puternice în dru
mul lor spre culmile vieții. Partidului i se închină condeiul, 
cîntecul și versul. Intru slava sa cresc grînele în câmpiile 
vaste.

Sub zodia lui august clocotitoarea forță umană ridică 
țara pe brațe de oțel și beton. Mii și mii de comuniști a-

șează frumuseți noi acestei țări — constelații pămintenc 
deasupra Carpaților se ridică din ape. Partidul ne învață și 
ne îndeamnă să facem din patria noastră o grădină a fe
ricirii și frumuseții.

Din vîrful Omul pînă în galeriile cele mai adinei ale 
Văii Jiului, din apele Oltului pînă la Marea Neagră, parti
dul e viu și puternic în noi, în gîndurile noastre, in tot ce 
făurim.

Noua față a României — făurită de mîinile poporului 
muncitor — se datorează genialei gândiri a partidului, forței 
sale de a traduce în faptă cele mai îndrăznețe planuri. Bi- 
cazul, Argeșul, Porțile de Fier, combinatele de la Hune
doara și Galați, tractoarele și camioanele de la Brașov și 
atitea alte înfăptuiri ale oamenilor muncii au fost și sînt 
inspirate de el.

Steaua României socialiste își trimite azi razele in 
toată lumea. Partidul i-a deschis — prin politica sa înțe
leaptă — un drum înalt, nemuritor in lume. Și’ lumea cu 
noianul ei de țări ne respectă și ne iubește.

In aceste zile cind plini de entuziasm raportăm bilanțul 
fructuos al muncii noastre, cind făurim noi vise pentru vi
itorul țării, gîndurile noastre ale tuturor, se îndreaptă pline 
de recunoștință către Partidul Comunist Român, către cel 
mai bun dintre cei buni — conducătorul nostru iubit, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Mineritul Văii Jiului 
pe drumul novator 
trasat de partid

Spre continua perfecționare 
și modernizare a învățămîn- 

tului superior minier
Dr. ing. PETRU ROMAN 

director general al Centralei 
cărbunelui Petroșani

Prof. dr. ing. ARON POPA 
rectorul Institutului de mine

Petroșani

Gîndurile tuturor celor ce 
muncesc în minele și pre- 
parațiile de cărbuni ale Văii 
Jiului sînt îndreptate azi spre 
Capitala țării, acolo unde se 
desfășoară evenimentul de 
o excepțională importanță în 
viața patriei și poporului nos
tru — Congresul al X-lea al 
partidului. în perioada ce a 
precedat acest măreț eveni
ment, colectivele miniere din 
Valea Jiului au dezbăliit Te
zele pentru Congresul al X- 
lea âl partidului, proiectul de 
Directive într-o atmosferă de 
încredere, de entuziasm și 
mîndrie.

Drumul ascendent pe care 
îl vom parcurge In etapa 
următoare constituie o conti
nuare firească a politicii in
terne și externe a partidului, 
a aplicării cu consecvență a 
hotărîrilor Congresului al IX- 
lea, a rezultatelor pe care 
poporul nostru le-a obținut 
in construcția socialismului 
sub conducerea Partidului Co
munist Român. In scopul 
dezvoltării producției de căr
bune, au fost alocate bazi
nului nostru importante su
me pentru’construcția de mi
ne noi. dezvoltarea și mo
dernizarea celor aflate în 
producție. în primii trei ani
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ai actualului cincinal s-au 
realizat importante obiective 
care au creat condiții pentru 
creșterea producției de căr
bune la nivelul prevăzut. 
Realizări importante s-au 
obținut în domeniul dotării 
minelor cu utilaje și instala
ții de tehnicitate ridioată ceea 
ce a avut ca urmare crește- 
rea in ritm accentuat a pro
ductivității muncii.

Man.ifestîndu-și dragostea 
și încrederea deplină față de 
partid, minerii Văii Jiului au 
întâmpinat Congresul al X- 
lea cis rezultate deosebite, re
flectata în obținerea peste 
sarcinile de plan a peste 
50 000 1 tone cărbune net, 26 
milioane lei producție globa
lă. realizarea a 5,3 milioane 
lei economii la cheltuielile do 
producție.

în actualul cincinal s-au 
făcut primii pași spre meca
nizarea complexă a extrac
ției de cărbune in minele 
din Valea Jiului. La mina 
Lupeni. unde gradul do me
canizare a tăierii și încărcă
rii în abataje a depășit 20 la 
sută s-a obținut o creștere 
importantă a productivității 
muncii. In abatajele me- 

> Continuare in pag. a 3-a 

Congresul al X-lea al par
tidului se înscrie ca un eve
niment de importanță istori
că în viața poporului nostru 
prin problefhele izvorîte din 
realitățile noi, socialiste pe 
care le va dezbate la un înalt 
grad de maturitate și înțe
legere, confirmînd cu priso
sință politica profund știin
țifică a partidului. funda
mentată pe învățătura mar
xist-leninistă, pe general va
labilele ei adevăruri.

Conjunctura in care au loc 
lucrările Congresului se ca
racterizează prin realizări de 
o asemenea anvergură încit 
depășesc aproape în toate 
sectoarele prevederile Congre
sului al 1 X-lea al P.C.R., ca 
o dovadă grăitoare a muncii 
pline de entuziasm, creatoare 
a tuturor oamenilor muncii.

Transformări adinei, de 
semnificații majore se înre
gistrează in perioada care s-a 
scurs de la Congresul prece
dent și în domeniul instruc
ției, științei și culturii. învă- 
țămîntul de toate gradele 
este consolidat și perfecțio
nat prin Legea invățămîptu- 
lui și Statutul cadrelor didac
tice — jaloane esențiale pe 
calea perfecționării și moder
nizării lui permanenta.

Ca mesager al cadrelor di
dactice și studenților unicului 
Institut de mine din țară, voi 
folosi ocazia, de a participa 
la lucrări și do a lua cuvin- 
tul la cel mai înalt for al 
partidului pentru a accentua 
încă o dată sarcinile mărețe 
care ne revin în viitor pe li
nia pregătirii specialiștilor de 
calificare superioară, ingineri 
și subingineri, pentru indus
tria minieră, a lărgirii activi
tății științifice multilaterale.

Inginerul de mine, in noua 
concepție, trebuie să ocupe în 
produoție locul consacrat pre
gătirii sale, să răspundă 
exemplar eforturilor pe care 
le fac partidul și statul nos
tru.

Pornind de la realitățile 
vieții. Legea invățămintului 
vino să satisfacă o cerință a- 
cutăz a producției, aceea a 
formării specialistului ca în
drumător nemijlocit al proce
sului productiv — subingine- 
rul. Pentru a ne face ecoul 
acestui deziderat primordial 
al economiei miniere, șe im
pune din partea noastră a- 
legerea. cu mult discernămînt. 
a disciplinelor și conținutului 
acestora cu un veritabil ca-
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Mesaj 
peste 

ani
Oricine ai fi, in orice așe

zare făptuită de mina omu
lui, in Lipsă de cifre și date 
statistice — și nu o dată 
chiar trecînd pesta ele — 
judeci felul și gradul de dez
voltare (economic, social, cul
tural) a acelui loc printr-o 
logică simplă, moștenită de 
veacuri sau poate milenii : 
logica exprimată prin glasul 
edificiilor înălțate. Inchipu- 
iește-ți că ai trece prin astfel 
de așezări — sate, orașe, cen
tre industriale — pustii de 
orice suflare omenească. 
După înfățișarea multitudinii 
clădirilor, după stilul și me
nirea pentru care au fost 
făptuite, afli și ocupația oa
menilor ce le locuiseră, mo
dul lor de viață, gradul lor 
de dezvoltare și civilizație, 
de prezent,’ de trecut ori 

•chiar de -perspectivă. E ciu
dat, e uluitor, dar așa e i 
construcțiile vorbesc I

In Valea Jiului, in această 
țară a cărbunelui, cu locuri 
și oameni ce poartă, în ele 
și-n ei, ceva de legendă, gla
sul construcțiilor e pornit din 
străfunduri. Are un timbru 
și un conținut aparte : întin
derile și înălțimile de la su
prafață sînt oglinda labirin
tului din adincuri. Un ochi 
străin nu e capabil să-și ima
gineze viitoarea din subte
ranul minelor decit privind 
simbolurile de la suprafață 
ale acestora, opera construc
torilor.

...Opriți-vă la Petroșani, 
la Lupeni. la Vulcan ori la 
Pelrila. întrebați zidurile de 
acum un sfert de secol ori 
pe cele de-acum 40 de ani... 
Zidurile își vor aminti, vor 
glăsui, vor vorbi de mizerie 
și de ignoranță, de nedrep
tate și de umilință. Asculta- 
ți-le glasul și dumicați-i mie
zul cu mintea și cu sufletul. 
El e miezul vremilor care-au 
fost.

...Opriți-vă lingă edificiile 
zilelor noastre. Auziți-le gla
sul. Exprimă tărie și voință.

— Cele 18 000 dc aparta
mente, 27 de cămine munci
torești, 22 de școli, 4 cluburi, 
3 cinematografe, 4 creșe, 5 
complexe comerciale constru
ite în Valea Jiului in anii pu
terii populare vor glăsui i 
«Reprezentăm o viață nouă, 
liberă, îmbelșugată, fericită 
și dreaptă !*

• Continuare 1n pag. a 3-a

Actualele incinte miniere 
modern amenajate, turnurile

Ion MARGINEANU 
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La posturile noastre de 
radio și televiziune

Astăzi, 6 august, posturile 
noastre de radio și televiziu
ne vor transmite in direct, 
în jurul grei 9,00 din Sala 
Palatului, ședința de deschi
dere a celui de-al X-lea Con
gres al Partidului Comunist 
Român.



MIERCURI « AUGUST 196»2 STEAGUL ROȘU

i • Cu ce ginduri și sentimente 
| plecați la Congresul al X-lea ? 
! • Ce preocupări vor trece pe 
i primul plan al activității dv., 
J a colectivului din care faceți 
i parte pentru înfăptuirea pro- 
i gramului preconizat de do- 
| cumentele pregătitoare ale 

Congresului ?

AZI sc întrunește Congresul...
Comuniștii, fiecare om al acestor vechi pămînturi, trăiește în aceste zile un moment crucial al înnoirii, al maturizării istorice a pa

triei. Comuniștii, întreaga noastră națiune își îndreaptă gîndurile și sentimentele spre propria-i conștiință — partidul, întrunit de azi, prin 
reprezentanții săi, spre a decide printr-o lucidă, multilaterală și responsabilă chibzuință dimensiunile desăvîrșirii existenței noastre ca ființă 
națională, ca popor stăpîn pe destinul său.

Azi se deschide Congresul...
Cunoaștem sensul, rațiunea întrunirii lui. Am pătruns printr-o lectură avidă, iar apoi printr-un dialog colectiv și efervescent cu 

noi înșine, nobilele și cutezătoarele prefigurări ale viitorului patriei, exprimate prin documentele pregătitoare ale Congresului; nc-am afir
mat într-un singur glas totala adeziune, opțiunea entuziastă cu sensul fundamental al înaintării noastre accelerate pe coordonatele istoriei : 
desăvîrșirea societății socialiste.

Am pătruns valoarea istorică a momentului ce-1 trăim. Nc-am făurit de decenii, dar îndeosebi in ultimul pătrar de veac, certitudini 
asupra a ceea ce este partidul pentru noi, ce înseamnă Congresele lui. Dintr-o convingere verificată prin propria noastră viață, prin pro
priile noastre înfăptuiri cunoaștem că partidul, politica sa întrupează năzuințele, visele, voința noastră intimă, a tuturor. Vedem în Congre
sul a X-lea o nouă și strălucită confirmare a crezului nostru în partid, în identitatea dintre vorbele și faptele sale. Știm ce am fost, sîntem 
și vom fi. Această triadă ne conferă ipostaza optimistă a deplinei încrederi în cel care deschide, prin istoricul moment ce-1 trăim azi — 
porțile spre o nouă etapă glorioasă a devenirii noastre în timp — partidul.

Am întreprins prezenta anchetă în rîndnl comuniștilor din municipiu, delegați la Coneres, spre a da glas gîndurilor, sentimente
lor generate de apropierea mărețului eveniment, încrederii depline a oamenilor Văii Jiului în politica partidului, hotărîjii lor ferme de a fi în 
pas cu gîndul și fapta cu noua etapă de ascensiune ce o trasează Congresul al X-lea, României socialiste.
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DUCEM CU NOI HOTARIREA
NECLINTITA^OAMENILOR VĂII JIULUI
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Densitatea 
acestor ani

Primul nostru interlocutor e renumitul irontal'rst 
CONSTANTIN PETRE, din cutezătorul detașament 
<il minerilor lupeneni, la ale cărui înfăptuiri și-a 
adus o contribuție dintre cele mai valoroase.

La prima întrebare ne răspunde lot cu o între
bare z

— Dv. concepeți câ poale exista un om matur, 
legal de pământul acestei țâri, care să nu fie cu
prins in aceste zile de ginduri și sentimente dintre 
cele mai înălțătoare ?

In ceea ce mă privește pe mine.» dar parcă-ți 
ajung cuvintele, mai bine zis au rost cuvintele...? 
In fine noi comuniștii, toți cetățenii României trăim 
un eveniment deosebit. Sint fericit oâ am marea 
insle să iau parte la lucrările Congresului. A asis

ta la dezbaterea programului de dezvoltare, de 
înflorire a țării, a-ți da votul pentru un asemenea 
program luminos — esle o fericire deosebită pentru 
orice comunist.

— De lapt, votul d\. 1-ați și dat in abataj...
— Programul Congresului. înfățișat de proiectul 

de Directive, l-am votat, intr-adevăr. De fapt, nu 
numai eu, toata brigada. întregul popor. Niciodată 
un proiect sau program de dezvoltare a țârii pentru 
o -etapă următoare nu a mai fost dezbătut atit de 
pe larg și cu atita entuziasm. In brigadă, in rîndul co
muniștilor și al tuturor minerilor din Lupeni docu
mentele pregătitoare ale Congresului au fost discu
tate cu un deosebit interes. N-a rămas om să nu-și fi 
exprimat adeziunea deplină la luminosul program 
co-J propune partidul pentru înflorirea patriei, 
pentru bunăstarea noastră. Dar acest acord nu a 
fost exprimat doar prin cuvinte. Noi, minerii, soco
tim că in exprimarea sentimentelor au mai multă 
greutate faptele. Sau. chiar dacă folosim cuvinte, 
ținem să le asigurăm cu o încărcătură bogată de 
fapte. Or, faptele sint tone de cărbune...

— Probabil doriți să concretizați aceste fapte.
— Țin neapărat. Brigada noastră a trimis la ziuă 

de la începutul anului peste 4 000 tone de cărbune 
peste plan. Deci angajamentul ce ni l-am stabilit la 
începutul anului, de 3 000 tone a prins... contur.

Dar, fiindcă tot a fost vorba de gmdurîlc și sen
timentele ce le-a trezit Congresul al X-lea, aș dori 
să mai fac o precizare. Realizările noastre mai au o 
semnificație adincâ, de cane brigada noastră este 
conștientă : ele reflectă progresul ce l-a făcut aba
tajul nostru, mina Lupeni, întreaga țară de la 
Congresul precedent Acestea sint dovezi grăitoare 
ale unui adevăr fundamental al -zilelor noastre — că 
programele elaborate de partid prind viață întotdea
una, cu siguranță, prin munca și dăruirea noastră 
a tuturor. Trăim anii unor transformări adinei. Anii 
noștri sint mai denși in înfăptuiri ca niciodată. 
Această realitate vor-bește despre încrederea cu 
care-și urm> uză poporul conducătorul său încercat, 
partidul, garanția că in anii ce vin. poporul român 
va obține noi succese.

— Pe ce vă mai bazați această încredere ?
— Pe faptul că in fruntea partidului se află și se

va afla prin realegerea sa — susținută și de mine 
la Conferința județeană — tovarășul Nicolae 
■Ceaușuscu, comunistul dirz, patriotul înflăcărat, 
•omul care slujește cu atita dăruire și demnitate 
țara, jdentificmdu-se cu aspirațiile -poporului.

Istoria pe care 
noi înșine o scriem

— Pentru mine, ne spunea minerul IOAN 
DAVID, de la Aninoasa,, Congresul e și un prilej 
■âe reflecție. Trăim cu intensitate, avem -atâtea de 
făcut incit nu ne prea răminc timp să medităm, 
să ne uităm îndărăt la drumul străbătut Dar, vin 
momentele cruciale — cum sint și congresele par
tidului — prilej pentru bilanțuri, pentru a privi 
ki perspectivă Spuneam că pentru mine Congresul 
e și prilej de reflecție. Mâ gindcsc, în primul rind, 
la pașii pe care i-a făcut țara in perioada ce- a 
tec-cut de la Congresul precedent, mă gin dese prin 
oe salturi am trecut eu, viața mea în această peri
oadă. Am avut prilejul in mai multe rinduri în 
-acești ani să călătoresc prin țară, urmăresc ••aproa
pe în fiecare seară telejurnalul, citesc, văd in fie
care zi, prin ce transformări trece Valea Jiului. 
A«n făcut cu toții pași mari înainte. Prevederile 
Directivelor Congresului al IX-leu au prins viață. 
Pot aduce argumente în sprijinul acestei afirmații 
de la mina noastră din abatajul ce-1 conduc.

— V« place istoria, tm arășe David ?
— Sincer să fiu îmi place șj mă ocup de ea, in

măsura în care inii permite timpul. Poporul nostru 
are un trecut măreț, care a fost scris .și de înain
tașii mei din Țara Moților, de unde provin — de 
Avram Iancu, Horia.. Demnă de trecutul nostru e 
și istoria prezentă, istoria împlinirii visurilor și as
pirațiilor de veacuri ale poporului român spre 
bunăstare și demnitate — istorie pe care noi înși
ne o scriem prin faptele noastre de muncă și de 
dăruire.

Dar, Congresul partidului ne oferă prilej de me
ditație nu numai asupra drumului parcurs ci și 
asupra noilor înălțimi ce ni le înfăți.șază documen
tele drept țintă a -ascensiunii spre împlinire, spre 
viitor. Socotesc că al X-lea Congres al partidului 
e o adevărată bază de lansare a tuturor energiilor, 
a puterii de creație și inițiativă a acestui popor 
spre noi înfăptuiri, spre noi roade menite să ne 
facă viața mai plină de bucurii. In acest spirit au 
primit și aprobat minerii din brigada mea docu
mentele pentru Congres. Sîntem conștienți că pen
tru traducerea in viață a unui plan atit de grandi
os ca cel preconizat dc Congresul al X-lea, poporul 
nostru, noi toți trebuie să ne mobilizăm propriile 
noastre energii, spiritul creator, -să învingem inerția 
unora, așa cum noi minerii avem âe*învins  roca 
dură a adîncurilor.

însemnătatea excepțională a Congresului al,X-lea 
constă in forța de atracție a ideilor și previziuni
lor lucide din documentele sale pregătitoare, in 
neobișnuita capacitate a acestora de a înflăcăra 
oamenii, de a-i face să trăiască mai din plin, să 
se dăruiască cu toată pasiunea .și energia lor pro
cesului dinamic prin care trece societatea noastră.

Cea mai mare 
cucerire

Experiența 
vieții noastre

Pe tovarășul VALER DAlț secretarul Comitetului 
orășenesc de partid, și primarul orașului Uricani, 
l-am intervievat cu cîleva clipe Înainte de a pleca 
la București, împreună cu grupul de delegați din 
Valea Jiului, la Congresul al X-lea.

— Să vorbesc despre sentimentele și gîndurile 
mele născute de istoricul act din istoria partidului 
și a poporului român — Congresul al X-lca, în
seamnă să vorbesc despre sentimentele și gîndurile 
tuturor comuniștilor și cetățenilor — mineri, con
structori, țărani muncitori și intelectuali ai celui mai 
tinăr oraș al Văii Jiului — Uricani. Aceste ginduri 
și sentimente au fost exprimate de curind în mod 
grăitor și unanim. Sint sentimente și ginduri ale 
unui adevăr istoric pe care noi toți l-am trăit. Elo 
nu pot fi deci decit o interpretare retrospectivă, o 
expresie a propriei noastre vieți, a propriei noastre 
experiențe de viață. Cetățenii Uricaniului au trăit, 
s-au maturizat o dată cu nașterea și maturizarea 
orașului lor — a Orașului Nou.

Dar, inir-un asemenea moment crucial, cum e 
Congresul al X-lea, nu putem face doar interpretări 
retrospective. Viața, practica anilor pc care i-ain 
trăit ne-au învățat să privim și în perspectivă, în 
viitor. Or, 1 iitorul pentru Uricâni și oamenii săi 
înseamnă noi pași înainte pe calea propășirii, al 
bunăstării. In anii ce vin, în orașul -nostru vor fi 
deschise noi câmpuri miniere, Hbbiceni I și II, va 
fi dat in funcțiune complexul de lucrări hidroteh
nice dc la Valea de Pești pentru reglementarea 
aprovizionării cu apă potabilă a majorității locali
tăților Văii Jiului, iar o dată cu dezvoltarea sa eco
nomică orașul va cunoaște o continuă înflorire so
cial-cultural ă. Pină in 1975, va fi construit un nou 
cvartal de locuințe cu peste 1 300 apartamente, că- 
.rnine, școli, unități comerciale. Deci orașul va pro
gresa o dată cu viața locuitorilor săi. Aceasta este 
istoria trecută și viitoare a Uricaniului — istoria e- 
pocii noastre socialiste, trăită de noi toți cu plinăta
tea adeziunii și dăruirii unei cauze nobile care se 
dbeamă socialism, cauză promovată cu fidelitate de 
partidul comuniștilor. Toată viața, experiența vieții 
noastre, despre care am vorbit, la scara tânărului 
nostru omș, dar despre care putem vorbi la scara 
țării întregi, ne-a convins că această pauză a par
tidului, a socialismului e singura justă, dreaptă și 
sinonimă cu bunăstarea și fericirea poporului nos-

— Sînteți un vechi activist de partid, cc noutate 
de climat ați remarcat în preajma Congresului al 
X-leo ?

— O efervescență politică nemaiîntâlnită încă, 
generală de democratismul real pe care îl conferă 
întregii noastre societăți politica dinamică, nova
toare a conducerii partidului, dialogul viu ce4 
poartă cu poporul asupra problemelor fundamenta
le ale țârii, încrederea și entuziasmul cu care 
susține întreaga noastră națiune realegerea in func
ția de secretar general a] partidului a tovarășului 
Nicolae Ceausescu. înalta responsabilitate '<■ o 
șiroi toți cetățenii țării față de exigențele ce le va 
ridica traduerrra in viață a hotărârilor Congresu
lui al X-lea.

— Cu ce să-ncop ? Voi începe cu mine însumi. 
Pentru că in locul răspunsurilor prin vorbe mari' 
prefer să mă folosesc dc exemplul viu al vieții, 
al realității. Ori, mai aproape do viață, dc realita
tea cc-o cunosc sint eu însumi. Așa presupun col 
puțin. Ne vorbește un miner linTir. bine legat și 
cu un zimbet cakl. nelipsit de pe chipul lui sănă
tos — brigadierul LUDOVIC KEPAȘ de la Lonea.

— Sint fiul unei familii de țărani. Am crescut 
lingă casa părintească, iar cînd am ajuns flăcău 
umblam un timp ici-colo căutîndu-mi un Tost în 
viață. Am realizat ceea ce mi-am dorit : să am o 
meserie, să simt că prin munca, prin îndeletnicirea 
mea, oamenii au nevoie de mine, să mă știu util, fo
lositor deci societății. Nu spun că in altă parte n-am 
avut ce face, dar cu adevărat am simțit că sint folosi
tor abia aici in Valea Jiului. Lucrez la Lonea de 
12 ani, deci de la vârsta de 18 ani. Am ajuns șef 
dc brigadă într-unul din cele mai productive aba
taje ale minei ; am o familie fericită, cu ttrei copii 
care au viitorul asigurat. In același mod aș putea 
descrie viața fiecăruia din ortacii mei.

Eu, ortacii mei; toți cetățenii țării am făcut în 
anii construcției socialiste un salt uriaș spre dem
nitate. Am văzut' multe centre industriale din ju
deț și din țară, am văzut și .regiunile cu exclusivi
tate agricole pe unde am copilărit. Pot să spun că 
nu există colț al țării unde transformările social- 
economice, industrializarea mai ales, să nu-și fi 
lăsat amprente adinei. Progresele mari in indus
trializarea țării .au transformat destinul întregii 
țări, au schimbat destinele oamenilor, ale fiecăruia 
dintre noi, asigurând "Toate condițiile ca în viitorii 
■ani, pe temelia realizărilor de pină acum, să fa
cem progrese și mai mari spre bunăstare și o \ iață 
tot mai civilizată. înfăptuirile, perspectivele de 
viitor ne dau dreptul la cea mai mare cucerire : 
demnitatea de oin, demnitatea de a fi un popor 
liber, independent, stăpîn pe soarta sa. In aceasta 
văd eu, împreună cu minerii din brigada ce o 
conduc sensul, scopul politicii partidului. 
Am vorbit mult cu ortacii mei despre Congresul 
al X-lea. Pot să vă spun eă am înțeles profund și 
nc-au entuziasmat ne toți marile obiective ce le 
vom avea de .realizat in cincinalul următor. Mi
neritului. .extracției- de cărbune îi revin sarcini 
mari. Minei noastre, care s-a modernizat și dez
voltat ca niciodată în ultimii patru ani, de aseme
nea. Dar, oricît dc mari vor fi sarcinile ce ne aș
teaptă, ele sini pe măsura puterii, entuziasmului și 
încrederii noastre țn partid, a holărîr.ii ce ne ani
mă pe toți de a' urinț partidul, politica sav

partidului, convingerea lor fermă că drumul trasat 
de partid, al construcției socialiste este unicul 
drum just, spre bunăstarea și fericirea poporului 
nostru, spre viitorul luminos a] patriei. A trans
mite Congresului asemenea ginduri și sentimente 
din partea concetățenilor mei, este o împuter
nicire ipe care o voi îndeplini cu o deosebită bu
curie.

Un alt delegat din Vulcanul renăscut la Congre
sul al X-lea al partidului esle energelicianul LU
CIAN BERINDEA. maistru principal de reparapi ca
zane.

— Reprezint comuniștii, oamenii aceluiași oraș 
Vulcan. E orașul cart' exprimă cu deosebită v’aoare 
transformările prin care au trecut așezâr’le miniere 
ale Văii Jiului. întreaga noastră patrie in ariâî so
cialismului. Vulcanul d? altădată — al întunericu
lui și ignoranței — a devenit un centru minier 
dinamic, in care s-a născut o puternică .și modernă 
centrală termo-electrică. Vulcanul a devenit un 
oraș al cărbunelui, cu două exploatări miniere și 
cu o modernă uzină de preparare; un oraș al lu
minii .și energiei; și, totodată, un oraș al șantiere
lor unde se ridică noi obiective industriale — ca 
fabrica de brichete și cea de stâlpi hidraulici pre
cum și o scamă de obiective soeial-culturale. 
Sentimentul ce-I trăiesc se confundă cu cd a| tu
turor locuitorilor Vulcanului, aceia al recunoștinței 
fierbinți față de partid pentru grija ce o poartă 
pentru a transforma localitățile Văii Jiului in așe
zări moderne, tot mai prospere — demne de epoca 
pe care o trăim.

Recunoștință 
fierbinte

tA, în glas ca de obicei.
— Da, sint delegată la Congresul al X-lca. 

Parcă n-am cyvinte să vă spun cit îs de emoțio
nată ciad mă gindcsc că mai sint câteva zile pină 
voi păși m marea sală a Palatului Republicii. Deși, 
poate n-ar trebui să fiu... Doar am 15 ani de cind 
lucrez in fabrică. In acest răstimp comuniștii, parti
dul mi-au acordat de multe ori încredere. Am fost 
primită in partid, mi s-a încredințat sarcina dc se
cretară a' comitetului U.T.C., in prezent sint pre
ședinta comitetului sindicatului.

— După cile știm, in toți acești ani ați avut și fa
milie, trebuia să vă ocupați de creșterea unui copil. 
Deci muncitoare, activistă pe tărim obștesc, soție, 
mamă... nu vi s-a părut că aveți prea multe obli
gații ?

— Niciodată. Atunci cînd cei din jur au încre
dere in tine, cînd te respectă și te înconjoară cu 
căldură, nu te simți nici obosită, nici aglomerată. 
Iți faci timp și... reușești. Doar trebuie să vrei, 
să faci ceea ce faci cu pasiune, cu dăruire. Pentru 
mine bucuria cea mai mare a fost să știu că mi-am 
făcut datoria, că am răsplătit încrederea oamenilor, 
a comuniștilor.

— Deci și mandatul de delegată la Congres, îl 
considerați tot o investiție de încredere...

— Da. E o cinste deosebită pentru mine, pe care 
n-o s-o uit niciodată. O cinste care mă obligă, mă 
face să răspund cu și mai multă pasiune și ener
gie sarcinilor de viitor. Sarcinile vor fi multe. In 
cadrul înfăptuirii programului dc dezvoltare a țării 
noastre, program pe care colectivul nostru l-a 
dezbătut și aprobat cu deosebit entuziasm, și fa
bricii noastre ii revin sarcini mari. Va trebui să 
lucrăm cu randamente și mai mari, să dăm o pro
ducție superioară calitativ, să realizăm bene
ficii. Toate acestea vor fi posibile doar cu o con
diție : să valorificăm la un nivel înalt rezervele 
noastre interne, să perfecționăm continuu proce
sul tehnologic de fabricație.

Un singur gînd, 
o singură voință

— Eu văd, de fapt in Congresul al X-lca un 
mare sfat al țării — ne spunea MIHAI SZAKACS, 
prim maistru miner la Vulcan — la care delegații 
comuniștilor din întreaga țară vor duce cuvîntul, 
voința și hotăriretț Qclor douăzeci de milioane de 
cetățeni ai țării, aspirația unanimă a poporului 
nostru de a păși spre noi victorii ale muncii con
structive.

Trăiesc și muncesc, din 1951, in mijlo
cul colectivului minei Vulcan, deci din anul 
redeschiderii .acestei vechi exploatări miniere. De 
atunci, mina noastră a trăit transformări adinei, 
întreaga producție din anul 1951 o realizăm in 
prezent în mai puțin de două luni. In curind, mina 
Vulcan va deveni cea mai mare exploatare din ba
zin, in care tehnica modernă își va spune cuvân
tul holărîlor in extracția de oărbune. Aceste tians- 
lormărj sini roadele muncii noastre pline de clan, 
a minerilor români, maghiari, germani și de alte 
naționalități, care, înfrățiți in muncă, in subter-an, 
in abataje sau in acțiunile sociHl-obștești, muncim, 
gîndim și dorim cu toții același lucru : să urmăm 
cu încredere partidul pe drumul înfloririi palr'ei 
noastre comune in care trăim toți fiii țării, indi
ferent de naționalitate, cu drepturi egale, in marea 
familie a națiunii socialiste. Sentimentele, vo
ința unanimă a comuniștilor, minerilor, a 
tuturor locuitorilor Vulcanului renăscut, au fost 
exprimate cu pregnanță cu prilejul adunărilor en
tuziaste prilejuite de dezbaterea documentelor pre
gătitoare ale Congresului. Aceste largi dezbateri 
populare, caracteristice democratismului orânduirii 
noastre, au reafirmat intr-un singur glas atașa
mentul profund al minerilor, al tuturor oamenilor 
muncii, indiferent de naționalitate, față de politica

Inginerului VASILE CIR1PERU, șeful minei Lupeni, 
comuniștii celei măi mari exploatări miniere din ba
zin, i-au acordat mandatul de a-i reprezenta la Con
gresul al X-lea. Cum era și firesc l-am rugat să ne 
vorbească în această calitate despre gîndurile și 
sentimentele sale.

— Gîndurile și sentimentele mele? In primul 
rînd recunoștința fierbinte față de partid pentru 
Strădaniile . sale consecvente și neobosite pe ntru a 
conduce poporul spre o societate a bunăstării și 
demnității. Congresul al X-lca îmi trezește o a- 
dincă recunoștință față dc partid pentru condițiile 
minunate ce lc-a creat fiilor acestei țări de a-și 
însuși cuceririle științei și tehnicii, de a se afirma.

Sint recunoscător comuniștilor acestei mari ex
ploatări pentru mandatul cc mi l-au încredințat 
de a-i reprezenta la Congresul al X-lea. Este o 
cinste deosebită pentru mine în primul rind pen
tru că voi participa direct la elaborarea mărețului 
program de înflorire a țării pentru cincinalul ur
mător, iar. in al doilea rjnd pentru că voi repre
zenta in forul suprem al partidului un colectiv 
vrednic care, dezvoltind cu fidelitate tradițiile e- 
roicc aie luiitălorilor din august ‘29 și-a adus și iși 
aduce din plin contribuția la construirea lumii bu
năstării și demnității pentru care înaintașii și-au 
vărsat acum 40 de ani sîngele. Această lume nouă 
— întruchipare a visurilor de veacuri ale poporu
lui român — prinde tot mai mult contur. Prin în
făptuirea programului preconizat dc proiectul de 
Directive ce vor fi elaborate de Congres vom face 
pași hotărâtori înspre desăvârșirea edificării acestei 
lumi — societatea socialistă:

— Neindoibs, acești păși vor ridica exigențe mari 
și in lața colectivului oe-l conduceți...

— E firesc. Prevederile pentru cincinalul urmă
tor, îndeosebi in ceea oc privește sporirea și valori
ficarea superioară a cărbunelui destinat i!ocsifici'• 
rii, ridică exigențe mari ’in fața colectivului minei 
Lupeni. Pe primul plan al preocupărilor noastre 
va sta studierea în continuare .și aplicarea celor 
mai eficiente soluții tehnice pentru a ne realiza și 
in viitor in mod exemplar toți indicatorii de plan 
ce ne vor reveni. Pină in 1975 colectivul minei 
Lupeni își propune să atingă cei mai înalți indica
tori economici; or, in atingerea acestui țel curin- 
tul! hotărâtor il va avea mecanizarea, stăpînirca 
perfectă a noilor utilaje, astfel Ga< fără eforturi 
deosebite, minerul să obțină randamente maxime. .

Misiune de cinste

Ceea ce faci 
cu dăruire și pasiune
La Fabrica de lire artificiale „Viscaza" lupeni, am 

căutal-o pe cea mai tinără delegată a comuniștilor 
din Valea Jiului la Congresul al X-lca, IOANA 
MESAROȘ.

Tîiiăra filatoare ne-a primit cu mai mul! neaslim-

Următorul dialog l-am avut cu comunistul ION 
BODENLOSZ dc la mina Petri la.

— Sentimentele, gîndurile mele ? Dați-mi voie să 
relatez următoarele : mă aflu de 15 ani în mijlpcul 
minerilor din Petrila, trăiesc împreună -cu ei bu
curiile izbânzilor, emoțiile încleștărilor la care ne 
obligă lupta cu lumea subpăminteană. Am venit 
în mijlocul lor la 18 ani ca proaspăt absolvent al 
școlii tehnice, preocupat de un singur gind : să fac 
față, să câștig încrederea lor. Am început să lu
crez ca simplu \agonetar, apoi miner, artificier; 
in orice caz, pină la funcția de prim maistru mi- 
nTr drumul a fost destul de lung.

— Ațhavut în orice cazași sprijinul oamenilor.
— Am avut parte de îndrumările, dc încurajă

rile minerilor comuniști mai in virstă. Sint recu
noscător mai ales fostului secretar do partid din 
sector, Nicolae Savu, minerilor Cornel Florean, 
Simion Marian, cu toții pensionari deja. De la ei 
am învățat să mă apropii dc oameni, să discut des
chis orice chestiuni dificilă, să-i fac să înțeleagă 
rostul, necesitatea unei sarcini și. neîndoios, oa
menii’mă vor urma. Am învățat tot de la <i că 
un aclexăral comunist nu poate fi mulțumit nici
odată dc sine, cd ceea ce a realizat ci are obliga
ția să aspire la mai mult, să persevereze pentru a 
păși mereu mai sus, spre mai bine. Am să vă spun 
de ce V-am relatat toate acestea. Pentru că nu di 
mult, mai precis cu ocazia dezbaterii in adunările 
ți conf .-le de partid extraordinare a'Tezelor 
C.C și a proiectului de Directive, acest mod de a 
gindi al comuniștilor s-a manifestat cu prisosință. 
Ce vreau să spun ? Comuniștii, minerii pvtrilcni 
s-au convins prin propria lor -experiență câ poli
tica partidului exprimă propriile lor idealuri șt 
interese. Exprimind acest adevăr au ținut in ace
lași timp — dat fiind că e vorba de un program 
\rasl al dezvoltării țârii — să analizeze cu multă 
chibzuință și responsabilitate prevederile acestor 
documente, obiectivele ce le prevăd. Tocmai a- 
coastă analiză lucidă întărit convingerea ca
progratnitl elaborat de partid are un caracter pro
fund realist, irvorind din necesitățile vitale ale 
tării, ale poporului și răspunde năzuințelor și in
tereselor sale, și anume : de a avansa, de a ridica 
societatea românească contemporană pe noi culmi 
ale progresului și civilizației, lată de ce au apro
bat cu atita căldură minerU. ca de altfel toți c-'ă- 
tenii acestei țări, documentele elaborate in vederea 
Cxmgresului și iată de ce m-au investit comunișUi 
din Petrila cu mandatul de a vota pentru progra
mul ce-1 va elabora Congresul.

Keportaj-anchetă realizat d« 
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m Bărbătcni. < arc \or începe să producă pen
tru economia națională in cincinalul viitor. 
1971—1975. Orientarea investițiilor la minele 
in exploatare s-a făcut către atingerea cnpaci- 
luții optime de producție, prin extinderea (im
purilor miniere și intensificarea extragerii pe 
seama aplicării cuceririlor tehnicii, concentra
rea. sistematizarea și modernizarea construc
țiilor din subteran si incinte, creșterea gradu
lui de securitate a muncii și realizarea unui 
grad înalt de mecanizare a complexelor de 
operații din cadrul proceselor productive, pen
tru diminuarea efortului fizic și îmbunătățirea 
microclimatului de la fronturile de lucru.

In ultimii ani. răspunzind sporirii capacități
lor de producție a minelor s-au amplificat si 
modernizat preparațiile de cărbuni de la Pc- 
Irila și Lupeni si a intrat in producție noua 
uzină de înnobilare a cărbunilor de la Coroești, 
destinată să preia cărbunele extras la Ani- 
nopsa. Vulcan $i Paroșeni.

• 1 dală cu creșterea producției de cărbune 
s-an înregistrai pași importanți in direcția me
canizării. tăierii și încărcării cărbunelui, n 
transportului si extracției, a susținerii metalice 
a fronturilor de lucru.

In momentul dc fată, de la minele Lupeni. 
Paroșeni și Uricani o parte din cărbunele 8- 
dus la lumina zilei, este tăiat de tamburii com
binelor. Intre anii 1966—1968 exploatările noas
tre au fost dotate cu peste 130 de locomotive 
dc mină și 914 transportoare de diverse tipuri. 
Susținerea cu echipament modern este extinsă 
azi iu 31 abataje cu front lung (numai la mi
nele Lupeni și Vulcan este întilmtă la 12, res
pectiv. 7 fronturi) avind o lungime totală de 
2 200 metri și o dotare de peste 8-100 slilpi 
hidraulici.

Cimp rodnic dc manifestare si valorificare 
superioară a inițiativei creatoare a tuturor co
lectivelor de mineri din Valea Jiului, între
cerea socialistă atinge in aceste zile cadențe 
maxime. Este demn de remarcat entuziasmul, 
hotărârea nestrămutată a colectivelor de mun
citori. ingineri si tehnicieni de la unitățile 
noastre miniere, in caro sint cuprinși oameni 
de diferite naționalități, români, maghiari, ger
mani si alții, de a căuta intr-un efort întovă
rășit. intr-o rodnică emulație să ducă la în
deplinire sarcinile și angajamentele luate.

Un exemplu plin de semnificații despre pu
terea de dăruire a minerilor Văii Jiului pentru 
traducerea in viață a sarcinilor economice tra
sate dc partid putem da de la -mina Lupeni. 
Minerii, inginerii și tehnicienii acestei mari 
exploatări miniere, care a trecut prin profun
de transformări înnoitoare în ultimii patru ani. 
cinstește Congresul al X-lea al partidului cu 
un frumos bilanț de realizări : 32 600 tone căr
bune extrase peste plan in primele 7 luni ale 
anului, depășindu-și cu peste 4 000 tone anga
jamentul sporit, luat in intiinpinarea acestui 
mare eveniment. Totodată, colectivul minei a 
sporit productivitatea muncii cu 84 kg pe post, 
față de indicatorul planificat, si a realizat prin 
reducerea prețului de cost o economie de 
1 185 000 lei, intrecind angajamentul cu peste 
o .jumătate de milion lei.

Un domeniu in care Valea Jiului a obținut 
realizări deosebite este cel al producției de 
energie electrică atit pentru consumatorii lo
cali cit și pentru cei incluși in rețeaua națio
nală. Debitul dc energie al municipiului a fost 
în 1968 de 2.3 ori mai mare decit acela al cen
tralelor termice, luate laolaltă, existente in 
România anului 1938! Colectivul termocentra
lei Paroșeni a furnizat economiei naționale 
peste prevederile planului cincinal aproape HO 
milioane kWh energie electrică.

O dezvoltare*  continuă a cunoscut și fabrica 
de fibre artificiale „Viscoza" Lupeni, caro, ra- 
portînd la aceeași perioadă, a produs suplimen
tar peste 33 tone fibre și fire sintetice.

In centrul activității desfășurate de munci
torii si cadrele tehnice ale întreprinderii fores
tiere Petroșani s-au situat, in ultimii ani, cău
tările asidue pentru valorificarea le cote înal
te a masei lemnoase.

Adincirii spre noi bogății de cărbune, spre 
alte si alte orizonturi i s-a ripostat strălucit 
la ziuă cu o elevare urbanistică fără precedent 
pe aceste meleaguri, care a schimbat funda
mental chipul Văii Jiului. înălțarea unor în
tregi orașe si cartiere, a edificiilor socîal-cultu
rale a constituit răspunsul demn Ia exigențele 
tot mai sporite de viață civilizată, llind pe 
rind s-au ivit șiraguri intregi de blocuri cu 
arhitectură modernă, lăcașe de cultură, școli.

hibliotcci. cluburi, cinematografe, cămine mun
citorești, complexe comerciale, unități medica
le etc., in (oale orașele din bazin. Numai în 
ultimii trei ani s-au dat in folosință peste 5 000 
apartamente, rotunjind la peste 18 000 totalul 
apartamentelor construite din fondurile statu
lui in anii construcției socialiste — cifră im
presionantă. care reprezintă o dovadă 'onclu- 
dentâ 8 ritmului constructiv dc după eliberare.

Grupul șantierelor dc construcții iși acce
lerează cadența lucrărilor. In anul 1969 vor fi 
recepționate incă 1 215 apartamente.

Pași alintați au fost făcuți pe tărimul invîi- 
tămintului de toate gradele. In» 1948, Pctroșa- 
niul a cunoscut freamătul specific orașelor 
universitare prin înființarea institutului de mi
ne care pregătește specialiști ai muncii in sub
teran pentru necesitățile întregii țări. Dacă în 
trecut, in Valea Jiului, existau doar citcva 
școli dc 7 ani, o școală tehnică și un singur 
liceu, astăzi rețeaua dc invățămint cuprinde 31 
unități preșcolare, 31 școli generale, 5 licee 
Icorctice cu secții serale și fără frecvență, un 
liceu de specialitate cu profil minier și elec
tromecanic, două grupuri școlare miniere etc. 
in cinstea celui de-al X-lea Congres al parti
dului se vor da in folosință un nou local de 
școală la Hărbătcni, un complex modern cu 
300 dc locuri pentru cre.șă .și grădiniță la Pe
troșani, iar in noul local al liceului din Vul
can se va termina primul laborator lingvistic 
din județ. în curînd, va incepc construcția im
punătoarei clădiri a liceului din Petroșani care 
după împlinirea celor 75 de ani de activitate, 
se va muta intr-o clădire nouă, prevăzută cu toate 
cele necesare desfășurării procesului instructiv- 
educativ in cele mai optime condiții : săli de 
clasă luminoase și spațioase, laboratoare mo
dern utilate și altele.

Dar socialismul a atras după sine și o am
plă acțiune de ridicare a maselor la lumina 
incandescentă a culturii. Ca și in toate colțu
rile țării, in acest an s-a dezvoltat in Valea 
Jiului o puternică mișcare cultural-artislică 
susținută atit de amatori cit și de profesioniști. 
Astăzi, există in municipiul nostru numeroase 
instituții artistice de prim rang : un teatru de 
stat care anul trecut si-a sărbătorit două de
cenii dc activitate, o filială a Uniunii artiștilor 
plastici, două școli de artă, un cenaclu și un 
cerc literar, o impunătoare casă de cultură 
și altele.

Acesta este o parte din bilanțul insuflc- 
țitor ce-1 raportează oamenii muncii din Valea 
Jiului. Mai iTîsuflcțitoare sint insă perspecti
vele de viitor. Așa cum prevede proiectul de 
Directive, minele din Valea Jiului vor cunoaște 
in următorul cincinal un ritm mereu ascen
dent. în această perioadă vor fi alocate pentru 
dezvoltarea extracției de cărbune și a prepa- 
rațiilor din Valon Jiului, investiții substanțiale. 
Producția de cărbune realizată în ininc’o hr- 
zinului va atinge pină în 1975 un nivel de 11,1 
milioane tone, volum ce se va realiza mai ales 
pe seama creșterii productivității muncii, ex
tinderii" mecanizării și perfecționării procesului 
tehnologic de extracție. Dezvoltarea economică 
a Văii Jiului va atrage după sine noi progrese 
în dezvoltarea social-culturală a localităților 
municipiului și continuarea construcției de noi 
locuințe, școli, spitale, complexe comerciale, 
amenajarea de baze de agrement. Valea Jiului 
va cunoaște așadar intens, pulsul înnoitor ce 
cuprinde întreaga noastră patrie o dată cu pro
gresul accelerat al construcției socialiste.

Grandiosul program ce va fi elaborat de 
Congresul al X-lca va inaripa glodurile și 
sentimentele celor ce muncesc, va întări pu
terea brațelor, va uni și mai mult intr-o sin
gură unitate de voință și acțiune, milioanele 
de constructori în opera de înălțare a Româ
niei pe noi trepte de progres și bunăstare.

Pe coordonatele și perspectivele luminoase 
ale socialismului, obiectivele ce vor fi stabilite 
de Congres vor însemna continuarea în mod 
ascendent a marilor înfăptuiri obținute după 
Congresul al IX-lea și Conferința Națională 
pe calea desăvîrsirii construcției socialiste.

însuflețiți de mărețele perspective ce le vor 
>alona hotărîrile Congresului al X-lea al parti
dului. comuniștii, iuti oamenii muncii din Valea 
Jiului îsi îndreaptă recunoștința fierbinte sore 
conducătorul și călăuzitorul înțelept și încercat 
a’ poporului — Partidul comuniștilor — an«»a- 
țjndu-se sărșj consacre toată energia înfăptui
rii politicii partidului. traducerii In 
viată a grandiosului program ce va fi stabilit 
de Congres pentru desăvârșirea construcției so
cialiste. neutrii fericirea ponorului si prosperi
tatea patriei.

Neîndoios, Valea Jiului stră
bate o perioadă — eulnu i < - 
nergiilor sale dezlănțuite. In 
fronturile din «dineuri și pe 
verticalele orizontului de afa
ră — deschise nemăsurat îm
plinirilor — oamenii acestor 
meleaguri, într-un consens u- 
nanim de gind și faptă, urcă 
treptele unei înfloriri economi
co și socuil-culturalo fără pre
cedent Punerea spre dezbate
rea întregului popor a Tezelor 
și proiectului de Directive ale 
C.C. al P.C.R. pentru cel de-al 
X-lea Congres al partidului, a 
născut climatul rodnic de ma
nifestare plenară a potențialu
lui uman al celui mai mare 
bazin carbonifer a) patriei.

Apropierea evenimentelor mă
rețe ale augustului fierbinte 
1969 a făcut să se intensifice și 
mai mult ritmul realizărilor de 
prestigiu, ale colectivelor uni
tăților economice din munici
piul nostru, In îndeplinirea sar
cinilor dc plan și a angaja
mentelor. Faptele inserate mai 
jos vin să confirme alinierea 
integrală a Văii Jiului la co
pleșitorul efort general depus 
eu arzătoare put re d«’ dărui
re și convingerea pentru de
săvârșirea construcției socialiste 
a tării noastre. .

In întreaga activitate econo
mică a municipiului, in toate 
unitățile și sectoarele de pro
ducție. au fost obținute rezul
tate deosebite in munca entu
ziastă, in rodnica si pasionanta 
întrecere socialistă închinată 
Congresului: producție rloba’ă 
industrială a fost depășită in 
cele sapto luni cu 211 4tl 1 000 lei, 
întreeîndu-se angajamentul cu

6 511 000 Ici, producția marfă 
v indută și încasată intri co cu 
15 390 000 1< i prevederile pla
nului și cu 4 0311000 lei anga
jamentul. Productivitatea »w*in-  

:i valorice in industria muni
cipiului a fost realizată in pe
rioada respectivă în proporție 
de 103,5 la sută fiind superioa
ră cu 1 174 lei/salariat sarcinii 
de plan Totodată, in semestrul 
1 din acest an, au fost reali
zate economii pdStc plan la 
prețul do cost in valoare dte 
12950000 lei (față de angaja
mentul de 6,3 milioane lei) • i 
beneficii de peste 3 milioane lei.

calitate avînd un conținut de 
cenușă cu 0,7 puni Ic sub nor
ma admisă, < ( i din Paroșeni 
au depășit planul cu peste 
11 300 tone introeîndu-și cu 
mult propriul angajament anual 
asumat în întrecere. Cărbune 
peste plan au scos și minerii 
din P'trila — inițiatorii între
cerii colectivelor exploatărilor 
miniere din județ, precum și 
i »vi dc la Aninoasa și Lonea.

Succeselor obținute—în creș
terea producției dc cărbune, mi
nerii le-au adăugat pe cele 
privind creșterea eficienței e- 
conomice. Minerii din Lupeni,

colectiv al U.U.M.P. n pus la 
dispoziția minerilor din Valea 
.Jiului și din alte bazine mi
niere din țară, peste prevede
rile planului, mai mult de 1 000 
tone utilaje ?i piese dc schimb.

Encrgetici'-nli Exploatării cen
tralei PflfOșeni, și-au amplificat 
in ultimul timp strădaniile de 
n pune la dispoziția sistemului 
național întreaga putere dispo
nibilă Intre preocupările esen
țiale alo colectivului se remar
că aceea de a reduce cil mai 
mult consumul specific dc com
bustibil (s-au economisit 2 694

ROIHIL BOGAT M EFORTOLUIIIW
Realizările minerilor, rodul 

marii întreceri socialisto desfă
șurate dc ei în intiinpinarea 
Congresului, sint la loc de cin
ste. Din minele Văii Jiului au 
fost extrase peste plan în cele 
șapte luni trecute aproape 20 000 
tone cărbune brut, pe seama 
sporirii productivității muticii 
cu 42 kg cărbune pe post peste 
sarcina planificată. De aseme
nea, în semestrul 1, au fost ob
ținute economii la prețul dc 
teosE în valoare de 10.1 milioa
ne joi, din care 5,3 milioane lei 
la Activitatea industrială a Cen
tratei cărbunelui Petroșani. 
Sucesc însemnate au înscris 
pe grafice minerii din Lupeni 
care au dat din abataje -mai 

’nuțjt de 33 000 tone cărbune de

de exemplu, raportează pe • ap
te’ luni economii la prețul de 
cost in valoare de 1 1115 000 lei, 
cifră care întrece aproape de 
două ori nivelul angajamentu
lui. cei din Vulcan au realizat 
numai in cursul trimestrului II 
beneficii peste plan in valoare 
de J15OO0 lei ca urmare a re
ducerii cheltuielilor de produc
ție eu 15.6 lei/1 000 lei produc
ție marfă.

Alături de realizările mine
rilor stau cu nimic mai prejos 
cele ale preparatorilor, ale mc- 
talurgiștilor de la -Uzina de u- 
tilaj minier. Prin aportul lu
crătorilor de la preparațiile Lu
peni. Coroe.ști și Petrii a au fost 
obținute, peste plan, 50 000 to
ne de cărbune net. iar harnicul

tune cărbune convențional, față 
dc 1 500 cit era prevăzut pină 
la Congres) și consumul propriu 
tehnologic.

Rezultate bune a obținut in 
cinstea Congresului șj colecti
vul de muncitori și cadre teh
nice al I F. Petroșani. Mobili
zat puternic’de organizația de 
partid, organizind judicios pro
cesul dc producție și folosind 
intensiv utilajele din dotare, 
colectivul forestierilor a depă
șit producția globală -pe 7 luni 
cu 32 500 lei față de 37 700 lei 
angajament, producția marfă 
vindută și încasată cu peste 
4 San sută dind peste sarcină : 
4 263 mc bușteni gater fag, 
1103 mc bușteni gater rășinoa- 
se etc.

Activitatea di producție a 
■' cțiilor fabricii de fire artifi
ciale „Viscoza' Lupeni a cu
noscut, în cele 7 luni trecute 
din acest an, o perioadă mar- 
■ ită de realizări meritorii. Co
lectivul întreprinzător .și capa
bil a depășit planul producție) 
globale cu 268 000 lei, cel al 
producției marfă de 360 000 lei. 
Planul a fost depășit la fire 
de mătase I- sfoară, cu 3,0 
tone, in raport cu 1.3 tom m- 
gajament

Bilanțul din acest an al stră
duințelor oamenilor muncii de 
pe șantierele Văii Jiului ■ i-,t 
edificatoare: constructorii I.C.F. 
raportează depășirea tuturor 
sarcinilor de plan și a angaja
mentelor la toți indicatorii i 
plan valoric îndeplinit în pro
porție de 1)6,12 la sulă (angaja- 
intjnl 65 la sută), plan fizic rea
lizat in proporție d'*  240 la 
sulă iar productivitatea muncii 
in proporție de peste 110 l i su
tă. Colectivul T.C.M.M. a reali
zat planii] anual in proporție 
de 60,3 Ja sută dind un plus 
de producție față de plan de 
peste 1,0 milion lei. a pred.it 
conform angajamentului luat, 
100 de obiective industriale •> 
a obținui însemnate economii 
dc materiale. O dată cu înde
plinirea planului anual dc pre
dare a apartamentelor de către 
șantierul din Pelrila. Grupul 
dc șantiere Valea Jiului al 
T.C.H. a raportat predarea pes
te plan a unui număr dc l-'l 
apartamente.

i. bAlan
T. MOLLER
I. MARGINEANU
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Mineritul Văii Jiului 
pe drumul novator

trasat
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de partid

Spre continua perfecționare 
și modernizare a învăță- 

mîntuiui superior minier

MESAJ
4> Urmare din pug. 1

canizate producția pe a- 
bataj și productivitatea mun
cii a crescut între 30 și 190 
la sută. S-au acumulat sufi
ciente cunoștințe și experien- _ 
țâ ca să se treacă de 'a me
canizarea unor operații izola
te la mecanizarea complexă f 
a procesului de extracție a 
cărbunelui.

Perfecționarea laturii teh- 1 
nologice și tehnice a proce 
sului de producție atrage du
pă sine necesitatea perfecțio
nării și a laturii organizatori
ce. In cadrul măsurilor pe 
care partidul le-a luat pe li
nia perfecționării conducerii 
economici a luat ființă Ccnz 
trala cărbunelui Petroșani, 
cuprinzând bazinele earboni-r 
fere Valea Jiului, Anina, Țe- 
bea. care realizează aproape 
41 la sută din producția de 
cărbune a țării. Fără a pu
tea face încă o apreciere de
finitivă și completă asupra 
noii forme ce se experimen
tează putem afirma de -pe 
acum că centrala este o uni
tate economică bine înche
gată, în cadrul acesteia se , 
aplică mai organizat condu 
cerea colectivă, s-a cîștigat 
mult în operativitatea rezol
vării problemelor ridicate de 
activitatea complexă a unită
ților din subordine. Experi
mentăm în prezent forme noi 
de organizare a conducerii 
la nivelul exploatărilor. A- 
vcm în atenția noastră per
manentă aplicarea formelor

jle jconducerc colectivă, îmbu
nătățirea eficienței activității 
dp 'conducere.

Din sarcinile prevăzute în 
proiectul de Directive privind 
planul cincinal pe anii 1971— 
1975 revin direct Centralei 
Cărbunelui Petroșani, pe lin
gă sarcina creșterii extracției 
de cărbune, prevederile pri
vind perfecționarea prb.c< 
lor tehnologice de preparare, 
mărirea producției de cărbu
ne coesificabil. dezvoltarea 
fabricării brichetelor de căr
bune destinate uzului casnic. 
Aceste prevederi asigură dez
voltarea accentuată a bazi
nelor carbonifere Valea Jiu
lui. Anina și Țcbca.

Ne așteaptă o activitate in- 
te'nsâ. multilaterală ceea ce 

^mplică, mobilizarea tuturor 
forțelor în domeniul cercetă
rii, proiectării, organizării și 
conducerii producției. Dar 
sîntem hotăriți ca adeziunea 
noastră plenară față de pro
gramul propus de partid de 
construcție a unei economii 
moderne să o concretizăm 
prin traducerea în viață, în 
mod exemplar, a sarcinilor ce 
ne revin din acest program. 
Asigurăm conducerea parti- 
dului că minerii Văii Jiului 
vor susține cu toată însufle
țirea politica do edificare a 
României socialiste moderne, 
că Iși vor consacra toate for
țele și capacitatea de muncă 
înfăptuirii mărețului program 
al înfloririi patriei noastre 
socialiste, program ce va fi 
supus dezbaterii Congresului.

O Urmare din pag. 1

ractcr aplicativ, care să g<: 
ranteze pregătirea completă 
a unui cadru a cărui menire 
este bine precizată in contex
tul sarcinilor și rețelei ierar
hice din sectorul minier.'

In această concepție și luind 
in considerare condițiile de 
școlarizare existente la Insti
tutul de mine, ca și necesi
tățile de cadre pe plan jude
țean, apreciem ca deosebit de 
utilă lărgirea rețelei de spe
cialități, propunind ca măsură 
imediată înființarea categorii
lor de subingineri pentru sec
torul siderurgic.

Formarea specialistului, al 
cărui rol a fost definitivat 
finind seama de imperativele 
actuale și de perspectivă ale 
producției, nu poate fi con
cepută în afara eforturilor 
pentru dezvoltarea științei în
seși. Activitatea de predare 
nu poate fi înțeleasă fără 
participarea activă a cadrului 
didactic în munca de crea
ție. de cercetare științifică.

Prin încadrarea și promo
varea cadrelor didactice mai 
valoroase, prin adaptarea și 
actualizarea sistematică a 
planurilor și programelor de 
invățămint în consonanță cu 
ritmul vieții moderne, pre
cum și prin îmbunătățirea 
dotării catedrelor și labora
toarelor, se va întări aoortul 
institutului nostru la dezvol
tarea impetuoasă ă științei 
miniere. De însemnătate pri
mordială pentru institut*  ' 
nostru — nucleu închegat al

cercetării științifice — este 
întărirea colaborării intre noi 
și unitățile dc producție, ex
ploatările miniere. într-o ast
fel dc colaborare cadrele di
dactice. se vor putea afirma 
cu și mai multă plenitudine, 
vor putea să-și aducă și mai 
elocvent contribuția la înflo
rirea economiei și progresul 
general al mineritului româ
nesc.

Problema extinderii con
tractelor institut — producție 
trebuie să constituie o preo
cupare centrală, să devină 
normă șî metodă obișnuită 
pentru ambele părți. Contrac
tul este necesar să constituie 
un instrument stimulativ efi
cace pentru cercetare, care 
să asigure simu’tan finaliza
rea prin valorificarea reală 
a cercetării.

Este o îndatorire de onoare 
a omului de .știință de la ca
tedră .și din • laborator de a 
contribui permanent, cu ma
ximum de efect, la promova
rea noului în producție, de a 
spori interesul studenților 
pentru munca de cercetare, 
pentru ca. o dată cu părăsi
rea băncilor institutului. să 
sc poată conta pe pi in cadrul 
obiectivelor stringente ale e- 
conomiei noastre, pentru va
lorificarea denlină a resurse
lor și rezervelor dc care dis
pune România socialistă. Nu
mai in asemenea condiții vom 
avea, intr-adevăr, satisfacția 
datoriei împlinite și vom răs
punde sarcinilor istorice tra
sat»? de Congresul al X-lea al 
partidului nostru.

zvelte de beton ale puțurilor 
auxiliare și de extracție, ate
lierele electromecanice, băile, 
lămpăriile. construcțiile și in
stalațiile dc la Institutul de 
mine și S.C.S.M., stația tele- 
grizumetrică — toate, toate 
vorbesc de îmbunătățirea, 
perfecționarea și progresul 
Înregistrat pe intrgaga gamă 
a coordonatelor mineritului 
din Valea Jiului, de la orga
nizarea științifică .și produc
tivitatea muncii, la gradul 
sporit de securitate existent 
in subteran.

Dimensiunile noului, ale 
dezvoltării socialismului, le 
poți vedea făptuite de ase
meni în coloșii de oțel — haina 
sutelor de megawați — de 
la Paroșeni; in drumurile ce 
aduc din inima pădurilor mii 
de metri cubi de material 
lemnos ; le poți vedea in tu
multul noilor șantiere risi
pite intre Paring la Retezat...

...E ciudat, e uluitor, dar 
așa este: construcțiile vor
besc ! Iar cei care le dau în
fățișarea și sufletul și graiul 
după... chipul și asemănarea 
vremii, sint constructorii, 
acești oameni — artiști, ai 
concepției ori ai șantierelor.

Ele, construcțiile rămîn, în 
ciuda timpului, mărturii pes
te ani și ani. De aceea pe 
umerii făptuitorilor de edifi
cii industriale ori social-cul- 
turale apasă o -răspundere 
de artist : opera trebuie să 
exprime adevărul vremii în 
care a fost creată.

Iar adevărul .vremii noas
tre noi. liberă, descătușată, 
prosperă și îmbelșugată iși 
are un singur izvor. Acest iz
vor îl veți putea numi lu
mină. ori dragoste, ori tărie, 
ori fermitate, <Ai... într-un 
singur cuvînt : PARTID.

pred.it
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Soluționarea crizei 
guvernamentale

Președintele
Nixon

din Italia cu liderii
Noul guvern este alcătuit 

exclusiv din democrat-creștini
Congresului

american
ROMA 5 (Agerpres). — Cri

ni guvernamentală din Italia 
a luat sfirșit marți, după c- 
forturi desfășurate timp dc o 
Jună de primul ministru de
semnat. Mariano Rumor. Pre
ședintele iîbpublicii, Giuseppe 
Saragat. a aprobat noul gu
vern alcătuit exclusiv din de- 
mocrat-crcștini. Lista cabinetu
lui dată oficial publicității, cu
prinde pe Mariano Rumor — 
prim ministru. Aldo Moro — 
ministru al afacerilor externe. 
Franco Restivo — ministru al 
afacerilor interne. Luigi Gui — 
ministrul apărării. Giuseppe 
Caron — ministrul bugetului 
și programului economic. Din 
restul listei rezultă că mai 
mulți miniștri democrat-creș
tini din fosta coaliție guverna
mentală își păstrează vechile 
portofolii.

Soluționarea crizei guverna
mentale italiene a fost posi
bilă în urma hotărîrii Parti
dului Socialist si Partidului 
Socialist Unitar dc a sprijini 
în parlament un guvern ,.mo- 
nocolor*.  democrat-creștin. A- 
ceastă înțelegere este limitată 
în timp, și anume pînă la ale
gerile municipale, care vor a-

vea loc in luna noiembrie. Jus- 
tificînd sprijinul acordat, din 
afară, ținui guvern minoritar 
democrat-creștin, secretarul 
Partidului Socialist, Francesco 
de Martino, a subliniat necesi
tatea evitării riscurilor pe cart? 
le-ar implica alegerile generale 
premature, in toamna acestui 
an. Pe de altă parte. Partidul 
Republican, al 3-lea partid din 
fosta coaliție guvernamentală, 
s-a angajat să se abțină de la 
un vot negativ în parlaihent.

Astfel, cu sprijinul celor două 
partide socialiste, cel de-al 30- 
lea guvern italian din perioada 
postbelică își va avea asigura
tă o majoritate suficientă în 
parlament. In Camera Depu
tation democftit-creștinii dis
pun de 265 de locuri, iar parti
dele Socialist și Socialist Uni
tar. împreună, de 91 de lo
curi. din totalul dc 630 de h 
curi. Din declarațiile făcute 
de premierul Mariano Rumor 
în legătură cu programul nou
lui guvern rezultă că acesta 
nu se va deosebi dc cel urmat 
de «fosta coaliție a 
partide, destrămată 
în urma scindării 
Socialist.

celor trei 
la 5 iulie. 
Partidului

Vietnamul de sud

Val de arestări la Saigon
SAIGON 5 (Agerpres). — 

Zvonurile care circulau în ca
pitala sud-vietnameză in legă
tură cu arestări masive în rin- 
dul unor înalte oficialități ale 
administrației saigoneze au fost 
confirmate marți de un purtă
tor de cuvint de la Ministerul 
informațiilor care a declarat 
câ 60 de persoane sînt în pre
zent reținute și anchetate, sub 
acuzația de spionaj. Printre a- 
oeștia se află Huynh Van 
Trong, asistent special pentru 
problemele politice al lui Thi-

se- 
mi-

eu, șeful statului salgonez, 
cretari de stat la diverse 
nistere. înalți funcționari 
ofițeri ai armatei.

Observatorii politici .aprecia
ză insă, dat fiind amploarea 
neobișnuită a valului de ares
tări și înaltele funcții pe care 
le dețineau persoanele impli
cate. că este vorba mai de
grabă de o încercare de a în
depărta eventuali rivali sau 
pur și simplu a unor indezira
bili.

Atacuri 
de forfeJe

lansate 
patriotice

SAIGON 5 (Agerpres). — 
Patrioții sud-vietnamezi au lan
sat luni' noaptea șapte rachete 
asupra instalațiilor militare 
inamice din Ba Ria, capitala

provinciei Phuoc Tuy. Forțele 
patriotice au declanșat cinci 
atacuri și asupra altor obiecti
ve americane și saigoneze.

Dezbaterile 
din Consiliul de Securitate

NEW YORK 5 (Agerpres). — 
In cadrul dezbaterilor din Con
siliul de Securitate, care dis
cută situația din Namibia (Afri
ca de sud-vest), vorbitorii, re
prezentanții Algerului, Nepalu
lui, Pakistanului, Indiei și Chi-

le, au cerut adoptarea unor mă
suri severe împotriva autorită
ților din R.S.A.

Dezbaterile în legătură cu a- 
ceastă problemă vor fi reluat© 
la 6 august.

■

■
■

■

■■
■

■■

■

■

WASHINGTON 5 (Agerpres). 
— Președintele Nixon s-a intil- 
nit luni seara cu liderii Con
gresului american. Potrivit de
clarației secretarului de presă 
al Casei Albe, Ronald Ziegler, 
în cursul acestei întilniri pre
ședintele a expus congresmeni
lor impresiile sale din țările 
vizitate cu 
său turneu.

prilejul recentului

Alexei Kosîghin a 
sosit la Budapesta

BUDAPESTA 5 (Agerpres). 
— Președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., Alexei 
Kosîghin, a sosit mârți la Bu
dapesta pentru a petrece un 
concediu de odihnă în Unga
ria la invitația lui Jeno Fock, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Ungare, anunță 
agenția M.T.T.

Situația din Irlanda
de nord

5 (Agerpres).BELFAST
După o ședință extraordinară 
a guvernului Irlandei de nord, 
premierul James Chichester- 
Clark a făcut cunoscut că pen
tru moment nu se preconizea
ză măsuri extreme pentru men
ținerea ordinii — cum ar fi 
aducerea unor trupe britanice 
suplimentare, decretarea unor 
restricții de circulație sau in
terzicerea manifestațiilor.

Se precizează la Belfast că 
tulburările, care s-au produs 
sîmbătă seara și în noaptea 
de duminică spre luni in două 
cartiere catolice din capitala 
nord-irlandeză, s-au soldat cu 
100 răniți 
devastate, 
arestări.

și zeci de magazine 
Poliția a operat

Explozia unei
bombe

la Donnybrooke

55

DUBLIN 5 (Agerpres). — 
In cursul nopții de luni spre 
marți, persoane necunoscute 
au plasat o bombă în incinta 
studiourilor de televiziune Don
nybrooke din Irlanda. în mo
mentul exploziei bombei. In a- 
ceste studiouri se aflau 14 per
soane care însă nu 
rănite.

Poliția irlandeză a 
un puternic baraj 
capitalei Irlandei.

au fost

organizat 
în jurul

aniversări a eliberăm
României

Noi edificii urbanistice in capitala Poloniei

o
PARIS 5 — Corespondentul 

Agerpres, Al. Gheorghiu, trans
mite : La Centrul cultural și 
educativ din Yerres a avut loc

ROMA 5 — Corespondentul 
Agerpres, N. Puicca, transmi
te . Cu prilejul celei de-a 25-a 
aniversări a eliberării Româ
niei de sub jugul fascist la ci
nematograful „Edison“, din o- 
rașul Prato, a avut loc o fes
tivitate consacrată acestei mari 
sărbători a poporului român. 
Despre semnificația zilei de 23 
August au vorbit din partea 
ambasadei Republicii Socialiste 
România la Roma, Ion Tobo
șar u. precum și Sergio Pianti, 
consilier municipal al primă
riei din Prato. Au participat 
membri ai consiliului munici
pal, profesori .și ^studenți. pre
cum și un numeros public.

o Itjttinifestațje culturală consa
crată Zilei eliberării României. 
Cu acest prilej a fost inaugu
rată o Expoziție de artă plas 
tică românească insoțită de o 
proiecție" de filme documenta
re. Atașatul cultural al Amba
sadei Republicii Socialiste Ro
mânia la Paris a vorbit des
pre dezvoltarea învățămintului 
în țara noastră. Au participat 
oficialități locale, studenți 
precum și reprezentanți ai Mi
nisterelor Afacerilor Culturale. 
Educației Naționale, tineretului 
și sporturilor.

O
TUNIS 5 (Agerpres). — In 

cadrul manifestărilor consacra
te celei de a 25-a aniversări a 
eliberării României, televiziunea 
tunisiană a prezentat timp de o 
jumătate de oră un program de 
cîntece și dansuri populare ro
mânești.

17.30 Buletin de știri;
17,35 Lumea copiilor. Paleta 

micului picior.
18,00 Tinere, cunoaște-ți pa

tria. Cu geografia in 
excursie.

18.30 „Alro ’69" — Conver
gența generațiilor.

19,00 „Te cînt Partid", (’in
teco patriotice in inter
pretarea corului Radio- 
televiziunii.

19.30 Telejurnalul de scară. 
Relatări dc la lucrările 
Congresului al X-lea al 
partidului.

20,00 -Drumul Soarelui" — 
film producție a Televi
ziunii Române.

20.30 „Cîntec drag".
20,55 „Zbor in luminile ram

pei". Ifttilnire cu cei 
care au dus faima șco
lii coregrafice românești 
peste hotare.

21,25 „Partid inima țării" — 
montaj literar-muzical- 
coregrafic.

22,20 Congresul al X-lea al 
P.C.R. Cronica lucrări
lor Congresului. Ediție 
specială.

22,50 Monografii contempora
ne. „Caii putere" — 
film realizat la Uzina 
„Electroputere" Craiova.

23,15 Telejurnalul de noapte.

Reuniunea
■WVW.WA'

WASHINGTON 5 (Agerpres). 
Consiliul Organizației Statelor 
Americane (O.S.A.) s-a reunit 
din nou luni seara pentrpi a 
discuta măsurile ce urmează să 
fie luate după retragerea tru
pelor salvadoriene din terito
riul Hondurasqlui. ,S-a hotărit 
să se încredințeze Comisiei de 
mediere a O.S.A., condusă de 
ambasadorul Guatemalei, Car
los Urrutia Aparicio, sarcina 
de a lua toate măsurile ce vor 
duce la aplanarea conflictului 
dintre cele două țări' și la re
stabilirea relațiilor diplomatice, 
rupte în urma incidentelor ar
mate declanșate la 14 iulie.

Cu același prilej, secretarul 
general al O.S.A., Galo Piaza, 
a prezentat o informare în care 
se arată că retragerea trupelor 
salvadoriene din teritoriul Hon
durasului s-a făcut sub supra
vegherea strictă a observatori
lor civili și militari ai acestei 
organizații și a decurs fără in
cidente. Localitățile evacuate 
au fost predate autorităților 
honduriene în drept. Galo Pia
za a informat, de asemenea, că 
a adresat guvernelor țărilor 
membre ale O.S.A. apelul de 
a contribui la crearea pnui 
fond de urgență pentru aju
torarea celor care au avuț de 
suferit de pe urma acestui con
flict armat.

Pe de altă parte, surse sal
vadoriene anunță că pe stadio
nul din San Salvador unde în 
luna iulie, cu prilejul meciu
lui de fotbal dintre reprezen
tativele celor două țări, s-au 
produs incidentele, ce au pre
cedat declanșarea conflictului 
armat, va fi organizat miercuri 
un mare miting la care va lua 
cuvîntul președintele Salvadoru
lui, Fidel Sanchez Hernandez.

©

Stațiile seismice din Uniunea 
Sovietică au înregistrat marți 
un PUTERNIC CUTREMUR DE 
PAMÎNT cu epicentrul în zona 
Arhipelagului indonezian. Potri
vit datelor furnizate de stația 
seismică „Moscova", in epicen
tru cutremurul a fost de gra
dul 9.

Programul Națiunilor Unite 
pentru dezvoltare — P.N.U.D. 
— a aprobat două proiecte, cu 
titlul de ASISTENȚA TEHNI
CA PENTRU ORIENTUL MIJ
LOCIU, a căror valoare totală 
se ridică la 573 800 dolari. Pri
mul proiect se referă la dez
voltarea lucrărilor agricole în 
regiunea respectivă, iar cel 
de-al doilea este destinat cen- 
triilui regional pentru educație 
și dezvoltare.

■ sa

Potrivit relatărilor agenției 
France Presse, la 1 august au 
fost înregistrați ÎN FRANȚA 
100 122 DE ȘOMERI dintre ca
re 68 314 bărbați și 31 808 fe
mei.

Tinărul John Dorr, fără să fi 
pilotat mai înainte un aparat 
de zbor, A REUȘIT SA ATE
RIZEZE CU UN AVION CE 
TRANSPORTA 12 PERSOANE 
Șl AL CĂRUI PILOT A DE
CEDAT ÎN URMA UNUI A- 
TAC DE CORD. John Dorr, în 
vîrstă de 20 de ani, a preluat 
controlul avionului imediat du
pă moartea pilotului și a exe
cutat manevra de aterizare ur- 
mînd indicațiile turnului de 
control al aeroportului Prince 
George, din provincia canadia
nă Columbia Britanic.
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Proiecte de
WASHINGTON 5 (Ager

pres). — Secția pentru cer
cetări spațiale a Academiei 
naționale de Științe a S.U.A. 
a dat publicității duminică o 
serie de propuneri pe care 
N.A.S.A. ar urma să Ie includă 
intr-unui dintre cele mai am
bițioase planuri de explorare 
a planetelor sistemului solar 
in viitorul deceniu, vizind 
chiar trimiterea primelor son
de spațiale în direcția Căii 
Lactee. Se propune un zbor 
în anul 1974 a unei sonde 
spre planeta Jupiter și depu
nerea pe suprafața acesteia 
a unor instrumente științifi
ce cu ajutorul unui modul 
care s-ar desprinde de nava 
principală. Pentru 1976 este 
propusă trimiterea unei alte 
sonde în direcția lui Jupiter, 
care să fie plasată pe o or
bită de satelit al acestuia și 
să efectueze cercetări înde
lungate asupra atmosferei și 
suprafeței planetei, precum 
și asupra celor 13 sateliți na
turali ai săi. In 1977 ar ur
ma să fie întreprins primul 
„mare turneu* 1 al planetelor 
Jupiter, Saturn și Pluton. La 
începutul deceniului al 
lea va avea loc o 
siune similară de 
a acestor 
Uranus.
principal ar fi depunerea pc 
suprafața acesteia a unei son
de cu instrumente de cerce
tare științifică.

Savanții apreciază că viața 
s-a format pe Pămint in con
dițiile unei atmosfere primi-

planete, 
al cărei

IX- 
nouă mi- 
explorare 

inclusiv 
obiectiv

explorare a planetelor din sistemul nostru solar
tive constituite în principal 
din metan și amoniac. După 
cite se pare, atmosfera pla
netelor Jupiter și Saturn sînt 
constituite în cea mai mare 
pare din aceleași substanțe. 
Se pune întrebarea dacă pe 
aceste planete există regiuni 
suficient de călduroase pen
tru a permite formarea în 
straturile joase ale atmosferei

lor a unor molecule, forme 
primare ale materiei organi
ce vii. Se crede, totodată, că 
cercetarea planetei Pluton, a- 
flată la extremitatea sistemu
lui nostru solar și care este 
foarte puțin cunoscută, ar 
putea să ofere multe surpri
ze și elemente pentru înțe
legerea unor fenomene încă 
neclarificate.

A fost deschis și al doilea 
conteiner cu sol lunar

HOUSTON 5 (Agerpres). <—

■

„Anotimpuri
PASADENA 5 (Agerpres). — 

Evoluind ]a o depărtare de 
3 219 km de polul sud al pla
netei Marte, sonda americană 
„Mariner-7*  a transmis marți 
dimineață pe Pămint o serie 
de 31 de fotografii, reprezen- 
tind detalii ale acestei regiuni. 
S-a anunțat câ aceste imagini 
vor fi prezentate de televiziu
nea din Statele Unite.

Una din aceste fotografii a- 
ratâ o dungă de culoare închi
să, cunoscută sub numele 
„Canalul Cerbere". O altă i- 
magine prezintă, de asemenea, 
o bandă neagră lată de 160 
km și lungă de 1200 km de
numită „Canalul Agathade- 
mon*.  situată la mijlocul dru
mului dintre ecuatorul și po
lul sud marțian. De asemenea, 
se disting porțiuni întinse 
foarte accidentate, marcate de 
cratere de forme curbate, ceea 
ce i-a făcut pe oamenii de ști
ință de la „Jot Propulsion La
boratory*  să presupună că fai
moasele „canale*  descoperite 
în anul 1877 de astronomul i- 
talian Giovanni Chiaparelll nu

U pe Marte
ar fi în realitate decît margi
nile imenselor cratere, săpate 
în solul marțian de căderea 
meteoriților. Specialiștii au 
declarat că acestea sînt sim
ple presupuneri, o părere de
finitivă va putea fi exprima
tă numai după un studiu a- 
profundat al clișeelor trans
mise de cele două sonde.

In unele din fotografii au 
fost observate grupuri de nori, 
a căror proveniență nu a pu

tut fi stabilită. In orice caz, 
pe baza informațiilor primite 
pină acum la Pasadena, spe
cialiștii au căzut de acord a- 
supra faptului că modificările 
de culori, care apar pe pla
neta Marte sînt determinate 
de schimbările de „anotim
puri" in diferite perioade ale 
anului.

In ceea ce privește celelalte 
date științifice, „Mariner-7", 
a stabilit că temperatura su
prafeței planetei Marte osci
lează intre plus 75 și minus 
100 de grade Fahrenheit, iar 
atmosfera nu conține hidro
gen.

HOUSTON 5 (Agerpres). — Al doilea conici aer, con
ținând eșantioanele solului lunar aduse de astronauții Neil 
Armstrong și Edwin Ardrin, a fost deschis luni 
meră specială cu azot a laboratorului centrului spațial de 
la Houston.

Geochimistul Jeffrey Warner a precizat că 
acest conteiner au forme neregulate, cu margini ascuțite, 
în timp ce eșantioanele din primul conteiner erau fără 
asperități. El a adăugat că unele probe prezintă „o minera
logie interesantă și nouă* 1. Don Morrison, un alt specialist 
al centrului de la Houston, a declarat că mai multe roci 
au încrustate din loc în loc cristale, pe care le-a calificat 
drept „minerale opace cu reflexii metalice**,  ele sînt un 
conglomerat de cristale îmbinate unul în altul, a adăugat 
el, ceea ce denotă, în general, că această cristalizare s-a 
produs într-o materie aflată la început în fuziune".

De remarcat că și primul conteiner conținea, de ase
menea, roci ce păreau să fi fost cristalizate prin răcire 
după fuziune. Acest lucru determină pe specialiști să con
sidere că fenomenul cristalizării s-ar datora căldurii mari 
degajate prin lovirea de suprafața Lunii a meteoriților. 
Este posibil, apreciază în același timp oamenii de știință, 
ca erupțiile vulcanice să fi stat la baza formării solului 
lunar, ceea ce ar însemna că Selena a avut — sau poate 
mai are încă — un nucleu în stare lichidă.

In afara rocilor, a căror greutate este de 
teinerul mai cuprinde, de asemenea, o mare 
praf de culoare gri, precum și o substanță ce 
prima vedere, cu argila, Pe de altă parte, se anunță că la 
Houston continuă experiențele efectuate asupra celor 264 
cobai inoculați cu o soluție de materie lunară. Testele bio
logice de pină acum nu au dezvăluit existența de micro
organisme ce ar fi putut contamina pe primii- selenauți.

într-o că

rocile din

7,7 kg, con- 
cantitate de 
seamănă, la

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i Petroșani, str. Republicii nr. 90. Tel. 1662, 269 (Centrala cărbunelui).
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Camera Inferioară a Parla
mentului indian A APROBAT 
PROIECTUL DE LEGE GU
VERNAMENTAL CU PRIVIRE 
LA NAȚIONALIZAREA CE
LOR 14 BĂNCI PRINCIPALE 
DIN ȚARĂ.' Proiectul de lege 
a primit majoritatea necesară 
a voturilor, în ciuda opoziției 
partidelor de dreapta „Jan 
Sangh" șî „Swatantra1*.

Secretarul de stat al S.U.A., 
William. Rogers, a avut marți, 
în cadrul scurtei vizite oficiale 
întreprinse la Hali, o întreve
dere cu omologul său indone
zian, Adam Malik.

GENEVA 5 (Agerpres). — 
In cursul nopții de luni spre 
marii s-a desfășurat o OPE
RAȚIUNE AERIANĂ UNICA 
DE AJUTORARE A VICTIME
LOR RĂZBOIULUI DIN NI
GERIA. a anunțai Comitetul 
Internațional al Crucii Boșii. 
Această operafiune ă fost ac
ceptată alil de guvernul fede
ral nigerian, cit și de autori
tățile din Biafra. La ea au 
luat parte trei avioane care 
au transportat in Biafra 32 
tone de medicamente destina
te populației civile. Avioanele 
au plecat din capitala Daho- 
mey-ului pentru a ateriza la 
aeroportul Uli din Biafra.

După cum se știe, transpor
turile aeriene de ajutorare pen
tru populația biafreză ale 
Crucii Roșii internaționale au 
fost suspendate la 4 iulie.

Un purtător de cuvint al 
Ministerului Apărării al Marii 
Britanii a anunțat că în luna 
august vor avea loc în Gibral
tar EXERCIȚII MILITARE DE 
DEBARCARE A PUȘCAȘILOR 
MARINI ENGLEZI aflați la 
bordul navei „Bulwark**.  Potri
vit aprecierilor ziarului „Daily 
Expres**  aceste manevre au 
drept scop să demonstreze gu
vernului spaniol că Anglia este 
hotărîtă să-și 
în Gibraltar.

mențină prezența

domeniul educa- 
țări asiatice s-au

Exporții în 
ției din nouă . 
întilnit la New Delhi ÎN CA
DRUL UNEI CONFERINȚE ce 
și-a propus drept scop exami
narea unor probleme puse de 
dezvoltarea învățămintului în 
regiunile Asiei. Printre parti
cipant, relatează agenția Reu
ter, se numără reprezentanți 
din Afganistan, Ceylon, India, 
Iran, Japonia. Conferința este 
organizată de către Institutul 
asiatic de dezvoltare în colabo
rare cu U.N.E.S.C.O.

„TRUPELE PORTUGHEZE 
CONTROLEAZĂ NUMAI ORA
ȘELE ȘI TABERELE FORTI
FICATE, RESTUL TERITO
RII LUI ȚĂRII APARȚINE 
FORȚELOR PATRIOTICE — 
a declarat Amilcar Cabrai, li
der al mișcării de eliberare din 
Guineea-Bissau și. secretar ge
neral al P.A.I.G. (Partidul a- 
frican al independenței din 
Guineea portugheză și Insule
le Capului Verde).

în teritoriul, eliberat, a pre
cizat Amilcar Cabrai, au luat 
ființă comitete locale și, pen
tru intiia dată in istoria noas
tră, am procedat acolo la orga
nizarea unor alegeri pentru A- 
dunarea Națională. De aseme
nea, pe lingă direcția partidului 
a fost formată o comisie pentru 
economie și planificare, care are 
sarcina să se ocupe de proble
mele dezvoltării țării.

un spital din 
anunțat că O

DE 43

Medicii de la 
Las Palmas au 
FEMEIE ÎN VlRSTĂ 
DE ANI ARE PATRU RINI
CHI. D-na Orcazy a declarat 
că este dispusă să doneze unul 
din cei patru rinichi ai săi 
pentru o transplantare.

în curind vor începe ample 
lucrări PENTRU EXTINDEREA 
AEROPORTULUI FERIHEGY 
DIN BUDAPESTA. în primul 
rînd vor fi extinse clădirile 
aeroportului, și concomitent va 
fi modernizat însuși aeroportul 
și parcul de mașini. Aceasta 
va da posibilitatea să se spo
rească numărul curselor aeriy 
și în acest scop, compania ae
riană ungară „Malev“ va des
chide o serie de noi birouri în 
străinătate.

U.R.S.S.: Barcă amlibie pe 
străzile orașului Gorki a că
rei viteză este de 25 km pe 
oră pe liscat și 60 km pe oră 
pe apă.

radio
JOI 7 AUGUST

PROGRAMUL I :

5,05—6,00 Program muzical 
de- dimineață; 6,05—9,30 Mu
zică și actualități: 9,30 Odă 
limbii române; 10,05 înflo
rești pămint al bucuriei — 
cîntece; 10,15 Carte despre 
anii noștri; 10,35 10 minute 
cu Ilinca Cerbacev; 10,45 
Din țările socialiste; 11,05 
Cintăreți români pe scenele 
lumii: 11,35 Muzică populară; 
12,00 Melodii de H. Mălinea- 
nu; 12,10 Ateneu; 12*30  Me
lodia populară și interpretul 
preferat; 13,00 Lucrările Con
gresului partidului; 13,30 Mic 
magazin muzical; 14,10 Emi
siune literară, pentru școlari: 
14,30 Album folcloric: 15,20 
Radio publicitate; 15,30 Pa
gini simfonice românești; 
16,00 Radiojurnal: 16,30 Cîn
tece; 16,40 Melodii, melodii; 
17,05 Muzică din operete; 
17,25 Soliști și formații artis
tice de amatori; 18,03 Muzică 
ușoară; 18,30 O melodic pe 
adresa dumneavoastră; 19,00 
Lucrările Congresului parti
dului; 19,30 Concert de estra
dă; 20,05 Tapeta de seară;
20.10 Vedete ale muzicii u- 
șoare: Doina Badea; 20,30 
Eminesciana; 20,35 Pentru 
magnetofonul dv.: 21,00 Aca
să la... Virgil Teodorescu; 
21,15 Revista șlagărelor; 21,30 
Sport: 21,40 Revista șlagăre
lor: 22,00 Lucrările Congre
sului partidului; 22.30 Melo
dii populare; 22,40 Atențiune, 
părinți; 23,05 Moment poetic;
23.10 Melodii pentru ore tir- 
zii; 0,03—5.00 Estrada noc
turnă.

PROGRAMUL II :

6,10 Varietăți matinale: 
7,00 Radiojurnal. Sumarul 
presei; 7,30 Muzică ușoară: 
7,45 Pe Mureș și pe Tir nave;
8.10 Tot înainte; 8,25 Lucrări 
de Diamandi Gheciu; 9,00 
Din muzica popoarelor; 9.15 
Țării, inima și versul; 10,00 
Muzică ușoară; 11,15 Muzică; 
populară; 11,30 Viaduct în 
timp; 11,45 Cîntece patrioti
ce; 12,03 Avanpremieră co
tidiană; 12,15 Melodiile pre
ferate; 12,45 Concert simfo
nic: 13,30 Muzică populară: 
14,03 Muzică ușoară: 15,00 
Moment științific; 15,05 Pa
gini muzicale de mare popu
laritate; 15,40 Muzică de pro
menadă; 16,00 Radiojurnal: 
17,40 Radio publicitate; 18,00 
Varietăți muzicale; 18,50 Cin- 
tă Marcel Budală; 19,00 Noi 
cîntece scrise în cinstea eli
berării: 19,20 Arii și dansuri 
din opere; 19,50 Noapte bu
nă, copii: 20,10 Muzică ușoa
ră; 20,45 Fonoteca de aur; 
21,05 Cintă Ion Bogza și Ni- 
colae Băluță: 21,20 Opera ro
mânească azi: 22,00 Muzică 
ușoară; 22,20 Teatru serial. 
„Șoseaua nordului" de Eugen 
Barbu.

BULETINE DE ȘTIRI : 
Programul I : 5,00: 6,00;
10,00; 11,00; 17,00: 18,00;
20,00; 24,00; 2,00; 4,00. Pro
gramul II : 6,05; 12,00; 14,00; 
21,00; 23.00; 0,55.

Filme
JOI 7 AUGUST

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Străin in casă; Repu
blica : Adio Gringo; PETRI- 
LA: Aventurile lui Tom 
Sawyer; LONEA — Minerul: 
Pașa; 7 Noiembrie: Tată de 
familie; ANINOASA : Veșni
cul întîrziat; VULCAN : Rău
tăciosul adolescent; LUPENI 
— Cultural : In umbra col
tului; PAROȘENI : Minunile 
doamnei Venus; URIC ANI : 
Post sezon.

Tiparul — întreprinderea poligrafică Hunedoara. Subunitatea Petroșani 40 309


