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reper luminos in mersul nostru spre viitor

Aici, în Valea Jiului, în
noirile pe verticală încep la 
sule de metri sub pămînt. 
Și siirșesc la înălțimi unde 
fagul se îngemănează cu bra
dul. Șantierul aliat la cea mai 
înaltă altitudine este cel de 
la Valea de Pești. Giganticul 
baraj ce se construiește aici 
va transforma zglobia și cris
talina apă de munte într-o 
mare a Văii Jiului. Da, chiar 
așa va ti! In mai puțin de 
doi ani vom avea marca noas
tră. O mare... montană I Fău
ritorii ei sînt oameni, oa
meni minunați care sedimen
tează în munca-lc avîntată 
mari pasiuni.

In aceste zile -pe șantier se 
petrec adevărate fapte de ab
negație. Animatorii întrecerii 
sînt comuniștii. Despre acești 
oameni, despre activitatea lor, 
nc-am propus să scriem. Nu
mărul lor e însă mare. Iar 
Intr-un microreportaj... -Am 
solicitat secretarului organiza
ției de partid să ne prezinte 
pe cițiva dintre fruntași. In
terlocutorul a rămas pentru 
o clipă descumpănit :

— Greu dc ales...
— Totuși 1
— Notați pe Valeriu 

tă. E maistru șef de 
conducta de aducțiune
de Pești — Iscroni. Conduce 
o lucrare de mari proporții. 
O lucrare de care depinde a- 
limenlarea cu apă a majori
tății localităților Văii Jiului...

Discuția, mai precis monolo
gul secretarului de partid 
este întrerupt de o veste: 
Vine Jiul marc și amenință 
sâ io in viitoarea torentului 
cilcva utilaje!

...Valeriu Boantă e greu de 
găsit. Faptul e explicabil. Lu
crările pe care le conduce se 
întind pe mai mulți kilometri. 
Iar lungimea șantierului creș
te mereu. Un lucru e sigur. 
Dacă vrei să-l găsești trebuie 
să afli unde e cel mai greu 
punct de lucru de pe traseu. 
Acolo se află și Valeriu Boan
tă. Puncte grele sînt multe pe 
șantier. Trecerea conductei,

Boan- 
lot la 
Valea

D. CRIȘAN
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Rapoartele susținute la cel de-al X-lea Congres al parti
dului și hotărîrile luate în final, de cea mai riguroasă ținută 
științifică, bazate pe o profundă analiză a realităților con
temporane, exprimă cu o mare bogăție de idei înnoitoare 
aspirațiile fundamentale ale poporului nostru pe calea de
plinei desăvîrșiri a construcției socialiste. In ele se oglin
desc cu elocvență strădaniile și pasiunea cu care oamenii 
muncii din țara noastră caută să dea viață mărețului pro
gram de ridicare a României pe treptele înalte ale progre
sului și civilizației. La înfăptuirile de pînă acum ale po
porului nostru, o contribuție de seamă au adus-o colectivele 
harnicilor mineri ai Văii Jiului care nu precupețesc nimic 
spre a extrage din fronturile adîncului comorile de cărbune 
atit dc necesare economiei noastre în plină dezvoltare. Și 
tot lor le revine sarcina de sporită răspundere ca în planul 
cincinal viitor să mărească volumul producției de cărbune 
cu 35 la sută.

In contextul acestor imperative majore, muncitorii și 
cadrele tehnice de la mina Petrila au de îndeplinit o datorie 
dc însemnătate deosebită: să asigure, începînd din 1974, 
producția de 1200 000 tone pe an — capacitatea proiectată 
— oeea ce va reprezenta o creștere de peste 20 la sută față 
de actualul cincinal.

In conjunctura coboririi în adîncime a exploatării, a 
creșterii presiunilor și a existenței unei tectonici din ce în 
ce mai dificile, sporul de producție va trebui să se realizeze 
tot mai mult pe seama ridicării nivelului productivității

♦ Continuare In pag. a 3-a + Conlinuare In pag. a 3-a

Importanța traducerii in viață a hotărîrilor adoptate la 
Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român, privind 
dezvoltarea economiei naționale în general și a industriei 
miniere în particular, pune în fața colectivelor de cercetă
tori din cadrul Stației de cercetări pentru securitate minie
ră din Petroșani sarcini majore pe linia asigurării desfă
șurării procesului de producție din minele noastre, in cele 
mai bune condiții de securitate a muncii.

Dinamica creșterii producției de cărbune și minereuri 
în viitorul cincinal și în perspectivă, pină în anul 1980, va 
ridica, desigur, o multitudine de probleme de o complexi
tate sporită în domeniul protecției și securității muncii, ceea 
ce impune rezolvarea eficientă și operativă a acestora. In 
acest sens preocupările noastre se vor axa în continuare pe :

♦ cercetarea condițiilor de acumulare a gazelor și pul
berilor inflamabile, pe măsura creșterii adincimii de exploa
tare, și găsirea celor mai adecvate mijloace pentru evita
rea lor;

+ studierea îmbunătățirii construcției și a gradului de 
siguranță a echipamentelor electrice;

< lărgirea sortimentelor de explozivi mineri de sigu
ranță, care să asigure efectuarea lucrărilor de pușcare în 
deplină securitate;

4» cercetarea căilor de îmbunătățire a aerajului minier;
> studierea celor mai eficace mijloace și metode de 

prevenire și lichidare a avariilor miniere;

Duminică, un grup de tu
riști de la Asociația sportivă 
„Minerul" Lupeni au așezat, 
pe o stincă de la Steiul Bu- 
curei din masivul Retezat, 
o placă comemorativă în a- 
mintirea luptelor greviste ale 
minerilor din august 1929. Pe 
placă sînt gravate datele i 
1929 — 6 AUGUST 1969, ste
ma A.S. Minerul Lupeni, 
precum și inscripția „închi
năm această placă memoriei 
minerilor căzuți în luptele 
greviste din august 1929 — 
Lupeni".—

Același grup a așezat din 
partea A.S. „Utilajul" Petro
șani o placă în cinstea săr
bătoririi sfertului de veac de 
la eliberarea patriei pe vîr- 
ful Iorgovanul. Placa cuprin
de datele i 1944 — 23 
GUST — 1969, stema 
Utilajul și inscripția • 
prilejul celei de-a 25-a
versări a eliberării României 
de sub jugul fascist".

Ambele plăci au fost con
fecționate din metal nichelat 
la U.U.M. Petroșani.

AU- 
A.S. 
„Cu 
ani-

Un
monument

Modernul puț de extracție 
de la mina Lonea, expresie 

a înnoirilor în mineritul 
Văii Jiului.

Foto: N, GHENA

simbolic

alea Jiului a cărei is
torie a cunoscut o zbu
ciumată evoluție, a fost, 

pînă la o vreme (o vreme des
tul de lungă), o vastă arenă de 
lupte și tragedii sociale pentru 
ca apoi să devină cîmp fertil 
al unei regenerări spectaculoa
se. Prima parte a acestei isto
rii — trecutul despre care păs
trăm o imagine atit de sum
bră — noi, generația aceasta, 
n-am perceput-o și n-o cu
noaștem decît documentar, din 
istorisiri și mărturii, din 
moșteniri care se pierd, pe care 
vrem să le pierdem ingropîn- 
du-lc sub vegetația bogată și 
multicoloră a noilor apariții 
economice și sociale. Nu vom 
păstra decît imaginea acestui 
trecut, datele lui documentare 
și poate că nici asta nu ne-ar 
folosi dacă noi, cei de acum 
ca și generațiile ce ne urmează, 
n-am avea nevoie de un punct 
istoric de referință, do un e- 
șantion — o cotă față de care 
să confruntăm prezentul pen
tru a-1 înțelege, pentru a-i 
contempla măreția. Trecutul 
acesta sumbru, în care mizeria 
socială atinsese limitele dezu
manizării. este pentru noi co
ta zero. De la cota zero înce
pînd — și situarea ei în timp 
poartă 
precisă: 23 August 1944 — 
dificiul noii organizări politi
ce, sociale și economice, al con
strucției socialiste, al dezvol
tării, al valorificării umane, s-â 
ridicat vertiginos. Sîntem acum 
la cota 25, dacă etajele acestui 
edificiu le-am număra in ani. 
înălțimea este amețitoare, ame
țitoare dacă privirile noastre 
reușesc să străpungă ceața vre
mii, pînă acolo jos la cota ze
ro. Acolo și nu mai sus trebuie

o dată calendaristică
e-

să privim ca să ne dăm scama 
ce mari înălțimi am cucerit. 
Nu se cere nici un efort spe
cial. Ne ajută propria noastră 
memorie, pentru că distanța 
ntr e amețitoare in timp ci în 
înfăptuiri. Așadar, trebuie vio
lentată memoria, trebuie silită, 
să-și stabilească — precum <a 
aparatul fotografic — clarita-
lEaiBiasiisaRBsa

Peisaj
tea pe o distanță cit mai de
părtată în timp și imaginea 
astfel obținută... Ei da, .clișeul 
astfel obținut, și comparat cu 
o imagine de ultimă clipă, va 
avea un efect tulburător.

Autorul acestor rînduri are 
față de localnici avantajul de 
a fi lipsit in ultimii 17 ani din 
Valea Jiului. Astfel că între 
imaginile pe care le păstrăm 
in memorie și imaginile ce 
mi-au fost oferite acum nimic 
nu s-a interpus, nimic n-a in
tervenit ca să-mi deruteze com
parația. Și vă asigur, sînt nău-

rima și cea mai directă 
dintre percepțiile acce
sibile unui călător este 

aceea mijlocită de imaginile 
vizuale contemplative, de peisaj, 
în urmă cu 17 ani, în 1952 ve-

nisem pentru prima dată in 
Valea Jiului ca să lucrez la un 
mic ziar de tineret. Se numea 
„Tinărul minier". Cele cilcva 
luni in care am colaborat la 
apariția acelei entuziaste gaze
te m-au ajutat să absorb cu 
repeziciune și aviditate și să 
înmagazinez în memorie mai 
intii peisajul de atunci al Văii 
Jiului, apoi viața ei trepidan
tă, nemaipomenita ei consisten
ță umană.

Așadar, am fost mai intii 
obsedat de peisaj. Nu peisajul 
alpestru, nu decorul natural mă 
interesau. Erau total lipsite de 
importanță atunci. Mă impre
siona peisajul urbanistic, co
loritul lui monocrom, uneori 
apăsător. Mă impresionau ve
chile colonii ale minerilor io 
la Petrila, de la Lupeni, de a 
Vulcan, de la Lonea, de la A- 
ninoasa, caro în 1952 încă re
prezentau peisajul urban is* a 

z specific Văii Jiului. înăuni il 
lor pulsa acum o altă via ă, 
e adevărat, oamenii ce o 
populau începuseră mai de 
mult să inhaleze ozonul noilor 
realități și aspirații sociale, dar 
înfățișarea acestor case, aglo
merația și monotonia lor, de
zinteresul și zgîrcenia cu care 
fuseseră concepute, înșiruirea 
lor fără noimă și mai ales cu
loarea și starea lor de ruină 
pe care nu reușeau s-o înve
selească nici eforturile gospo
dinelor, nici pasiunea lor pen
tru flori de grădină mă de
concertau, mai exact, mă fă
ceau să gindesc asupra marti
riului ce l-au avut de îndurat 
oamenii acestei Văi, condamnați

Mihail CARANFIL
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> O valoroasă performanță de 251 
mai puțin de-o lună, stabilită de brigada 
rului Gheorghe Purdă de

metri avansare, în 
de înaintări a mine- 

la mina Vulcan.

A

In pag, a ll-a I

Cu o lună în urmă, la con
ducerea minei Vulcan a fost 
convocat șeful celei mai expe
rimentate brigăzi de pregătiri, 
comunistul Gheorghe Purdă. 
Șefului de brigadă, colectivu
lui de mineri pe care îl con
duce i s-a încredințat atunci o 
sarcină de mare răspundere! 
accelerarea ritmului lucrărilor 
de pregătire a straiului 13 din 
blocul zero, unde era plasată la 
lucru brigada, în vederea 
scurtării duratei de pregătire și 
punerii zăcămîntului în ex
ploatare mai devreme. Răspun
sul i. x-i
săi 
un 
de

brigadierului, al ortacilor 
la această solicitare a fost 
DA hotărît. Un DĂ urinat 
fapte. De fapte nu tocmai

să nu antici-obișnuite. Dar 
păm...

...15 august. O 
la mina Vulcan, 
mitetului sindicatului este un 
du-te-vino necontenit. Se pregă- • 
tesc buchete de flori; în atmos-

< feră plutește ceva festiv, săr
bătoresc. E adevărat, poimîine 
e Ziua minerului, iar peste o 
săptămână marea sărbătoare a 
Eliberării patriei. Pregătirile ce 
se fac acum marchează însă o 
sărbătoare proprie. A colecti
vului. O sărbătoare a hărniciei 
și dăruirii minerești. Sărbăto
riții ? Minerii din brigada lui 
Gheorgho Purdă. Vestea succe
sului răsunător pentru care se 
pregăteau felicitări, gesturi de

zi „fierbinte" 
Da sediul co-

prețuire și simpatic, se răspîn- 
dise cu iuțeală în întreaga ex
ploatare : in dimineața zilei de 
15 august, topograful de la zo
na I-a a minei întinsese ruleta 
la locul de muncă al brigăzii 
lui Purdă și măsurase 251 me
tri de galerie, săpați în numai 
27 de zile. O veritabilă perfor
manță stabilită la lucrările de 
înaintare I In aceste 27 zile, 
cum a fost de pildă în 6 și 7 
august, cind în Capitala țării 
își desfășura lucrările Congre
sul al X-lea al P.C.R., brigada 
a cinstit acest eveniment cu . 
20—2a metri de galerie avansați 
în 24 de ore. Brigada a mai 
realizat în anul trecut — de 
cind lucrează la stratul 13 — 
și în anul acesta viteze de a- 
vansare lunare cuprinse între 
120—169 metri, dar ceea ce a 
izbutit acum să realizeze între
ce în înălțime orice pisc cucerit

prin vrednicie de Purdă și or
tacii săi. Cîteva cifre în spri
jinul acestei afirmații; lucrînd 
cu o viteză medie zilnică de a- 
vansare' de 9,3 metri, brigada 
a excavat în galeria ce o sa
pă 1 915 m cărbune, cu o pro
ductivitate a muncii ce aproape 
egalează pe cea care se obține 
în abataje: 3,320 mc/post.

Efectul acestui înalt ritm de 
execuție a galeriilor, pe care 
le sapă brigada, este deosebit 
de prețios pentru .dezvoltarea 
capacității minei, are acoperire 
în aur am putea spune. Reali- 
zînd cei 251 metri înaintare 
în perioada 15 iulie — 15 au
gust, brigada a scurtat consi
derabil -durata de pregătire, a- 
sigurînd punerea în exploatare 
a stratului 13 din blocul zero 

Iosif BALAN
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ILupeniului

In loc de

ITINERAR
Omul a simțit dintoldeauna nevoia, izvorită.din porunca neau

zită a strămoșilor, a pruncilor nenăscuți încă, ori din porunca fi
rească a propriul său Eu, de a avea, ele a crea simboluri, monu
mente de credință, de rememorare, de îndemn. Uneori le-a împru
mutat sensul de la natură. Și le-a numit soare, stejar, munte, ful
ger, ocean, floare... Fiecare însemna un anume simbol al vreunui 
sentiment, al strălucirii, al puterii ori al măreției.

Niciodată însă adevăratul univers al omului, în imensitatea di
mensiunilor sale cronologice șl spațiale, nu s-a putut defini, înțe
lege și judeca mai bine decît prin propriile sale monumente, prin 
propriile sale creații.

Monumentele noastre, simbolurile acestui pămînt, sînt monu
mente ale poporului nostru, trăite dc el; făurite prin el, sînt monu
mentele luptei și zbuciumului, ale dragostei șl credinței, ale tăriei 
șl neîngenuncherii lui. De la pietrele arzînde ale dacicei Grădiști 
pînă la coloana infinită a aspirațiilor umane ă lui Brâncuși, pînă la 
marea poartă de beton a Porților de Fler, toate sînt monumentele 
Omului acestui pămînt fierbinte și străbun — ROMÂNIA.

...Întorc în urmă iile din cartea ta imensă, glorioasă, de aur, 
Românie. Fapte și nume de eroi, fapte și nume simbolice se perin
dă în minte și-n inimă dindu-mi îndemn și putere. Mă opresc la o 
filă a cărții tale. O filă pe care cu sîngele minerilor acestor plaiuri 
jiene, jertfit pentru mai bine, peritru dreptate, stă scris un nume 
de luptă, un nume eroic, un nume-simbol: LUPENI '29.

Ca monument glorios și revoluționar al jertfei, al credinței și 
ai dirzeniei au păstrat acest nume în mintea și sufletul lor cei de 
dinaintea noastră, 11 păstrăm și noi, cei de azi, și-l vor păstra și- 
cel care vin după noi. L-am purtat și-l purtăm în adîncul ființei 
noastre, ca pe-o seînteie a bărbăției, ca pe-un îndemn.

...Și iată că aceste sentimente calde, pornite din străfundul con
științei noastre, ca o revărsare de cinstire și recunoștință spre cel 
care s-au sacrificat alunei, sini întrunite — imortalizate pentru veș
nicie — in ansamblul monumental rememorativ de la Lupeni sem
nal de arhitecta Violeta Morariu și sculptorul Ion Irimescu.

Prima impresie care-țl zvîcnește în minte privind de departe, 
din strada principală a orașului, monumentul — și care ți se con
solidează pe măsură ce te apropii, ureînd treptele largi din tra
vertin ale scării ce țintește spre corpul statuar de bronz — este 
aceea a unei viitori împietrite de iorme și dimensiuni.

Totul îți dă senzația unei mișcări in spațiu după legea unei 
spirale: aleea arcuită presărată cu piatră măruntă, ce hotărnicește 
spre taluzul înierbit, întreg ansamblul; geana neagră de pămînt,

acoperit de covorul alburiu — pal al multitudinii de flori; platfor
ma eliptică clin solzi argintii de marmură, brăzdată de Ușii de ase
meni, argintii, din calupuri înlănțuite de marmură, aidoma unor 
raze; lespedea de piatră paralelipipedică, contrastantă cu rotundul 
elipsoidal al platformer de marmură dar integrîndu-se echilibrat în 
centrul întregului complex monumental, lespede ce se înalță cu 
cîțiva zeci de centimetri deasupra oglinzii platformei; piedestalul 
clin piatră de Banpotoc care, în plan, se retrage înspre înăuntrul 
lespezii zvîcnind în același timp cu peste o sulă de centimetri spre 
în sus; corpul statuar — alcătuit dinlr-un miner sprijinit intr-un 
tîrnăcop de stinca ele bronz pe care stă, alături de o femeie, de a- 
semenea, în picioare, și un miner căzut în fața lor — continuă pe 
înălțimea sa de bronz, de peste cinci metri, această năvalnică miș
care, spre mai sus, imprimind întregului monument, prin forța sa 
de exprimare și grandoare, o notă de durere, de dirzenie, de luptă, 
de vigoare și-n același timp de rememorare.

Totul dă senzația unui dinamism spațial — completat înviorător 
cu geometrii armonioase ale unui stil baroc primar — dinamism ce 
contrastează prin formele rotunde de traiectorii elipsoide, spiraleliere 
ce îmbrățișează unduios, de departe, formele ferme, frinte și colțu
roase ale corpului central, compus din lespede, piedestal și statuie.

Totul Iți dă senzația unor tonuri vibrante de orgă, dinlr-un 
final „con brio" al unei simfonii ce angajează, transfigurate instan
taneu, pentru veșnicie, intr-un simbol pietrificat, Intr-un monument.

Ca o flacără vie pare că se înalță în centrul Întregului an
samblu monumental, luptătorii statuari, simbolici. Iar razele de lu
mină revoluționară, eroică și dirză ale acestei flăcări — purtată cu 
demnitate, curaj și bărbăție In 1929 de minerii Lupeniului — se 
răspîndesc spre noi șl în noi, exemplificatoare și pline de îndemn. 
Ca un evantai argintiu ele, sînt, simbolic schițate, pe oglinda de 
marmură a platformei elipsoidale prin Ușii de marmură. Pare că 
pe aceste raze de marmură arzîndă, din toate inimile țării se în
dreaptă in zilele acestei jubiliare evocări gîndurile de slavă și de 
cinstire adîncă a minerilor luptători ai Văii Jiului din trămînla- 
tul an 1929.

...LUPENI '29. — In fața acestui monument ne simțim datori să 
păstrăm în sinea noastră un moment de profundă rememorare’ pen
tru lupta eroică, purtată sub steagul glorios al partidului, cu dir
zenie și curaj de minerii acestor plaiuri jiene ce s-au jertfit pentru 
mai bine, pentru dreptate, pentru zilele fericite dc azi.

Ion MARGINEANU

de săpfămînă
Miine c sărbătoare. In în

treaga Vale a Jiului. E săr
bătoare și la Ghclar, Teliuc, 
~ . Anina,Deva, Brad, Țcbea,
Motru, Rovinari. în întreaga 
țară. Expresie a înaltei pre
țuiri de care se bucură din 
partea partidului și guver
nului, sărbătoarea minerilor 
c festivă. E o sărbătoare i 
izbînzilor pe drumul trasat 
de partid, la finele căruia 
stă scris cu litere dc aur 
cuvîntul COMUNISM. E și o 
sărbătoare omagială — în 
memoria acelora ce acum 40 
dc ani și-au jertfit viața, în- 
fruntînd gloanțele și baione
tele.

Pentru mineri, pentru eroii 
clasei muncitoare s-a înălțat 
monumentul de la Lupeni, 
ce va fi dezvelit miine. Emo
ționantul moment al dezve
lirii monumentului, la care 
vor fi prezenți peste 25 000 
de oameni ai muncii din 
Valea Jiului, va fi urmat de 
un frumos program artistic, 
pe care formațiile de artiști 
amatori l-au pregătit cu pa
siune și migală. A doua zi, 
de dimineață și pină se va 
lăsa inserarea, noua bază de

* Continuare in pag. a 3-a
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—ă u trecut 40 de cm de cind, la Lupeni, peste 5 000 de mineri s-au ridicat in-
yg£jX tr-un singur glas împotriva exploatării nemiloase, a sărăciei și intunericu-
jfr-lui. Atunci, in dimineața de 6 august, minerii au înscris in istoria luptelor 

proletare o pagină de glorie, un moment devenit istoric prin adincile lui
semndrcatii.

Greva singe. Patronii credeau că cu ajutorul gloan- 
minerilor pentru o viată mai bună. Dar s-au 
de Vitoș Govrilă, Grow loan, Pataki Fran- 
mai departe in lupta lor împotriva nemiloa-

afundă in 
ou rnvins împotrivirea rocii, ei nutresc o 

viață

minerilor o fost innăbușită in 
țetor pot stinge pentru totdeauna năzuința 
înșeloi. Flacăra luptei revoluționare aprinsă 
cric, Ghvalek Petru i-au condus pe mineri
sei exploatări, pină cind, alături de toți oc menii muncii din intreogc tară, și-au văzut 
idealul împlinit. Truditorii din adincuri au ciș tiqat, sub soarele libertății ce luminează des
tinele unui popor stăpin pe soarta sa, dreptul la o viață demnă, frumoasă și înfloritoare.

Rațiunea de a fi a minerilor este cău tarea luminii. Găsim in acest simbol însăși 
valoarea inestimabilă a muncii minerilor : pentru a scoate cărbunele la suprafață ei 
coboară tot mai mult în adincuri ; pentru a dezăgâzui izvoarele luminii se 
întuneric. Ieșind la ziuă, după ce ore întregi
dorință firească : să beneficieze cu demnitate de lumina soarelui, de dreptul la o 
fără griji. Acest drept le-a fost refuzat multe decenii. Pentru ciștigarea lui s-au ridicat la 
luptă înfruntînd teroarea.

Astăzi, aceeași flacără luminează dru mul noii generații de mineți, faptele de mun
că și de dăruire ale urmașilor celor căruți acum patru decenii, eroismul muncii pașnice, 
socialiste ale făuritorilor noii vieți.

Această flacără, întețită de suflul put ernic înnoitor al istoricelor hotărîri ale celui 
de-al X-lea Congres al comuniștilor români fortifică, dinamizează energiile și aspirațiile 
combatanților de pe frontul cărbunelui, lumi nîndu-le calea in impetuosul marș spre îm
plinire al întregii noastre națiuni.

0 
dăruire 
totală, 

sufletească
CONSTANTIN NICHITA, 

un tinâr miner de prin pâr
lite Pașcanilor, în prezent 
șef de schimb in brigada lui 
Petre Constantin, ne-a vorbit 
îndelung despre o calitate a 
membrilor brigăzii, fără de 
care aceștia nu ar fi obținut 
rezultatele cu care astăzi sc 
mîndresc : prețuirea timpului.

— De cind lucrați în Valea 
Jiului ?

— Din 1955. Am venit la 
Lupeni înainte de armată. 
Cind m-am incorporat eram 
deja miner. Dintre minerii 
cirstnici, am lucrat cu Boaru 
Vasile, Fraj loan. Dintre cei 
tineri cu Florii Ioan, in pre
zent prim maistru miner. De 
la cei în vîrstâ am învățat, 
o dată cu meseria, și bărbă
ția, trăsătură indispensabilă 
a minerilor.

— Ce știți despre greva din 
august ’29 ?

— Am auzit de grevă îna
inte de a veni in Valea Jiu
lui. Venind in Valea Jiului, 
am pătruns mai bine semni
ficația luptelor greviste, sco
pul spre care au țintit, și a- 
nume, ca generația de astăzi 
să poată trăi o viață demnă.

— Ce sentimente nutriți, a- 
cum. Ia 40 de ani de Ia 
grevă ?

— Mă gîndesc la uriașele 
transformări ce au avut loc 
în țara noastră în ultimul 
sfert de veac. îmi dau seama 
că acestea se datoresc în 
mare parte și acelora care 
au luptat atunci pină la sa
crificiu. Minerii de astăzi sint 
la fel de pasionați și plini 
de dăruire pe fronturile de 
cărbune. Numai că între 
timp s-a schimbat ceva...

— Ce?
— Nu- știu dacă e bine 

spus sacrificiu, cred că cea 
mai bună expresie e dărui
rea. O dăruire totală, sufle
tească, a întregului colectiv 
miner, pentru cauza comună : 
binele general. înaintașii noș
tri au făcut sacrificii supre
me. Acestea au fost prețul 
demnității, libertății noastre 
de astăzi.

— Cum vedeți datoria mi
nerilor de a continua opera 
începută de înaintași ?

— Avem toți nobila datorie 
de a ne strădui necontenit, 
de a depune toată puterea 
și capacitatea noastră de 
muncă în slujba bunăstării 
poporului, a înfloririi patriei 
noastre.

Conștiința
9 9

demni
tății 

minier ești
9

Ne vorbește maistrul mi
ner NICOLAE KÂUȚ:

— Pe mine m-au crescut 
minerii Letean, Iacob, Fehcr, 
Farkaș, azi toți pensionari. 
Mă gîndesc cu stimă la ei. 
Nu m-au făcut doar miner 
ci și om 1 Să vă spun cum. 
Am nimerit la Lupeni in 
anii cei mai grei, după răz
boi. Sincer să fiu, nu prea 
mă împrietenisem cu mina. 
Aveam 19 ani și mă gindi- 
sem ca peste un timp s-o 
iau din loc. Dar am rămas 
pentru că mai înainte de a 
îndrăgi mina, am îndrăgit 
oamenii ei. Nu-1 voi uita ni
ciodată pe Pavel-baci. Cu el 
m-am împrietenit mai mult, 
dacă pot să spun așa. De 
fapt, de ce să nu spun ? Mi-a 
fost chiar mai mult decît prie
ten : un tată. „Eu am trăit și 
voi muri cu o convingere, bă
iete — mi-a zis într-o zi bătrî- 
nul, cind a aflat că nu mă îm
pac cu mina. Aici, în fața căr
bunelui, se verifică ca nici
unde in altă parte vredni
cia omului. Or eu zic, că ești' 
vrednic. Deci mina n-o să 
te refuze**. Acum, după 24 
de ani lucrați în mină, cu
vintele bătrînului îmi sint 
ca un îndemn. Am condus 
ani de-a rîndul o brigadă de 
tineret. Acum sînt maistru. 
M-am căsătorit cu o fiică de 
miner. Am trei copii mari. 
In toți acești ani n-am făcut 
o nemotivată. Nici cu foi de 
boală n-am umblat. Dimpo
trivă. deși nu-mi stă in fire 
să mă laud, am fost deco
rat cu Medalia Muncii și Or
dinul Muncii iar 7 ani 
consecutiv am fost distins cu 
insigna de „fruntaș în pro
ducție**.

— V-ați gîndit, în toți a- 
cești ani, la îndemnul lui 
Pavel-baci ?

— Da, îndemnul lui m-a 
însoțit oriunde. Dar nu nu
mai cuvîntul acestui bătrin 
comunist și fost grevist în 
1929, ci mai ales exemplul 
vieții lui, integritatea sa mo
rală, cinstea și conștiința 
datoriei ce l-au caracterizat, 
atât pe el cît și pe ceilalți 
veterani.

— Acum creșteți și dv. 
alți tineri...

— Am și eu 7 flăcăi în 
primire. Sînt băieți buni și, 
fără îndoială, vor deveni mi
neri destoinici.

— Pe ce vă bazați această 
certitudine.

— în orice caz, nu numai 
pe cunoștințele ce le trans
mit acestor tineri cu privire 
la meseria de miner ci și 
pe conștiința demnității mi- 
nierești, pe care mă stră
duiesc să le-o transmit așa 
cum mi-a fost transmisă și 
mie...

Să
nu 

dezmint im
9

renume/e
Toți cei pe care i-ain între

bat unde locuiește CONS
TANTIN SIROP, un alt mi
ner al Lupeniului, ne-au dat 
aceleași amănunte : „cea mai 
frumoasă casă din Calea 
Brăii ; are o antenă de tele
vizor înaltă, cit o stație de 
releu**.

intr-adevăr. Pe o stradă 
plină de pitoresc, intre alte 
locuințe particulare, cea mai 
frumoasă se distinge de în
dată. prin originalitatea cons
trucției și optimismul culori
lor. Constantin Sirop, tînărul 
care a descins în Lupeni 
prin anul 1947 ca brigadier, 
astăzi unul din șefii de bri
gadă apreciați ai minei, ne-a 
primit cu multă amabilitate, 
bucuros de oaspeți.

— Aveam, în 1947; două
zeci de ani cind am venit în 
Lupeni.

— în ce împrejurări ?
— Activam într-o organi

zație U.T.C. din Brăila. De 
altfel organizația ne-a mobi
lizat. Am format încă de 
acolo brigăzile. Pină cînd ne
am acomodat cu mina am 
fost dați pe lingă minerii cu 
experiență, apoi ne-am cons
tituit singuri brigada noastră 
de tineret.

— Unde ați locuit piuă 
cind v-ați ridicat casa ?

— în bloc. Casa mi-am fă
cut-o mai tirziu, prin ’56. 
Am lucrat mult la ea. Intr- 
un timp mă gîndcam să plec 
prin alte părți, dar am re
nunțat repede. Am meserie 
bună, casă frumoasă și în 
casă tot ce-mi trebuie.

— Cum se lucrează astări 
față de 1947 ?

— Păi, în ultimii ani mai 
ales, de cînd s-a introdus 
mecanizarea, se cere mai 
puțin, efort și mai multă ca
lificare.

— A fost greu atunci, la 
început ?

— Pină cînd m-am de
prins. După ce am învățat 
meseria a mers mai ușor.

— Ce amintiri plăcute a- 
veți pină acum ?

— Din viață sau din mun
că ?

— Nu e totuna ?
— Da și nu ! Din muncă, 

momentul cînd am primit 
Ordinul Muncii clasa a IlI-a. 
Și din viață, cind mi s-au 
născut gemenii, băiatul și 
fetița.

— Ce gînduri aveți pentru 
viitor ?

— Aici, vreau să mai ridic 
o Cameră, două, să-mi lăr
gesc casa. Iar la mină, să nu 
desmint aprecierea de care 
m-am bucurat cind am fost 
decorat...

Am ajuns 
pe o 

treaptă 
superioară
— Faceți parte dintr-o fa

milie de mineri. Ce amintire 
păstrați din copilărie, din 
v iața oamenilor, a orașului ? 
Am pus această întrebare 
tînărului MIRCEA SUBA, 
născut, crescut în Lupeni, în 
prezent coordonator tehnic la 
sectorul de transport al mi
nei.

— O amintire puternică o 
păstrez dintr-o dimineață ge
roasă de iarnă. Era în 1941. 
Aveam 6 ani cînd am asistat 
la un spectacol de jale. Ora
șul era în doliu. Prin fața 
noastră trecea un convoi lu
gubru. Zeci de mineri pie
riseră în urma unei explozii 
de metan. Sînt fericit cind 
mă gîndesc că astăzi cop'ii 
minerilor sînt scutiți de ast
fel de scene. Ei vor păstra 
alte amintiri din copilăria 
lor, decît păstrăm noi.

— Cînd ați intrat prima 
dată în subteran ?

— în 1950. fiind elev la
școala tehnică. i >1

— Ce schimbări de struc
tură s-au petrecut de atunci i 
în munca minerilor?

— în primul rind, mecani
zarea a adus după sine o 
schimbare radicală. De la 
transportul rudimentar cu cai, 
am ajuns la un transport cu 
trolii. benzi, cu locomotive- 
Diesel și electrice. Mecani
zarea în întregime a trans
portului a permis creșterea 
considerabilă a capacității 
instalațiilor de extracție. Da
că în 19G5, sectorul asigura 
transportul a circa 5 000 de 
vagonete pe-zi, astăzi, asigu
răm peste 6 000, cu posibili
tăți dc a ajunge chiar la 
7 000 de vagonete pe zi. Ceea 
ce mă impresionează și ma'i 
mult cînd trec prin abatajele 
minei este însă altceva. Ma
șinile scutesc tot mai’ mult 
efortul minerilor. Mecaniza
rea a produs schimbări și in 
conștiința oamenilor. Minerii 
lucrează cu plăcere, cu noile 
utilaje și modernele echipa
mente de susținere. Nu e ne
voie ca nimeni să-i împingă 
dela"spate. Aceasta înseamnă 
că am ajuns pe o treaptă su
perioară a conștiinței muncii 
în subteran. Avem certitudi
nea că in anii ce vin, suc
cesele noastre vor fi și mai 
mari, așa cum ni se cer. așa 
cum prevăd istoricele hotă
rîri ale Congresului al X-lea. 
Neîndoios, cu condiția unor 
strădanii colective.

— Schimbări în viața ora
șului ?

— Radicale 1 Pe noua față 
a Lupeniului scrie confort, 
nivel urbanistic ridicat. în- 
cet-încet vom uita cu desă
vârșire imaginea desuetă a 
vechiului oraș, pe care scria 
sărăcie și tristețe.

Omul 
găsește 

satisfacția 
muncii

Nepot, fiu și frate de mi
ner. El însuși miner. Este 
vorba de comunistul DIONI- 
SIE AMBRUȘ. Ne povestește 
momente din viața lui. Pe 
bunicul său nu-1 cunoscuse. 
Auzise doar de ef mai mult 
despre sfîrșitul lui tragic, în 
1921, cînd la mina Carolina 
pieriseră știriceați de explo
zie 82 de mineri. Pe tatăl 
său îl văzuse nu o dată „plin 
de praf negru, cu pași tru
diți" întoreîndu-se de la mi
nă, cu amărăciunea omului 
care nu-.șî găsește satisfacția 
trudniciei.

— Aceasta e viața, copii, 
ne spunea deseori tata, în 
timp ce-și plimba privirea o- 
bosită peste chipurile celor 
nouă micuți care-1 înconju
ram. Ne mai vorbea și des
pre o altă viață, despre o 
lume care va veni, cind to
tul se va schimba, cînd co
piii de mineri n-or să mai fio 
zdrențăroși. Pe atunci, deși 
nc-a vorbit dc multe ori 
despre convingerea lui, nu 

prea-1 credeam.
— De ce?'
— Pentru că traiul nostru 

de atunci era prea amar, ne
voile pica evidente ca să 
credem în spusele lui. Spe
ranțele nu țineau loc de pli
ne, de tot ce ne doream pe 
atunci cu mintea noastră. Or, 
azi... In orice caz avea drep
tate bălrinu). Dar s-a întîm- 
plat cu mine, cu noi, ceea 
ce se iniîmplă azi cu fetița 
mea. Cînd sîntem la mare, 
nici pe plajă nu vrea să urh- 
ble desculță. Cum s-o con
ving că eu umblam desculț 
și la școală ? De multe ori 
nici mie, cînd stau tolănit 
în fotoliu în fața televizoru
lui nu-mi vine să cred că a 
fost o vreme cînd n-aveam 
ce mînca. Ei. dar despre a- 
ceasta multe se pot spune !

— Aveți vreo satisfacție 
deosebită în legătură cu săr
bătorirea Zilei minerului ?

— Satisfacția mea e fireas
că. Și o resimt în fiecare an. 
Ea constă în faptul că atit 
eu, cît și frații mei, trăim o 
viață demnă, fericită, împre
ună cu familiile noastre. Așa 
cum ne asigura pe timpuri 
tata, fost grevist și e] în ’29. 
Această fericire o datorăm 
meseriei pe care ne-am alcs-o 
toți cinci — aceea de miner. 
Toți lucrăm la mină iar doi 
sîntem tehnicieni. Și mai am 
o satisfacție : în sectorul nos
tru s-au experimentat în ulti
mul timp cele mai moderne 
utilaje iar brigăzile noastre, 
cum e cea a lui Mihai Bla- 
ga, obțin randamente de pes
te 8 tone pe post

I----------------- —---------------

Pentru ridicarea nivelului de cultură al oamenilor muncii
Dosi am dezbătut cu toții, pe 

larg, proiectul unui măreț pro
gram al viitorului patriei, al 
nostru al tuturor, acum, după 
ce în cei mai inaJl for al co
muniștilor, acest program a de
venit lege, trăim parcă emoții 
asemănătoare acelora pe care le 
simt temerarii ziditori aj unui 
edificiu grandios, atunci cind 
așează primele pietre ale fun
damentului acestuia. Șj e fi
resc să fie așa. Pentru că, da
că privim prin prisma năzuin
ței dinlotdeauna a poporului 
spre cultură, spre civilizație, 
putem spune, fără putință de 
tăgadă, că piuă acum s-au de
pus la noi in Iară eforturi con
siderabile — cu rezultate in 
consecință — azi. mai mult ca 
oricînd, tendința de a însuși 
cele mai noi cuceriri ale spi
ritului uman, de a-și ridica ne
contenit nivelul de pregătire 
științifică și de cultură gene
rală a devenit — așa cum se 
sublinia în Raportul C.C. eJ 
P.C.R, prezentat de secretarul 
general al partidului nostru,

toxarășul Nicolae Ceaușescu, în 
lata forumului comuniștilor — 
„una din trăsăturile distinctive 
ale omului înaintat, expresia 
adex aratului spirit de civili
zație*4.

Se afirmă, și fără îndoială 
nu se poate nega acest lucru, 
că acest adevăr este general 
xalabiJ. că aceasta este o ne
cesitate umană. Da, viabilita
tea ideii acesteia nu poate fi 
contestată. Dar cu atit mai 
mult in socialism, la noi, un
de pentru formarea ia oameni 
a unei atitudini cetățenești cu 
adevărat înaintate, de care are 
nevoie țara în drumu-i axîntat 
spre comunism, necesitatea stă- 
pinirii depline a profesiunii și 
însușirea temeinică a concep
ției filozofice despre lume și 
societate a partidului nostru 
se impun cu stringență.

Iată de ce consider absolut 
necesară lărgirea, adincirea și 
consolidarea pe baze trainice, 
in toate domeniile dc activita
te, a COMPETENȚEI, cunos
cut îiindu-ne tuturor că nu-

Prof. GHEORGBE POPA, 
directorul Școlii populare de 

artă Petroșani

mai inlăturind din toate fibre
le ființei noastre sociale dile
tantismul, măruntul și mes
chinul diletantism, putem asi
gura societății noastre moder
ne progresul continuu.

Astăzi, România nu sc mai 
numără printre țările cu mi
lioane de analfabeți. Gradul dc 
cultură și civilizație al poporu
lui nostru va crește considera
bil prin generalizarea învăță
mântului de 10 ani. Pentru 
dezvoltarea liceelor de specia
litate — după cum se arăta 
în Raportul Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân — xor fi investite fon
duri mari, la a căror eficiență 
trebuie să vegheze cei care sînt 
chemați să urmărească și să 
conducă cu perseverentă per

fecționarea procesului instruc- 
liv-educativ. Este chemată, deci, 
în principal, competența. Pen
tru că, dacă e adevărat faptul 
că viitorul țării are nevoie de 
oameni bine pregătiți, care să 
facă față cu succes înaltului 
nivel pe care-1 xa atinge dez
voltarea științei, a tehnicii, a 
culturii și civilizației, la fel e 
de adevărat că, azi, cei ce con
duc mărețul proces de formare 
a cadrelor viitoarei Românii, 
educatorii — și in această ca
tegorie nu includ numai pe re
prezentanții corpului profeso
ral din școlile de toate gradele, 
orice conducător de instituție 
poate și trebuie să fie și un 
educator — trebuie să se dove
dească la înălțimea uriașei lor 
misiuni sociale.

Școala este, după cum se 
știe, principalul factor de e- 
ducație a viitorilor cetățeni, a 
întregii societăți. Dar nu numai 
școala este chemată să dea so
cietății huni specialiști, cetățeni 
înaintați. întregul front al 
muncii politico-ideologice, în

treaga activitate care se depu
ne in lăcașele și așezămintele 
de cultură, în întreaga rețea a 
instituțiilor culturale, trebuie 
să poarte pecetea grijii fală de 
formarea și dezvoltarea unor 
puternice trăsături etice, nece
sare și statornicite in societatea 
noastră socialistă.

Fără această permanentă gri
jă, ceea ce inițial se clădește, 
să-i zicem nu cu puțină trudă, 
sa va nărui pe alocuri treptat 
Dispunem, e adevărat, de mul
tiple, de felurite posibilități — 
și de încă atitea disponibilități 
— de a ridica nivelul de cul
tură și de civilizație al tuturor 
cetățenilor.

La această mare „construc
ție** a viitorului, este chemați 
insă — și din nou mă apropii 
aici de cuvintele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, rostite in 
marea sală a Palatului Repu
blicii — „valoroasa noastră in
telectualitate, profund devotată 
poporului, patriei, participantă 
activă la edificarea orînduirii 
socialiste în România".

Un tonic : 
ambiția

ționării
Inginerul STAN II RE$ ve

nise cu 14 ani în urmă la 
Lupeni în calitate de labo
rant geolog in cadrul șantie
rului de exploatări al Trus
tului de prospectări miniere 
București.

— Ce x-a determinat să vă 
transferați la mină, doar a- 
veați o meserie frumoasă, to- 
xarășe Iureș?

— Meseria de geolog e fru
moasă. Dar mi se părea că, a 
pune in evidență bogăția sub
solului e o treabă făcută 
doar pe jumătate. Doream 
să fac mai mult, să contri
bui și la exploatarea bogăți
ilor descoperite in adincuri. 
Așa am venit la sectorul de 
investiții al minei.

— Ce v-a impresionat mai 
mult la oamenii cu care ați 
făcut cunoștință aici ?

- Setea, mai bine zis. am
biția lor dc a rîvni și a rea
liza mai mult decît realiza
seră cu ) zi înainte. De a 
atinge randamente mereu 
mai mari, de a obține vite
ze cit mai sporite în săparea 
noilor drumuri subterane. 
Este o dorință ce-i preocupă 
atit pe mineri cît și cadrele 
tehnice ale acestui colectiv.

— Probabil această dorin
ță spre realizare, spre per
fecționare v-a determinat să 
urmați și Institutul dc mine...

— Da, a fost o ambiție pe 
care mi-au trezit-o tot oa- 
menii minei. Și, spre a le 
mulțumi, după 5 ani de insti
tut, m-am întors tot în mij
locul lor, în sectorul din care 
plecasem cu hotărîrea de a 
le fi cit mai folositor.

— Aveți „realizări" și in 
această privință ?

— Aș spune că da. Două 
brigăzi de înaintare rapidă, 
de îndrumarea cărora am 
răspuns direct, au reușit să 
obțină două luni dc-a rîndul 
viteze de peste 100 metri. 
Dar, pe această linie, prin 
perfecționarea procedeelor de 
lucru, mai ales a procesului 
de bctonarea putem avea reu
șite și mai mari. Tocmai aici 
vreau să aduc ceva nou : mă 
preocupă un nou sistem de 
betonare în lucrările miniere 
orizontale prin cofraj mobil. 
Mă străduiesc să fac pe a- 
ceastâ temă o propunere de 
inovație. Spor că voi reuși.

— Gînduri legate de săr
bătorirea Zilei minerului ?

— Sînt fericit că mina Lu
peni întimpină această săr
bătoare cu realizări deose
bite atit la extracția de căr
bune cit și la lucrările dc 
deschideri și pregătiri că se 
face simțită hotărîrea fermă, 
unanimă, de a înfăptui in 
anii ce vin obiectivele mobi
lizatoare trasate de Congre
sul al X-lea al partidului.

Demni 
de 

tradițiile 
înaintașilor

9

Următorul interlocutor, un 
tinâr miner in floarea virslei 
care ocupă o funcție dc răs
pundere în cadrul minei — 
președintele sindicatului, 
CONSTANTIN NÂSTASE.

— Cind și în ce împreju
rări ați venit în Valea 
Jiului ?

— Am fost trimis de orga
nizația U.T.C. la Lupeni, ca 
educator în cadru S.F.U., in 
1951. M-am familiarizat repe
de cu mina. Dc altfel o reală 
curiozitate a trezit în mine 
cartea „Despre Bartha și or
tacii săi" pe care am citit-o 
înainte de a veni aici. M-am 
familiarizat apoi și cu oame
nii. Am intilnit o fiică de 
miner, a lui Roman Ambro
zie. ne-am căsătorit și... am 

.hotărî! sâ râmîn in Lupeni.
— Tatăl fetei era. după cîtc 

am auzit, un miner destoinic.
— Da. L-am cunoscut bine 

și ca membru al familiei î'i 
care intrasem și ca... șef de 
brigadă. In familie m-a pri
mit cu bucurie. După eilva 
timp am cerut într-o" bună 
zi să lucrez in brigada lui. nu 
m-a primit. „Du-te la mese
ria fa. băiete, mi-a spus in 
dimineața acelei zile. T.asă 
mineritul in pace că-i greu**. 
Am intrat totuși în mină, la 
abatajul lui. La sfîrșitul șutu
lui însă nn mi-a mai spus 
nimic. I-a plăcut cum am lu
cra,!. a rămas chiar mirat cînd 
a văzut că am prins meseria.

— Cind ați primit califica
rea de miner ?

— Mai tirziu, în 1964.
— Ce amintiri păstrați din 

timpul mineritului ?
— O lucrare la care am 

participat, pe care nu o voi 
uita : complexul de lucrări de 
la orizontul 480. puțul ni*. 21. 
Eram in brigada lui Mihuț. 
S-a lucrat în condiții foarte 
grele, mai mult de 8 luni, la 
săparea și betonarea casei 
pompelor și a transformatoa
relor, la bazinele de captare 
a apelor. Dar greutățile nu 
le luam în scamă. Eram ti
neri cu toții 1

— Cum caracterizați gene
rația de mineri de astăzi ?

— Sint urmași demni ai 
tradițiilor de luptă și muncă. 
Dc-a lungul deceniilor oame
nii acestei vechi unități car
bonifere au înscris pagini de 
eroism și abnegație în istoria 
luptelor muncitorești. Spun 
asta cunoscînd pasiunea și 
puterea de dăruire a mine
rilor de astăzi, care prin des
toinicia lor își fac cu priso
sință datoria.

Consacrare 
plenară 
idealului 
comunist

— Pe lingă funcția de teh
nician ce o îndepliniți ați 
fost și sinteți un vechi acti
vist pe tărim obștesc. Ați a- 
vul deci contingențe cu sta
rea de spirit, cu problemele 
sufletești ale oamenilor. V-ați 
gindit xreodată care a fost 
starea de spirit care, pe lin
gă cauzele social-economice, 
a determinat luptele-greviste 
din *29?

Interlocutorul nostru, teh
nicianul IOAN FLORII, loc
țiitor a! secretarului comi
tetului de partid al minei 
Lupeni. după un scurt răgaz, 
nc-a răspuns :

— Socotesc că, pe lingă 
mizeria ce le-a stîrnit revol
ta, oamenii au fost căleați 
în propria lor demnitate, 
printr-o desconsiderare com
pletă din partea patronilor. 
Și această umilire a fost o 
cauză determinantă a lupte
lor greviste.

— Aveți vreo amintire des
pre o altă calitate recunos
cută a minerilor, solidarita
tea ?

— Da. Aceasta e o calitate 
care înnobilează, poate, cel 
mai mult sufletul minerilor, 
îmi aduc aminte din primii 
ani de minerit, cînd lucram 
la o echipă de salvare, de o 
intimplare care m-a emoțio
nat de-a dreptul. Intr-un aba
taj care s-a surpat, lucraseră 
și doi tineri. Știam că au 
avut o neînțelegere, unul din 
ei l-a jignit pe celălalt și 
nu-și mai vorbeau de mai 
mult timp, «cum, primul a 
rămas în surpare.’ Cel jignit 
lucra alături de noi în echipa 
de salvare. Era cel mai în- 
dirjit dintre salvatori. A.lu- 
crat fără răgaz, timp de a- 
proapc două schimburi, pînă 
cînd ortacul lui a fost scos 
din surpare.

— Cum se manifestă tră
săturile de caracter tradițio
nale la minerii de astăzi ?

— Astăzi, demnitatea se 
cîștigă prin muncă. Și se păs
trează tot prin muncă. Cred 
că nu mai este necesar să 
amintesc rezultatele obținute 
de minerii Lupeniului. Sînt 
edificatoare și vorbesc de la 
sine despre ambiția minerilor 
dc a-și păstra demnitatea. 
Avem un nucleu puternic, en
tuziast, care se dăruiește cu 
abnegație să transpună în 
viață idealul înscris pe stea
gul de luptă al comuniștilor : 
o viață demnă, tot mai pros
pera, pentru cei mul ți. In 
dăruirea pentru realizarea a- 
cestui ideal văd eu flacăra 
veșnic nestinsă a Lupeniului 
*29.

Reportaj anchetă realizat de
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al cărei diametru are 800 mi
limetri, pe^ie Jiu și alte ape 
nu-i o treabă ușoară. Spre a 
susține asemenea colos se 
construiesc adevărate viaduc
te. Se sparg și stinci. Pilonii 
viaductelor se iac de pc punfi. 
Apele năbădăioase ale Jiului 
se umilă mereu, luind pun
țile. E o muncă de Sisi/1 Din 
care, insă... tot omul iese bi
ruitor. Aici, unde laptele se 
măsoară in kilometri de con
ductă, l-am găsit pe Poantă.

— Succesele sin! «le Între
gului colectiv — ne spune. Iar 
colectivul Io! ului e lor mal din 
vreo 80 de oameni. Au pro- 
lesii și caractere diferite. Să-

putori, 7.idari, dulgheri și su
dori. Cu toții sint insă ani
mali de dorința de a termina 
lucrareo înainte de termen.

In aceste zile, de sporit c- 
lun în muncă, declanșat de 
Congresul partidului nostru, 
pe traseul giganticei conduc
te, munca se desfășoară la ccu 
mai ridicată cotă a hărniciei. 
Animatorii entuziastei între
ceri sînt comuniștii de pe 
șantier: ia săparea canalului 
ritmul trepidant al muncii 
este imprimat de membrul dc 
partid loan Mandoc-, activita
tea sudorilor din echipa con
dusă de comunistul Adrian 
Sava este incandescentă și la 
propriu și la ligurat, jerbele 
dc seîntei ale aparatelor de

sudură atestă că munca se 
deslășoară aici Iară încetare; 
Ion Voineu, șeful echipei de 
mecanici, maistrul Nicolae 
Moga și încă vreo cîjiva lor- 
mează mănunchiul comuniști
lor din lotul condus de Va
lerin B'Mnlă.

Dăruirea 
niciodată 
Ori cit dc 
rerulialele
uuiodepușirc luce ( 
lie mereu 'întrecute. $1 aceas
tă dorinfă o molipsii întregul 
colectiv, inlrunlind apele în
volburate, slărîmlnd siînede 
ce slau în calea traseului con
ductei, comuniști: de Ic. Va/eo 
de Pești obfin reruhaie dem
ne de toată lauda.

în muncă nu ore 
Umile superioaic. 
semnificative a.’ li 
de azi, dorința de 

ele să
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Muri personalități 
despre Lupeni ’29

DĂRUIRE MINEREASCĂ TOTAEĂ

! 
î NICOLAE I O R G A

sII
4 Ui marc din pag I

: Musacriii de la Lupeni din 1929 a stârnit in-
; dn’narea unanimă a forțelor democratice din 
țară și peste hotare. Presa din țară și Străină
tate i-a acordat spații însemnate, bineînțeles fie
care după poziția și in slujba cui se afla. In co- 
\xmelc presei personalități dc seamă și-au spus 
»w intui.

Marele om de știință Nicolae lorga n-a rămas 
indiferent față de evenimentele de la Lupeni din 
august 1929. In articolul .Un faliment al ordinii 
mecanice* sc menționa : .cazul de la Lupeni e 
o tristă dovadă a legilor sociale. Partidele poli
tice burghczo-moșicrcști „fără osebire se împăr
tășesc la un crez : acela că societatea e o adu
nătură mai mult sau mai puțin întâmplătoare 
dc elemente umane, eare. (...) se pol schimba 
clupâ forma cirmuit orilor. pe rind sini supuse cu 
docilitatea pietrelor de clădire la orice experien
ță de legi care s-ar face cu dînscle*.

Cu ironia-i cunoscută, marele învățat conti
nuă: .De elita vreme sub liberali, sub avores- 
canj. sub actualii guvernanți avem — și In ce 
jnăsură și cu ce zgomot — mari, vajnice preo
cupări sociale, adunind imense arhive, legife
ra!:!, reflectăm, inspectăm, împăcăm și Impuș- 
căm”.

Continuîndu-și rechizitoriul și rcspingînd mă
surile guvernului, istoricul remarca : „Omenește, 
lucru o nespus dc regretabil. Români ori.ncro- 
mâni, lucrătorii care au mușcat țărâna la Lu
peni, erau forțe active în viața noastră națio
nală și erau uneori părinți de familie care-și 
lasă pc drumuri nevastă și copii. Dacă s-ar fi 
putut evita singerosu] final a unei imense do
bitocii ar fi fost așa de bine*. Și continuă sa-

Dumitri!!. Dumitru Mitroi șl 
Dumitru Burlan, secretarul or
ganizației U.T.C. nr. 1 din zona 
l-a Ei toți, împreună eu cei
lalți ortaci aflați in schimbul 
II, au săvârșii acolo, in adin- 
curl, o faptă miniereasefi pentru 
care merită cu prisosință a- 
ccastă primire sărbătorească pc 
care au organizut-o, dintr-un 
gest, ele prețuire și stimă, comi
tetul sindicatului împreună cu 
conducerea minei, la indicația 
comitetului dc partid.

In cuvinte calde, emoționan
te. colectivul brigăzii este feli
citat pe rind de directorul mi
nei, ing. Ludovic Feyeș. loan 
Pasca — președintele comitetu
lui sindical. Dumitru Albcscu 
— secretarul comitetului de 
partid pc mină și Teodor Ar
vin te 
U.T.C.
dătoare sc încrucișează, string 
cu putere palmele bătătorite 
și pline de căldură ale mine
rilor. Tinerele fete le înmânea
ză buchete dc flori. Secretarul 
comitetului U.T.C. înmânează 
vagonetarului Dumitru Burlan 
„Diploma de onoare a Comite
tului Central al U.T.C.". in 
semn dc prețuire a muncii de
puse în brigada cea mai har
nică dc la mina Vulcan, a ac
tivității la fel de bună în mun
ca cu tineretul.

Indemnînd colectivul brigăzii 
lui Purdă să obțină în viilor 
realizări asemănătoare, poate 
și mai valoroase, indemnînd 
șefij celorlalte brigăzi prezente 
la festivitate să urmeze exem
plul lui Purdă, directorul, mi
nei a făcut apoi cunoscut sti
mulentul materia) cu care con
ducerea exploatării recompen
sează eforturile brigăzii sărbă
torile ; premierea acesteia cu 
20 000 lei. Este o recompensă 
pe deplin meritată !

După festivitate, am avut 
deosebita plăcere să am im 
scurt schimb dc cuvinte cu șe
ful de brigadă Ghcorgbc Purdă.

— Cc noi performanțe la să
parea galeriilor și-a fixat bri
gada în vizorul activității -i- 
inediatc ?

— In următoarea perioadă, 
de o lună, pe care o socotim 
începută chiar de azi, ne vom 
încerca puterile pentru reali
zarea unei avansări de 300 me
tri. Și lot la pregătirea stra
tului 13, unde jnai avem in 
față de săpat vreo 2 000 metri.

— Cum o să vă organizați 
brigada, lucrul la ort?

— Tot Ca pînă acum, cu a- 
cecași formație de lucru mă
rită Ia 21 oameni. Vom con
tinua să lucrăm la două fron
turi concomitent, pușcind de 
două ori pc schimb la fiecare 
ort, să folosim din plin cele 
480 de minute de lucru, făcând 
necondiționat schimbul la fron
tul de lucru. Conducerea zonei 
să ne sprijine în continuare 
printr-o aprovizionare . ritmică

cu materiale, armături asigurate 
in stoc permanent la locul de 
muncă, montări și prelungiri 
de transportor șl de coloană 
de acraj și de aer comprimat 
efectuate prompt, pușcarea 
frontului de către artificieri fă
ră întârziere, aeraj și confort 
de lucru corespunzător cerințe
lor Ja locul de muncă, asisten
ță tehnică bună. Având 
acestea asigurate, ne vom 
împlini o ambiție mare : 
de a face ca cei 1 436
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17,00 Campionatele europene 
dc caiac-canoe și întâl
nirea dc fotbal dintre 
echipele Dinamo Bucu
rești — Jiu! (transmi
siune alternativă de la 
Moscova și București).

18.45 Studioul școlarilor. „Ex- 
Terra ’69* — emisiune 
concurs.

19.30 Tineri cercetători.
20,00 Telejurnalul de seară. 

Buletinul meteorologic.
20.30 Prezent și viilor — lăr

girea și modernizarea 
structurii producției in- 
dnsfrialc.

21.00 Tolc-cnciclopcdia.
22,66 Vinlece de prietenie. 

Din creația compozito
rilor români dc muzică 
ușoară.

22.35 Telejurnalul de noapte 
și buletinul meteorolo
gic.

22,50 Film serial : Răzbună
torii. Întâmplările prin 
care a trecut Tara 
King.

cu o lună și jumătate mai de
vreme. Aceasta e acoperirea m 
aur de care vorbeam : mii dc 
tone dc cărbune date economi» i 
naționale inainte de termenul 
planificat I E un succes excep
țional, cu adevărat demn d<’ 
sărbătorirea Zilei minerului și 
celei de-a XXV-u aniversări 
a eliberării patriei.

...Ora 14. Minerii Vulcanului 
din schimbul I încep să iasă 
din adâncuri. dar nu pleacă spre 
casă; mai zălîovcsc in sala de 
apel. Aici domnește o atmosfe
ră sărbătorească. Fanfara clu
bului din localitate intonează 
marșuri, melodii vesele, 
grup dc șapte tinere fete 
tcuplă cu imense buchete 
flori în brațe. Acordurile fan
farei încetează deodată, la un 
semnal. In imensa sală izbuc
nesc ropote nesfârșite de aplau
ze; își fac apariția minerul po
trivit de statură, cu ochi vioi 
și plini dc neastimpăr, Gheqr- 
ghe Purdă, însoțit dc 13 ortaci : 
șefii de schimb Glieorghe flag, 
Petru Racheloanu, Ilie Todoruț, 
Romulus Lup, ajutori mineri 
Glieorghe Groaznicu, Năstase 
Roșea, Ion Oniga, vagonetarii 
Octavian Acalrinei, Ion Pcslri- 
țu, Nicolae Bădcanu, Stclian

toate 
putea 
aceea 
nwtri 

lucrări miniere executate în to
tal la pregătirea'stratului 13 in 
curs ii anului 1968 și în acest 
un pină in prezent să rotunjra^- 
>â cit mai curând posibil, cifra 
2 000 m. Întreg colectivul bri
găzii este conștient că numai 
in acest fel contribuim la dez
voltarea accelerată a capacită
ții de producție a minei Vul
can, că numai astfel punem u- 
mfiruJ cu nădejde ]a înfăptui
rea sarcinilor pe care partidul 
le-a pus in fața minerilor Văii 
Jiului prin Directivele recent 
aprobate de Congresul al X-lea 
al P.C.R.

...Tn timp ce rostea aceste 
fraze, pe chipul interlocutoru
lui citeam o marc hotărirc, o 
sole neostoită dc mai mult, de 
mai bine. M-am despărțit, așa
dar, de brigadierul Purdă cu 
sentimentul convingerii depline 
că gindurile sale, proiectele fru
moase și îndrăznețe de viitor 
ale colectivului harnic pc ca- 
re-1 conduce vor forma în cu
rând obiectul unor noi relatări, 
in ziarul nostru.

vântul : .Dar pentru aceasta în acel moment și 
mult timp înainte, trebuia un lucru, care lip
sește așa do mult la noi : inteligența care pre
vede și e capabilă de inițiativă”.

Știut este faptul că in urma măcelului, o parte 
din greviști, care scăpaseră de gloanțele uciga
șilor, s-au refugiat în păduri, mulți fiind ră
niți. Documentele timpului arată că ..23 dc mi
neri sini In agonic". Azi s-au întors doi din mi
nerii care au luai parte la ciocnirea sîngrroa- 
să. Ei declară că un marc număr dc muncitori 
au fugit în pădurile din apropiere, unde colin
dă și acum. Mulți din aceștia sini răniți și desi
gur că o parte din ei au încetat din viață*.

Savantul Nicolae lorga. care a militat pentru 
progresul spiritual al culturii și al valorii po
porului român, referindn-se la aceștia, indiferent 
că erau români ori maghiari sublinia : „Și, cind 
se culeg morții prin prăpăstii nici unul, dar nici 
unul nu-și pune o întrebare, cea mai elemen
tară și pentru oamenii mașinii do legi cea 
mai dureroasă : Ce-am făcut noi eu sufletul a- 
celor oameni?" Apoi conchide: „Pentru alîtca 
motive de ordin așa de deosebit dar înainte de 
toate pentru unul pe care și liberalii și nelibe
ralii trebuie să-l aibă în vedere : că nu o in 
România om de guvern să nu aibă pe miinilc 
lui o picătură din acel singe".

Intr-un frumos comentariu un alt erudit, ma
estrul Porpcssicius arăta : „Lupenii își înfipse- 
scră crucile pe mormintele nenorocirilor mineri 
îngropați dintr-o înaltă solicitudine creștină mai 
aproape de cer. departe de substanțele jadului 
de toate zilele".

Un 
aș- 
de - secretarul comitetului 

a| minei. Miini nerâb-
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Pe o vreme incertă, în pre
zența a peste 2 000 de specta-

Prof. Ion POPOKOGU, 
directorul Muzeului mineritului 

Petroșani

Letopiseț

In loc de itinerar

de săptămînă
4 Urmare din pag 1

15—30 august 1969, la se-
Fabrica de produse lactate Petroșani desface în toate

Iar" cu un conținut bogat de vitamine, împachetată igienic.

Cu acest prilej Fabrica de produse lactate face un apel

insistent tuturor cetățenilor consumatori de înghețată să

dea dovadă de mai multă responsabilitate civică in respec-

rașului: SA NU ARUNCE AMBALAJUL ÎNGHEȚATEI l’E

ASFALTUL STRĂZILOR, PE ZONELE VERZI Șl PELU

ZELE DE FLORI CI NUMAI IN COȘURILE DE II1KTIE!

septembrie 1969, la sediul 
din probe scrise și orale

a 
mineri, 

primește

tarea deciziilor in vigoare privind menținerea curățeniei

localitățile municipiului nostru delicioasa înghețată „Po-

S
i 
s

I Evenimentele tragice de la Lupeni au atras 
atenția și marelui scriitor cu renume mondial 
Panait Istrati. Marele scriitor își va îndrepta 
pașii spre Deva unde se aflau închiși arestații 
din Lupeni, iar de aici va merge la Lupeni. Cu 
toate că la început n-a avut voie sâ ia legătură 
cu minerii greviști arestați și duși la Deva, to
tuși, ca urmare a energicelor și repetatelor in
sistențe a obținut permisiunea să vorbească cu 
aceștia sub supravegherea poliției. Inspectorul 
regional de poliție comunică Direcției generale 
că „Panait Istrati s-ar fi recomandat în fața a- 
restaților ca reprezentant al guvernului francez, 
trimis cu consimțământul guvernului român să 
ancheteze nemulțumirile dintre muncitori și ca
pitaliști. Că va fi avut astfel de împuterniciri 
nu știm".

Știm insă că rezultatele anchetei sale le-a pu
blicat intr-un șir de foiletoane și că ele au a- 
vut o soartă nedreaptă.

Indignat de interpretarea greșită a foileloane- 
lor sale, e] răspunde că „ancheta mea la Lu
peni unde au fost împușcați nu 9 ci 30 minori 
și 100 răniți a fost personală".

Avind in față oameni care fuseseră bătuți și 
schingiuiți a afirmat cu indignare că „nu se 
poate intilni așa ceva intr-o țară civilizată și că 
țara este administrată de niște bandiți .

După ee a văzut tabloul inspăimîntâtor. îm
preună cu Augustin Almășan, cel care va apăra 
p« mineri la proces, a plecat la Hunedoara unde 
a vizitat Castelul Corvineștilor. Tot acum el 
vede „uzinele de fier, O mare cantitate de fier 
crud și trei cuptoare scoase din funcțiune". De 
bună seamă acestea erau unele din efectele cri
zei economice din anii 1929—1933.

Terminind această vizită. Panait Istrati, Ja 7 
septembrie 1929 este la Lupeni, unde a căutat 
să ia mai îatii contact cu participanții la gre
vă, cu răniții din spital, cu soțiile celor uciși, 
apoi a intrat in mină și a făcut diferite fotogra
fii. Autorul atitor opere de seamă a vrut să va
dă și locul singeros. centrala electrică, dar cor
donul militar „l-a împiedicat deși dispunea dc 
un permis special de la Ministerul de Interne 
în baza căruia putea să ia legătură cu cine 
vroia*.

Totuși, din dorința de a vedea și cunoaște cit 
mai multe, „a privit de pe o colină apropiată 
tristul loc unde atit de mulți și-au găsit moartea 
și și-au pierdut bărbații și scumpii lor tați".

Bazat pe declarațiile muncitorilor. Panait Is
trati a stabilit că vinovată de cele petrecute 
este societatea, care, folosindu-se de orice îm
prejurare înșală pe mineri. „Oricît ar fi de în- 
t’ns pașalîcul clicii care sugrumă țara de un 
'fert de veac, nu-mi puteam închipui că există 
in România un sistem de exploatare care să 
împingă perversitatea dincolo de limitele îngă
duite doar în întunericul unor anumite colo
nii". — Apoi conchide : „Nu mai poate fi numită 
exploatare sîngeroasă ci hoție, banditism la dru
mul mare, crimă care trebuie numaidecit pe
depsită. de justiție”.

Pentru reconstituirea măcelului. Panait Istrati 
i ascultat martori oculari și participant la gre-

vă. „Se pretinde, subliniază scriitorul, că a avut 
loc o „nenorocire" pe cind în realitate a avut 
loc o vânătoare de oameni, o fugărirc și masa
crare a unor nevinovați”.

Intr-un comentariu maestrul Perpessicius re
marca poziția lui Panait Istrati-față de masacru 
arătind că : „acest vagabond cu inimă plină de 
dragoste, nu se sfia să dezvăluie pecetcle unui 
regim socotit de modă nouă .și care se dovedise 
tot așa de vechi ca și cele învechite".

Deși regimul burghezo-moșieresc a încercat 
să treacă sub tăcere evenimentele de la Lupeni, 
totuși sub presiunea opiniei publice, presa mun
citorească și democratică internațională a dez
bătut pc larg și sub o formă oarecare a fost 
nevoită să dea o explicație. Pentru a ascunde 
adevărul. „toate comisiile de anchetă au adunat 
materialul minei din datele autorităților și nu 
au pus bază pe declarațiile și datele muncito
rimii, care ar fi fost martorii la cercetare".

Marele scriitor, dornic să-și sprijine conclu
ziile pe un materia] cit mai bogat și real, după 
ce a văzut locul udat dc sîngele minerilor ciu- 
ruiți de gloanțe, a mers la spital ca să stea de 
vorbă cu cei nouă răniți aflați aici și să-i vadă. 
Acest moment a fost zguduitor chiar și pentru 
scriitorul acesta care trecuse prin alîtca în 
viață.

Vizita lui Panait Istrati la Lupeni a durat 
două zile. De aici a plecat la Brașov și apoi la 
București.

Bucurîndu-se de multă încredere și stimă din 
partea muncitorilor mineri și a văduvelor, la 
plecare a fost salutat și rugat să ia parte la 
procesul „afacerii de la Lupeni". Cuprins de 
emoții, dar edificat asupra celor petrecute. Pa
nait Istrati promite „că chiar la Paris fiind 
sc va înapoia în țară pentru dezbaterea pro
cesului".

„Vagabondul din Brăila, cu nenumărate mese
rii la activul său (zugrav, fotograf amator, zia
rist. servitor, mecanic, hamal etc.) legat de cei 
din mijlocul cărora se ridicase, fusese primul 
secretar al sindicatului muncitorilor portuari 
din Brăila, redactor la „România muncitoreas
că". spunea criticul Al. Oprea. Datorită ideilor 
sale umanitariste, deși nu o dată va cunoaște 
momente de contraziceri sau chiar de reveniri 
parțiale la pozițiile juste de altădată, (dar dru
mul vieții unui creator nu se pretează măsu
rării cu rigla), după răsunătorul său succes li
terar din Apus, nu o dată va fi suspectat de 
autorități ca fiind un ins periculos ordinii statu
lui, un „roșu".

Greva minerilor de la Lupeni organizată și 
condusă de P.C.R. a înscris una din paginile 
glorioase ale istoriei luptelor clasei muncitoare 
din țara noastră.

Tovarășul Nicolae Ceau.șescu referindu-se la 
greva minerilor de la Lupeni arăta : „Prima 
mare bătălie de clasă din sinul luptelor sociale 
din perioada crizei economice o constituie lup
tele minerilor de la Lupeni din 1929".

muncii. In acest scop, votn pune un accent deosebit pe me
canizarea operațiilor cu Volum mare de muncă. Se va ex
tinde metoda de exploatare cu abataje frontale echipate cu 
susținere modernă — stilpi hidraulici și grinzi metalice in 
consolă — in special în stratul 3. Încă din primii ani ai 
cincinalului viitor se va trece la mecanizarea tăierii cărbu
nilor în abatajele din straiele s.ubțiri cu înclinare mare. La 
lucrările dc deschidere și pregătire a noi rezerve, unde con
dițiile de lucru permit, se va generaliza încărcarea meca
nică a sterilului și cărbunelui. Prin trecerea transportului 
pe un nou orizont principal v.a avea loc și modernizarea 
acestuia prin introducerea liniilor de transportoare cu ban
dă dc cauciuc, eliminind astfel frecventele deranjamente în 
aprovizionarea locurilor de muncă. Extracția verticală va fi, 
dc asemenea, modernizată prin reechiparca unui puț cu o 
instalație cu schipuri, de mare capacitate. O serie de pro
cese auxiliare vor fi automatizate. Intre acestea amintim : 
controlul și dirijarea transportului pe benzi, transportul pe 
puțul principal și controlul metanului prin telegrizumetrie.

Ritmurile accelerate prevăzute de cincinalul care vine 
și pentru unitatea noastră obligă conducerea tehnică să asi
gure și mai rapid fondul de dotare tehnică cu utilaje și ma
teriale corespunzătoare — evident cu sprijinul susținut din 
partea organelor tutelare — să elimine deficiențele care încă 
mai persistă în aplicarea formulei noi de organizare a zone
lor de producție.

Bazindu-ne pe elanul! priceperea și inițiativa — dove
dite in atîtea rînduri —r de muncitorii, inginerii și tehnicie
nii de la Exploatarea nwiieră Petrila, sîntem convinși că 
acest colectiv va face față cu cinste noilor sarcini ce îi re
vin din istoricele hotărîri ale Congresului al X-lea al Parti
dului Comunist Român.

4 îmbunătățirea permanentă a confortului muncii din 
subteran.

Rezolvarea unor atari probleme la nivelul cerințelor im
puse de asigurarea securității depline a procesului muncii 
în industria minieră, implică o preocupare susținută a lu
crătorilor noștri în direcția documentării de specialitate, a 
perfecționării continue a metodologiilor de cercetare.

Baza materială existentă, precum și realizarea investi
țiilor alocate prin grija partidului și guvernului, alături de 
ridicarea nivelului profesional al cercetătorilor constituie 
premise certe pentru elaborarea celor mai corespunzătoare so
luții la problemele din domeniul nostru de activitate și la 
aplicarea lor imediată, cu maximum de eficiență, în care 
scop vom întări și mai mult colaborarea cu specialiștii din 
producție.

Pătrunși de importanța mărețelor sarcini trasate de 
Congresul al X-lea al P.C.R., vom mobiliza întreaga noastră 
capacitate, neprecupețind nici un efort în vederea realizării 
la un nivel tot mai înalt a obiectivelor de cercetare menite 
să contribuie Ia asigurarea celor mai bune condiții de secu
ritate a muncii minerilor.

radio

din memorie
la o totală pauperizare. Din 
cavernele subterane intrau la 
suprafață în alte caverne Ja 
fel de inospitaliere. îmi amin
tesc prima mea vizită in car
tierul Ștefan din Lupeni. Cău
tam pe cineva care să-mi vor
bească despre Vitoș Gavrilă, 
erou al tineretului, ucis în în
fruntarea sîngeroasă dintre mi
neri și jandarmi. în timpul 
grevei eroice din 1929. Așa cum 
mi s-a înfățișat privirilor, în- 
tr-o dimineață ploioasă. am 
avut sentimentul că parcurg un 
original- purgatoriu. Intr-atât de 
dezgolite .și neprietenoase erau 
acele pavilioane lipsite de ori
ce fior omenesc. înăuntrul lor 
am găsit oameni de o nemă
surată bogăție sufletească, am 
găsit .și semnele unei evidente 
bunăstări. Camere înțesate cu 
mobile costisitoare, cu obiecte 
de confort, casc îndestulate. 
Erau semnele altei stări .mate
riale. Dar totul intr-un decor, 
intr-un ‘ spațiu atit de precar.

Toată Valea Jiului, de la 
Cimpa la Lupeni, pur
ta atunci stigmatul unei 

sumbre moșteniri urbanistice. 
Intr-un expozeum montan de 
o rară frumusețe, un trecut de 
aproape un secol nu izbutise 
decît să mutileze peisajul, u- 
rîțindu-1 cu cele mai evidente 
semne ale mizeriei sociale și 
exploatării.

Dar viitorul începuse.
In centrul orașului Vulcan 

apăruseră primele blocuri. Pri
mele blocuri vilă se construi
seră și la Petrila. La Lupeni. 
cartierul Braia se afla în plină 
germinație constructivă. La U- 
ricani se săpau-fundații și văz
duhul mirosea â praf de că
rămidă și mortar... încep’.se 
expunerea primelor imagini ce 
aveau să fie developate și am
plificate mai tîrziu.

* m plecat din Valea Jiu- 
lui cu dorul de a re- 
wm. Și-am revenit.

Cum să numesc ceea ce ani 
văzut acum ? Este, categoric, o 
altă Vale a Jiului, mă aflu pe 
un alt lărim : au mai pot re
cunoaște decît vagi semne din 
vechile imagini. Este același ca
dru topografic, sînt aceiași 
munți și aceleași văi, dar lumea 
ce-o adăpostesc este alta, este 
lumea, sint formele armonioa
se și semețe la care munții • 
visau de mult, în somnul lor 
geologic, și pe care de mult le 
meritau.

Am văzut, la Petrila, noul 
cartier dc blocuri ce umple 
acum spațiul de doi kilometri 
de care erau despărțite odini
oară vecii ile localități Petrila 
și Lonea. Pe canavaua verde 
și albăstrie a munților, pe ce
rul adine, noile blocuri turn — 
superbe transatlantice pc ocea
nul timpului socialist colo
rate și însorite, dispuse într-o 
savantă și estetică degaiare, cu 
Jiul ce le aruncă reflexe de 
pești spațiali — sinteză de 
rustic și modern — par așe
zate și născocite așa anume 
ca să-i dea minerului senti
mentul ieșirii depline 
nitive la suprafață, la

și defi- 
soare.

cartiere 
am va

m văzut noile 
/W ale Vulcanului, 

zut actuala înfățișare a 
Lupenilor, am văzut cartierul 
aeroportului din Petroșani, am 
văzut cum localitățile Văii Jiu
lui și-au dat mina unifieîn- 
du-se, așa cum era și drept, 
într-una singură, liniară și 
suplă și a cărei întindere este 
nn lung lanț de surprize.

Dc la cota aceasta privesc în 
jos spre zero. Și mă bucur că 
numai cu memoria mă mai pot 
întoarce acolo. Deși ne aflăm 
sus. căderi nu pot avea loc. 
Gravitația noastră e inversă. 
Gravităm spre soare.

DUPĂ 3 MECIURI:

România Anglia 2-1

- D E V A -
cu sediul în Deva, str. Minerului nr. 24, 

telefon 2140 int. 99

‘Jn mtewția
WMMuiifitmfoi*

agrement din Lupeni, de lin
gă puțul V sud va răsuna 
de cintec, joc și voie bună. 
Fanfara, formații de muzică 
populară și ușoară, soliști 
vocali și dansatori vor între
ține mereu flacăra veseliei. 
Se vor încinge hore mari in 
care se vor înfrăți aidoma 
ca și-n adâncuri mineri ro
mâni, maghiari și de alte na
ționalități, toți acei ce prin 
munca lor plină de abnega
ție contribuie la înflorirea pa
triei noastre dragi, la făuri
rea viitorului lor luminos. 
Sărbătoare va fi in întreagă 
Valea Jiului. Minerii din Le
nea, Petrila, Petroșani, Ani- 
noasa, Vulcan, Uricani, chiar 
ți cei de la Bănița Își vor 
sărbători prin cintec, joc și 
voie bună *Ziua lor.

Fericită coincidență și 
tărâm sportiv. De Ziua mine
rilor, echipa de rugby 
viitorilor ingineri 
Știința Petroșani, 
la ora 12, pe stadionul din 
localitate, replica amicală a 
redutabilei formații franceze 
R.C. Toulonnalse. Tot ia a- 
ceea.și zi sc dă startul și in 
noua ediție a campionatului 
diviziei C dc fotbal. în des
chiderea meciului de rugby, 
echipa de fotbal Știința Pe
troșani întâlnește pe Minerul 
Ghclar. Pasionantă va fi și 
intilnirea amicală dc popice 
organizată dc Ziua mineru
lui de către asociația sporti
va Jiul Petrila. Sâmbătă, de 
Ja ora 16, și duminică de la 
ora 8, noua arc*nă din Petrila 
găzduiește meciul dintre e- 
chipa Jiul din localitate și 
Minerul Rovinari.

A N U T 1
SUSȚINEREA UNUI NOU CONCURS DE 

ADMITERE (SESIUNEA SEPTEMBRIE 1969) 
PENTRU SPECIALITĂȚILE :

♦ ELECTROMECANICĂ MINIERĂ
♦ EXPLOATĂRI MINIERE
înscrierile se fac in perioada 

diul școlii.
Concursul începe în ziua de 1 

școlii (ora 9 dimineața) și constă 
la limba română și matematică.

Examenul medical va avea Ioc în data de 31 august la 
sediul școlii.

Se primesc candidați din toată țara, în vârstă de pînă 
la 17 ani împliniți la 31 decembrie 1969,

Pe timpul școlarizării elevii merituoși primesc burse. 
Liceul dispune de internat și cantină în clădiri noi.

Actele necesare pentru înscriere :
— certificat de naștere în original și copie (copia se cer

tifică de către liceu și se păstrează la dosar, iar originalul 
se restituie). '

— certificat de absolvire (în original) a școlii generale 
iar pentru promoția 1968—1969 adeverință de promovare a 
clasei a VHI-a.

— certificat medical cu toate analizele sau fișa co
pilului.

Informații se primesc zilnic Ja sediul școlii.

lori, vineri pe terenul central 
de la Wimbledon, s-a disputat 
proba de dublu din cadrul fi
nalei intcr-zonale a .Cupei 
Davis". în care se întilnesc e- 
chipele dc tenis ale Angliei și 
României. Tenismami români. 
Ion Țiriac și Ilie Năstase au 
făcut un important paș către 
finala competiției reușind să 
obțină o splendidă cu
scorul ele 10-8. 3-6, 6-3. 6-4, în 
fața perechii Mark Cox. Gra
ham Stilwell. In ultimul mo
ment căpitanul „non-player" al 

'■ '-hip. j Angliei. Hedley Baxter, 
a d'X-is -'a în locul lui 
inițial anunțat că va juca a- 
lături de Cox, să evolueze Stil
well, care are o experiență 
competiționalâ mai îndelungată. 
Cu toate acestea, perechea en
gleză nu a putut face față jo
cului remarcabil prestat d-' te- 
nismanii români care au

un 
de

lor că Țiriac a ju- 
și că II ie Năstase 
partener excelent, 

agil în jocul de lâ

se joacă ultimele două

ter- 
minat victorioși, nu fără a tre
ce prin emoții mai ales în pri
mul set. Corespondenții agen
țiilor internaționale de presă 
prezenți la acest meci remarcă 
in cronicile 
cal superb 
i-a fost 
deosebit 
fileu.

Astăzi
partide de simplu. Echipa Ro
mâniei trebuie să mai realizeze 
un punct pentru a obține mult 
dorita calificare. In primul joc, 

'de la ora 15 (ora Bucurcștiu- 
lui) se întilnesc Țiriac și Stil
well urmînd ca in continuare 
să se dispute partida Cox — 
Năstase.

DUMINICA 17 AUGUST

PROGRAMUL I :
6,05 Matineu muzical; 7,00 

Radiojurnal. Sumarul presei; 
7,15 Ora salului; 7.45 Cîntec, 
joc și voie bună; 8,00 Revista 
presei; 8,10 Ilustrate muzica
le: 9,00 Radiomagazinul fe
meilor: 9.30 Avanpremieră 
cotidiană; 9,40 De la munte 
Ia mare — program muzical 
estival; 12,00 De toate pentru 
toți; 13.00 Radiojurnal. Sport: 
13J5 Noutățile sâplăminii — 
muzică ușoară: 13,30 Cine 
știe cîștigă; 14,00 Estrada 
duminicală; 14,30 Ora veselă; 
15,00 Estrada duminicală 
(continuare); 19,00 Gazeta ra
dio; 19,20 Săptăniina muzicii 
românești; 20,00 'Tableta de 
seară; 20,05 Recital Ion Da
cian; 20,30 Eminesciana; 20,35 
Interpreți vestiți ai muzicii 
populare : Ioana Radu; 21,00 
Revista șlagărelor; 21,30 Pa
noramic sportiv; 21,45 Revis
ta șlagărelor; 22,00 Radiojur
nal; 22,20 Romanțe; 22,40 Ca
valcada ritmurilor: 0.03—5,00 
Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II :

6,00 Concertul dimineții; 
7,00 Muzică populară și u- 
.șoară; 7,30 Sumarul presei; 
7,35 Cintă fanfara reprezen
tativă a Armatei; 7,45 Radio- 
publicitate; 8,00 Muzică in
strumentală; 8,15 Teatru ra
diofonic pentru copii; 9,00 A- 
vanpremieră cotidiană; 9,10 
Caleidoscop muzical; 10,15 O- 
pera și cele cinci necunoscu
te; 10,40 A 7-a artă; 11,00 
Concertul orchestrei simfoni
ce a Filarmonicii din Timi
șoara; 13,20 Varietăți muzi
cale; 14,05 Album0 vocilor 
celebre; 14,30 Muzică ușoa
ră; 15,00 Al IX-lea concurs 
republican al formațiilor ar
tistice de amatori; 15,45 Ca
ruselul melodiilor; 16,30 Pa
noramic opera; 17,00 Soliști 
de muzică ușoară care ne-au 
vizitat țara; 17,30 Caravana 
fanteziei: 18,30 Pagini nemu
ritoare din muzica simfonică; 
19,00 Muzică populară; 19,15 
Teatru scurt. Luna dramatur
giei radiofonice românești. 
Premiera „Evadarea". Scena
riu radiofonic de Leonida 
Teodorescu; 20,00 Muzică de 
dans; 20,35 O istorie a muzi
cii în capodopere comentată 
de George Bălan: 21,20 Din 
nou muzică de dans: 22,40 
Studioul de poezie; 23,05 Lu
crări concertante de Alfred 
Mendelsohn.

BULETINE DE ȘTIRI : 
Programul I : 6.00; 11,00;
16.00; 24,00; 2.00; 4.00. Pro
gramul II : 14,00: 23,00; 0,55.

M I C A
publicitate
Vind autoturism l’opolino. 

Str Cartierul 7 Noiembrie, 
Bloc 1/41. Petrila.

LOTO
Lu tragerea din 15 august 

1969 au fost extrase din urnă 
următoarele numere :

Extragerea I-a : 23 66 22 
13 57 42 20 33 28 25 65 63.

Fond de premii : 562 278 
lei.

Extragerea a II-a: 41 31 
9 65.

Fond de premii: .298 250 
lei.

remea
Ieri, temperatura maximă 

la Petroșani a fost de plus 
26 de grade, iar la Paring 
de plus 20 de grade..

PENTRU l HM A TO AR ELE 
24 DE ORE: Vremea dexine 
instabilă, cu cer variabil 
Precipitații sub formă de a- 
verse de ploaie, însoțite de 
descărcări electrice.
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STEAGUL ROȘU

VIAȚA IțȚTERNAȚIONALÂ
VIETNAMUL DE SUD

Mim lărgilă a Prezidiului l.[. 
al Mini Rational de Elita

SAIGON 15 (Agerpres). — 
în Vietnamul de sud a avut 
loc, sub președinția lui Ngu
yen Huu Tho. o sesiune lărgi
tă a Prezidiului Comitetului 
Central al Frontului Național 
de Eliberare, la care au par
ticipat Huynh Tan Pliat. pre
ședintele Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de sud, Tran Nani 
Trung. jninistrul apărării in 
Guvernul Revoluționar Provi
zoriu, precum și Tran Buu 
Kiem. fost membru al delega
ției F.N.E. la Conferința de la 
Paris.

In cadrul reuniunii, se men
ționează în comunicatul dat 
publicității de agenția Giai 
Phong, Prezidiul C.C. al F.N.E,, 
a examinat situația generală 
din Vietnamul do sud după o- 
fensiva din primăvara anului
1968. precum și evoluția con
vorbirilor de la Paris.

Din 1968. cind au fost lansate 
pe scară largă acțiuni de am
ploare împotriva forțelor amc- 
ricano-saigonczc, lupta F.N.E. 
și a populației sud-vietnameze 
a căpătat caracterul unei ofen
sive generalizate, se menționează 
în comunicat. Pe de altă parte, 
în toate zonele eliberate au 
fost instaurate comitete revo
luționare, ceea ce a permis, în
1969, constituirea Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de sud, 
în prezent recunoscut de peste 
20 de țări.

Comunicatul lansează un apel 
la unitate întregii populației 
sud-vietnameze. pentru a mo
biliza eforturile necesare in
tensificării ofensivei pe fron
tul militar, politic și diploma
tic, pentru a determina tru

pele americane să se retragă 
din Vietnamul de sud, pentru 
a răsturna administrația sai- 
goneză și pentru crearea con
dițiilor fundamentale necesa
re construirii unui Vietnam de 
sud independent, democratic, 
pașnic, neutru și prosper.

în ceea ce privește convor
birile de la Paris, participant ii 
la conferință au relevat efor
turile depuse în vedcsrea solu. 
ționării pe cale pașnică a răz
boiului din Vietnam, precum 
și faptul că programul în zece 
puncte, propus in acest sens 
de F.N.E. și ulterior de Guver
nul Revoluționar Provizoriu s-a 
bucurat de o largă apreciere în 
rîndurile opiniei publice mon
diale. Delegația Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de sud, pre
cum și a R.D. Vietnam au scos 
în evidență falsitatea cererilor 
de „retragere reciprocă”, pre
cum și a propunerilor admi
nistrației de la Saigon de a se 
organiza așa-zise alegeri „li
bere" în Vietnamul de sud 
(sub controlul trupelor ameri- 
cano-saigonczc).

Statele Unite, se menționea
ză în comunicat, trebuie să pu
nă capăt războiului de agre
siune, să retragă trupele lor și 
cele aliate din Vietnamul de 
sud. să nu mai sprijine ad
ministrația saigoneză și să per
mită populației sud-vietnameze 
să organizeze alegeri cu ade
vărat libere și democratice, 
pentru a-și decide ea însăși 
viitorul, în conformitate cu 
programul în zece puncte al 
Frontului Național de Elibe
rare și al Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de sud.

Stația automată sovietică 
„Zond-7“ a aterizat

A
• întregul program de zbor în 

jurul Lunii a fost îndeplinit
MOSCOVA 15 (Agerpres). 

— Agenția TASS anunță că 
stația automată sovietică 
„Zond-7" a aterizat joi după 
ce și-a îndeplinit întregul 
program stabilit. Lansată la 
8 august cu ajutorul unei 
puternice rachete în direcția 
Lunii. „Zond-7" a înconju
rat la 11 august Selena, în
deplinind un amplu program 
de cercetări tehnico-științi- 
fice și a aterizat lin la 14 
august în zona dinainte sta
bilită pe teritoriul Uniunii 
Sovietice, în Kazahstan. la 
sud de orașul Kustanai. In 
timpul zborului au fost efec
tuate cercetări științifice pri
vind măsurarea caracteristi
cilor fizice ale spațiului cos
mic, ale spațiului circumlu
nar, precum și fotografierea 
Pămintului și a Lunii de la 
distanțe diferite.

Scopul lansării lui „Zond- 
7" a fost de a verifica și 
perfecționa sistemele de
bord, agregatele și construc
ția complexului rachetei cos

mice, sistemul de dirijare cu 
ajutorul calculatoarelor elec
tronice de bord în toate eta
pele zborului, exactitatea sis
temului de orientare în func
ție de alți aștri, funcționa
rea sistemului de telemetrie 
de la bordul navei spațiale, 
sistemul de protecție a nave
lor cosmice împotriva radia
țiilor și controlul dozei de 
radiații în interiorul stației.

înainte de a pătrunde în 
atmosfera Pămintului, la o 
comandă specială, aparatul 
de coborîre s-a separat de 
stație. După pătrunderea în 
atmosferă, ca urmare a in
trării in funcțiune a frînei 
aerodinamice, viteza de co- 
borire a stației a scăzut de 
la peste 11 kilometri pe se
cundă la 200 metri pe secun
dă. La altitudinea de 7,5 ki
lometri a fost pus în func
țiune sistemul de parașute, 
iar cu puțin timp înainte de 
aterizare au fost declanșate 
motoarele de aterizare lină.

Dezbaterile 
Consiliului 

de Securitate
NEW YORK 15 (Agerpres). 

— Consiliul do Securitate s-a 
întrunit joi seara pentru a con
tinua dezbaterile în legătură 
cu plîngereu Libanului împo
triva violării spațiului aerian 
libanez de către aviația israc- 
liană și a plîngerii israeliene 
împotriva atacurilor organiza
țiilor palestiniene aflate pe te
ritoriul libanez. Au luat cu- 
vîntul reprezentanții S.U.A., 
Senegalului și RP. Ungare. 
Vorbitorii au subliniat necesi
tatea încetării actelor de vio
lență și a represaliilor, pentru 
ca eforturile pentru obținerea 
păcii să poată fi încununate 
de succes.

Intensificarea 
activității 
militare 

din Nigeria
OWERRI 15 (Agerpres). — 

După o perioadă de calm re
lativ, pe frontul din Nigeria 
s-a înregistrat din nou o in
tensificare a activității mili
tare. într-un comunicat al co
mandamentului militar biafrez 
de la Owerri se arată că avioa
ne biafreze au bombardat și 
distrus în întregime depozitele 
de benzină de la Ogidigbe, din 
apropierea riului Escravos, în 
zona situată le vest de fluviul 
Niger. Comunicatul precizează 
că patru elicoptere aparținind 
trupelor federale aflate în a- 
propiere de depozitul de ben
zină au fost, de asemenea, dis
truse. Pe de altă parte, în co
municat se afirmă că lupte 
violente continuă în sectorul 
Omoku, la nord-vest de Port 
Harcourt, unde artileria bia- 
freză bombardează pozițiile fe
derale. In sectoarele Azumini 
și Ikot Ekpene forțele biafre
ze au trecut la ofensivă pro- 
vocînd inamicului grele pier
deri. In celelalte zone ale fron
tului situația rămîne neschim
bată — afirmă în încheiere co
municatul.

A 
întrunirea

extraordinară 
a guvernului 

spaniol
MADRID 15 (Agerpres). — 

Guvernul spaniol s-a întrunit 
joi într-o ședință extraordi
nară pentru a lua în dezbatere 
activitatea unor personalități 
din viața economică a Spaniei 
implicate într-o faimoasă frau
dă financiară. Observatorii po
litici apreciază că este vorba 
de un scandal financiar fără 
precedent în istoria Spaniei. In 
urma ședinței cabinetului, di
rectorul băncii de stat pentru 
credite industriale a fost înlo
cuit, iar 6 industriași" au fost 
arestați.

Cil PRILEJUL CILII
DE-A Z5-A ANIVERSĂRI

4 ELIRERÂRII ROMÂNIEI
ROMA 15. — Coresponden

tul Agerpres, N. Puicca, 
transmite: Cu prilejul ani
versării a 25 de ani de la e- 
libcrarea României de sub 
jugul fascist, ambasada Re
publicii Socialiste România 
din Roma a dăruit „Biblio
tecii internaționale a tineretu
lui din Roma", în numele 
Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, un set de 
cărți și publicații românești 
despre copii și tineret.'

Directorul bibliotecii. a 
mulțumit călduros reprezen
tanților ambasadei române 
pentru acest dar și a trans
mis felicitări poporului ro
mân.

O
BUDAPESTA 15 — Cores

pondentul Agerpres, Al Pin- 
tca, transmite: Sub auspi
ciile Institutului ungar pen
tru relațiile culturale cu 
străinătatea. in marca sală 
din Piața Eroilor din Buda
pesta s-au deschis vineri ex
pozițiile : „Grafica româneas
că contemporană" și „Repu
blica Socialistă România la 
25 de ani", organizate cu pri

lejul aniversării zilei de 23 
August.

Cu acest prilej a luat cu- 
vîntul Molnar Janos, adjunct 
al ministrului culturii.

O
SOFIA 15 — Coresponden

tul Agerpres, Gh. leva, trans
mite : în cadrul manifestări
lor organizate în R.P. Bul
garia, cu prilejul celei de-a 
25-a aniversări a eliberării 
României de sub jugul fas
cist, la Sofia a fost inau
gurată vineri expoziția pic
torului român Lucian Grigo- 
rescu. Manifestarea a avut 
loc din inițiativa Comitetu
lui bulgar pentru prietenie 
și relații culturalo cu stră
inătatea și a Uniunii Ar
tiștilor Plastici din R.P. Bul
garia.

La vernisajul expoziției au 
luat cuvîntul Iosif Toskov, 
vicepreședinte al Comitetu
lui pentru prietenie și re
lații culturale cu străină
tatea, prof. Uzunov Decikav, 
președintele Uniunii Artiști
lor plastici bulgari, precum 
și pictorul român Gheorghe 
Ionescu.

Lupte de stradă 
în Irlanda de ftord

♦ Au fost anunțați 16
BELFAST 15 (Agerpres). — 

Irlanda de Nord a cunoscut o 
nouă noapte sîngeroasă. Bilan
țul incidentelor este dramatic i 
în mod neoficial au fost anun
țați 16 morți și 121 răniți, din
tre care 42 cu focuri do arme. 
Unul dintre cei cinci morți — 
toți civili — este un copil de 
9 ani. In rîndurile forțelor de 
ordine au fost 16 răniți.

Puțin înainte de miezul țop- 
ții, adevărate lupte de sțpdă 
au izbucnit în mai multe orașb 
din țară. Incidentele cele mai 
violente s-au înregistrat la Bel
fast, unde poliția a făcut U2 
de arme automate și care 
blindate pentru a dispersa gru
purile de catolici și protes
tanți ce se încăierau. Străzile 
au fost baricadate cu camioane 
cărora manifestanții, ca de obi
cei, le-au dat foc. O adevărată 
canonadă a fost declanșată la

morți și 121 de răniți
limita cartierelor Shankill 
Road (protestant) și Falls Road 
(catolic), unde, după cum afir
mă martori oculari, au fost au
zite rafale de puști mitraliere. 
Potrivit propriei lor mărturi
siri, polițiștii au deschis focul 
pentru a se degaja și pentru a 
dispersa pe manifestanții care 
au aruncat asupra lor o ploaie 
de sticle cu lichid inflamabil. 
Unul dintre vehiculele blindate 
ale poliției a fost avariat de 
bombe incendiare.

La Armagh, unde ciocnirile 
au avut, de asemenea, un ca
racter violent, un civil a fost 
ucis, o uzină textilă incendia
tă și mai multe familii au tre
buit să fie evacuate. Orașul 
Newry a fost și el teatrul u- 
nor ciocniri violente între ma
nifestanții catolici și forțele de 
poliție.

Prelungirea crizei ministeriale 
din R. A. Yemen

SAANA 15 (Agerpres). — Re
nunțarea lui Mohsen Al-Aini la 
mandatul încredințat do preșe
dintele Consiliului Prezidențial 
de a forma noul guvern al 
Republicii Arabe Yemen, a 
prelungit criza ministerială de
clanșată la 8 iulie în urma de
misiei premierului Hassan Al- 
Amri. Observatorii politici din 
capitalele arabe remarcă, pe 
de altă parte, că refuzul lui 
Sayed El-Attar, reprezentantul 
permanent al Yemenului la 
O.N.U., de a accepta să for
meze noul guvern al R.A.Y. a 
îndepărtat pentru moment po

sibilitatea reglementării ac
tualei crize de guvern.

Eșecul misiunii lui Aini a 
fost determinat de pozițiile 
contradictorii ale liderilor po
litici în legătură cu mijloacele 
de restabilire a păcii în țară. 
Atunci cînd a acceptat misiu
nea de a forma noul guvern, 
Mohsen Al-Aini a precizat că 
intenționează să constituie un 
cabinet din care să facă parte 
reprezentanți ai tuturor forțe
lor politice interesate în resta
bilirea păcii in țară, unde os
tilitățile între trupele republi
cane și cele regaliste durează 
de mai mul ți ani.

Pe scurt a Pe scurt
Trintr-un decret guverna

mental, publicat Joi in bule
tinul oficial, GREVA MUNCI
TORILOR TURCI DE LA COM
BINATUL METALURGIC DIN 
EREGLI, declanșată săptămi- 
na trecută, a fost suspendată 
pe timp de 30 de zile — anun
ță agenția Analolia. Potrivit 
decretului, această măsură a 
fost adoptată intrucit s-a con
siderat că greva aduce preju
dicii securității naționale, dată 
fiind strinsa legătură dintre 
producția de oțel și industria 
pentru apărare.

Potrivit unei organizații de 
ajutorare a Biafrei, în prezent 
CEL PUȚIN 1 000 DE BIA- 
FREZI. MAJORITATEA CO- 
Pil, FEMEI ȘlBĂTRlNÎ, MOR 
ZILNIC DIN CAUZA FOAME
TEI. Biafra dispune de produse 
alimentare de bază, dar lipsesc 
mijloacele pentru a asigura 
strîngerca recoltelor disponibile.

EMJH

Se apropie de sfîrșit recol
tarea griului in R.S.F. Iugosla
via. Anul acesta a fost obținută 
o RECOLTA RECORD. Pentru 
prima oară, agricultorii iugo
slavi au cules de pe o supra
față de 2 milioane hectare 5 
milioane tone grîu.

La cinci zile după comiterea 
crimei de la Bel Air, UN MIS
TER TOTAL continuă să în
văluie circumstanțele în care 
au fost ucise cele cinci per
soane, printre care și actrița 
Sharon Tate, soția cineastului 
Roman Polanski.

Precizînd că este vorba de 
unul dintre cele mai complicate 
cazuri pe care le-a anchetat pî- 
nă în prezent, inspectorul de 
poliție Harold Yarnell, a de
clarat că ar pulea exista .un 
mare număr de suspecți", căci 
„toată lumea poate fi suspec
tată".

Același mister învăluie și 
cealaltă crimă, comisă în îm
prejurări asemănătoare cu pri
ma, și descoperită acum două 
zile într-o vilă situată la 15 
km de Bel Air.

■ ■■
DEFICITUL BALANȚEI DE 

PLĂȚI A S.U.A. a atins 3.79 
miliarde dolari in cel de-al doi
lea trimestru al anului în curs. 
In primul trimestru, deficitul 
fusese de 1,7 miliarde dolari, 
iar în ultimele trei luni ale a- 
nului deficitul balanței ameri
cane de plăți fusese de numai 
51 milioane dolari.

Comisia pentru energia ato
mică a S.U.A. a anunțat că la 
poligonul din Nevada a fost e- 
fectuata joi EXPLOZIA NU
CLEARA SUBTERANA a unei 
bombe cu o putere de 20 000 
de kilotonc.

<£) 
<£) 
<£> 
<£) 
<£) 
<£> 
<£> 
<£) 
<£> 
<£> 
<£> 
<£>

■ ■

Duminică 17 august Luni 18 august Marți 19 august Miercuri 20 august Joi 21 august
■

■
■

■

S

8.30 Deschiderea emisiunii. 
De strajă patriei.

9.30 Matineu duminical pen
tru copii și tineretul 
școlar. Ex-Terra ’69. 
Film serial „Fiul Mării".

11.30 Ora satului.
12.30 Concert simfonic.
13,05 închiderea emisiunii de 

dimineață.
16,00 Campionatele mondiale 

de ciclism.
18,00 Desene animate.
18,10 Roman-foileton : Poves

tea unei femei (VI).
19.30 Telejurnalul de seară 

Buletin meteorologic.
20,00 Film artistic : Copiii ga

leriei (Les enfânts du 
paradis — II).

21.30 Soliști ai operei bucu- 
reștene.

22,00 Tinere stele din Balcani. 
Program distractiv cu 
participarea tinerilor in- 
terpreți de estradă. 
Transmisiune de la So
fia.

22,40 Telejurnalul de noapte 
și buletinul meteorologic.

22,55 Publicitate.
23,00 TelesporL
23,15 închiderea emisiunii.

17.30 Buletin de știri.
17,35 Lumea copiilor: Biblio, 

teca Iui Așchiuță.
17,55 Marek Pistruiatul — film 

serial pentru copii.
18,20 Criterii. Carnet cinema

tografic.
18.45 Din inimă-ți cîntăm, 

partid iubit.
19,00 Transmisiune de la Ex

poziția Realizărilor Eco
nomiei Naționale.

19.30 Telejurnalul de seară. 
Buletin meteorologic.

20,00 între Metronom și cro
nometru. Emisiune con
curs : Teme : Plimbare 
prin București. Romanul 
românesc contemporan.

21,00 Roman foileton. Lunga 
vară fierbinte (XVI).

21.50 Ateneul tineretului. La 
25 de ani. Dialog intre 
două generații : partici
pant! Ia insurecția ar
mată din 23 August și 
tinerii care împlinesc fi
nul acesta 25 de ani.

22,25 Telejurnalul de noapte 
și buletinul meteorolo
gic.

22,40 Publicitate.
22.45 Cadran.
23.15 închiderea emisiunii.

17.30 Buletin de știri.
17.35 Lumea copiilor. Cei mici 

la...mare.
17,50 Sport în vacanță.
18,20 Criterii. Gong — emisiu

ne de actualitate teatra
lă.

18,45 Coordonatele viitoare ale 
științei românești.

19.15 Balade eroice.
19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Film artistic : Tunelul

— o producție româno- 
sovietică.

21.35 Monografii contempora
ne. Un documentar des
pre șantierul de la Por
țile de Fier, de la în
ceputurile sale și pînă 
astăzi, cind Dunărea tre
ce prin ecluză.

22,00 Prim plan. Acad. Zalia- 
ria Stancu.
Telejurnalul de noapte. 
Teleglob. Imagini din 
Sudan.
Recital Jacqueline Midi- 
nette.

23.15 Campionatele mondiale 
de ciclism.

23,25 închiderea emisiunii.

22,20
22,40

22,55

10,00 Limba franceză (relua
re).

10,25 Ce-ați dori să revedeți ? 
Spectacolul de teatru: 
Podul de piatră de La- 
szloffy Csaba.

16,00 Campionatele mondiale 
de ciclism.

16.45 Fotbal: Dinamo Bucu
rești — Palmeiras (Bra
zilia).

18.30 Așa-i jocul pe la noi. 
Program susținut de An
samblul clubului sindica
telor din Reșița.

19,00 Transmisiune de la Ex
poziția Realizărilor Eco
nomiei Naționale.

19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Tele-cinemateca. Revista 

vedetelor — o produc
ție a studiourilor ameri
cane.

21,20 Vrind să aflu cintul 
mindrei.

21.35 August. Film documen
tar ralizat de Televiziu
nea română.

22.35 Telejurnalul de noapte.
22,55 Convorbiri literare.
23.35 Campionatele mondiale 

de ciclism.
23.45 închiderea emisiunii.

10,00
10,25

Limba engleză (reluare). 
Limba germană (relua
re).
Ce-ați dori să revedeți ? 
Filmul artistic. Cartie
rul veseliei.

12,45 închiderea emisiunii de 
dimineață.

17,30 Buletin '
17,35 Lumea 

cu noi.
17,50 Teatrul

10,50

na.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚ IA I Petroșani, str. Republicii nr. 90. Tel. 1662, 269 (Centrala cărbunelui).

de știri, 
copiilor. Cîntați

școlar: Carabi

18.30 Odă marii sărbători.
18,45 Potpuriu de cîntece 

marșuri.
19,00 Cronica ideilor.
19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Finala celui de-al iX-lea

concurs al formațiilor 
și artiștilor amatori.

21.30 August. Film documen
tar realizat de Televi
ziunea Română.

22,35 Telejurnalul de noapte.
22,50 Selecțiuni din concursul 

național de creație și 
interpretare de muzică 
ușoară românească — 
ediția 1969.

23,20 închiderea emisiunii.

Ș’

IN R. F. A GERMANIEI, 
CAMPANIA ELECTORALA 
ÎNCEPE SUB SEMNUL DI
VERGENȚELOR din sinul gu
vernului și partidelor de coa
liție creștin-democrat și social
democrat în problema reeva
luării mărcii. Alegătorii vest- 
germani se vor pronunța asu
pra configurației celui de-al 
șaselea Bundestag peste șase 
săptămîni, la 28 septembrie. 
Potrivit constatărilor instituți
ilor de sondare a opiniei pu
blice, din cei 38,6 milioane ce
tățeni cu drept de vot, 70 la 
sută au și hotărit cărui partid 
să-i acorde votul. Circa 10 la 
sută urmează să se abțină, iar 
20 la sută, aproximativ 8 mi
lioane, sînt încă nehotărîți.

Intre 6 și 13 august s-a 
desfășurat la Edinburg a 20-a 
SESIUNE A COMITETULUI 
INTERNAȚIONAL PENTRU 
MUZICA POPULARA, la ca
re au participat reprezentanți 
din 30 de țări ale lumii, prin
tre care și din România. In 
cadrul lucrărilor au fost dis
cutate probleme privind me
todologia cercetării, valorifi
cării și conservJfrii manifes
tărilor folclorice, sub toate 
aspectele: etnografic, core
grafic, muzical. In cadrul 
comunicărilor făcute la a- 
ceastă sesiune, reprezentantul 
român, Vasile Donose, a ex
pus principalele puncte de 
orientare în valorificarea fol
clorului la televiziunea ro
mână, ilustrînd temele prin 
filme realizate în studiourile 
noastre. De o deosebită apre
ciere s-a bucurat filmul „Ar
monii și ritmuri", atit pentru 
concepția modernă de regie, 
cit și pentru varietatea pie
selor folclorice pe care le 
conține.

După cum anunță agenția 
V.N.A., FORȚELE DE ARTILE
RIE ALE REPUBLICII DEMO
CRATE VIETNAM AU DOBO- 
RÎT JOI UN AVION DE SPIO
NAJ AMERICAN fără pilot, ca
re a pătruns in spațiul aerian 
al R. D. Vietnam deasupra pro
vinciei Ha Ta. Numărul avi
oanelor americane doborite dea
supra teritoriului Republicii 
Democrate Vietnam se ridică 
in prezent la 3 316.
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Medicii de la spitalul Groots 
Schuur, unde PHILIP BLAI* 
BERG A FOST REINTERNAT 
Joi pentru a fi supus unui con
trol medical amănunțit, sînt în
grijorați de înrăutățirea stării 
sănătății fostului pacient. Du
pă efectuarea unui prim con
sult, medicii nu au furnizat 
nici un fel de amănunte asu
pra cauzelor care au determi
nat agravarea în ultima vreme 
a stării sănătății lui Blaiberg.

Oficialitățile dintr-o scrie de 
țări arabe și-au făcut cunos
cută intenția de a desfășura O 
SUSȚINUTA ACTIVITATE DI
PLOMATICA CONSACRATA 
CONVOCĂRII UNEI REU
NIUNI ARABE LA NIVEL 
ÎNALT, preconizată de preșe
dintele Gamal Abdel Nasser în 
cuvîntarea rostită la ccl de-al 
treilea congres al Uniunii So
cialiste Arabe. Pînă în prezent 
un răspuns pozitiv asupra ne
cesității convocării conferitei 
arabe la nivel înalt a fost dat 
de suveranul iordanian, Hus
sein, de premierul desemnat li
banez, Rashid Karame. și de 
noul guvern de la Khartum.

Ministrul de finanțe al 
S.U.A., David Kennedy, a de
clarat joi că dacă evoluția pro
cesului inflaționist din economia 
americană, care a atins un sta
diu „intolerabil", continuă în 
ritmul actual, în aproximativ 
11 ani VALOAREA DOLARU
LUI S-AR PUTEA REDUCE 
LA MAI MULT DE JUMĂTA
TE. El și-a argumentat afir
mația citind, printre altele, 
creșterea prețurilor la bunu
rile de consum, în prima ju
mătate a anului 1969, cu 6,5 la 
sută, precum și reducerea pro
fiturilor în diverse sectoare ale 
economiei.

La șantierul de construcții 
navale din orașul italian Mon- 
falcone, provincia Garizia, a 
fost lansat la apă CEL MAI 
MARE TANC PETROLIER I- 
TALIAN „Esso Augusta", cu un 
deplasament de 140 000 de to
ne. „Esso Augusta" are o lun
gime de 294 de metri și o lă
țime de 40,8 metri. Ei dezvoltă 
o viteză de 16,5 noduri pe oră 
cu încărcătură maximă.

Președintele S.U.A., Richard Nixon, a prezidat joi O 
REUNIUNE A CONSILIULUI SECURITĂȚII NAȚIONALE 
A S.U.A., care a avut loc la reședința sa de vară de la San 
Clemente (California). La sfîrșitul reuniunii, purtătorul de 
cuvînt al Casei Albe, Ronald Ziegler, a refuzat să precizeze 
ordinea de zi a dezbaterilor.

întrebat dacă s-a discutat și problema retragerii trupe
lor americane din Vietnam — care preocupă în cel mai 
înalt grad opinia publică americană — Ziegler a precizat 
că în orice caz înainte de sfîrșitul lunii august nu va fi 
luată o hotărire în această chestiune. El a respins totodată 
criticile apărute în presă și formulate de unii oameni poli
tici americani la adresa proiectului de reformă a sistemului 
de asigurări sociale propus de administrație. Ronald Ziegler 
a susținut că acest proiect nu va diminua puterea de cum
părare a șomerilor și săracilor.

India in ajunul 
alegerilor 

prezidențiale
Apropiatele alegeri preziden

țiale din India găsesc o țară 
în plină mutație politică. Po 
de o parte, Partidul Congre
sului după 20 de ani de guver- 
nămînt este dezbinat în frac
țiuni diverse ; pe de altă parte, 
relațiile dintre cele 17 stata 
ale Uniunii indiene și autori
tățile centrale se caracteri
zează prin prezența acelorași 
tendințe centrifuge. în legătu
ră cu aceasta, „Le Monde Di
plomatique" notează următoa
rele :

O
„Tendințele centrifuge, firești 

într-un atit de vast ansamblu 
geografic și etnic, se accentuea
ză continuu. Congresul însuși 
n-a scăpat de această regiona- 
lizare: progresul educației,
propaganda unor partide po
litice regionale sau extrem St- 
naționaliste, transformarea pro
gresivă a castelor în grupuri

Din presa 
străină

Vineri 22 august Sîmbătă 23 august
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Țara ce
de Ana

La patru

17,35 Studioul pionierilor. Toi 
înainte! Din jurnalul 
acțiunilor pionierești în
chinate Zilei de 23 Au
gust.
Albatros — Revistă li
terară pentru tineretul 
școlar.
Realizări ale științei ro
mânești.
Pe scenele lirice ale ță
rii — București.

19,30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Reportaj TV.

lor 20 000 000 
Berteanu.

20,20 Film artistic :
pași de infinit. O pro
ducție a studioului ci
nematografic București.

21,55 August. Film documen- 
tar realizat de Televiziu
nea româna.

23,00 Telejurnalul de noapte.
23,15 Campionatele mondiale 

de ciclism.
23,25 Muzică ușoară româ

nească.
23,50 închiderea emisiunii.

8,00 Transmisiune de la pa
rada militară și demons
trația oamenilor muncii 
din Capitală și din țară 
cu prilejul celei de-a 
25-a, aniversări a elibe
rării patriei de sub ju
gul fascist.

13,00 Cîntcce de sărbătoare.
14,00 închiderea emisiunii 

dimineață.
16,00 Realitatea ilustrată 

emisiune magazin.
17,25 25 de ani din două 

lenii. Film TV.
18,15 Parada muzicii ușoare 

românești.
Telejurnalul de seară. 
23 August în Capitală și 
in țară — ediție specia
lă.
Chitare României socia
liste. Spectacol muzical, 
coregrafic (Intcrviziune). 
Film artisic „Columna". 
Cîntece de petrecere, cu 
Ileana Sărăroiu și Ște
fan Bănică.
Telejurnalul de noapte.
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solitare și influente, totul a 
contribuit le dezvoltarea ia 
sinul populații indiene a unui 
atașament regionalist pentru o 
unitate lingvistică, etnică sau 
religioasă proprie. Acest feno
men poate fi apreciat ca ele
mentul cel mai important al 
evoluției Uniunii indiene din 
1953. în acest mod grupul Te- 
lcgus s-a desprins din statul 
Madras, reușind, cu sprijinul 
guvernului central, să se ală
ture districtelor orientale, cu 
aceeași limbă și cu aceleași 

’ tradiții. Statul Bombay s-a di
vizat și el în două unități te
ritoriale: Maharashtra și Gued- 
jerat. Fenomenul continuă >i 
în prezent: în 1969, de pildă, 
forțele guvernului central au 
intervenit împotriva unor se
paratiști care militau cu fer
voare pentru crearea unui nru 
stat, Telongana, in Andhia

Acum se pune problema ca' 
între aceste state să se poată 
stabili relații noi și rezonabile. 
Ele sînt condamnate să lupte 
împreună pentru progresul a- 
cestei Indii, unde probleme'a 
vieții cotidiene sînt reale și 
grave, să definească împreună, 
în ciuda divergențelor, o po
litică internă și externă uni
formă. Aceste state trebuie 
deci să conviețuiască armeni. >s 
într-un cadru constituțional ju
ridic și administrativ comun, 
deși nu evoluează nici în ace
lași ritm, nici în același seni 
ideologic și deși trăiesc în con
diții geografice, etnice și politi
ce diferite.

Această problemă este reac
tualizată în contextul alegerilor 
prezidențiale pentru că viito
rului președinte al țării îi re
vine sarcina de a depăși ri
valitățile statelor, clanurilor și 
grupurilor diverse în vedeiea 
asigurării unei unități și sta
bilități reale a Federației In
diene, necesară dezvoltării ei 
ulterioare".
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