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Steagul roșu minerilor

Cuanta rea tovarășului !UE VERDEf

ZIUA
acestui

DECRET
tovarășul 
spunea: 

minerilor

minelor, Gheorghe Badrus, membru supleant al 
adjunct de șef de secție la C.C. 

membru supleant al C.C.

CONSILIUL DE STAT
AL REPUBLICII SOCIALISTE

ROMÂNIA

Comemorarea a 40 de ani
de la eroicele lupte greviste

• In cursul zilei de ieri, tovarășii llie Verdeț, 
membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Per
manent al Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Mihai Gere, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., loa
chim Moga, membru al C.C. al P.C.R., prim-secre- 
tar al Comitetului județean Hunedoara al P.C.R., 
Bujor Almășan, membru al C.C. al P.C.R., ministrul
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C.C. al P.C.R., 
gI P.C.R., David Lazăr, 
al P.C.R., prim-secrelar al Comitetului municipal 
Petroșani ai P.C.R., au fost oaspeții minerilor din 
Lupeni. ® în semn de omagiu adus istoricei în
cleștări de clasă a fost dezvelit un grup statuar. 
@ într-un impresionant miting,- minerii din Lupeni, 
împreună cu distinșii oaspeți, au evocat momen
tele de neuitat ale luptelor greviste, memoria celor

căzuți acum 40 de ani, și-au exprimat recunoștința 
fierbinte față de partid, pentru generoasele condiții 
de viață oferite de socialism. ® Tovarășul llie 
Verdeț, împreună cu tovarășii Mihai Gere, loachim 
Moga, Bujor Almășan, Ștefan Almășan, Lazăr Da
vid, însoțiți de dr. ing. Petru Roman, directorul 
general al Centralei cărbunelui Petroșani, și ing. 
Vasile Ciriperu, directorul E.M. Lupeni, au făcut o 
vizită de lucru la mina din localitate.

Centrul orașului Lupeni, ca 
și străzile sale erau ieri pa
voazate cu steaguri tricolore 
și purpurii, cu ghirlande de 
verdeață. Mii de mineri din 
toată Valea Jiului, din Lupeni 
și Lenea, de la X'ulcan, Uri- 
cani și Pelrila, de la Ghclar 
și Teliuc, de la minele din A- 
puseni au venit să participe 
la impresionanta evocare a 
luptelor greviste de acum pa
tru decenii.

Au venit aici să-și aducă 
prinosul de recunoștință me
moriei celor căzuți, jertfei și 
sacrificiului suprem al eroi
lor care au înroșit cu sin- 
gele lor caldarimul ’
important centru al mișcării 
mimciloiești din tara noastră. 
Au adus cu ei freamătul vie
ții noi, minunatele succese 
închinate Congresului al X- 
lea al P.C.R., .aniversării unui 
sfert de veac liber, prezența 
lor activă în entuziastul pro
ces de înfăptuire a progresu
lui dezvoltării viitoare a pa
triei, stabilit în programul ma
relui iorum al comuniștilor.

In mijlocul parlicipantilor la 
festivitățile comemorative se 
aflau tovarășii AUREL BUL
GĂREA, IOX LUNGU, ȘTE
FAN ALMĂȘAN, secretari ai 
comitetului județean de partid, 
\ ICHENTE BĂLAN, prim-vi
cepreședinte al Comitetului 
executiv al Consiliului popu
lar județean, activiști de 
partid și de stat, conducători 
de întreprinderi și instituții, 
reprezentanți ai organizațiilor 
de masă și obștești.

In imediata apropiere a mi
nei, acolo unde in urmă cu 
patru decenii s-a desfășurat 
crîncena bătălie de clasă, s-a 
Înălțat un monumental grup 
statuar. Trepte de marmură 
conduc spre colina unde s-a 
imortalizai în bronz fapta 
înaintașilor. De aici se des
chide o priveliște largă spre 
mina Lupeni, spre cartierele 
de locuit, care poartă preg
nant semnele înnoirilor.

La monument iac de gardă 
reprezentanți ai generațiilor 
de locuitori ai Văii Jiului — 
parlicipanfi la luptele greviste 
din 1929, iiii și nepoții lor. 
In fața celor prezenți tova
rășul ILIE VERDEȚ dezvelește 
monumentul, care înfățișează 
evocator, plin de măreție, un 
luptător alături de o eroină 
a acelor memorabile zile și 
uri miner răpus de gloanțele 
jandarmilor. Toți cei prezenți, 
pătrunși de un adine fior pa
triotic, cinstesc memoria eroi
lor care prin jertfa supremă 
au contribuit la triumful cau
zei clasei muncitoare.

Moment emoționant. In a- 
cordUrile solemne ale Imnu
lui Minerilor, este depusă o 
coroană de flori din partea 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Roman și a 
Consiliului de Miniștri. Sînt 
depuse, de asemenea, coroane 
de liori din partea Comitetu
lui județean Hunedoara al 
P.C.R. și a Consiliului popular 
județean, Ministerului Minelor 
și Centralei industriale a căr
bunelui Petroșani, Uniunii Ge
nerale a Sindicalelor din Ro
mânia și a organelor sindi
cale locale, Comitetului muni
cipal de partid Petroșani și a 
Consiliului popular municipal, 
Comitetului orășenesc de par
tid Lupeni și a Comitetului 
de administrație al minei. În
treaga asistență privește cu 
emoție pe bătrinii mineri A- 
ron Crislea și Vasile Feher, 
veterani ai evenimentelor de 
acum 40 de ani care depun o 
coroană în amintirea tovară
șilor căzuți in lupiă. Pionierii, 
nepoții celor ce s-au jerliit 
pentru viața lor fericită de as
tăzi, depun jerbe de flori.

Toți cei prezenți păstrează 
un moment de reculegere.

Sînt mii ,de Hori, garoafe

Dați-mi voie ca de aici, de 
la Lupeni — orașul' devenii 
simbol al luptei neînfricate 
împotriva oprimării burghezo- 
moșierești — să aduc minerilor 
din Valea Jiului un salut fier
binte din partea Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, a Consiliului de Stat, 
a guvernului și personal din 
partea tovarășului Nicolae 
C eaușescu.

Sărbătorim în acest an Ziua 
minerului in atmosfera de pu
ternic entuziasm in munca ge
nerată de pregătirea și desfă
șurarea Congresului al X-lea 
al partidului. de hotărire ne
clintită a oamenilor muncii de 
a da viață obiectivelor și sar
cinilor stabilite. Ca în fiecare 
an, de"Ziua minerului întregul 
popor cinstește glorioasele tra
diții de luptă revoluționară și 
de muncă plină de abnega
ție ale unuia dintre cele mai 
importante detașamente ale 
clasei muncitoare din Româ
nia.

Acestor tradiții li s-a adus un 
emoționant omagiu și prin mo
numentul dezvelit astăzi, cu 
prilejul împlinirii a 40 de ani 
de la luptele greviste din Va
lea Jiului, adine întipărite în 
conștiința poporului nostru. In 
august 1929, minerii din Lu
peni s-au ridicat cu bărbăție 
împotriva coaliției dintre pa
troni și autoritățile burgliezo- 
moșierești, au înfruntat cu e- 
roism forțele de represiune ale 
claselor exploatatoare, au dat 
un strălucit exemplu de curaj 
revoluționar în lupta pentru 
desființarea exploatării, pentru 
înfăptuirea aspirațiilor de li
bertate socială și națională ale

întregului popor muncitor din 
România.

Cu minerii s-au solidarizat 
muncitorimea din întreaga ța
ră, forțele progresiste interna
ționale, care au chemat opinia 
publică mondială să-și ridice 
glasul de protest „împotriva 
vinovaților pentru baia de 
singe de la Lupeni".

Dînd o înaltă apreciere eve
nimentelor care s-au desfășu
rat acum patru decenii în ora
șul dumneavoastră, 
Nicolae Ceaușescu 
„Eroicele lupte ale 
dtn Lupeni. din august 1929 — 
reprimate sîngeros de regimul 
burghezo-moșieresc — au consti
tuit o viguroasă afirmare 
combativității revoluționare 
întregii noastre clase munci
toare, care, sub conducerea 
partidului comunist, s-a dove
dit a fi cel mai devotat apă
rător al intereselor poporului, 
cea mai consecventă forță de 
progres a țării".

într-adevăr, la Lupeni s-a 
deschis șirul marilor bătălii de 
clasă duse în anii grelei crize 
economice din 1929—1933, de 
către muncitorimea română, 
condusă de comuniști, pentru 
desființarea exploatării și fău
rirea unor condiții mai bune 
de viață pe pămîntul patriei 
noastre.

Cu același spirit de devota
ment față de aceste idealuri, 
au răspuns minerii din Valea 
Jiului chemărilor partidului 
nostru pentru înfăptuirea in
surecției armate, sprijinirea 
războiului antihitlerist, desă- 
vîrșirea revoluției proletare și 
construirea socialismului.

Cinstind memoria celor că
zuți sub gloanțe in zilele de 
5—8 august 1929, îngăduiți-mi 
să exprim totodată sentimen-
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La baza dezbaterilor Congre
sului a stat analiza marxist- 
leninistă, clarvăzătoare cuprin
să in raportul tovarășului Ni
colae Ceaușescu care a exami
nat cu^ profunzime, forța de 
convingere și înalt spirit al res
ponsabilității față de popor și 
față de cauza socialismului in 
lume, complexele probleme ale 
făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în România.

Raportul a imprimat Congre
sului o orientare principială, 
axată pe aspectele fundamen
tale ridicate de obiectivele ce 

victorioasă din august 1914', e-‘- ne stau în față și a stimulat 
veniment de răscruce in istoria 
României.

Transformările revoluționare 
înfăptuite sub conducerea Par
tidului Comunist Român au 
dus la desființarea pentru tot
deauna a exploatării omului 
de către om. au schimbat ra
dical înfățișarea patriei, au 
creat condiții noi de muncă și 
de trai pentru toți cetățenii, e- 
gali în drepturi, uniți prin ace
leași interese și idealuri.

în înfăptuirea glorioaselor 
realizări cu care ne mîndrim 
astăzi și care au făcut să creas
că prestigiul României in lu
me, minerii au dobîndit noi 
merite, afirmîndu-se, cot la cot 
cu întregul popor, prin muncă 
dîrză, devotament față de cau
za partidului și disciplină, ca 
unul din detașamentele de nă
dejde ale României socialiste.

tcle noastre de respect pentru 
greviștii de atunci, care se află 
astăzi printre noi și pot vedea 
singuri roadele luptelor duse 
de-a lungul vremii de oamenii 
muncii, români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități, 
pentru a asigura mersul înain
te al României pe drumul pro
gresului și civilizației.

Cu atît mai evidente sînt a- 
ccste roade acum, cînd măsu
răm întreaga însemnătate a 
etapelor străbătute de-a lungul 
sfertului de veac care a tre
cut de la insurecția armată

TOVARĂȘI MINERI,

Congresul al X-lea al parti
dului, ale cărui lucrări s-au 
încheiat zilele trecute, marchea
ză o etapă nouă în întreaga 
desfășurare a operei de cons
trucție socialistă patria
noastră.

dezbaterile vii, creatoare, 
care au participat activ, 
ședințe plenare și ședințe pe 
secțiuni, reprezentanții comu
niștilor din întreaga țară.

Delegații la -Congres și-au 
exercitat mandatul încredințat 
de organizațiile județene în spi
ritul unei reale democrații de 
partid, au discutat în mod cri
tic și autocritic activitatea com
plexă din toate domeniile, și- 
au adus contribuția la defini
tivarea orientărilor pentru 
noua etapă de dezvoltare in 
care intrăm. Doresc să subli
niez că lucrările Congresului 
au ilustrat în modul cel mai 
limpede unitatea deplină de 
gîndire și de voință a întregu
lui partid, a întregului popor 
angajat cu însuflețire în marea 
operă istorică de ridicare con
tinuă a României pe noi trepte 
ale civilizației socialiste. Se 
poate spune că niciodată unita
tea partidului, a poporului, 
jurul Comitetului Central, 
a fost atît de puternică ca 
tăzi.

Dind expresie coeziunii

< Continuare in pag. a 2-a
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MINERULUI
Pentru convocarea

Marii
Adunări Naționale
In temeiul articolului 

64 pct. 1 din Constituție,
Consiliul de Stat al 

Republicii Socialiste Ro
mânia decretează:

Articol unic. — Se 
convoacă Marea Aduna
re Națională în sesiune 
jubiliară consacrată celei 
de-a XXV-a aniversări a 
eliberării României de 
sub jugul fascist, în ziua 
de 22 august 1969, ora 
10 dimineața.
Președintele Consiliului 

de Stat, 
NICOLAE CEAUSESCU♦ Continuare în pag. a 2-a

o sărbătoare cu multiple
semnificații polito-sociale

Sărbătoare tradițională, cu adinei rezonanțe in mintea, 
inima și sufletul puternicului detașament al minerilor Văii 
Jiului, ca și a celor din întreaga țară, Ziua minerului do- 
bindește în acest an multiple semnificații politico-socialc, 
generate de momentul de răspintie în care ne aflăm, de 
evenimentele de importanță istorică ce aureolează acest al 
25-lea an al construcției socialisto, de comemorare a 40 de 
ani de la eroicele lupte greviste de la Lupeni 1929, pagină 
eroică din lupta clasei muncitoare pentru libertate și drep
tate socială, împotriva asupririi burghezo-moșiere.ști. In a- 
ccst larg context, sărbătoarea Zilei minerului devine un au
tentic jubileu al realizărilor și înfăptuirilor în sfertul de 
veac socialist și prilejuiește analiza temeinică, plină de res
ponsabilitate partinică, a obiectivelor excepționale ale ce
lui de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român, în
soțită de o angajare matură și chibzuită pentru îndeplini
rea lor, chezășia înaintării continue a României pe drumul 
edificării socialiste.

Reunind un puternic și combativ nucleu proletar. Valea 
Jiului s-a afirmat în viața social-politică a țării încă din 
secolul trecut ca o citadelă importantă a mișcării noastre 
muncitorești, a luptei revoluționare pentru împlinirea de
zideratelor clasei muncitoare, ale națiunii române. Minerii 
nu au pregetat nici o clipă să lupte împotriva exploatato
rilor și asupririi, pentru o viață mai bună, pentru liber
tate. 1918 și 1929 sînt anii cînd demonstrațiile, grevele și 
acțiunile de protest ating momente de vîrf, de la organi
zarea superioară a mișcării muncitorești pînă la lupta îm
potriva gloanțelor. Acum, cînd se împlinesc 40 de ani de la 
eroicele lupte greviste de la Lupeni 1929, se cuvine să ne 
amintim de aprecierea marelui nostru istoric Nicolae Iorga, 

'care a spus că martirii grevei erau „forțe active în viața 
noastră națională".

Cu toată oprimarea asupritorilor, luptele au continuat 
cu deosebită vigoare, conduse de partidul comuniștilor, care 
a avut aici dintotdeauna organizații puternice, cu o rodnică 
activitate chiar și în condițiile ilegalității. In perioada cri
zei economice, în timpul fascizării țării și a dictaturii mili- 
tarc-fasciste, minerii Văii Jiului, organizați de partidul co
munist. au desfășurat ample acțiuni împotriva asupririi e- 
conomice și sociale, a pregătirii și desfășurării războiului 
antisovietic, au sabotat^mașina de război și au militat neo
bosit pentru întoarcerea armelor împotriva cotropitorilor 
naziști.

Murele act al eliberării de la 23 August 1944 a consti
tuit și pentru minerii Văii Jiului încununarea unor decenii 
de luptă neîntreruptă, do jertfe pentru marile idealuri ale 
proletariatului. In același timp, epoca nouă ce se deschi
dea în fața întregii țări, găsea aici, la minerii de pe Jiu, un 
detașament încercat, călit în focul luptei, capabil să preia 
în propriile-i miini noile destine, mărețele sarcini ale con
strucției socialiste.

...Acum, cînd de Ziua minerului sărbătorim și comemo
rarea luptelor greviste de la Lupeni 1929, aducem de fapt 
o prețuire fără margini acestui trecut de luptă revoluțio
nară al Văii- Jiului.

Dar Ziua minerului, sărbătorită de noi in aceste zile, 
poartă în ea adine impregnată, pecetea aniversării unui 
sfert de veac de la actul eliberator de la 23 August 1944. 
Privind retrospectiv drumul parcurs de Valea Jiului în a- 
cești 25 de ani liberi, vom vedea că el depășește, prin gran
doarea înfăptuirilor socialiste, tot ceea ce s-a realizat în în
treaga istorie a acestui bazin carbonifer de vîrstă centena
ră. Producția do cărbune a crescut an de an, ajungindu-se 
în prezent la un volum anual de 7 600 000 tone, cu 33 la 
sută mai mult față de anul 1965. Dar cifrele nu pot cuprin
de întregul tablou al dezvoltării exploatării cărbunelui. Mai 
evocatoare și mai bogate in sensuri, în mod deosebit pri
vind viața nouă a oamenilor, sînt marile acțiuni de moder
nizare a tuturor minelor acestui bazin, de dotare cu utilaje 
moderne, și de introducere a unor tehnologii de lucru avan
sate. Mai evocatoare este redeschiderea unor mine, ca cea 
de la Vulcan — care a adus cu sine renașterea uimitoare 
și dezvoltarea impresionantă a \unui oraș mineresc condam
nat de regimul burghczo-moșieresc la uitare. Mai evoca
toare sînt noile mine, deschise in anii noștri sau aflate in 
curs de deschidere, cum sînt cele de la Paroșcni, Dilja, Băr- 
băteni, Livezeni etc.

Bucurîndu-se de o dezvoltare fără precedent, de atri-

+ Continuare in pag. a 3-a
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Comemorarea a 40 de ani de la eroicele
lupte greviste ale minerilor din Lupeni

Cuvîntarea tovarășului Urmarea reportajului din pagina a I-a

+ Uii/?>ure din pag. 1 

wewtrum hvai a națiunii »oas- 
socialise și hotăririi ci de 

wrrlințit «Ic a înfăptui mărețele 
•toective ale înaintării Româ
niei spre comunism. Congro- 

a ales in unanimitate ca 
secretar general al Partidului 
Comunist Român pe tovarășul 
Nicotae Ceaușescu. în a cărni 
versenalilatc sint întruchipate 

mai inalte calități de pa~ 
<<mt înflăcărat și intcrnalio- 
«s’îs't consecvent, dc conducă
tor comunist încercat, cnnto- 
>t( prin întreacă șa ființă cu 
pnporirl muncitor.

Alegerea tovarășului Ceauses
cu- în fruntea partidului repre
zintă <» chezășie <’■' înfăptuire 
neabătută a hotărirrtor Con
gresului. care a fixat direcțiile 
principale ale politicii interne 

externe a României, a stabi
lit pentru toate sectoarele de 
activitate sarcinile esențiale 
««re a căror transpunere in 
viată trebuie să no concertrâm 
»f'-ntia în anii viitori.

interesul șr entuziasmul cu 
cere fntresiil ponor a întuwpi- 

Concresul. încrederea cu 
care t-a urmărit lucrările, n- 
pr-sharen unanimă dată hotă- 
tîrilor adoptate reprezintă pre- 
misete etanului necesar marilor 
rec»izări do mi ine.

♦irientărilo stabilite nentru 
evoluția viitoare a țării izvo
răsc dintr-o concepție unitară. 
♦•F&ră si temeinic fundamentată, 
a’eătuiesc in fapt nrosramul 
partidului nostru comunist.

Acest program pune în con
tinuare la baza progresului ță
rii dezvoltarea puternică a for
țelor de producție si. înainte 
ii- toate. industrializarea so
cialistă. deschide noi perspecti
ve pentru valorificarea la un 
nivel tot mai înalt a resurse
lor naturale și de muncă, pen
tru- modernizarea întregii eco
nomii. pentru întărirea inde
pendenței si suveranității na
ționale. Dezvoltarea cu precă
dere a ramurilor cu rol hotă- 
ritor în progresul economic și 
tehnic: energia electrică, me- 
f-hirgia. chimia, constmriiile 
de mașini, iar în cadrul aces
tora — electrotehnica si elec
tronica. mecanic» do pre
cizie. optica. nroductia do 
Mtilaie si instalații — plasează 
industria pe făgașul unei dez
voltări în pas eu tendințele 
rele mai înaintate cp «e niani- 

«p olan mondial.
stabilite pe baza unor cal

cule realiste, proporția intre 
acumulare și consum, ritmul 
•le creștere a industriei, core
lațiile intre industrie, agrf- 
ețdtură și celelalte ramuri, co
respund pe deplin posibilități
lor actuale ale economiei na
ționale, asigură și pe viitor 
dezvoltarea ei- susținută și e- 
chdibrala, Putem fi siguri, to
varăși, că pe această care Ro
mânia va continua să se situe
ze printre cele mai dinamice 
țări din lume, va reduce con
tinuu distanța care o mai se
pară de țările cu economie a- 
vansată. \a crea noi condiții 
pentru îmbunătățirea traiului 
tuturor celor ce muncesc.

Sensul întregii dezvoltări e- 
eonomice, al tuturor măsurilor 
adoptate de partid este feri
cirea omului, crearea condițiilor 
pentru ridicarea continuă a 
bunăstării și culturii celor ce 
muncesc.

O dată cu creșterea rolului 
organizator al statului, vor fi 
luate noi măsuri pentru adîn- 
cirea democrației socialiste, 
pentru promovarea inițiativei 
creatoare a maselor și intensi
ficarea participării tuturor ce
tățenilor la rezolvarea proble
melor obștești, pentru perfec
tionarea tuturor laturilor vie
ții sociale. Prin noi și noi rea
lizări in economie, în știință, 
m cultură, în toate domeniile, 
poporul nostru iși va afrrma și 
mai puternic atașamentul de 
nezdruncinat față de drumul 
ales in urmă cu un sfert de 
veac, va mine tot mai deplin 
in valoare marile avantaje ale 
socialismului.

O deosebită importanță au 
orientările stabilite de Congres 
in domeniul politicii externe a 
partidului și statului. Ța
ra noastră va pune și pe 
viitor în centrul politicii sale 
întărirea prieteniei și alianței 
♦•n țările socialiste, va dezvol
ta relațiile ei» toate statele, in
diferent de orîndnirea socială, 
pe baza principiilor indepen
denței și suveranității națio
nale. neamestecului în trebu- 
huri le interne, egalității depli
ne in drepturi si avantajului 
reciproc, își va aduce contribu
ția Ia lupta împotriva impe- 
F’-zî'rcțnu-kn. pentru apărarea pă
cii. înfăptuirea acestor orien
tări. a căror justețe a fost con
firmată de viață, asigură con
dițiile bx feme necesare conti
nuării operei dc edificare a so- 
cialUoiului In România. Ele 
r*rml| partidului și statului 
nostru ‘ă și aducă și pe viitor 
•ontrlbjtla ta rauza întăririi

ILIE VERDEȚ
sistemului mondial socialist, a 
făuririi unei noi unități in miș
carea comunistă și muncito
rească internațională, la pro
movarea înțelegerii șt colabo
rării intre popoare.

Viitorul țării este de necon
ceput făiă creșterea rolului 
conducător al partidului. Frm 
linia sa politica, munca sa 
organizatorică și educativă, e- 
xeniplul personal al comuniști
lor. partidul nostru iși îndepli
nește misiunea istorică încre
dințată dc popor. asigură in- 
mănunchcrra tuturor forțelor 
motrice ale societății, a tutu
ror resurselor dc progres ale 
națiunii socialiste, constituie 
cel mai puternic factor al mer
sului nostru înainte, pe drumul 
socialismului si comunismului.

Pentru a. înfăptui politica 
partidului, pentru a atinge țe
lurile mobilizatoare fixate de 
Congres, avem nevoie de mun
că. dc disciplină, de organizare 
cit mai judicioasă a activită
ții în toate unitățile, de per
severență și spirit de inițiati
vă. Conducerea partidului și 
statului nu se îndoiește, tova
răși. că acum, ca întotdeauna, 
se poale sprijini cu încredere 
și in această privință pe mine
rii din Valea Jiului, dornici să 
fie la mulțimea glorioaselor lor 
tradiții.

DRAGf TOVARĂȘE

In cei 25 de ani care au tre
cut de Ia eliberare, industria 
minieră s-a transformat dintr-o 
ramură slab dezvoltată, bazată 
pe importul tuturor utilajelor 
necesare, inlr-o ramură moder
nă. sprijinită pe o puternică 
industrie națională a construc
țiilor de mașini, o ramură care 
asigură o producție de 10 ori 
mai mare dccit în 1938 și are 
un roî de seamă in avîntul în
tregii economii a României.

La activul construcției noas
tre de pină acum punem, de 
asemenea, cu satisfacție și min- 
drie, tot ce s-a făcut pentru 
ușurarea muncii minerului, 
pentru a-i asigura o viață ome
nească, pe măsura contribuției 
sale Ia progresul general al 
societății. Numai in Valea 
Jiului au fost construite din 
fondurile stalului aproape 
13 000 de apartamente, 11 că
mine culturale, 24 cinematogra
fe, funcționează 5 spitale, 8 po
liclinici și 2r circumscripții sa
nitare, a fost organizată o pu
ternică bază de invățămint.

Cu- un sentiment de adrncă 
bucurie, țin să subliniez că mi
nerii din Valea Jiului și din 
celelalte bazine își îndepli
nesc și depășesc Ia toți indica
torii sarcinile ce Ie revin în 
cadrul actualului cincinal. Nu
mai în primele 7 luni ale aces
tui an, ei au realizat in pro
porție de 103.4 la sută sarcina 
de creștere a producției globa
le și de 103,6 Ia sută sarcina 
de creștere a productivității 
muncii. Minerir au dat peste 
plan 220 000 tone de cărbune 
au livrat țării integral canti
tățile prevăzute Ia principalele 
metale.

Pentru aceste succese, pen
tru toate realizările obținute, 
vă transmit mulțumiri, felicitări 
călduroase și urări de noi suc
cese în muncă din partea con
ducerii partidului și stalului, 
și personal a tovarășului Ni- 
colae Ceausescu.

Dezvoltarea economiei națio
nale m cincinalul si deceniul 
următor vă pune în față, to
varăși mineri, sarcini de mare 
răspundere legate de nivelele 
cantitative ce vor trebui atin
se și mai ales de sporirea e- 
ficicnței activității din cadrul 
ramurii, a fiecărei întreprin
deri, a fiecărei mine. Cunos- 
cirrd aceste sarcini cu un an 
și 'umătate înainte, aveți posi
bilitatea să vă pregătiți temei
nic. din limn. pentru realizarea 
lor.

îmi exprim încrederea depli
nă eă, prin disciplina și hăr
nicia care i-au caracterizat în
totdeauna. muncitorii, ingine
rii și tehnicienii din sectorul 
minier vor îndeplini și depăși 
sarcinile pe anul in curs și pe 
anul viitor, ultimul din cinci
nalul actual, vor asigura ast
fel o platformă solidă pentru 
trecerea la realizarea obiecti
velor viitoare. Pătrunși de con
știința legăturii strinse dintre 
sareinile de azi și cele de mii
ne, ei iși vor concentra efor
turile spre acele probleme 
cheie de a căror rezolvare de
pinde succesul întregii activi
tăți în sectorul minier: spori
rea vitezei de înaintare m a- 
bataje, mărirea productivității 
muncii atit în subteran cit și pe 
ansamblul fiecărei întreprinderi, 
accelerarea introducerii progre
sului tehnic și utilizarea inten
sivă a tuturor utilajelor și ins
talațiilor, folosirea procedeelor 
moderne de armare metalică 
și reducerea consumului de 
lemn de mină.

Am certitudinea că se va fa

ce totul pentru accelerarea 
deschiderii de noi mine, spo
rirea producției. îmbunătățirea 
recuperării și a calității cărbu
nelui cocsificabil, pentru a asi
gura din surse proprii canti
tăți sporite de cărbune și mi
nereuri.

Pornind de la grija față de 
om. care călăuzește întreaga 
activitate a partidului și sfa
tului no 4 nu este necesară în
tărirea disciplinei tehnologice 
și de muncă, respectarea cu 
strictețe a regulilor minerești, 
adoptarea, tuturor măsurilor ne
cesare pentru asigurarea secu
rității in mină. Cerînd mineri
lor să lucreze mai bine în a- 
dincuri, să cerem totodată or
ganelor corespunzătoare să-și 
sporească atenția față dc con
dițiile de viață in centrele mi
nerești. pentru îmbunătățirea 
aprovizionării,, a ocrotirii să
nătății, a vieții- culturale, pen
tru a asigura minerilor posibi
litățile de odihnă și recrcere 
pe care Ie merită din plin.

DRAGI TOVARÂȘr MINERI.

Solemnitatea dc astăzi are 
loc in preajma momentului 
jubiliar al împlinirii unui sfert 
de secol de la eliberarea Ro
mâniei de sub jugul fascist 
Bilanțul realizărilor obținu
te determină sentimentele de 
adîncu bucurie cu care țara 
întreagă se pregătește pentru 
această sărbătoare, optimismul 
șr încrederea deplină cu care 
poporul intimpină programul 
însufrețitor al' celui de-al X-Jea 
Congres al Partidu'ui Comunist 
Român.

Hotărirea și ax intui cu care 
minerii, ca toți oamenii muncii, 
participă la efortul general con
sacrat. prosperității patriei ne 
întăresc convingerea că și pe 
viitor vom face împreună to
tul pentru a fi Ia înăl
țimea sarcinilor care ne stau 
in față.

Cu această certitudine, dati
nii voie ca, in încheiere, să în
soțesc îndemnul de muncă și 
luptă pe care vi-I adresează 
partidul cu tradiționala urare: 
Noroc bun, tovarăși! Vă doresc 
spor în tot ce faceți. împlinire 
în viața personală, sănătate și 
fericire.

Glorie muncitorilor mineri — 
detașament încercat al clasei 
noastre muncitoare!

Trăiască partidul nostru co
munist, conducătorul înțelept 
al poporului român pe drumul 
luminos al socialismului!

Trăiască patria noastră scum
pă, Republica Socialistă Româ
nia !

(Cuvîntarea a fost subliniată 
in repetate rânduri cu aplauze 
și ovații) .

In drum spre abatajele minei Lupeni.

♦ Urmare din ptig. 1

roșii, care aduc aici, pe mar- 
mura rece a monumentului, 
simbolul recunoștinței fierbinți 

' iafd de eroii clasei munci
toare, al admirației și cinsti
rii eterne a celor care au 
luptat și s-au jet Uit pentru 
victoria proletariatului, pentru 
izbînda ideilor socialismului 
in patria noastră.

Tovarășul Iile Verde/ feli
cită pe creatorii grupului sta
tuar, sculptorul, ion Irimcscu 
și arhitectul Violeta- Morariu.

Întreaga asistență păstrează 
un moment dc reculegere in 
memoria eroilor căzuți in 
luptele greviste din acel au
gust lierbinte al anului 1929.

Oaspeții: se îndreaptă apoi 
spre tribuna amplasată in ve
cinătatea monumentului, unde 
are Ioc un impresionant miting. 
Adresîndu-se tovarășului llie 
Verde/, oaspeților prezenți la 
festivitățile comemorativervele- 
ranilor grevei din 1929, locui
torilor orașului lupeni, tova
rășul loacllim Moga a ‘ spus :

„ Dezvc] îrca monumentu  I ui
închinat memoriei color ce 
și-au jertfit viața în lupjța îm
potriva exploatării, evocarea 
evenimentelor de acum 40 do 
ani, constituie încă o dovada 
a cinstei, pe care partidul nos
tru o acordă tradițiilor revo
luționare ale luptei ddse de 
proletariat — forța socială cea 
mai înaintată a societății 

. noastre,, profund devotată in
tereselor poporului. In aceas
tă luptă, minerii s-au afirmat 
ca un detașament activ al 
clasei noastre muncitoare. Cu 

r prețul vieții lor, infrunlînd 
gloanțele și teroarea regimu
lui burghezo-moșieresc, mine
rii români, maghiari și de alte 
naționalități au înscris-,, acum 
40 de ani, o pagină de glorie 
în istoria bătăliilor purtate 
de clasa muncitoare, demon- 
strind o înaltă -onștiință de 
clasă.

Puternicul detașament al co
muniștilor Văii Jiului, credin-, 
cios nobilelor idealurir mar- 
xisl-leniniste ale partidului, 
nu a încetat nici o clipă lupta, 
a înfruntat eroic prigoana săl
batică dezlănțuită dc autori
tăți, conducînd întreaga acti
vitate revoluționară a mineri
lor.

Cinstirea memorabilelor e- 
veni mente petrecute acum 40 
de ani capătă o semnificație 

• deosebită in acest an. datorită 
faptului că ca are loc la scurt 

: timp după Congresul al X-lea 
al partidului, care a constituit 
o încununare expresivă a .ma
rilor realizări dobindite ’ de 
poporul nostru sub conducerea 
Partidului Comunist Român, 
in transformarea revoluționa
ră a societății noastre, a dat 
un nou și puternic impuls 
dezvoltării întregii noastre e- 
cononui, a înarmat poporul cu 
programul edificării societății, 
socialiste multilateral -dezvol
tate in România. In același 
timp ne aflăm în preajma 
sărbătoririi unui sfert de veac 
de Ia eliberarea țării de sub 

jugul fascist, moment crucial 
în istoria țării, care a deschis 
poporului nostru calea spre 
înfăptuirea revoluției populare 
și construirea socialismului, 
spre făurirea României socia
liste, libere și independente.

Tn zilele cind întregul po
por a fost cu toată ființa sa 
alături de marele forum al 
comuniștilor — Congresul al 
X-lea a) partidului — în aba
taje și uzine, pe șantiere, pe 
ogoare, munca și viața au pul
sat cu și mai multă vigoare, 
cunoscînd un avint deosebit, 
momente înălțătoare, de su
premă dăruire. Prin faptele 
și realizările lor, minerii, 
precum și ceilalți oameni ai 
muncii, au semnat programul 
de dezvoltare continuă a Ro
mâniei socialiste, exprimin- 
du-și încă o dată adeziunea 
deplină față de politica inter
nă și externă a partidului și 
statului nostru.

Văzind in această politică 
expresia fidelă a intereselor 
poporului nostru — a spus in 
continuare primul secretar al 
Comitetului județean de par
tid — oamenii muncii și-au 
consacrat toate forțele pentru 
a intimpină Congresul al X- 
lea al partidului și a 25-a a- 
niversare a eliberării patriei 
cu realizări cit mai valoroase 
în întreaga lor activitate. Do
rim să vă raportăm stimați 
tovarăși, că minerii, siderur- 
giștii. constructorii, energeti- 
cienii, toți oamenii din jude
țul nostru, in frunte cu comu
niștii, și-au îndeplinit și de
pășit cu cinste angajamentele 
luate in întrecerea dintre or
ganizațiile județene de partid. 
Planul producției globale și 
industriale a fost depășit. în 
primele șapte luni, cu aproape 
99 milioane lei. cel a produc
ției marfă vindută .și încasată 
cu 129 milioane lei, iar pro
ductivitatea muncii cu aproa
pe 2 la sută. Economia na
țională a primit peste plan, 

-de la industria hunedoreană, 
50 000 tone cărbune, 26 000 to- 
no fontă, 18 000 tone oțel, 

’ 5 000 tone laminate. 4 000 tone 
fier in minereu marfă și alte 
produse. Numai miAerii din 
Lupeni înscriu la producția 
realizată peste plan in acest 
an, 37 000 tone de cărbune. 
Toate colectivele de mineri 
cinstesc Ziua minerului cu re
zultate deosebite în munca 
lor.

Județul Hunedoara, ca de 
altfel întreaga țară, constituie 
un exemplu dintre cele mai 
convingătoare ale rezultatelor 
politicii partidului de indus
trializare socialistă, de dez
voltare pe baze moderne a 
întreqii noastre societăți. Mi
nerii din Valea Jiului, noi, 
coi care muncim in județul 
Hunedoara, simțim din plin 
roadele acestei politici asupra 
transformării modului de via
ță al oamenilor, al ridicării 
nivelului lor de trai, material 
și cultural.

Permiteți-mi ca^ in numele 
comuniștilor hunodoreni, al 
tuturor oamenilor muncii din 
județ să exprim profunda 

noastră recunoștință față de 
partid și conducerea sa înțe
leaptă, pentru tat cc a făcut 
partidul și statul, nostru în 
județul Hunedoara, pentru lu
minosul viitor ce ni se des
chide în față.

Cu deosebită satisfacție au 
primit oamenii muncii din ju
dețul nostru realegerea tova
rășului Nicolae Ceausescu, cel 
mai iubit fiu al poporului 
nostru, eminent conducător de 
partid și de stat, în înalta 
funcție dc secretar general al 
partidului. Noi vedem în a- 
ceasfa garanția continuării po
liticii interne și externe mar- 
xist-lcniniste a partidului nos
tru, pusă in slujba interese
lor majore ale celor cc mun
cesc, ale triumfului cauzei so
cialismului și păcii.

Vă rog să-mi îngăduiți ca, 
dind glas gindurilor și voin
ței miilor de oameni prezenți 
la acest miting, ale tuturor 
locuitorilor județului Hune
doara, să asigur conducerea 
partidului și stalului de ho- 
tărîrea noastră fermă de a nu 
precupeți nici un efort pentru 
înfăptuirea neabătută a sarci
nilor actualului cincinal, a 
programului stabilit dc Con
gresul al X-lca al partidului, 
pentru înflorirea scumpei 
noastre patrii, România socia
listă.

In numele veteranilor parli- 
jcipan/i la greva din Lupeni 
1929, a luat cuvinlul tovarășul 
VASILE FEHER. Evocind des
fășurarea grevei, ampla parti
cipare a minerilor, revendică
rile acestora și atitudinea re
presiva a autorităților lafă de 
ele, vorbiloruL a spus in con
tinuare : „In locul plinii și 
dreptății, capitaliștii au revăr
sat asupra minerilor focul u- 
cigător al armelor, tăișul sîn- 
geros al baionetelor, semănind 
durere și lacrimi in inimile 
mamelor, soțiilor, copiilor. Mă 
aflam printre greviști în acele 
clipe și-mi amintesc ca azi 
dc ziua cind cei 5 000 dc mi
neri de la cele șapte mine din 
Lupeni, avînd în fruntea lor 
pe comuniști, au ocupat uzina 
electrică, cum a fost organi
zată baricada în fața uzinei, 
cum au sosit jandarmii și sol
dați) beți, și mai' ales cum 
au căzut împuțeați mișelește 
cei 20 de ortaci din primele 
rînduri : Gaboși Martin. Gol- 
cca Vasile, Burcea Gavril, 
Cvaicc Petru, Groza Ion și 
alții, români, maghiari și de 
alte naționalități. îmi mai a- 
mintesc, tovarăși, de zilele de 
prigoană care au urmat, de 
anii de mizerie și exploatare 
pe care i-am indurat pină în 
ajunul altui august de foc, a- 
cela din 1944, cind poporul 
nostru, condus de partid, și-a 
luat soarta in propriile sale 
mîini, alungind pentru tot
deauna pe exploatatori și slu- 

■ gile lor.
Am iuțind u-nc de trecutul în. 

tunceat ca de un vis urit, 
noi, virstnicii, ne exprimăm 
mulțumirea adincâ pentru că 

, trăim acești ani luminoși, 
plini de bucurii, pentru viața 
fericită și lipsită de griji pe 
care ne-a asigurat-o partidul. 
Dc aceea, exprimînd gîndu- 
rile și năzuințele minerilor 
mai vîrstnicl, pot asigura .și 
cu conducerea de partid și 
de stat că minerii Văii Jiului 
nu vor precupeți nici un c- 
fort pentru îndeplinirea și de
pășirea mări'țelor sarcini ce 
le revin în lumina documen
telor Congresului al X-lea al 
Partidului Comunist Roman".

In cuvinlul său, tovarășul 
VASILE C1RIPERL’, directorul 
minei Lupeni, salutlncl prezen
ța in mijlocul minerilor a con
ducătorilor de partid și de slat 
șl iăcind tabloul dezvoltării is
torice <i industriei extractive 
in bazinul Văii Jiului, s-a re
ferit la preocupările actuale 
ale minerilor și cadrelor teh- 
nico-inginereșli din cea mai 
mare exploatare carbonifera a 
/arii — mina Lupeni:

„Urmînd prețioasele indica
ții primite din partea condu
cerii de partid și de stat, per
sanul a tovarășului Nicolae 
Ceau.șcscu, colectivul nostru 
de muncă a reușit să pună -un 
accent mai mare pe latura 
concepțională și tehnico-orga- 
nizatorică a activității minei, 
urmărind rezolvarea unor pro
bleme hotăritoare cum sint: 
menținerea și dezvoltarea în 
continuare a capacităților de 
producție, extinderea folosirii 
echipamentului de susținere 
metalică și a utilajelor de tă
iere mecanică in abataje, uti
lizarea rațională a efectivelor. 
Munca entuziastă a colectivu
lui minei, mobilizat de orga
nizațiile de partid, strădaniile 
pentru perfecționarea organi
zării. producției și a muncii, 
nc-au condus la obținerea u- 
nor succese însemnate.

Evenimente deosebit do im
portante ca cel de-al X-lea 
Congres al partidului, a 25-a 
aniversare a eliberării patriei, 
precum și comemorarea a 40 
de ani dc la eroicele lupte 
greviste din 1929 au loc sub 
semnul cJanului sporit de 
muncă al colectivului.

Vă informăm, stimați con
ducători, că de la începutul a- 
nului colectivul nostru a ex

tras 37 000 tone de cărbune 
cocsificabil peste sarcinile do 
plan. Avem rezultate bune și 
la ceilalți indicatori : la pro
ductivitatea muncii am reali
zat 1,084 tone/posl față de 
1,607 tone/post planificat, iar 
la prețul de cost am realizat 
o economie in valoare de 
1 650 000 lei.

Prin aceste realizări, colec
tivul nostru și-a îndeplinit in 
cinstea Congresului întregul 
angajament pe anul 1969.

Sinlem con.știenți că in anii 
următori no așteaptă răspun
deri și sarcini mărețe. In lu
mina Directivelor Congresului 
al X-lea al partidului, mina 
noastră iși va dezvolta în con
tinuare capacitatea dc produc
ție, se va moderniza procesul 
de extracție, astfel ca pină in 
1975 producția minei Lupeni 
va ajunge la 1,9 milioane tone 
de cărbune și se va realiza 
o productivitate de 2.1 to
ne/,post.

Folosesc acest prilej pentru 
a exprima conducerii de par
tid și de stat, o dată cu mul
țumirile profunde și recunoș
tința vie pentru tot ce s-a în
făptuit in orașul nostru, in în
treagă Valea Jiului, hotărirea 
fermă a minerilor și ingine
rilor exploatării carbonifere 
dc la Lupeni că vom face to- 

• tul pentru a traduce în viață 
sarcinile de mare răspundere 
cc ne revin in sporirea con
tinuă a producției, valorifica
rea superioară a cărbunelui, 
atit dc necesar industriei noas
tre siderurgice in plină dez
voltare".

A luai apoi cuvinlul șeful 
de brigadă PETRE CONSTAV- 
TL\, reprezentant al tinerelor 
generalii de mineri. După ce 
a subliniat, sentimentul de 
inalla mindrie pe care l-a în
cercat participind la lucrările 
celui de-al X-lea Congres al 
P.C.R., -vorbitorul a remarcat:

„Fiecare cetățean al patriei 
simte din plin suflu] proas
păt, însuflețitor, care străbate 
întreaga politică internă și ex
ternă a partidului și este con
vins dc justețea acesteia, de 
inalla ei principialitat?. de 
faptul că ca' emană din cerin
țele vitale ale poporului și 
urmărește binele nostru a]ju- 
turor.

Ceea ce are astăzi Valea 
Jiului mai măreț, ceea ce dă 
muncii de miner frumusețe 
și spor, aparține in întregime 
anilor construcției socialiste. 
Prin grija partidului, minerii 
.și-au făurit o viață cu adevă
rat nouă, demnă.

Conduc o brigadă care lu
crează în abatajul frontal 2 
est din stratul 3, blocul IV, 
zona II. Dotarea frontului cu 
echipament modern de susți
nere, compus din slilpi hi
draulici și grinzi metalice ar
ticulate în consolă, vădesc că 
noul, cuceririle tehnice con
temporane, sint îmbrățișate 
fără rezervă de oamenii noș
tri, conduși și îndrumați ne
încetat de organizația de par
tid.

In colectivul nostru harnic 
și priceput domnește o uni
tate deplină de vederi, o. do
rință permanentă și o voință 
fermă de a respecta disciplina 
de plan. Prin aceasta se ex
plica rodnicia muncii lui, 
faptul că in anii cincinalului 
actual muncitorii din brigada 
pe care o conduc au extras 
mai mult dc 18 000 tone de 
cărbune peste sarcinile de 
plan. In luna martie am rea
lizat și un record pe bazin . 
de 43.5 metri avansare in 
frontal.

Respectarea riguroasă a gra
ficului. organizarea mai bună 
a producției și a muncii, a- 
provizionarea normală a fron
tului de lucru, îmbunătățirea 
asistenței tehnice, aplicarea 
corectă a normelor de secu
ritate minieră, sint factorii cei 
mai importanți care au con
dus la succesele oblinute".

Inlimpinat cu vii și puterni
ce aplauze, a luat cuvinlul 
tovarășul ILIE VERDEȚ, care a 
adresat nariicipanfHor un cald 
salul din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a Comite
tului Central al Partidului, a 
Consiliului de Stal și a guver
nului. Cuvrntarea a fosl sub
liniată in repetate rînduri cir 
aplauze și ovafii.

Miile de locuitori ui Lupe- 
niului și din celeiallc locali
tăți ale Văii Jiului, prezenți 
la miting, și-au exprimai entu
ziasmul plenar, adeziunea de
plină față de istoricele docu
mente adoptate de Congresul 
al X-lea al partidului, întrea
ga satisfacție și bucurie față 
de reulegerea in funcția de se
cretar general al Partidului Co
munist Român a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cel mal iu
bit iiu al poporului noslru. In 
repetate rînduri, minute in șir, 
mulțimea scandează „P.C.R.", 
pP.C.R.", „Ceaușescu", „Ceaușes
cu".

Mitingul s-a încheiat intr-o 
atmosferă de puternică însufle
țire, toți cei prezenți expri- 
mîndu-.și hotărirea dc u în
făptui și pe viilor neabătut po
litica internă și externă a par
tidului, de a-și aduce o con
tribuție sporită Ia realizarea 
programului de făurire a socic- 

tății, socialiste multilateral dez
voltate, elaborat de CongresW 
al X-lea al Pai Udului Comu
nist Român. O

In ’ Încheierea lestivilățiloi 
comemorative prilejuite de a- 
niversarea a patru decenii de 
la greva minerilor din Lupeni 
1929, a avut loc un spectacol 
de evocare istorică, la care 
și-au dat concursul artiști a- 
malori din Valea Jiului.O

In aplauzele zecilor de mii dc 
parlicipanți la festivitățile co
memorative, oaspeții minerilor 
din Lupeni, însoțiți de repre
zentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, au plecat spre 
mina din localitate, unde au 
făcut o vizită dc lucru. Aici 
le-au fost prezentate realiză
rile de prestigiu cu care har
nicii mineri ai celei mai mari 
exploatări carbonifere din Va
lea Jiului au intîmpînat Con
gresul al X-lea al partidului 
și cinstesc aniversarea a 25 
de ani de la eliberarea patriei 
de sub jugul fascist, preocu
pările colectivului de muncă 
pentru înfăptuirea exemplară a 
sarcinilor încredințate de par
tid.

Un prim popas se tace la 
stafia telegrizumelrică, expre
sie a celei mai avansate teh
nici în acest domeniu, unică 
în țara noastră. Instalația este 
menită să asigure desfășurarea 
în cele măi bune condițiuni a 
activității de extracție a căr
bunelui, Tnlr-un grad înalt de 
asigurare a securității muncii 
în subteran.

Oaspeții sini informați că a- 
ceastă .stație care are sub con
trol peste 30 de locuri de mun
că, sesizează și măsoară auto
mat prezența concentrației de 
gaz metan cu conținut ridicat. 
Participanții la această vizită 
de lucru au apreciat contri
buția stației în procesul de 
producție, subliniind necesita
tea extinderii procedeelor care 
să ridice gradul de securitate 
a muncii, să contribuie la creș
terea productivității și a pro
ducției de cărbune.

Se coboară apoi în mină. 
Inginerul EM1LIAN MEIUȘ, Șe
ful zonei l-a, prezintă cunos
cutul raport mineresc și con
duce oaspeții spre abatajul 
frontal din blocul 3 A, stratul 
5. Trenul minier străbate o 
galerie largă, curată, care prin 
ordinea ce domnește aici do
vedește că hărnicia minerilor 
este însoțită de un spirit gos
podăresc deosebit.

Abatajul, lung de 180 de 
metri, reprezintă unul dintre 
cele mai moderne locuri de 
muncă ale minei, dispunînd de 
mașini și utilaje de înaltă teh
nicitate. Aici, susținerea este 
în totalitate metalică, tăierea 
se face cu combina, iar trans
portul cărbunelui cu crațer. 
Sini examinate elementele de 
susținere: stîlpii hidraulici, 
grinzi în consolă, plasă meta
lică, subliniindu-se deosebita 
eficacitate a acestui sistem de 
armare. Lemnul a fost exclus, 
s-a realizat o importantă eco
nomie de manoperă. Producti- 
vilalea muncii a crescut în a- 
ăest abataj de la 3,5—4 tone 
pe post, la G—8 tone pe post, 
ca urmare a mecanizării com
plete.

Tovarășul llie Verdeț și per
soanele care-1 însoțesc aprecia
ză rezultatele obținute, reco- 
mandînd extinderea mecaniză
rii și la alte locuri de muncă. 
Fiind întrebat dacă alte aba
taje dispun dc un asemenea 
grad de mecanizare, directorul 
exploatării răspunde afirmativ, 
arătînd că mina Lupeni este 
dotată cu 5 combine, toate ii- 
ini în funcțiune. Tovarășul Pe
tru Roman informează oaspeții 
că o parte din elementele de 
susținere aduse din străinăta
te au început să fie asimilate 
la Uzina de utilaj minier din 
Petroșani și că, în viitor, toate 
elementele de susținere meta
lică necesare exploatării căr
bunelui în Valea Jiului vor fi 
fabricate aici.

In timpul vizitei, oaspe/ii au 
discutat cu mineri, maiștri, ca
dre de specialitate, despre po
sibilitățile de sporire a produc
ției. de îmbunătățire a calită
ții cărbunelui, reducere a pre
țului de cost și creștere a efi
cienței economice. Tovarășul 
llie Verdel s-a interesat în
deaproape de condițiile de 
muncă, de felul cum se înde
plinesc sarcinile, de cîștigurilc 
realizate de muncitori.

Colectivele vizitate și-au ex
primat hotărirea de a-și perfec
ționa necontenit activitatea, 
pentru a înfăptui cu succes sar
cinile încredințate de partid, a 
contribui cit mai eficient la în
făptuirea programului elaborat 
de Congresul ai X-lea al parti
dului, ce trasează sarcini deo
sebite sectorului minier.

In aclamațiile mulțimii, con
ducătorii de partid și de stat 
își iau rămas bun de Ia lo
cuitorii Lupenlului, la a căror 
sărbătoare solemnă au parti
cipat.

N. ANDRONACIIE 
Mircea NE AGI 
T. hSTRATE



3DUMFWA 17 WUR 1W»

STEAGUL ROȘU

I r 
i r i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i

la fierbinte a adus cu sine, 
prinse pu filele calendarului, 
zile pline dc măreție, cu strâ 
luciri diamantine și rezonan
țe adinei, râscolitoarr, in min 
!ca >i inimile oamenilor din

r<’a a 40 dc ani dc la croitele 
lupte gro' iste ale minorilor 
din Lupenl, Ziua minerului, 
marca sărbătoare a celei de-a 
XXV i aniversări a eliberă 
rii patriei dc sub jugul

august '69 un eveniment mă
reț c a evoluat timp de rite 
va zile pr bolta patriei, cu 
strălucirea astrală a soarelui, 
luminînd mințile și înflăcă 
rînd inimile oamenilor din 
toate olțurilc României so
cialiste : Congresul al X-lea 
ai partidului.

In intîmpinurca acestor în
delung așteptate sărbători, 
detașamentul dc frunte al ce
lor cc muncesc din \’alea 
Jiului — MINERII —, au ie
șit eu brațele ineărtate dc 
belșugul roadelor muncii lor 
culese din abataje și galerii. 
Ei au săvirșit in a din cui mi
nelor de cărbuni fapte înălță
toare, cu adevărat demne de 
cinstirea Zilei lor. Fiecare mi
ner. fiecare colectiv de briga
dă, dc raion sau zonă, fiecare 
colectiv de mină .și-a dat toa
tă osteneala să închine ma
rilor sărbători din arest au
gust, Zilei minerului, coca ce 
a produs mai bun, mai mă
reț, mai de valoare strădania 
lor do zi cu zi pe frontul 
cărbunelui.

Dar să prezentăm cititorilor 
noștri cîtova din faptele cele 
mai semnificative.
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I 
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ana reporterului a con
semnat, în coloanele 
ziarelor, cu o densitate 

sporită fapte de laudă ale co
lectivului virtual fruntaș în 
întrecerea pe bazin, dețină
tor al prestigiosului steag de 
unitate minieră fruntașă pe 
ramura cărbune — MINA 
IJIPENI. A fost onsemnată 
si cea mai recentă izbîndă a 
acestui harnic și ambițios co
lectiv. închinată aniversării 
eroicelor lupte duse dc înain
tașii rex’Qluționari ai Lupe- 
niului anului '29 : îndeplinirea 
integrală și depășirea anga
jamentului anul de întrecere 
prin cele 37 000 tone do căr
bune cocsificabil do bună 
calitate extrase peste plan de 
la începutul anului. Au fost 
citate, cu cuvenita cinste, nu
mele minerilor dc frunte ai 
minei — Constantin Petre, 
Mihai Blaga, Constantin Si
rop, Cristian Pompei, Gheor
ghe Jurj, Vasile Caila, Cons
tantin Prisccaru și alții (are 
prin randamentele înalte de 
7—9 și chiar 10 tone dc căr
bune pe post, prin miile de 
tone date peste plan in con
tul angajamentelor onorate cu 
prisosință, au susținut puter
nic valoroasele realizări ale 
întregului colectiv al minei 
Lup nk Tn frazele cc urmea
ză ne vom opri pe scurt asu
pra succeselor obținute. Colec
tivul sectorului de deschideri și 
pregătiri al minei condus de 
inimosul inginer Stan Iureș, 
a încheiat cele șapte luni tre
cute și decada T-a din august cu 
un bilanț fructuos. Planul fi
zic pe șapte luni la săpări și 
belonări a fost depășit cu 
374.1 ml, întreeîndu-sc cu 54 
metri obiectivul luat în an
gajament pină la Congresul 
partidului, în tinîp ce la me
tri cubi excavați depășirea 
planului pe aceeași perioadă 
se ridica la 5 400 mc — dublu 
angajamentului de 2 500 mc. 
La aceste realizări fizice se 
adaugă cele valorice, la fel 
de frumoase; o depășire de 
2267 000 lei la planul valoric 
pe total activitate de investi
ții și pregătiri față de 700 000 
ici cit a fost angajamentul. 
Se mai adaugă de asemenea, 
economiile obținute prin re
ducerea prețului de cost âl 
lucrărilor care se cifrează. în 
cele șapte luni, la 894 000 lei, 
depășind cu 194 000 lei anga
jamentul colectivului sectoru
lui.

Sînt dovezile dăruirii, hărni
ciei cu care minerii de la des
chiderile și pregătirile minei 
Lupcni au intîmpinat Ziua lor. 
Reprezentanți dc frunte ai a- 
cestui colectiv au fost tot tim
pul mmerii Pavcl Mihuț cu 
o depășire a planului pe șup-

FF«p1e demne de laudă 
a îhsgris in ( instea Zi
lei minerului și a ani- 

\ ersărh unui pătrar dc veac 
de la eliberarea patriei și eo- 
Jcrlivul relei mai tinere ex 
ploalări miniere din bazin — 
mina Paroșeni. Tn luna iulie, 
rezultatul cel mai prețios 
l-au obținui în muncă, din 
cadrul acestui colectiv, mine
rii brigăzii de înaintări rapi
de condusă de Consttmtin l’c 
loiu : IG0 ml galerie săpată 
in cărbune și armată in fier 
T.H., un randament 
pe post obținut pe 
j»nizării superioare 
lui la ort și folosirii 
pero a mașinii do 
. Salzgitter**. Dc remarcat 
succesele brigăzii în luna au
gust sînt reluate la o scară 
mai înaltă a vrednic’ci : 63 
metri avansare în numai 13 
zile, cu o viteză medic de a- 
vansare de 6 nil/fci și un ran
dament dc 4,86 mt'/post, față

Inje similare dc lu mina 1' 
rtanni, ca < ele in care Im r< »- 
.a brigăzile minerilor Dumi
tru l’( treanu și Traian Pop, 
mi realizat, de asemenea, a- 
vansări de 155 și, respectiv 
141 ml. randamente în jurul 
.i 7 tone cărbune extras pr 
post și depășiri substanțiale 
de plan și angajamcnlr.

în rindul acestor brigăzi își 
înscrie cu deplin merit nume
le și brigada dc pregătiri 
('ondnsâ dc minerul Constan 
tin Grădinarii, cu cei 66 me
tri realizați in preabalajul nr. 
]4 re-1 sapă la orizontul 510. 
pentru pregătirea stratului 
17—Bl. cu depășirea pla
nului dc 13.8 la sulă și n ran 
damentului cerut eu 1.62 tone 
pe jiost.

dublu *111-5. magistrală ) > 
undi' intr un viitor pe < ar< 
« i .ir.itâ cu fapte <â il don» 
din inimă cit mai apropiat, 
■ ■ vor îndrepta spre ziuă, 
riuri-riuri, „diamcntrlc" nf 
gre ale strădaniilor... înain 
tind in medic rii 3 metri pe 
zi. tinăra brigadă, care a 
luat ființă la începutul aces
tui an, a realizat pină acum 
100 metri mai mult dr.il pro 
\rden planul, cccn ce repre
zintă un „ciștig" de timp pro

dc 4 mc 
baza or- 
a lucru- 
cu price- 
incăroat 

'ă

Realizări de 
înscris peRcali/âri dr seamă au 
înscris pe traie» lori.’) 
marii întreceri brigă 

zile de la mina Aninoasa con
duse de Petru Roman de la 
zona l-a. Eugen Bodnar și 
Hm Nieoară de la zona 11-a. 
precum și brigada lui Cons
tantin 1 ăbușcă și Vasile Me- 
rcuțâ Comunistul Petru Ro- 
)uan. cu brigada sn. do pildă, 
ocupă primul loc in întrece
rea brigăzilor dc la mina A- 
ninoasa avînd depășii anga-

țios : 2 luni de avansare nor 
mală. Numai in cele dinții
zile ale acestui augusl fier-
binte — cjire „rotunjește'* ( re
pline db adinei vibrații in
destinul nostru — colectivul
însuflețit și hotărit a nicio-
'kilâ. a întrccut ..granița'' a
25 de miîtri avansar»* a Tron-
tnlui.
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Fapte
înălțătoare

săvirsite
in adineuri

Brigăzile, avînd in frunte 
oameni destoinici și iscusiți 
<a Alexandru Moldovan — 
fratele primului — și Andraș 
Arpad. s-au omogenizat trep
tat, au acumulat o expe- 
rionțâ apreciabilă intr-un in
terval relativ scurt, s-nu 
specializat. — am spune — 
mai aids la lucrările -Ic be 
tonarc. care sînt de o> calita
te ireproșabilă. Un „secret** 
al ritmicității îndeplinirii sar
cinilor ce lo revin credem că 
ar consta în atenția, migala 
cu care fiecare om din bri
gadă caută să îngrijească 
mașina de încărcat, s-o utili
zeze lu maximul capacității 
ci, să întrețină recomprima- 
torul, să aibă la locul de 
muncă tot cc ii trebuie și că 
le rinduiâscâ așa, ca Intr-o 
casă do bun gospodar... .

Luna august se arată a fi 
extrem de rodnică și pentru 
brigada de la înaintări, con
dusa de Andrei Kovacs. Pe 
cele 7 luni trecute din 1969 
au strins o ,,zestre*', deloc 
de lepădat, de 263 de metri 
peste preliminar. Ne vine 
greu să remarcăm în mod 
deosebit pe careva, cînd toți, 
umăr lingă umăr, se strădu
iesc să acopere, prin 
deosebite, promisiunile...’
tuși, menționăm pe șefii de 
schimb Francisc Kovacs și 
Anton Laszlo, ajutorul miner 
Nicolae Stanca și vagonetarul 
Nicolae Șanta. Ei sînt oa
menii care, prin activitatea 
do zi cu zi, contribuie Va cre
area a noi fronturi de lucru, 
pentru ca sarcinile sporite alo 
viitorului mina Pctrila să le 
înfăptuiască așa cum pretinde 
tradiția și prestigiul...

de 2,55 mc planificat pe post. 
Pe baza acestei înalte pro
ductivități a muncii, minerul 
Peloiu cu ortacii săi scon
tează pe realizări și mai valo
roase la săparea galeriei di
recționale pentru panoul II 
din stratul 15 : 200 metri a- 
vansare pină la finele lui au
gust și prin aceasta accele
rarea maximă și finalizarea 
pregătirilor pentru punerea 
in exploatare a celui, de-al 
doilea abataj frontal in stra
tul 15. Efectul acestei înain
tări rapide ? Pe la începutul 
ultimei decade din august, 
noul abataj din stratul 15, a 
cărui pregătire a urgentat-o 
brigada lui Peloiu, va începe 
să dea cărbune, extrăgindu-se 
din acest front nou primele 
12 000 tone dc cărbune in 
luna aceasta. E un rezultat 
pentru care minerul Constan
tin Peloiu împreună cu cei
lalți membri ai brigăzii ca, 
șefii de schimb loan și Gheor
ghe Dineu, Vasile Manolache 
și toți ceilalți, merită cu pri
sosință cele mai frumoase fe
licitări dc Ziua lor.

n mîndru buchet de 
realizări au închinat 
sărbătorilor din acest 

august multe brigăzi de la
mina deschisă în anii socialis
mului — mina Uricani. Ca
pul listei fruntașilor pe pa
noul de onoare în cinstea Zi
lei minerului și a zilei de 23 
August îl ocupă numele șe
fului de brigadă Mihai Ceu- 
că, care, în abatajul cameră 
nr. 6/9 A din stratul 17-10, 
orizontul 580, a realizat, în 
luna iulie, o avansare de 175 
ml. obținînd un randament 
mai mare cu aproape o tonă 
cărbune pe post față de pla
nificat și depășind, pe această 
cale, planul lunar cu 222 to
ne de cărbune. O avansare de 
162 ml și un randament de 
peste 7 tone/post au obți
nut in abatajul lor cameră 
nr. 4 și membrii din brigada 
lui Nicolae Ștefan, în timp 
ce și alte brigăzi din aba-

jamcntul luat in cinstea zi
lei du 23 August cu 2 500 
tone de cărbune extrase pes
te plan pe scama unei avan
sări zilnice de 6 ml în aba
taj cameră și o sporire a pro
ductiv ității muncii cu 3 tone 
pe post, ceea ce permite bri
găzii să dea cu regulariiate 
aproape cile 100 tone peste. 
plan zilnic Cite 8—9,5 tone/ 
post randament și o depășire 
a planului zilnic de produc
ție eu 50—100 tone dc ăr- 
bune de calitate au realizat, 
de asemenea, minerii celor
lalte brigăzi amintite : Eugen 
Bodnar din abatajul cameră 
nr. 10. Nicolae llie dc la aba
tajul cameră nr. 14, Constan
tin Lăbușcă de la abatajul 
cameră nr. 9 și Vasile Me- 
reuță din abatajul cu front 
scurt dc pe stratul 13.

între faptele minerilor de 
la Aninoasa se cuvin consem
nate și cele ale brigăzii de 
pregătiri condusă de Tosif 
Szatmary dc la sectorul de 
investiții și pregătiri. Mun
cind uniți în gind și faptă 
membrii brigăzii — români 
și maghiari — au stabilit în 
ziua dc 14 august o valoroa
să- realizare : au terminat, 
înainte dc vreme o multitudi
ne dc lucrări miniere in 
lungime dc 290 ml ce le-au 
fost încredințate, stabilind ast
fel aerajul în stratul 18 cu 
două săptămini înainte de 
termenul fixat Prin efortu
rile și priceperea acestei har
nice brigăzi, din stratul 18 
vor porni spre preparație- pri
mele tone de cărbune cu 14 
zile înainte de termenul pre
văzut.

ile de muncăi desfășu
rate la o înaltă tem
peratură a dăruirii, au 

trăit și colectivele de mineri 
ale Dîljei. întrecerea fructu
oasă, stimulată de dezbateri
le luminoase, atotcuprinzătoa
re ale Congresului al X-lea, 
și de apropierea sărbătorii 
Eliberării, a demonstrat din 
plin capacitatea de mobiliza
re a minerilor, ambiția și 
pasiunea care-i animă. Tn 
zona l-a, brigada condusă de 
experimentatul loan Bartoș 
a întrecut, deja — dacă soco
tim și prima decadă a lunii 
august — sporul de 5 000 to
ne de cărbune, dat peste pre
vederile sarcinilor do plan. 
Randamentul mediu realizat: 
7,6 tone pe post Oameni cu 
multă inițiativă, sîrguincioși 
cum sînt Gheorghe Barbit, 
loan Andraș și Dumitru Bă- 
lășean v-ar putea povesti atî- 
tea despre preocuparea vădită 
în brigada lor de a-și organi
za superior munca, de a face 
ca efortul fiecăruia să am
plifice pe al celui de alături, 
să-i dea încredere, să-l spri
jine.

Alte brigăzi caro au obținut 
rezultate meritorii, dovedind 
perseverență și o constanță 
puțin obișnuită, sînt cele con
duse de Tosif Molnar și 
Gheorghe Oprean. Acestea au 
reușit să înainteze în cărbu
ne — abataj cameră
steril, cu viteze medii de 100 
respectiv. 80 de metri.

...Fapte din adîncuri ! Fap
te de tradiție minerească ne
dezmințită, țesute cu fir de 
aur din hărnicie și pricepere, 
an de an, întru cinstirea săr
bătorilor luminoase din luna 
lui august.

și

are răspundere apasă 
pe umerii brigăzii con
duse de comunistul 

Gheorghe Moldovan ! La ori
zontul 14 ' al minei Pctrila 
trebuie deschis blocul TTT—IV, 
în vederea extragerii bogă
țiilor sale de cărbune. Din 
luna mai ortacii lui Moldo
van sapă, aici, în culcușul 
stratului 3, galeria de profil

i. bAlan 
T. MOLLER

a

Pornind de la cuta zero a 
<âeei siluiu-c in timp coboară 
cu 25 de ani in urmă înălți
mea' atinsă, in edifia’area socia
lismului. deschide deasupra 
Văii Jiului un vast orizont. 
Vorbeam intr-im reportaj tre
cut, despre fundamentala răs
turnare’ a peisajului așa cum 
apari» el! in fața privirilor ce
lui, care, uzitind de memorie, 
suprapune inaugânite prezentu
lui peste cele răinuse in urmă 
cu mai mulți ani.

Dar nu numai peisajul ur
banistic este cel care, în 
de ani, a suferit aici o 
turală regenerare. Valea 
a fost dintotdeauna, in 
sa istorie industrială, leagănul 
unui inestimabil fond uman, 
cadrul unui dinamic peisaj so
cial.

în aproape un secol de ex
ploatare capitalistă oamenii a- 
ceștiii, localnici ori strămutați 
de aiurea, au fost materia vie, 
instrumentul principal al ex
tracției de cărbune. Și nici n-au 
fost altfel tratați decît ca ins
trumente vii, fără a li se con
fer? aitâ valoare decît aceea a 
profitului ee-1 aduceau nenu- 
măraț-ilor stăpini. Și încă mul
tă vreme după cc și-au căpă
tat dreptul la o altă condiție 
umană' au purtat în structura 
lor fizică și morală, în adâncul, 
ființei lor, pecețile adinei ale 
unei Sistematice robii. Așa i-am 
găsit acum 17 ani. cu chipuri 
aspre care vorbeau despre ma
rile diame ale Văii Jiului. Oa
meni de o simplitate robustă, 
al căror univers de cunoaștere 
fusese constrîns a, se roti în 
perimetrul îngust al existenței 
lor dramatice : mina cu atrac
țiile dar și cu tragediile ci, da
tele raportului dintre mină și 
miner. Datele acestea insă su
feriseră modificări substanția
le. Relația dintre mină și mi
ner căpătase dintr-o dată o 
altă înfățișare. Mina nu mai 
era doar un mijloc de existen
ță ci un instrument primor
dial pentru o puternică și ra
pidă catapultară a vieții mi
nerului în sferele civilizației 
și demnității socialo.

Țin minte că intr-o convorbi
re cu un bătrin șef de brigadă 
de la Vulcan, Mihaly Ștefan, 
am consemnat acum 17 ani 
răspunsurile lui la citeva în
trebări. Una dintre întrebări 
suna așa : „De unde vine tra
diția ca fiii minerului să de
vină tot mineri ?". Răspunsul 
lui m-a zguduit. Mă așteptam 
să-mi vorbească despre atrac
țiile mineritului, despre me
canismul afectiv al transmite, 
rii unei profesiuni ce atinge 
sferele eroismului. Dar nu. Mi- 
baly Ștefan — om trecut prin 
focul luptelor sociale ce au 
zguduit istoria Văii Jiului în 
prima, jumătate a acestui se
col — mi-a răspuns : . ‘
minerului n-avea de ales, 
școlii^ 
n-avea 
rea în 
simplu 
voie de robi și stăpînirca de 
atunci știa că minerii trebuie 
.eonstrin.și să-și aducă fiii în 
mină’*;

Era calea cea mai ușoară 
pentru asigurarea, miinii' dc lu
cru in subteranele Văii Jiu
lui. Și astfel s-a creat o sum
bră „tradiție1*. O tradiție a 
conștrîngerii sociale, a nedrep
tății;

Tn primii ani do după 23 
August, școlile Văii Jiului — 
cele vechi dar și multe școli 
rioi — și-au deschis ușile pen- 
țrii fiii minerilor. Era pentru 
prima t dată cînd fiul mineru
lui avea dc ales. Și o dată dez
legat acest blestem, o dată a- 
bolită condamnarea la robie a 
apărut foarte limpede și în 
toate dimensiunile ei, perspec

Cei 25 
struc- 
Jiiului 
lunga

..Fiul 
. Lui 

ii erau închise, fie că 
bani pentru intreține- 

școli, fie- că era pur și 
înlăturat. Mina avea ne-

tiva altar orizonturi pentru 
Valea Jiului.

Am scris atunci un reportaj 
din liceul dw la Petroșani, 
Era prima sau a duua promo
ție de absolvenți in care ma
joritatea covirșitoure o repre
zentau fiii minerilor. Tmi a 
minlcsc serbarea aceea de sfir- 
șit de an in care, in sula de 
festivității, spectatori erau 
rinții. Părinți in uniforme noi 
dc miner. Fețe aspre dar 
diind o tulburătoare lumină. 
Erau acolo prezenți la un act 
dc profundă emancipare socia
lă. Trăiau cu emoție clipa in 
care o generație descendentă 
din categoria sociala a mine 
rilor străbătuse neslingherită* 
drumul gn u al învățăturii, al 
ieșirii din întuneric, al afirmă 
rii spirituale. Unde sini acum 
absolvenții aceia ? Răsfoiesc a- 
nuarul Institutului de mine din 
Petroșani. Sînt aici consemna
te numele tuturor absolvenți
lor institutului in cei 20 de 
ani ai existenței sale. Cei mai 
mulți dintre acești absolvenți 
sînt Iii de mineri din Valea 
Jiului. Sînt, desigur, printre ei 
și absolvenții de liceu, de care 
vorbeam. Mă gindesc la U’adi- 
țja transmiterii din generație 
în generație a meseriei de mi
ner. Tot mineri au devenit și 
acești absolvenți. Dar la alte 
coordonate. Ei sînt specialiști, 
ingineri. Au preluat, mineritul 
dar la cele mai înalte hare
muri ale sale. Nu știu dacă în 
toată' istoria dc pină acum 25 
de ani a Văii Jiului vreun fiu 
de miner a. depășit vreodată 
bariera condiției profesionale 
moștenite din tată-n fiu; ajun- 
gind inginer. Privilegiu) inte- 
lectualizării le era interzis mi
nerilor.

Tabloul social pe care-1 în
fățișa, în 1952, Valea Jiului era 
acela al unei lumi in rapidă 
și violentă prefacere. îmi 
mint^sc povestea de atunci 
unei categorii de oameni 
veneau în Valea Jduluâ ca 
învețe mescriu. de miner 
să se statornicească aici. Erau 
cei trecuți de virata școlii pro
fesionale, cei care crescuți in 
vicisitudinile războiului se po
meniseră maturi dar fără un 
rost in viață, unii care voiau 
să-și ia viața dc la început, 
și unii care de fapt nici nu 
și-o începuseră ca lumea, oa
meni care fie că gustaseră tra
iul vagabondajului, fie că a- 
tunci coborau din munți dar 
care simțiseră că aici, în Va
lea Jiului, vor căpăta un rost, 
o profesie, o poziție socială. 
ETraw atrași sppe Valea Jiului 
ca spre un El Dorado. Era un 
centru muncitoresc despre ale 
cărui noi destine se vorbea 
mult Oamenii aceștia erau e- 
levi- la ceeai ce se numea 
tunci „S.F.U.**. Atît de etero
genă ora această grupare de 
oameni, atât de diverse erau 
lumile din care veneau^ atît 
de uniformă și mai ales atît 
de neeizelată era această pastă 
umană îneît contrasta violent 
cu lumea așezată a Văii Jiului, 
cu concepțiile și modul de 
viață al minerilor, al mineri
lor cu legi morale viguroase, 
cu o educație fermă a muncii. 
Părea cu neputință ca acești 
noi venîți să se integreze în 
lumea Văii Jiului, să asimile
ze rigorile muncii în mină. 
Se vorbea mult despre acești 
dificili candidați la titlul de 
miner Valea Jiului. Am iaă- 
răsit ..Valea- cu ’cărbuni" îna
inte do a fi putut constata un 
reziihr’t edificator al‘ acelei ex
periențe.

Mă interesez acum, după 17 
ani. despre soarta foștilor elevi 
..S.F.U.'*. îmi vorbește despre 
ci inginerul Gheorghe Mihuț. 
de ta' Centrala cărbunelui Pe
troșani.

pâ

ra-

a-
a 

ce 
să 
șt

a-

— Pină la urmă s-nu adap
tat. li cunosc. Lucram pe atunci 
ca t'inăr irkginer 1a mina Pc- 
trila și1 Ic predam lecții de mi
nerit, le urmăream evoluția in 
munca din subteran. Cei mai 
mulți dintre ei au dbvenit mi
neri adovărați. Și nici nu se 
putea altfel pentru că asupra 
lor u acționat puternicul spirit 
muncitoresc al minerilor, care 
le-au transmis nu numai însu
șirile profesionale dar și cali
tățile lor morale. Ducă' vreți să 
cunoașteți pe eițiva dintre ei, 
vă dau citeva adrese : Gheor
ghe Bratovcanu, prim maistru 
la mina Lonoa; Gheorghe Ga- 
vrik’SCU, prim maistru la Lo- 
nea, Dumitru Olteana. Sevas- 
tru. Lungu. maiștri la Lonca. 
Unii au ajuns ingineri.

E un destin mai mult decit' 
simbolic. El luminează o traiec
torie socială pe rare întreaga 
Vale a Jiului a înscris-o rn 
noua- sa istoric. Un amplu și 
viguros proces de valorificare 
și înălțare a omului, bogăția 
numărul unu a societății so
cialiste, a transformat Valea 
Jiului dintr-un teatru de lup
te și tragedii sociale intr-un 
vast cîmp de afirmare a dem
nității și valorii umane. Am 
la îndemînâ citeva date statis
tice revelatoare Ani părăsit 
Valea Jiului (în 1953). cînd 
populația ei număra aproxi
mativ 55 6001 de locuitori. Am 
găsit astăzi o altă cifră : 
1'31 111 (recensământul din 
1966): Ci nd populația unei zo
ne geografi'-c industriale crește, 
în 15 ani. dc două ori și jumă
tate, cu mult peste sporul na
tura) posibil. înseamnă » ă ceva 
se petrece acolo: acest ceva 
este, pentru Valea Jiului, creș
terea potențialului economic și 
asigurarea unor condiții so
ciale siînrrioare care atrag în 
sfera induslriei carWonifere un 
mare număr dc oameni.

L-am întrebat zilele trecute 
pe Kopetin Geza, unul dintre 
minerii eu’ vechi state de ser
viciu in întrecerea socialistă 
desfășurată in Valea Jiului. în 
anii de început ai construc
ției socialiste.

— Kopetin Geza, ești acum 
pensionar, ai trăit și epopeea 
socialismului dar și dramele 
Văii Jiului din trecut, ce crezi 
acum despre viața dumitale ?

— Ooo,- — ini-a- răspuns — 
e mult de spus. Eu. pină ta 
urmă. n-am. fosri decît un mi
ner oarecare. Iar soarta mine
rilor din Valea Jiului, vorbesc 
despre coi din generația mea, 
a fost că s-au născut robi, că 
au luptat pentru drepturile lor 
.și că au avut norocul să tră
iască și anii in care Valea 
Jiului a devenit așa cum și-au 
visat-o ei și cum era drept să 
fie. De un singur lucru îmi pa
re rău : că nui pot să mai iau 
viața de la început. Mi-ar. plă
cea o viață de miner ca cea de 
acum.

Cred că asta spune totul des
pre condiția actuală a mine
rului. Se includ în cuvintele 
lui Kopetin Geza lungi coloa
ne de cifre și date privind noi
le realități sociale ale Văii Jiu
lui.

8,30 Dc strajă patriei.
0,30 Matineu duminical pen 

tru1 copii și tinerel. 
Ex-Tcrra ’60. Finala pe 
țară a concursului dc 
construcții tehnice. 
Transmisiune de la 
Parcul Herăstrău. Șal) 
marelui maestru ! Film 
seria] ..Fiul mării*.

11.30 Ora salului. Transmisi
une de la Expbzițin Re 
ălizărilor Economiei Na 
țiomilr.. Dezvoltarea a 
griculluru.

12.30 Concert simfonie.
13,05 închiderea emisiunii dc- 

dimineața.
15,00 Campionatele europene 1 

dr <aiar-canoo. Trans- 1 
misiune dc la Moscova. 1

17.15 Campionatele mondio- i 
le dc cirTism. Transmi
siune de la Brno.

18.00 Roman foileton : „Po
vestea unei femei- (VT) 
— serial realizat de 
Televiziunea din R.D.G

18,50 Nforoc bun ! Program 
prezentat în cinstea Zi 
lei minerului.

19.15 Telejurnalul de seară.
19.45 Film artiști» „Copiii 

galeriei** (Lcs enJants 
du paradis — II) 

21,30: Soliști ai Operei bucu- 
re.ștcne. 
Tinere stele, 
distractiv cu 
rea tinerilor 
de estradă. ’ 
une de la Sofia.
Film documentar : In
donezia.
Telejurnalul de noap
te. Buletin meteorolo
gic.
'l’eles|jort.

22.00 Program 
participa- 
interpreți 

Transmiși

radio
LLiM W At G4? ST

5,05—6,00 Program muzical 
de dimineață ; 6,05—9.30 Mu
zică și actualități ; 9,30 Re
vista literară radio; 10,15 Va 

-rîetăți muzicale ; 12,00 Arii 
din opere interpretate de 
Ion Budoiu : 12,10 Din țările 
socialiste; 12.30 Tntîlnire cu 
melodia populară și inter
pretul preferat; 13.00 Radio
jurnal : 13.10 Mic magazin 
muzical : 14.10 Radio-expedi- 
ție pionierească ; 15,00 Al
IX-lea Concurs republican a! 
formațiilor artistice de ama
tori : 15.30 Emisiune 
cală pentru ostași ; 
Radiojurnal ; 16.20
Orietta Berti ; 16.30 Bilanțul 
marilor realizări. Treptele 
țârii ; 116,50 Mici piese 
estradă : 17.05 Antena 
retului ; 17,30 Concert 
muzică populară ; 18,10
versitatea radio ; 18.30 O me
lodic pe adresa dumneavoas
tră ; 19,00 Gazeta radio ;
19-25 Săptămîna muzicii ro- 

'mânești ; 20;05- 7 orașe în 
transmisiune directă; 22.20 
Caleidoscop ritmic;
Moment poetic ; 23.00 Con
cert de muzică ușoară : 
0,03—5,00 Estrada nocturnă.

muzi-
12,30

Cîntă

de 
tine-

de 
Uni-

22,55

Mihai CARANFLL

SPORT
Invingînd cu 3-2 echipa Angliei, 

tenismenii llie Năstase și Ion Tiriac 
s-au calificat în finala „Cupei Davis'*

ZIUA MINERULUI
> Urmare din pag. 1

bulele modernizării, ale îmbunătățirii condițiilor de muncă, 
noua industrie <xt: ■ : vă a Văii Jiului a adus cu sine ceea 
ce noi numim noua xiață a minelor. Acordăm acest califi
cativ cu deplină mîndrie, avînd temeiul miilor de aparta
mente înșiruite pe „vale', intr-o autentică salbă de perle ar
hitectonice, care însumează tot atilca cămine fericite pentru 
familiile minerilor, înzestrate cu cele maj reprezentative 
demente ale confortului. Și dacă Geo Bogza trecea in re- 
■- istă, cutremurat, peisajul lugubru al cocioabelor sărăcăcioa
se, în care pilpiia chinuită viața minerilor și familiilor lor 
in trecut, locuitorii de acum ai cartierelor moderne, cu blo
curi semețe, cu magazine și stadioane, troc ei înșiși in re- 
v istă, fără a fi necesară prezența reporterului, propriile lor 
ascensiuni vertiginoase spre confort, bunăstare și civilizație. 
Și aceasta pentru c-ă ei sînt semnatarii acestor uimitoare în
făptuiri.

Sub conducerea și cu sprijinul direct al partidului și 
stalului nostru, Valea Jiului a devenit in anii socialismului 
o puternică citadelă a științei și culturii, oferite cu genero
zitate miilor de mineri și familiilor lor. Petroșaniul de azi 
este centru universitar, in municipiu funcționează numeroa
se licee și școli profesionale, oferind largi posibilități de in
struire și educare, iar pentru dezvoltarea aptitudinilor artis
tice ale maselor, la dispoziția acestora stau numeroase clu
buri, o impunătoare casă de cultură, biblioteci etc.

...Acum, la sărbătoarea Zilei minerului, bilanțul înfăp
tuirilor celor 25 de ani ai socialismului ridică la noi valc-nțe, 
incandescente, fluxul dăruirii entuziaste, al abnc gației in în
făptuirea noii biografii a Văii Jiului.

Dar evenimentul care conferă Zilei minerului cele mai 
largi și generoase semnificații pentru toți oamenii muncii

din Valea .Jiului, ca pentru întreg poporul român, este Con
gresul al X-lea al Partidului Comunist Român, eveniment 
de importanță istorică in viața partidului și poporului nos
tru, care își imprimă pecetea asupra întregii vieți politice, 
economice și soeial-culturale a națiunii. Așteptat cu deose
bit interes și intîmpinat intr-o atmosferă de puternică efer
vescență politică și de muncă, cu succese însemnate in toate 
domeniile de activitate. Congresul a polarizat întreaga aten
ție a minerilor Văii Jiului^ care au urmărit cu interes lu
crările sale, au aprobat cu entuziasm documentele și sar
cinile elaborate de la tribuna celui mai înalt forum ă] co
muniștilor români. Realegerea tovarășului Nicolae Ccaușescu 
în înalta funcție de secretar general al partidului a fost 
aclamată 'din toată inima de miile de mineri ai Văii Jiului, 
care acordă o înaltă apreciere calităților sale de eminent 
conducător comunist, de înflăcărat patriot, și înalt om politic 
.și de stat. Aceste trăsături deosebite ale conducătorului 
partidului nostru oferă garanția fermă a îndeplinirii măre
țului program de dezvoltare in viitor a patriei noastre so
cialiste.

Analizind și dezbătind documentele Congresului al X- 
lea eu deplină maturitate partinică, cu sentimentul înaltelor 
responsabilități ce revin comuniștilor in înfăptuirea pre
vederilor dezvoltării viitoare a societății noastre, a construc
ției socialiste și comuniste, minerii din Valea Jiului, con
secvenți păstrător) ai înaltelor tradiții revoluționare și pur
tători dc-a lungul anilor ai unor însemnate succese de 
muncă, se angajează din toată ființa lor să îndeplinească u- 
biectivele de mare însemnătate ce le revin in noul cincinal.-

Așa cum se arată in Raportul prezentat la cel de-al X- 
iea Congres al P.C R. de tovarășul Nicolae Ceaușescu, „Un 
obiectiv de însemnătate deosebită al cincinalului viitor este

dezvoltarea și diversificarea bazei energetice, folosirea ei mai 
rațională. Sarcina principală în acest domeniu este asigura
rea in cit mai mare măsură, din resurse interne, a combus
tibililor necesari tuturor ramurilor economiei naționale. Pie
rind de la necesitatea de a economisi și valorifica superior 
țițeiul și gazele, de la faptul că aceste resurse sînt limi
tate, se impune să se asigure dezvoltarea mai accentuată a 
producției de cărbune, punerea mai largă în xaloare a po
tențialului hidroenergetic al Dunării și a! nurilor interioa
re, sporirea ponderii acestor surse in balanța energetică a 
țării-.

Desprinzînd ca o necesitate majoră creșterea in viitor 
a producției de cărbune, minerii din Valea’ Jiului iși fac 
din aceasta sarcina principală, fundamentul pe care se înte
meiază toate preocupările lor de viitor. Obiectivele de mi
neri, ingineri, maiștri și tehnicieni din minerit, ale unită
ților de cercetare, studiază căile șj posibilitățile princip.’-' 
ide .sporire a producției de cărbune pe seama mecanizării, 
ta creșterii productivității muncii. In același timp, pe șantie
rele noilor lucrări de investiții miniere, se depune o intensă 
activitate de impulsionare a ritmurilor lucrărilor, pentru a 
ihtegra cit mai repede in circuitul productiv noile unități 
miniefe.

Organizațiile de partid, toți comuniștii Văii Jiului, se 
află în fruntea maselor de mineri, mobilizîndu-i la înde
plinirea acestor importante deziderate actuale. Ei se inte
grează în eforturile întregului popor, care, animat de idea
lurile socialismului, și-a strins și mai mult forțele în jurul 
partidului pentru a da viață, printr-o muncă plină de abne
gație și perseverență, marilor sarcini ce ne stau in față, 
pentru a face să propășească tot mai mult scumpa noastră 
patrieV-— Qppublica Socialistă România.

Pentru succesele obținute pină acum, pentru dăruirea 
entuziastă cu care participă la măreața operă a construc
ției socialiste, adresăm harnicului detașament al oamenilor 
muncii din Valea Jiului, cu prilejul Zilei minerului, urări 
de noi succese în activitatea nobilă ce o desfășoară, de noi 
înfăptuiri in domeniul economic, în viața social-culturulă, 
de multă sănătate și fericire I
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LONDRA 16 (Agerpres). — 
Simbătă, pe terenurile celebru
lui Wimbledon din Londra, 
tenisul românesc a repurtat un 
strălucit succes pe plan in
ternațional. Echipa României a 
reușit să învingă cu 3:—2 echi
pa Angliei, în finala inter-zo- 
nală a „Cupei Duvis" si să se 
califice in ultimul act al aces
tei competiții. Peste 7 000 de 
spectatori au fost martorii unor 
meciuri spectaculoase, emoțio
nante, in care cei doi jucători 
români. Ion Țiriac și mai ales

llie Năstase, au luptat cu mul
tă ambiție.

Succesul echipei de tenis a 
României, are va călători 
peste ocean pentru a se întilni 
la 19- 20 și 21 septembrie la 
Cleveland (Ohio) cu echipa 
S.U.A.. deținătoarea salatierei 
de argint, este comentat pe 
larg de presa intrrnațwnală- 
Croni-arul de specialitate ai 
agenției ^France Presse” arau* 
că „România este prima țară 
din estul Europei care se cali
fică in finala mărci competi
ții „Cupa Davis’*.

MEDALII DE AUR, ARGINT Șl BRONZ 

objinufe de sportivi români 
în finalele c.e. de caiac-canoe

MOâCOVA 16 (Prin telefon 
de la trimisul special al „Ager 
pros", Albert Berger) : Sâmbă
tă, in prima zi a finalelor 
campionatelor europene de 
caiuc-canoc, rezervate seniori 
lor, care au loc pe lacul 
Himlci, sportivii români au 
obținut o medalie de aur, două 
de argint și două de bronz

Echipajul țării noastre în 
proba de caiac 2 (500 m) alcă
tuit din Aurel Verneseu și 
Atanasie Sciotnic, a dominat 
această finală obținînd titlu) 
de campion european și me
daliile de aur. Proba de caiac 
simplu 500 m, s-a încheiat cu 
victoria sportivului sovietic

Țișenko. în r53,’37/IQ0. Ver
nescu s-a clasat pe locul doi, 
eu l'55’’19/ItlO, obținînd meda
lia de argint. O medalie de 
argint au cucerit și componen- 
ții echipajului nostru de caiac 
4 (1 000 in) D. Ivanov, A. Sciot- 

Niic, J. Tacoh și R. Rujan. Pro
ba a revenit echipajului UD. 
Germane. Cele două. medalii 
de bronz au 'fost obținute de 
Ivan Macarenco clasat pe locul 
3 la canoe 1 (10 000 m) șt de 
Poeoru Simocenco la caiac 2 
(10 000 m). în aceste probe ti
tlurile d<- campioni europeni 
revenit lui Vickmin (Ungaria) 
și, respectiv, echipajului Un
gariei.
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NEW DELHI 16 (Agerpres). 
— In India au început sîmbătă 
dimineața alegerile prezidenția
le. pentru desemnarea șefului 
statului pe următorii cinci ani.

Pentru prima dată in viața 
politică indiană bătălia princi
pală pentru ocuparea fotoliului 
prezidențial se dă nu intre re
prezentanții unor organizații 
adverse, ci intre doi membri 
ai aceluiași partid : Sanjiva 
Reddy, candidat oficial din par
tea Partidului Congresul Națio
nal Indian, și Venkata Giri, li
der al aceluiași partid, 
candidează in mod 
dent.

Partidul Congresul 
Indian care vreme de 
de ani a deținut un 
monopol al puterii, a înregistrat 
In ultimii ani o pierdere de in
fluență. Fenomenul a fost ex
trem de vizibil după alegerile 
generale din 1967, cînd a pier
dut în numeroase state, reușind 
cu greu să-și conserve o majo
ritate fragilă. Or, în acest mod, 
a devenit evident că la o vi
itoare confruntare electorală, 
partidul nu s-ar mai putea pre
zenta cu sorți de izbîndă fără 
al ia ți. Asupra acestui punc t e- 
rau de acord toți liderii săi, 
numai că divergențele au a- 
părut în momentul cînd s-a 
pus problema unde să se caute 
acești aliați, la dreapta sau la 
stingă organizației. Tocmai a- 
ceste tendințe le reprezintă cei 
doi candidați : Sanjiva Reddy 
este susținut de liderii congrc- 
siști de dreapta, cu aderențe în 
sinul formațiilor politice de o-

poziție de extremă dreaptă, 
„Jan Sangh* și „Swatantra", 
iar Venkata Giri e sprijinit de 
primul ministru Indira Gandhi 
și de adopții acesteia, precum 
și de forțele largi democratico, 
do comuniști și socialiști. Pină 
in momentul de față, disputa 
dintre cei doi este foarte strîn- 
să, iar in sinul Partidului Con
gresul Național Indian taberele 
nu s-au delimitat clar. In a- 
cestc condiții orice pronostic a- 
pare hazardat, mai ales că fo
toliul prezidențial nu poate fi 
ocupat, conform legislației țării, 
decit de candidatul care a în
trunit peste 50 la sută din vo
turi.

In orice caz însă dincolo de 
desemnarea persoanei care va 
obține cîștig de cauză aceste 
alegeri au implicații multiple. 
Pe de o parte, ele au agravat 
brusc disensiunile între liderii 
partidului de guvernămînt, de
venit mai mult un cadru de 
activitate pentru grupări de 
tendințe diferite tot mai accen
tuate, decît o organizație poli
tică unitară. Pe de altă parte, 
de rezultatul alegerilor depin
de înseși menținerea sau înlo
cuirea actualului guvern: 
doamna Gandhi, primul minis
tru al țării, a menționat clar 
că îi va fi extrem de greu, 
dacă nu chiar imposibil să co
laboreze cu Sanjiva Reddy în 
cazul cînd acesta ar fi ales 
președinte. Ziua de 20 august, 
cînd vor fi cunoscute rezulta
tele definitive, va clarifica di
recția în care vor evolua eve
nimentele.

BELFAST 16 (Agerpres). — 
In ciuda prezenței trupelor bri
tanice trimise pentru restabili
rea ordinii, în noaptea de vi
neri spre sîmbătă tulburările 
au continuat la Belfast Gru
purile de protestanți extremiști 
au declanșat un așalt general 
asupra celor aproximativ 15 000 
de catolici, incendiind sistema
tic locuințele lor și făcînd uz 
de arme. O persoană a fost u- 
cisă și numeroase altele, prin
tre care un soldat britanic au 
fost rănite. De joi seara, numă
rul victimelor tulburărilor din 
Irlanda de nord s-a ridicat la 
9 morți și 224 de răniți.

Guvernul britanic a respins 
propunerea premierului Repu
blicii Irlanda, Jack Lynch, ca 
o forță mixtă irlandezo-brita- 
nică să fie constituită în vede
rea restabilirii ordinii în Irlan-

da de nord. Ministrul de ex
terne irlandez, Patrick Hillery, 
care a avut o întrevedere la 
Foreign Office cu lordul Chal
font, a subliniat că guvernul 
Republicii Irlanda „nu acceptă 
ca teritoriul Irlandei de nord 
să fie numai de competența 
Marii Britanii". Pe de altă par
te, premierul nord-irlandcz 
Chichester-Clark a respins a- 
mestecul Republicii Irlanda și 
și-a reafirmat atașamentul față 
de Marea Britanic. Săptămîna 
viitoare ufmează să aibă loc 
o reuniune la nivel înalt între 
conducătorii nord-irlandczi și 
guvernul britanic. In ce privește 
poziția guvernului britanic, el 
s-a angajat, după cum remarcă 
ziarul „Times", să joace ime
diat și în mod activ un rol po
litic in vederea restabilirii or-

rii Negre.

NEW YORK 16 (Agerpres). — 
Secretarul general al O.N.U., U 
Thant, a transmis Adunării Ge
nerale a Națiunilor Unite un 
raport asupra conflictului an- 
g)o-spaniol cu privire la Gi
braltar. Documentul cuprinde 
notele guvernelor britanic și 
spaniol adresate Națiunilor U- 
nite în legătură cu teritoriul 
disputat. Nota spaniolă atrage 
atenția printre altele, asupra 
faptului că Marea Brilanie „a 
ignorat rezoluția Consiliului de 
Securitate" privind reglementa
rea problemei Gibraltarului și 
o acuză de a fi interesată in 
menținerea dominației sale în 
această regiune numai datorită 
intereselor sale militare. In 
schimb nota britanică arată că 
guvernul englez este dispus să 
supună cazul Curții internațio
nale de justiție de la Haga, 
acuzînd la rindul său, guver
nul spaniol de a fi adus grave 
prejudicii locuitorilor Gibralta
rului, impunindu-le restricții și 
blocînd frontiera.
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BERNA 1G. — Corespon
dentul Agerpres, H. Liman, 
transmite : Cu prilejul celei 
de-a 25-a aniversări a elibe
rării României ambasada ro
mână în Elveția 
o gală de filme, 
pat reprezentanți 
meniului politic 
Departamentului
rectorii unor muzee din Ber
na și Basci, redactori șefi și 
redactori ai unor ziare, ata
șați culturali și de presă ai 
oficiilor diplomatice acredi
tați la Berna. Au fost pre
zentate filmele „Letopisețul 
de piatră", „Nicolae Bălces- 
cu", „Călușarii" și 
care s-au 
succes.

bucurat
Mamaia", 
de mult

O
16. Corespon- 

Fl. Țuiu,
TOKIO 

dentul Agerpres, 
transmite! In cadrul acțiuni
lor-organizate în Japonia, în

cinstea celei de-a 25-a aniver
sări a eliberării României, în 
orașul Sapporo a fost deschi
să la 15 august expoziția de 
fotografii .Prin România de 
astăzi", trimisă de T.R.R.C.S. 
Expoziția, care a fost organi
zată de ambasada română în 
colaborare cu ziarul „Hokkai
do Shimbun", va rămine 
deschisă 10 zile.

~La ceremonia de deschide
re au participat primarul o- 
rașului, Hoshino Harada, re
dactori șefi ai ziarelor loca
le, reprezentanți ai compani
ilor de televiziune, oameni 
de cultură, etc. Nicolae Coti
gă, atașatul de presă al am
basadei române, a vorbit des
pre realizările obținute de ța
ra noastră în cei 25 de ani 
de Ia eliberare și despre 
principalele direcții ale poli
ticii interne și externe a ță
rii noastre.

Pe scurt 9 Pe scurt •

BEIRUT 16 (Agerpres). — Ta- 
kieddine Solh, reprezentant spe
cial al președintelui Libanului, 
a avut la Bagdad convorbiri 
în vederea îmbunătățirii rela
țiilor dintre Liban și Irak. In 
ultima vreme, in relațiile din
tre cele două țări a intervenit 
o criză datorită măsurilor adop
tați la Bagdad ca „răspuns la 
campania presei libaneze la a- 
dresu politicii irakiene".

In cadrul convorbirilor 
care Takieddinc Solh le-a a- 
vut cu oficialitățile irakiene și 
cu președintele Hassan El-

I»-1

Bakr, 
mesaj 
lui libanez, au fost examinate 
posibilitățile de eliminare a 
cauzelor care au dus la încor
darea in relațiile dintre cele 
două țări.

La întoarcerea sa la Beirut, 
Solh a fost primit de președin
tele Charles Hclou, căruia i-a 
remis un mesaj din partea lui 
Hassan El-Bakr, informîndu-1 
cu această ocazie despre re
zultatele contactelor avute cu o- 
ficialitățile irakiene.

căruia i-a înminat un 
din partea șefului statu-

de sud

Biroul de informații de pe lingă Consiliul de Miniștri 
al K. P. Ungare a dat publicității un comunicat in care se 
relevă că ÎN URMA TRATATIVELOR UNGARO-AMERI- 
CANE, care au avut loc la Budapesta, între cele două părți 
au fost realizate o serie de înțelegeri. Acestea prevăd des
chiderea unui birou comercial ungar la New \ork, modali
tățile de plată a datoriilor pentru mărfurile americane cum
părate după cel de-al doilea război mondial, numărul per
sonalului legațiilor americană și ungară la Budapesta și res
pectiv la Washington. A fost realizat, de asemenea, un acord 
potrivit căruia S.U.A. vor începe plata unor pensii cetățe
nilor maghiari, care au dreptul la acestea.

licoptercle. Cu toate acestea, 
greviștii au anunțat că nu vor 
relua lucrul decît după ce le 
vor fi fost satisfăcute cererile.

SAIGON 16 (Agerpres). — In 
provinciile Tay Ninh și Bing 
Long, din apropierea Saigonu- 
lui, au avut loc sîmbătă cioc
niri violente între unitățile gu
vernului revoluționar provizo
riu și trupele americano-saigo- 
neze. Agenția France Pressc a- 
nunță totodată că un elicopter 
american cu 10 oameni la bord 
a fost doborît sîmbătă într-o 
zonă situată la nord-est de ca
pitala sud-vietnameză. Acesta 
este al doilea elicopter ameri-

CONGRESUL AMERICAN A INTRAHilĂCĂNTA ->

can doborît în ultimele 24 de 
orc de artileria forțelor patrio
tice. In același timp, avioane 
americane de tip „B-52" și-au 
continuat raidurile in provinci
ile Tay Ninh și Binh Long, 
bombardind presupuse concen
trări ale forțelor patriotice.

WASHINGTON 16. — Cores
pondentul Agerpres. C. Alexan- 
droaie, transmite: Incepînd de 
vineri. Congresul american a 
intrat în vacanță pină la 3 sep
tembrie.

Această primă sesiune a ce
lei de a 91-a legislaturi a Con
gresului, a fost una dintre cele 
mai liniștite din ultimul dece
niu. Din cele 49 de proiecte de 
legi adoptate, numai două sînt 
considerate a fi foarte impor
tante. Este vorba de stabilirea 
unui plafon mai ridicat al de
ficitului național și de extin
derea pină la sfirșitul anului 
ân curs a suprataxei de 10 la 
sută. Ambele legi fac parte din 
complexul de măsuri economi
ce prin care noua administra
ție speră să bareze calea in
flației.

Această primă sesiune a ac
tualei legislaturi a marcat, tot
odată, începutul unei noi orien
tări în atitudinea forului legis
lativ suprem al țării față de 
problema înarmărilor. Astfel, 
pentru prima dată în decursul 
celor aproape 25 de ani ai pe
rioadei postbelice, Congresul a- 
merican a început să pună se
rios la îndoială utilitatea ce
rerilor militarilor. Dacă pină 
în prezent acestea erau apro
bate de către Congres aproape 
fără nici un fel de discuție și

de obicei cu majoritate covîr- 
șitoare de voturi, în această se
siune lucrurile s-au inversat. 
Astfel, dezbaterile din senat a- 
supra alocării de fonduri pen
tru construirea sistemului an- 
tirachetă „Safeguard" (A.B.M.) 
a reținut atenția forului legis
lativ timp de mai multe luni. 
In cele din urmă, S&natul a 
aprobat acest proiect cu o ma
joritate la limită — 51 la 49 
— lucru rar întîlnit în istoria 
legislativă americană. Acest vot 
este interpretat de observatorii 
politici ca o reflectare clară 
nu numai a creșterii influenței 
grupului senatorilor liberali, ci 
și a noii direcții spre care 
tinde să se îndrepte actuala 
legislatură.

Printre proiectele de lege ce 
vor fi luate în dezbatere de 
către Congres, după reluarea 
lucrărilor sale, se numără și 
cel privind modificarea siste
mului electoral american, vechi 
de peste un secol. S-a propus 
astfel desființarea colegiilor e- 
lectorale și trecerea la sisteme 
de alegere directă a președin
telui de către corpul electoral. 
De asemenea, vor fi luate in 
dezbatere alte proiecte de lege 
privind diverse probleme fis
cale, economice și sociale, care 
s-au acumulat pe pupitrul Con
gresului în decursul acestui an.

Din surse ale partidului de
mocrat, care deține majoritatea 
atit în Senat cit și în Camera 
Reprezentanților, s-a aflat că 
nu se întrevede nici o pers
pectivă ca pină la sfirșitul a- 
nului în curs democrații să pre
zinte un program legislativ 
propriu. Așadar, republicanii 
speră din nou într-o sesiune li
niștită, din care insă procentul 
surpriză nu trebuie de loc ne
glijat. Exemplul „A.B.M." fiind 
concludent din acest punct de 
vedere.

0 dezmințire 
a guvernului 
vest-german

BONN 16 (Agerpres). — Pur
tătorul de cuvint al guvernului 
vest-german, Guenter Diehl, a 
dezmințit vineri într-o confe
rință de presă că Franța' și 
S.U.A. ar efectua anumite pre
siuni asupra Bonn-ului în ve
derea revalorizării mărcii.

Diehl, în argumentarea afir
mației sale, a citat un para
graf din mesajul adresat can
celarului R.F.G. de către pre
mierul francez, Chaban-Dclmas, 
în care se menționează că de
valorizarea francului nu va a- 
fecta politica economică a par
tenerilor Franței din Piața co
mună.

PREȘEDINTELE PAKISTA
NULUI, MAREȘALUL YAHYA 
KHAN, a anunțat sîmbătă nu
mirea în posturile de guverna
tori ale celor două părți ale 
Pakistanului — de vest și est 
— pe mareșalul Nur Khan și 

“respectiv pe viceamiralul As- 
han. Predecesorii lor, mențio
nează agenția A.P., citind 
surse oficiale din Rawalpindi, 
au fost înlăturați ca necores
punzători.

Șeful statului 
reddine 
într-o vizită 
blica Arabă 
neri o serie 
președintele

Nou- 
află
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Autoritățile din Honduras AU 
PUS ÎN LIBERTATE UN NU- 
MAR DE CETĂȚENI SALVA- 
DORIENI, reținuți în cursul 
recentului conflict armat dintre 
Honduras și Salvador. Știrea a 
fost comunicată de misiunea de 
pace a Organizației Statelor 
Americane (O.S.A.) care a so
sit la San Salvador după o vi- 
zită la Tegucigalpa, capitala 
Hondurasului.

Pe de altă parte, guvernul 
din Tegucigalpa a informat 
subcomisia O.S.A. pentru drep
turile omului, că trupele salva- 
doriene au ucis în cursul con
flictului 110 civili hondurieni.

sirian, 
Atassi, care se 

oficială în Repu- 
Unîtă a avut vi
de întrevederi cu 

__________ Gamal Abdel 
Nasser. în cadrul unei confe
rințe de presă, ministrul afa
cerilor externe al Republicii 
Arabe Unite, Mahmoud Riad, 
a declarat că CONVORBIRILE 
DINTRE PREȘEDINTELE NAS
SER ȘI PREȘEDINTELE SI
RIEI au fost consacrate pro
blemelor legate de situația din 
Orientul Apropiat de întărirea 
cooperării între țările arabe și 
colaborarea economică dintre 
cele două țări.

Primul ministru Harold 
Wilson, aflat în prezent în va
canță în insulele .Sorlingues, 
se va înapoia luni la Londra 
1N VEDEREA UNOR CON
VORBIRI CU REPREZENTAN
ȚII GUVERNULUI IRLANDEI 
DE NORD asupra situației gra
ve din acest teritoriu autonom.

Delegația Irlandei de nord 
la convorbirile cu guvernul 
britanic \a fi condusă de pre
mierul James Chichester Clark, 
înaintea începerii acestor con
vorbiri, premierul britanic va 
avea o întîlnire cu membrii 
cabinetului laburist.

UN RECORD MONDIAL DE 
DISTANȚA DE ZBOR — 2 263 
KILOMETRI — a stabilit* eli
copterul sovietic „MI-8". Apara
tul a decolat vineri diminea
ța de pe aeroportul Șeremetie- 
vo din Moscova și a ajuns spre 
seară în regiunea Kokcetav dia 
Kazahstan.

Greva muncitorilor din între- 
priderile frigorifice din Uru
guay a luat sfîrșit cu VICTO
RIA CELOR 14 000 DE GRE
VIȘTI. Au fost satisfăcute re
vendicările muncitorilor privind 
majorarea salariilor și amelio
rarea condițiilor de muncă.

Acțiunea revendicativă a 
muncitorilor din industria fri
gorifică a durat aproape patru 
luni.

CDi
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Brazilia

Un grup înarmat a ocupat 
stafia de radio din Sao Paulo

SAO PAULO 16 (Agerpres). 
— Un grup înarmat a ocupat 
pentru 30 de minute, în noap
tea de vineri spre sîmbătă, pos
tul de radio din Sao Paulo, cel 
de-al doilea oraș ca mărime din. 
Brazilia. Intr-o declarație pe 
care a difuzat-o, grupul a che
mat la răsturnarea guvernului. 
Această acțiune face parte, po
trivit agenției U.P.I., dinlr-o 
serie de alte atacuri care au

avut loc în acest oraș în ulti
mul an.

Două ziare din Sao Paulo, ca
re au publicat informații pri
vind ocuparea stației de' radio, 
au fost suspendate. Poliția a 
confiscat, de asemenea, ultima 
ediție a ziarului „Diario de No-- 
ticias", care a publicat <în în
tregime declarația difuzată la 
posturile de radio de grupul 
menționat.

In baza referendumului care 
a avut loc recent în Irianul de 
vest, din Noua Guinee, ÎNCOR
PORAREA ACESTUI TERITO
RIU LA INDONEZIA RAMINE 
DEFINITIVA — a declarat ge
neralul Suharto, șeful statului 
indonezian. El a precizat că 
autoritățile indoneziene vor a- 
dopta o serie de măsuri pri
vind garantarea unei autonomii 
depline a acestui teritoriu și 
vor încuraja dezvoltarea sa din 
punct de vedere economic și 
social-cultural.

GREVA MUNCITORILOR DE 
LA CONCERNUL PETROLIER 
NORD AMERICAN „TEXACO- 
GULF" din Ecuador contiguă 
de două săptămîni. Greviștii re
vendică majorarea salariilor și 
îmbunătățirea condițiilor de 
muncă. Pentru a-i determina 
pe muncitori să se întoarcă la 
locurile lor de muncă, patrona
tul a sistat aprovizionarea cu 
alimente a coloniilor muncitori
lor situate în regiunea de 
nord-est a Ecuadorului, unde 
nu se poate ajunge decît cu e-

Potrivit datelor statistice pu
blicate de Ministerul Muncii 
din Canada, în luna iulie anul 
acesta s-au înregistrat 349 000 
de șomeri, adică 4,1 la sută 
din totalul forței de muncă. 
Printre provinciile care au cel 
mai mare număr de șomeri se 
numără Quebecul și Ontario.

GUVERNUL ARGENTINIAN 
A DISPUS PUNEREA ÎN LI
BERTATE A 59 DE DEȚINUȚI 
POLITICI. în 
lideri sindicali 
instaurarea la 
curent a stării 
întregul teritoriu al țării.

Citind date oficiale, agenția 
Associated Press menționează 
că 108 persoane, arestate după 
30 iunie, continuă 
nute de autorități.

majoritatea lor 
arestați după 

30 iunie anul 
excepționale pe

să fie reți-
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FOST DESEMNAT CANDIDAT 
GUVERNA-

RADOMIRO TOMIC A
AL PARTIDULUI DEMOCRAT CREȘTIN DE
MINT PENTRU ALEGERILE PREZIDENȚIALE care vor 
avea loc în Chile în 1970. Desemnarea Iui Tomic, fost am
basador al Republicii Chile la Washington, a avut loc in 
cadrul unei ședințe închise a convenției naționale a partidu
lui democrat-creștin al cărui lider este actualul președinte 
al republicii, Eduardo Frei. (Legislația chiliană interzice ca 
o persoană să dețină succesiv două mandate prezidențiale).

Prezentindu-și platforma electorală, Radomiro Tomio 
s-a pronunțat pentru imediata și totala naționalizare a in- 
dustriei de cupru, minereu care constituie principala bogă
ție a țării.

După încheierea cu succes 
a zborului stației „Zond-7“

I
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La două zile după interna
rea sa urgentă la spitalul Gro- 
ote Schuur din Capetown, STA
REA SĂNĂTĂȚII DOCTORU
LUI BLAIBERG EVOLUEAZĂ 
SATISFĂCĂTOR. Decanul de 
vîrstă al supraviețuitorilor cu 
inima grefată a înfruntat re
cent cea mai dificilă perioadă 
din cele 18 luni care au tre
cut de cînd a suferit interven
ția chirurgicală ce i-a prelun
git viața : noua inimă, care 
păruse perfect integrată orga
nismului său, a „slăbit" brusc, 
nemaiputind să funcționeze de
cît cu o treime din presiunea 
sanguină normală.

■ bq

UN NOU ACCIDENT DE 
CALE FERATA, al treilea in 
ultimele patru zile, a avut loc 
vineri în gara Dusseldorf-Reis- 
liolz. Potrivit primelor informa
ții, trei persoane și-au pierdut 
viața iar alte 40 au fost rănite. 
Coliziunea s-a produs între un 
tren metropolitan și rapidul 
Dusseldorf — Cologne.

Marți seara un rapid s-a cioc
nit cu expresul „Gambrinus" pe 
linia Hamburg — Bremen, în 
urma unei erori de semnalizare. 
Patru persoane au fost ucise 
și 31 grav rănite. Joi două tre
nuri locale s-au 'ciocnit lingă 
Bremervoerde înregislrindu-se 3 
morți și 12 răniți.

In legătură cu încheierea cu 
succes a zborului stației sovie- - 
tice „Zondrî", comentatorul 
științific al agenției TASS, A. 
Karițki, face o trecere în re
vistă a aparatelor și sisteme
lor automate folosite în Uniu
nea Sovietică pentru studierea 
zonelor apropiate și * ’ 
tate alo Cosmosului, 
din seria „Cosmos", 
lansare a început în 
opt ani, rezolvă o 
sarcini științifice extrem de 
variate în spațiul cosmic cir- 
cumtcrestru, contribuie 
perfecționarea a diferite sis
teme tehnice — subliniază co
mentariul. Cuplarea automată 
a doi sateliți din această’ se
rie a reprezentat un triumf al 
cosmonauticii sovietice, o eta
pă hotăritoarc in crearea unei 
stații orbitale pilotate.

Sateliții de tip „Meteor", 
„Cosmos" și „Molnia" sînt fo
losiți într-o măsură tot mai 
marc în economia sovietică. 
Telecomunicația cosmică rea
lizată prin satelitul „Molnia" 
perynte transmiterea cu regu
laritate a programelor de te
leviziune in cele mai înde
părtate regiuni alo U.R.S.S., 
asigură legăturile telefonice și 
telegrafice. Sateliții meteoro
logici dau posibilitatea să se 
prevadă cu precizie starea 
timpului, avertizează la vre
me asupra pericolului dcclan-
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indepăr- 
Sa tel iții 
a căror 
urmă cu 
serie de

la

șării unor calamități naturale.
Sateliții automați ultra grei 

din seria „Proton" și sateliții 
care formează sistemele cos
mice „Eleklron" sint folosiți 
in cercetări extrem de impor
tante in domeniul razelor cos
mice și centurii de radiații a 
Pâmintului.

Altă serie de aparate auto
mate sînt folosite în cerceta
rea zonelor îndepărtate ale 
Cosmosului — in studierea 
Lunii, a planetelor și spațiu
lui din imediata lor apro
piere.

Stațiile automate de tip 
„Luna" îndeplinesc o gamă 
variată de misiuni. Unele e- 

. fcctuează zboruri spre Lună, 
altele se așează lin pe supra
fața ci, fotografiază și studia
ză caracteristicile solului sele
nar. In sfir.șit, un alt grup de 
stații de acest ti/* p il formea
ză cele plasate pe orbite se- 
lenocentrice care efectuează 
manevre in cursul zborului 
orbital, asemenea stații efec
tuează fotografierea globală a 
suprafeței lunare și studierea 
complexă a acesteia.

In activul automaticii cos
mice sint înscrise la loc de 
seamă stațiile interplanetare. 
In momentul de față, studie
rea planetelor și a spațiului 
cosmic îndepărtat întimpină 
dificultăți majore, date fiind

marea durată a zborurilor, 
influența prelungită a condi
țiilor specifice ale spațiului 
cosmic, caracterul jncomplet 
al cunoștințelor in domeniul 
parametrilor fizici ai trase
elor de zbor și chiar al pla
netelor și spațiului interpla
netar. De aceea, numai insta
lațiile automate pot înregis
tra „asemenea performanțe ca 
cele realizate de stațiile „Ve
nus 4, 5 și 6". Aceste aparate, 
după zboruri de mai multe 
luni, au pătruns in atmosfera 
planetei și, in perioada așe
zării line pe suprafața ei, au 
efectuat sondări directe și cer
cetări nemijlocite ale caracte
risticilor ci principale. Astfel 
de aparate automate au ca
racteristici de exploatare ex
trem de valoroase : funcționa
rea îndelungată în condițiile 
cosmice, simplitatea relativă 
a sistemelor și instalațiilor de 
bord, menținerea capacității 
de activitate într-o gamă lar
ga de temperaturi, presiuni si 
radiații. De aceea, conchide 
comentatorul științific, cerce
tarea unor planete deocamda
tă puțin studiate, cum sint 
Marte și Venus și, cu atit 
mai mult a planetelor încă 
nestudiate ca Jupiter, Saturn 
și Uranus, va fi efectuată, cel 
puțin in prima etapă, exclu
siv cu ajutorul aparatelor au
tomate.
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