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Cinstire muncii și hărniciei
Ieri după-amiază, Palatul cul

tural din Lupeni a tost dominat 
din nou de freamătul festiv al 
sărbătorii. In marea sală, îm
podobită cu steaguri și flori, 
s-au întrunit sute de oameni 
pentru a participa la evocarea 
luptelor greviste desfășurate 
cu 41 de ani in urmă de mine
rii Lupeniului, pentru a cinsti 
munca și bărbăția minerului a 
cărui zi se sărbătorește astăzi. 
Au fost prezenfi veterani ai 
evenimentelor din 6 august 
1929, urmașii lor, minerii zile
lor noastre care, fideli tradiții
lor de luptă, de vrednicie ale 
minerilor Lupeniului, se dăruie 
cu abnegație și dlrzenie pe 
frontul cărbunelui Înaltei cauze 
a făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe pă- 
mîntul patriei. Sint prezent! fa
miliile lor, reprezentanți ai tu
turor colectivelor de muncă ale 
acestei vechi localități miniere 
în olină înnoire.

Ora 18. In sală răsună acor
durile solemne ale Imnului 
minerilor. In prezidiul adu
nării festive iau loc tovarășii 
DAVID LAZĂR, secretar al 
Comitetului județean Hunedoa

ra al P.C.R., CLEMENT NE- 
GRUȚ, prim-secretar al Comi
tetului municipal de partid, 
președintele Comitetului execu
tiv al Consiliului popu
lar municipal, WILHELM 
NEAG, prim-secretar al Comi
tetului orășenesc de partid, 
președintele Consiliului popular 
Lupeni. IOAN RACZEK, secre
tar al comitetului de partid al 
minei Lupeni, VASILE CIRI- 
PERU, directorul E. M. Lupeni, 
ARON CRISTEA, miner — 
veteran, VASILE RUȘITORU, 
CONSTANTIN PETRE. mineri 
șefi de brigadă, EMILIAN 
MEIUȘ, directorul minei Bărbă- 
teni, VICTOR ARDELEAN, di
rectorul preparatiei Lupeni. 
PETRU PĂLIVAN, secretarul 
comitetului U.T.C.'al minei Lu
peni, DUMITRA CIMPEANU. 
președinta comisiei de femei a 
minei Lupeni, ERNEST HABI- 
NA, PAVEL DRÎMBOREANU, 
maiștri mineri la mina Lupeni.

Adunarea festivă a fost des
chisă de tov. Wilhelm Neag.

Despre tradiționala sărbătoa
re a Zilei minerului, prilej de 
manifestare a dragostei fier
binți, a prețuirii întregului po-

por fată de detașamentul eroia 
al celor ce scot din _ adîncuri 
bogățiile subsolului atît de ne
cesar înfloririi patriei noastre 
socialisle, a vorbit tovarășul 
David Lazăr.

După ce a evocat tradițiile 
de luptă ale minerilor împotriva 
cruntei exploatări capitaliste, 
pentru pline și libertate, pentru 
o societate a dreptății și dem
nității umane, vorbitorul a ară
tat că și-n acest an, sărbători
rea Zilei minerului se desfășoa
ră în atmosfera creată de Con
gresul al X-lea al partidului, 
atmosferă de muncă plină de 
Însuflețire și dăruire a întregu
lui nostru popor pentru înfăp
tuirea istoricelor hotărlri ale 
Congresului pentru dezvoltarea 
și înflorirea continuă a patriei 
noastre socialiste.

După ce a felicitat, in nume
le Biroului Comitetului județean 
de partid, minerii, inginerii și 
tehnicienii din orașul Lupeni 
pentru succesele obținute, pen
tru hărnicia și spiritul de dă
ruire cu care au muncit, tova
rășul David Lazăr le-a urat 
noi succese în activitatea de

viitor, în Înfăptuirea sarcinilor 
puse de partid.

Din partea Biroului Comite
tului municipal de partid, a 
Comitetului executiv al Consi
liului popular municipal, colec
tivele minelor Lupeni și Băr- 
băteni, precum și cel al pre- 
parației din Lupeni au fost 
felicitate apoi de către tovară
șul Clement Negruț.

In continuare, adunarea fes
tivă, minerii Lupeniului, au pri
mit salutul fierbinte al unui 
grup de pionieri care a lumi
nat. prezidiului buchete de 
flori — simbol al dragostei 
și recunoștinței tinerei genera
lii fată de partid și fală de 
lupta și munca plină de hărni
cie și însuflețire a minerilor.

în încheiere, Intr-o atmosferă 
de puternic entuziasm, aduna
rea festivă a trimis o telegra
mă Comitetului Central al 
P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

După adunare, formațiile 
cultural-arlistice ale clubului 
din localitate au prezentat în 
fața asistenței un bogat program 
artistic dedicat Zilei minerului.
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în firea și tradiția minerilor Văii Jiului ca de Ziua lor, 
întru cinstirea ei și a memoriei ortacilor căzuți eroic în 
luptele greviste de la Lupeni '29. să culeagă de pe solul 
fertil al muncii din adîncuri un buchet cu cele mai fru
moase realizări. Așa au făcut în fiecare an. In anul a- 
cesta, prinosul realizărilor lor, smulse adîncurilor, e mai 
bogat poate ca niciodată dovadă grăitoare a responsabili
tății cu care minerii, inginerii și tehnicienii minelor noas
tre au privit și înfăptuit sarcinile puse în fața lor de 
Congresul al X-lea al P.C.R. Succesele repurtate de mi
neri la extracția cărbunelui se înscriu în acest an pe a- 
ceeași traiectorie ascendentă, durabilă și emoționantă, a 
eforturilor comune depuse de întregul nostru popor pe 
fronturile refacerii naționale.

ZIUA 
minerului

N.Tăutu
I*

SARBATOARE 
LA LUPENI

mușcate și lalele 
cu palme de fecioară,

Dr. ing. PETRU ROMAN,
director general al Centralei cărbunelui Petroșani I 
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Sărbătorim astăzi Ziua mi
nerului, zi de cinstire a e- 
roicelor lupte din august 
1929 ale minerilor din Lu- 
peni și prilej de omagiu a- 
dus de întregul popor mun
cii pline de abnegație a ce
lor ce pun în valoare bogă
țiile minerale din subsolul 
țării noastre. Minerii, pre- 

' părătorii, lucrătorii de la U-
ț zina de utilaj minier, toți

cei ce își aduc aportul la 
extracția cărbunelui în Va
lea Jiului, de Ziua lor își în
dreaptă gîndul cu dragoste și 
cu recunoștință către partid 

■ sub conducerea căruia s-au 
ț realizat adinei transformări 

in viața și munca întregu
lui nostru popor prin grija 
căruia Valea Jiului a cunos
cut o dezvoltare fără pre
cedent atât în subteran, prin 
dezvoltarea și modernizarea 
minelor, cît și la suprafață 
prin instalațiile și edificiile 

i industriale și social-culturale 
i realizate. Ziua minerului o- 

feră, an de an, prilej de 
trecere în revistă a succese- 
lor dojjîndite, a aportului pe 
care îl aduc minerii in lupta 
comună a întregului nostru 
popor pentru ridicarea pa
triei pe noi culmi ale civi
lizației și progresului. De la 
începutul anului, colectivele 
minelor și uzinelor din Va
lea Jiului au realizat o pro
ducție globală peste plan de 
peste 19 trilioane lei ca ur
mare a depășirii producției 
nete de cărbune cu peste 32 
mii tone. Productivitatea 
muncii valorice realizate de
pășește cu 2,8 la sută sarci
nile de plan. La majorita
tea minelor s-a realizat și de
pășit programul de deschideri 
și pregătiri asigurîndu-se ca
pacitatea de producție pen
tru perioadele viitoare. Pe 
seama îmbunătățirii calității 
producției brute, a reducerii 
consumurilor de materiale și 
creșterii productivității mun
cii s-au realizat economii la 
prețul de cost pe primul se
mestru al anului de 17,1 lei 
la o mie lei producție marfă 
obtinîndu-se beneficii peste 
plan de 16,4 milioane lei. 
La aceste rezultate și au adus 
aportul în primul rind co- 
lertivele mineior Lupeni, Pa- 
roșeni. Dl'hi. Petrii» și Ani- 
noasa, cel,, de la preparațiile 
Lupeni, Petrii» și Corcești, 
Uzina de util»! minier din 
Petroșani. Mlndrindu-ne cu 
rezultatele pozitiv» obținute, 

' exmdmtad sentimentele noas
tre de nu I intuire tutânor a- 
cel îta care prin mii nea lor 
plinii de abnegație și-au îu- 
depimil cu cinste sarcinile 
Ce Ie reveneau, slntem tot

odată pe deplin conștienți 
de necesitatea îmbunătățirii 
activității noastre pentru a 
ridica nivelul rezultatelor ia 
nivelul sarcinilor în perioa
da ce urmează. Realizarea 
ritmică a sarcinilor de plan 
de către toate minele, folo
sirea mai eficientă a capa
cităților de producție și a 
dotării cu utilaje, îmbună
tățirea conducerii și organi
zării producției și a muncii 
constituie pentru întregul co
lectiv de muncitori, ingineri 
și tehnicieni obiective 
actuale și de mare impor
tanță.

Anul 1970 este un an de 
prag de la un cincinal la 
altul. Cincinalul ce se’ în
cheie a prilejuit pentru Va
lea Jiului o nouă etapă de 
dezvoltare impetuoasă. Statul 
nostru socialist a alocat pen
tru dezvoltarea bazinului 2,6 
miliarde lei. Prin dezvolta
rea și mecanizarea minelor 
în producție și construirea 
minelor Paroșeni și Bărbă- 
teni, producția bazinului a 
crescut în actualul cincinal 
cu 2,2 milioane tone, atin- 
gind în acest an 7,9 tone căr
bune brut. Productivitatea 
muncii, ca urinare în primul 
rînd a creșterii gradului de 
mecanizare, depășește în a- 
cest an cu 27 la sută reali
zările obținute ,în 1965. Cîș- 
tigul mediu rerl'zat în acest 
an a crescut în anii cinci
nalului cu 25,8 la sută.

Măsurile complexe între
prinse pentru dezvoltarea și 
modernizarea minelor au a- 
dus schimbări importante în 
munca minerilor. Pe măsura 
aplicării unor metode de 
exploatare și de tehnologii 
de extracție mai moderne, 
pe măsura creșterii gradu
lui de mecanizare a opera
țiilor ce compun procesul 
de producție, conținutul mun
cii minerilor se schimbă ra
dical. Minerul devine tot 
mai mult manipulator de 
mecanisme, conducător de 
mașini. Schimbarea conținu
tului muncii are ca urmare 
modificări și în nivelul și 
conținutul calificării, a cunoș
tințelor generale și profesio
nale ale minerilor. Minele 
noastre sini dotate în pre
zent cu 16 combine de a 
bataje și 4 combine pentru 
săparea galeriilor, cu 64 ma
șini de încărcat în galerii. 
24 000 stîlpi hidraulici, 20 000 
grinzi metalice articulate. In 
curînd ;a mina Paroșeni va 
fi dat in exploatare experi
mental primul complex de 
abataj prin care se^reali-

(Continuare In pag. a 3-a)

Cine v-a prins
In glastre mici
Să-ntîmpinați pe cei sosiți din noapte 
Cu stelele sau soarele de-afară ?
Să mulțumim acelor inimi calde
Ce-au prins bujori, petunii, micșunele, 
Să vă aștepte-n straturi, să vă scalde 
Cu
Să mulțumim acelui care prinde 
Garoafe roșii
Căci el ne-a
Să-mbrățișăm

zîmbet scurs din soare sau din stele.

peste-ntreaga țară 
scos din nesfîrșita noapte 
grădinile de-afară !
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Fină în anii luminoși ai socialismului, minerii, acești 
neîntrecuți meșteri în a readuce pe pămînt bogățiile ascunse 
în adîncuri de zgîrcenia erelor, acești argonauți ai subpă- 
meniului n-au avut parte decît de noapte. La propriu șl la 
figurat, pentru că istovitoarei munci de 12 ceasuri, din mi
nă, i se adaugă mizeria ce domnea în casele lor bîntuite 
de boli și foame. Ani, zeci de ani au scrîșnit, au îndurat 
jugul asupririi. Cînd n-au mai putut răbda, s-au răsculat 
stropind nu o dată cu singe drumul către zilele de astăzi, 
către dreptate, libertate, drumul spre socialism.

Sărbătoarea de astăzi, „Ziua minerului", este deopotrivă 
prilej de bilanț și de reflecții. Bilanțul material și spiri
tual se adună în noi trepte urcate către culmi, de adeziune 
totală politicii înțelepte a partidului pentru continua pro
pășire a țării. Reflecțiile se pot constitui în gînduri pentru 
mîine, pentru sporirea calitativă a activității pe toate pla
nurile.

Sărbătorim azi „Ziua minerului" în condițiile in care 
s-a împlinit un an de la Congresul al X-lea al partidului 
ale cărui directive, strise cu litere de aur în istoria patriei 
noastre, primite cu căldură și atașament de minerii Văii 
Jiului, au început să prindă viață. Viitorul cincinal trebuie 
întâmpinat cum se cuvine și minerii au dovedit întotdeauna 
că cuvîntul dat înseamnă faptă, că fapta înseamnă cu ade
vărat acoperirea cuvîntului în aur.

R. BRĂDEANU

Q La Lupeni — acolo unde 
cu 41 de ani în urmă galeriile 
fremătau de glasurile nemul
țumite și îndurerate ale mi
nerilor nedreptățiți și opri
mați de societatea acelor vremi 
întunecate — abatajele, adîneu- 
rile stat cuprinse acum de 
clocotul muneii entuziaste și 
rodnice, generate de condițiile 
optime de muncă și de viață 
ale minerilor, rezultat al ma
terializării grijii acordate de 
partid și de stat celor ce mun
cesc în adîncul minelor. Des
pre modul cum minerii Lu
peniului au știuț să răspuhdă 
acestei griji, grăiesc convingă
tor faptele deosebite pe care 
colectivul lor le-a înscris cu 
legitimă mtadrie pe agenda ce
lor mai prestigioase izbînzi în 
muncă. Colectivul harnic al 
minei Lupeni, raportează astăzi 
îndeplinirea și depășirea planu
lui cincinal la producția de 
cărbune. Față de prevederile 
S.T.E. pe cincinal, au fost ex
trase peste plan 225 839 tone 
cărbune. In anii cincinalului 
nivelul producției a crescut 
continuu, adică de la 1 585 235 
tone realizate în 1966, la 
1 795 000 tone în anul de față. 
A crescut în același timp ni
velul tehnic al producției. Dacă 
în 1966 producția extrasă cu 
tăiere mecanică era de 42 955 
tone, în 1970, numai pe șapte 
luni, s-au extras mecanizat 
281 787 tone, înrcgistrîndu-sc o

,, GR1n ARUL ‘ ‘
lllilIIIIIIIIIIIUlIliUlllllllllHlllilHllllllllllllllUIIIHIIiim

CĂRBUNELUI

ROMANESC
O țară întreagă știe — din 

văzute, din auzite — că Valea 
Jiului, nume cu irizații diaman
tine, este „grînarul" cărbunelui 
românesc, cele cîteva milioane 
de tone de diamante negre care 
anual văd lumina soarelui, fiind 
cel mai puternic argument.

Puțini știu insă ce înseamnă 
cu adevărat acest colos indus
trial, această magistrală înlăn
țuire de inedite orașe — uzine 
subterane înșirate de-a lungul 
celor două Jiuri, săpate cu mă
iestrie în „carnea" muntelui, 
„înălțate" -metru cu metru de 
mîinile meștere ale minerilor, 
neîntrecuți meșteri în a plămă
di frumuseți fără putință de 
asemuire.

Și mai puțini știu însă că pe 
aceste . îneîntătoare meleaguri 
între Paring și Retezat, acum o 
suta de ani, ocupația de bază 
a locuitorilor era creșterea vi
telor. Mineritul, dacă putem 
să-i spunem astfel, referindu-ne 
la acea perioadă, se afla încă 
în fașă, nici măcar nu știa să 
gîngurească.

Nu știu care a fost producția 
de cărbune a Văii în primul 
an de exploatare industrială, 
sapa, roaba, ștearțul, șinele și 
vagonetele de lemn erau unel
tele și mașinile în jurul cărora

se... înjgheba tehnica extracției 
din acele vremi, pentru noi in
finit de îndepărtate.

Cert este că, astăzi cînd ex
tracția industrială a cărbunelui 
a împlinit venerabila vîrstă de 
un secol, astăzi în anii înflori
tori ai socialismului, mineritul 
a fost înnobilat, minerii nemai- 
fiind acei „oameni murdari" a 
căror profesiune nobilă și mă
iastră era contestată și înlocu
ită cu cea de „viermi ai pă- 
mîntului".

Dar să revenim la orașele 
noastre subterane, unde mași
nile au devenit prieteni de ne
despărțit ai minerului cu ajuto
rul cărora munca brută a înce
put să pălească.

Imaginați-vă un oraș cu o 
suprafață de aproape 8 000 de 
hectare, brăzdat de 5 000 kilo
metri de șosele și drumuri, la 
care anual se adaugă în medie 
alți 100 de kilometri săpati în 
piatră, metru cu metru, oraș în 
care țîșnesc necontenit aproape 
300 de izvoare, abataje fron
tale și cameră, ce-și poartă fi
rul „apei" în nestăviliți torenți, 
uniți în uriașa albie a fluviu
lui de diamante negre, cu un 
debit de 27 000 tone pe zi, un 
oraș care respiră prin 35 de 
puțuri, uriași plămîni, în Iun-

gime totală de peste 11,5 kilo
metri, Imaginați-vă un astfel 
de oraș și veți avea în fața 
ceea ce în limbajul nostru de 
fiecare zi, înseamnă Valea 
Jiului, mai precis, Valea Jiului 
industrială. Dar, pentru ca ima
ginea să fie completă, trebuie 
să adăugăm faptul, mai mult 
decît important, că populația 
orașului subteran depășește 
30 000 de locuitori, între care 
minerii sînt cetățenii de onoa
re ai orașului, cei cărora le stă 
In putință să dezlege tainele 
ascunse ale izvoarelor de căr
bune și să le desferece.

Și pentru că oricum sînteți 
curioși să știți ce se întâmplă 
în acest colos industrial sub
teran, sâ vă relatăm cîteva 
fapte mai deosebite.

Zilnic, se realizează 250 me
tri de pregătiri, 900 mc de des
chideri, 330 mc betonări. Ca toate 
marile uzine, minele Văii J'u- 
lui dispun de peste 1 500 tran
sportoare, 16 combine, haveze 
și pluguri, 24 000 stîlpi nidra- 
ulici, 20000 grinzi metalice. 
380 locomotive de mină. Zilnic 
se consumă 100 tone de metal 
și 950 mc lemn de diferite e- 
sențe. Puterea instalată depă
șește 200 000 kW.

Toate acestea, înnobilate cu 
faptele oamenilor, ale mineri
lor, înseamnă în ultimă instan
ță hrana pentru multele „guri 
de foc" de pe tot cuprinsul 
țării.

Astăzi,’ Valea Jiului, prin 
grija partidului, înflorește de 
la o zi la alta. Socialismul a 
întronat în această Vale, cîndva 
a plîngerii, demnitatea omului, 
adevărata lumină a bunăstării, 
a științei- și a culturii. Socialis
mul a dat acestui colt de țară 
proporțiile de colos industrial, 
așa cum i-am zis Văii noastre 
la început. Socialismul a înno
bilat munca minerilor dîndu-1 
valențe noi, risipind pentru tot
deauna din case grija zilei 
de mîine. Socialismul, pentru 
întîia dată, i-a spus minerului 
om adevărat șl de aceea, mi
nerii au răspuns și răspund 
chemării partidului într-un 
singur glas : PREZENT 1

Radu SELEJAN

creștere de 556 la sută față 
de realizările primului an ai 
cincinalului. Cit privește pro
ducția extrasă cu susținere me
talică. față de 753 698 tone rea
lizate în 1966 s-a obținut pînă 
la 31 iulie a. c., o producții» 
de 685 686 tone, mai rămînînd 
de realiaat numai 70 000 tone 
pînă să se atingă încă de pa 
acum nivelul întregului an 
19GG.

Demn de remarcat că sporul 
producției ta cincinal s-a ob
ținut pe seama creșterii pro
ductivității muncii care în 1970 
pe cele șapte luni e de 1,788 
tone pe post față de 1,293 tone 
în anul 1966, reprezentând o 
creștere de 37,8 la sută. Eco
nomiile la prețul de cost rea
lizate în anii cincinalului se 
cifrează pînă în prezent la 
12 326 011 lei. Desigur nu putem 
încheia relatarea acestor remar
cabile succese fără a menționa 
pe cele obținute de minerii din 
Lupeni în acest an : peste 25 000 
de tone cărbune depășire a pla
nului pe șapte luni, economii 
la prețul de cost pe primul 
semestru de 2 231 125 lei și be
neficii suplimentare de 5 324 000 
lei.

Succesele celorlalte colective 
minerești de pe Valea Jiului

Iosif BĂLAN 
Ion MĂRGINEANU

(Continuare in pag, a 3-a)
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Perseverență

!

MESAJ

mai

stu- 
pen-

o producție de 450-480 
pe oră. Pe lingă aceas- 
nouă unitate de prepa- 
cea de la Coroești, a- 
un proces de producție

oa- 
aur 
cu 

tro- 
mi-

actul de 
fost sem- 
lovea fă- 
a trecut, 
cucerește

ga- 
ca-

mele un miraculos 
de preparare, in se- 
căruia nu puteam pă- 
Atracția, ei bine, a- 
era născută dinlr-o

ur- 
f auri

sentimente 
care nu 
atracția,

Satisfacții

scurt timp am 
îndeaproape cu
ca : deși făcu-i 

ani ucenicie la

Prețiosul filon

cine ar ti crezut, în 
cu mulți ani, că 
acestor povești adevărate 
și ortacii lui Vasile Me-

Atunci, cind

cu care 
se cliea-

La cota prestigiului
Dreptul de a raporta de pe această cotă, cu prilejul 

Zilei minerului, realizările sale în producție, contribuția 
sa la îndeplinirea sarcinilor de plan ale minerilor din Lu
peni și a angajamentelor majore asumate de ei în între
cere, a revenit în acest an colectivului de muncă al zonei 
a Il-a (șef de zonă ing. Vasile Marta, conducător tehnic 
ing. Ioan Popescu). Căci volumul producției extrase peste 
plan, pe cele șapte luni trecute, din abatajele zonei, se ci
frează la 14173 de tone, depășind cu peste 2 000 tone an
gajamentul inițial și apropiindu-se simțitor de cel asumat 
suplimentar (20 000 tone). Tabloul rezultatelor dobîndite 
în sporirea producției nu ar fi complet fără a adăuga că 
toate raioanele zonei au depășit planul (raionul 1 cu 2 362 
tone, II cu 9 683 tone, III cu 2 127 tone) pe 7 luni.

Succesele in sporirea producției sînt continuate și dez
voltate in luna august. La cea 600 tone se cifrează produc
ția dată suplimentar în prima decadă a acestei luni.

Salba realizărilor cuprinde și alte fapte valoroase, rod 
al capacității și strădaniilor colectivului de a organiza pro
ducția și munca la un nivel superior, la înălțimea dotării. 
Realizarea peste prevederi la lucrările de pregătire a 173,7 
ml confirmă simțul de răspundere cu care e privită de con
ducerea zonei asigurarea liniei de front active necesară 
realizării producției planificate In frontul abatajelor lu
crează brigăzi omogene, disciplinate în a căror stil de mun
că s-a încetățenit un ritm de mecanism perfect în execu
tarea operațiilor și ciclurilor de lucrări; tăierea fișiei se 
înscrie cu exactitate în timpul programat, la fel montarea, 
răpirea, pușcarea și ridicarea capacelor de pe transportor. 
Nu se admite nici o -cît de mică abatere de la regula 
statornicită ! Efectele acestui mod de a organiza munca ? 
Brigăzile de frontali ști. conduse de minerii Vasile Caila Ș> 
Constantin Petre au realizat, în iulie, cile 36 ml. avansare 
(față de 31 ml planificat pe exploatare) fiecare in abata
jele cu front lung 1 est și 3 est din stratul 3, blocul IV 
(susținute cu stîlpi hidraulici și podite cu plasă metalică), 
iar pe seama unor randamente ce s-au menținut tot timpul 
la 8,20—8,90 tonefpost aceste colective de mujică au dat 
peste plan, de la începutul anului, mai mult de 6 000, res
pectiv, peste 5 000 tone de cărbune, intreeîndu-și cu mult 
angajamentele luate. Dai cea mai mare avansare — 44 ml 
— s-a realizat în abatajul frontal 2 vest din stratul 3, blocul 
IV al brigăzii, lui Ioan Solomon, a cărei producție dată peste 
sarcini pînă in prezent însumează 3 200 tone, iar la pre
gătiri brigada lui Alex. Condoiu a reușit, in luna iulie, să 
obțină o avansare zilnică de 4 metri., cu tăiere numai din 
ciocan de abataj.

Carol Golgoțiu a ajuns pen
sionar. După 47 de ani dă- 
ruiți cu plenitudine adincu- 
rilor, anul ’70 l-a pus în 
dreptul tui firesc: e pensio
nar. Stă drept, cu privirea 
luminoasă, la geamul, cabi
netului elegant al noului 
complex administrativ și ur
mărește tumultul din incinta 
minei scăldată de razele 
soarelui de august cu o cu
riozitate de copil. Totul e 
nou, totul, c altfel. Și to
tuși ..

„...Aici m-am născut, intr-o 
cocioabă aflată la o arunca
re de băț de gura galeriei. 
Galeria a fost lumea copilă
riei mele, oamenii imbrăcați 
în zdrențe, desculți prin 
apă, injurind amarnic și că- 
rind răngile grele, ciocanele, 
lămpile lor la ieșirea din ga
lerie erau primii mei cunos- 
euți. Apoi a venit războiul, 
au început să bubuie tunu
rile și galeria ne-a devenit 
adăpost. In 
făcut mai 
noștință cu 
sein cîțiva 
zidart, am devenit miner 
săpător, constructor de 
lerii... pînă într-o zi pe

re n o vot uita niciodată.
Vedeți eu am fost legat 

trup și suflet de galerie, de 
tunetele acestea subterane 
tăiate cu atita sudoare in 
stincă. Nu-mi păsa că lucram 
12 ore pe zi, nu-mi păsa că în 
casă n-aveam decît un singur 
pat și o masă cioplite de tata 
din scindurile aduse de la 
mină. Doream un singur lu
cru să tăiem cît mai multe 
galerii, să deschidem cit mai 
multe cimpuri de cărbune, 
ca minerii să nu mai șo
meze, să nu-i văd mereu re
voltați, mereu amăriți și 
zdrențăroși. Și galeria înain
ta... pînă în ziua cînd mi s-a 
dat un ordin pe cît de 
pid pe atît de dureros 
tru mine :

„Nu mai săpați, nu 
belonați. Răpiți linia ferată, 
tuburile de aeraj și astupați 
galeria cu un dig". Da, mina 
Vulcan a fost închisă, inun

dată. Revoltele minerilor, com
bativitatea comunistă nu mai 
puteau fi suportate de hoții 
de capitaliști. Vulcanul tre
buia să moară. Înainte de a 
părăsi mina, înainte de a 
termina digul, am introdus 
în spatele lui o sticlă in 
care am vîrît o fotografie 
a grupei noastre cu un me
saj : noi am construit gale
ria, noi am vrut s-o termi
năm. Dar n-am fost lăsați... 
cam așa ceva am scris pe 
dosul fotografiei".

Poate ar trebui să conti
nuăm firul povestirii. Să re
latăm ce s-a intîmplat cu 
mesajul din sticla lăsată in 
dosul digului din mina inun
dată cu 49 de ani în urmă 
de fostul miner Carol Gol
goțiu. Sticla a revenit la lu
mină, așa cum a revenit și 
Vulcanul la viață și Golgo
țiu baci la Vulcan.

După 
lui“ a 
pustiu, 
apoi la 
in anii 
săparea 
noii mine Uricani, comunis
tul Golgoțiu, devenit maistru 
miner, a fost prezent. A re
venit la Vulcan după re
deschiderea minei. A găsit 
și sticla, și mesajul, a găsit 
și vechea galerie părăsită 
în 1930 și a lucrat in con
tinuare la săparea ei, la să
parea multor galerii care 
au transformat mina Vulcan 
intr-una din cele mai mari 
și moderne exploatări din 
Valea Jiului.

1. DUBEK

In nopțile fără ceață, un șirag 
de citeva luminițe se poate 
zări deasupra ultimei case de 
pe valea 
de un an 
troșăn cilii 
caule cu 
dealurile 
răsărit orașul. Curioși, unii s-au 
dus să vadă ce-o fi. Au găsit 
un peisaj minier — turnul urmi 
nou puț, cîteva clădiri cu 
funcțiuni precise, un drum de 
acces, o linie ferată îngustă 
erau, de data asta văzute dc 
aproape, tocmai luminițele noc
turne ; „puțul auxiliar est — 
Livezeni".

în Valea noastră, un aseme
nea peisaj e obișnuit. Nu fra
pează, nu surprinde... De peste 
două decenii, noul, transformă
rile sînt de fapt cotidiene, --nt 
un mod de viață 
ne-am obișnuit. „Nou" 
mă și faptul că de 16 luni aid 
luminițele la „auxiliăr-est"• la 
suprafață dar și în adîncime. 
Căci tot de 16 luni, minerii din 
brigada condusă de Gheorghe 
Balint, înfruntă stînca dură.

Să făurești, înconjurat de bez
nă. tunele verticale, puțuri, 
spre pădurile metamorfozate 
în cărbune! o meserie, un 
țel... Satisfacții ? Le definește 
Gheorghe Balint, șeful, hrigăziij 
..cînd «facem» 30 metri, într-o 
lună. Dar mai ales, cînd v’m 
ajunge jos, la orizont".

Pînă la orizontul 300 — pune
ai puțului auxili- 

în aceiași 
aleii' 

pe

Slatinioarei. Ma. bine 
a trecut de cind 
s-au obișnuit să 
privirea, undeva 
ce mărginesc

tul terminus 
ar est, Livezeni și, 
timp, unul din capetele , 
(galeriei) care, străbătînd 
la „rădăcinile" pădurii de căr
bune subteranul Petroșaniului, 
ajunge la puțul principal Lî- 
vezepi — mai sînt însă de să- 
paZ115 metri.

De Ziua minerului, 
a întîmpinat-g 
rîvnă. întreg 
zii condus de 
dornic de a 
fapte prețuirii 
care partidul și po.porul nostru 
o acordă ca tuturor minerilor 
și acestor constructori ai adln- 
curilor, s-a angajat ca pînă la 
1 decembrie a.c. întreg putui 
auxiliar est, pe cei 500 de me
tri cît va măsura în adîncime, 
să fie terminat complet — să
pat, betonat și amenajat. Nu 
e ușor; numai pentru amena
jarea puțului se consumă o 
treime din timpul planificit. 
Fiecare minut se cere a fi pre
țuit la maximum, fiecare resur
să internă trebuie să-și gă
sească valorificare optimă. 
Dar ei toți întrunesc un colectiv 
care știe ce vrea. Cu mineri 
destoinici ca Gh. Balint, lor. 
Ciobanu, Gh. Meiuș, Iosif Hol- 
loc și atîția alții din brigadă, 
angajamentul nu poate decît 
să fie îndeplinit. Și mare e sa
tisfacția cind îți atingi țelul 
propus, cînd stînca a fost bi
ruită prin forțele tale

Ion MĂRGINEANU

pe care 
cu un spor de 

colectivul brigă- 
Gheorghe Balint, 
răspunde prin 
și cinstirii pe

.moartea Vulcanu- 
părăsit și el orașul 
A lucrat la Lupeni,

/I ninoasa, iar cind 
noștri s-a început 
primei galerii a

Intrînd în Petroșani pr>n 
poarta sa nordică, te întimpi- 
nă freamătul de muncă din 
cea mai mare uzină petroșă- 
neană — de utilaj minier — 
una dintre puținele de acest 
profil din țară. Muncitorii de 
aici sînt prieteni foarte buni 
cu minerii, iar aceștia le poar
tă respect și recunoștință. Este 
ceva firesc. Lucrătorul de la 
U.U.M.P. știe că de cantitatea 
și calitatea muncii lui depinde 
calitatea și cantitatea muncii 
minerului, iar minerul este 
conștient că fără ajutorul mese
riașului de la U.U.M.P. munca 
lui ar fi mai anevoioasă, căr
bunele nu s-ar lăsa atît de 
ușor învins și adus la ziuă.

Cercetător minier = capacitate de pătrundere 4- inven
tivitate + perseverența transpunerii în viață a soluțiilor 
găsite.

Proiectant minier = putință de a „vedea" in perspectivă 
4* răbdare la puterea n 4» talentul de alegere a celei mai 
simple rezolvări, de maximă eficacitate.

Cercetătorii și proiectanții de la l.C.P.M.B au in singe 
aceste „formule"...

La Vricani, în prezent, funcționează cel dinții abataj 
cu front lung din stratul 18, unde săpțămîna viitoare va 
intra „în pîine" o combină. La baza existenței lui stă stu
diul întocmit de colectivul cercetătorilor îndrumați de „ve
teranul" ing. Aurel Dula.

Metoda de exploatare cu front transversal și un singur 
preabataj pe felie a prins contur real. Autorii principali 
— inginerii cercetători Vasile Caramete și Constantin Das- 
călu (are aproape 15 ani în acest domeniu!) — studiază, 
acum, posibilitatea de aplicare a metodei de exploatare cu 
subminare în straiele 3 și 5.

Mai în fiecare zi ei se află în subteran spre a face 
determinări, a verifica parametri...

Inginerul Nicolae Hîndoreanu e prototipul cercetăto
rului. Nu exagerăm : e tenace, inspirat, nu se dă niciodată 
bătut, sucește și răsucește pe toate părțile alternativa... Și 
nu... uită să se preocupe de tineri. Lingă dinsuL.. cresc An
drei Sasz și Alexandru Marian, ultimul deja „riscînd" să 
se avinte in analiza rețelei informaționale a C.C.P., căutin- 
du-i un sistem îmbunătățit. Va reuși ? Prestigiul „școlii 
Hîndoreanu" ne face să nu avem incertitudini...

Pe majoritatea proiectanților de la I.C.P.M.H. o carac
terizează tinerețea. Tinerețea virstei și a creației. Inginerii 
Eugenia Merfu, Avram Edelștein, Dumitru Șchiopu, Anton 
Legrand, Iuliu Kilyen, nu au... cumulat prea mulți ani „la 
activ" de cind au spus adio (ca studenți...) amfiteatrelor In
stitutului de mine. Doar inginerul Ioan Cotoroiu proiec
tează de mai bine de un deceniu...

De curind s-au finalizat studiile tehnico-economice ale 
dezvoltării minelor Bărbăteni, Dîlja, Vulcan și Uricani. Iar 
azi se încheagă studiul de ansamblu al bazinului pentru 
„creșterea" de perspectivă...

„Dirijorii" proiectanților : inginerii Ion Hogman și Mi
hai Varga.

...In activitatea de fiecare zi (de atîtea ori prelungită în 
orele nopții..,) a cercetătorului sau proiectantului se confir
mă neîntrerupt că zborul creației, calificarea profesională, 
nu-și atestă caratele, nu-și dezvăluie prețiosul filon decît 
in deplină consonantă cu țelul urmărit conștient, printr-o 
perpetuă raportare la datoria și încrederea investite..

Traian MULLER

lor 
că 

de 
din

tnineri, 
muncă 
sLtfle- 

in 
mi
cele 

mun- 
Petri-

în cifre (tonele de cărbune 
extrase) hărnicia brigăzii ari 
pe cele care înfățișează viața

punct ,,ca la carte", din caie 
a extras mai bine de 
tone de cărbune cu

28 (XXI
o depă-

Apropnndu-te 
ailindu-le faptele de 
și de viață, trăirile 
teșii, descoperi 
fiecare colectiv 
neri există virtuți
ce încununează piscurile 
ților. Deunăzi, la mina 
la am avut prilejul să cunosc 
unul din „piscurile" colecti
vului : brigada de mineri de 
la abatajul cameră I est din 
stratul 3 condusă de Ion Va
sile. O recomandau deopotri
vă laptele. Pe care să Iz 
notez ? Pe cele care exprimă

PR
Ori de cîte ori um mers în 

uzma petroșăneană am intilnit 
în atelierele sale mașini și u- 
lilaje din galeriile minelor, pe 
care specialiștii de aici le 
consultau, le administrau tra
tamentul necesar și le retrime- 
teau apte de acțiune pe fron
tul cărbunelui. Am trecut nu o 
dată prin secțiile uzinei și de 
fiecare dată am primit aceleași 
explicații de la persoanele care 
ne însoțeau : acesta este un 
troliu, motorul acela este de la 
un compresor, ce vedeți
partea aceea sînt piese de la 
o combină, dincolo este 
rotor adus pentru rebobinare... 
Toate mașinile, utilajele, unel
tele de care se folosește mine-

în

un

debrigăzii, capacitatea ei 
organizare ?

Am decis asupra unui fapt 
a cărui semnificație, credem, 
constituie un etalon pentru 
calitățile brigăzii: puterea de 
acțiune, bărbăția de a învin
ge greutățile, tn anul trecut 
brigada avea în stratul 5 un 
abataj cameră bun, pus la

șire a planului de 
2 000 tone. Și lotuși 
nu a ezitat, cu vreo citeva luni 
in urmă, cind conducerea zo
nei l-a și a exploatării i-a 
propus să preia conducerea 
unui alt abataj considerat un 
loc de muncă foarte greu. In 
abatajul acesta, 1 est, din stra
tul 3 — cu apofize, presiune

uproupe 
brigada

mare ,emanații de metan etc. 
— totul trebuia luat de la 
început, trebuia eiectual un 
mare volum de întreținere 
suplimentară. $1 acest loc de 
muncă cu productivitate slabă 
de care toți fugeau, a fost 
adus în scurt timp la linia de 
plutire. Dacă la preluare bri
gada lui Ion Vasile scotea din 
abataj numai 80—100 tone de 
cărbune pe zi, cu 
de 15—16 oameni, 
ducfia zilnică a 
140—150 tone.

un efectiv 
acum pro- 
urcat la

B. IOSIFESCU

Țăcănitul sacadat al cioca
nelor de abataj, lumina găl
buie a lămpilor, lucirea tru
purilor vînjoase pe care și
roaiele de transpirație curg 
ca niște torenți ai hărniciei, 
alcătuiesc peisajul inedit al 
locului de muncă al brigăzii 
lui Vasile Mereuță.

Acolo, la sute de metri de 
lumina dătătoare de viață a 
soarelui, treizeci de cutezători 
ai tainelor subterane, răpesc 
palmă cu palmă din diaman
tul negru al stratului 13. zona 
a ll-a raionul 2. al minei A- 
ninoasa. Acolo, căldura bine
făcătoare a succeselor este e- 
manată de razele hărniciei și 
pasiunii muncii. De patru ani 
de zile și mai bine. Constantin 
Neacșu, Gheorghe Vîslă și Va
sile Ciubotaru cu ortacii lor 
din schimb transformă bezna 
neprimitoare a adîncurilor in 
adevărate redute de cucerire 
a bogățiilor ascunse de mile
nii. Șuvițele de apă care se 
prelungesc pe lucirea dia
mantină a pereților de căr
bune completate de o ordine 
exemplară dau abatajelor în ca
re lucrează brigada lui Mereuță. 
splendoare și pitoresc. Numai 
acele brațe puternice ale lui 
Gheorghe Munteanu, Orest 
Mereuță și a celorlalți te pot 
trezi din visarea de moment. 
In adîncuri, o mină de 
meni înscriu în cartea de 
a minei o legendă nouă 
palate de cleștar în care 
nează dragostea pentru 
nerit.

Și 
mă 
tor ii 
sînt 
reuță. 
naștere al brigăzii a 
nat, boala dezordinii 
ră milă. Dar timpul 
Șeful de brigadă își 
oamenii prin dăruirea sa, prin 
spiritul său de a învinge greu
tățile. Răul se preface in bi
ne, și astăzi caractere deose
bite se unesc sub stindardul 
aceluiași țel. acela al succe
selor. Numai în primele șapte 
luni ale anul.ui, Mereuță cu 
colegii de muncă au dat peste 
plan 3 700 tone de cărbune. 
„Secretele" sînt multe. Care 
este mai important ? Poate a- 
cela al organizării exemplare, 
poate acela al executării în a- 
celași schimb a dirijării .și 
pușcării, poate faptul 
cultățile sînt rezolvate 
novatoare ale șefului 
gadă, poate... că toate 
Și rodul lor, e unul 
realizări de prestigiu 
dragostei pentru meserie.

Unitatea acestui harnic co
lectiv depășește zona restrînsă 
a locului de muncă. In clipele 
de răgaz, atunci cînd normal 
ar părea ca uitarea să se aș
tearnă asupra problemelor din 
primul „opl“ al zilei, ortacii 
din brigadă, de multe ori sînt 
împreună.

Nicolae ANDREI

Priveam, in copilărie, hale
le imense ale preparațiilor 
de cărbune stăpînit de un 
amalgam de 
contradictorii din 
lipseau teama și 
deopotrivă. Teama ne era 
provocată de zgomotul ace
la ciudat, neîntrerupt, saca
dat, al uriașelor „mori" de 
cărbune care sugera imagi
nației 
proces 
cretele 
trunde. 
ceasta 
curiozitate firească a virstei 
pe care, atunci, nu am reu
șit să o satisfacem. Eveni
mentele s-au succedat cu 
repeziciune și astăzi, incer- 
cțnd o reconstituire a imen
selor hale, întîlnim elemente 
despre, care in copilărie nu 
auzisem nici unul, întîlnim 
reale modificări de structură 
pe care vom încerca să le 
ordonăm după criteriile ce 
ne stau la indemină

Procedeele de preparare a 
cărbunilor s-au dublat. Ală
turi de cele clasice denumi
te în limbajul preparatorilor

IETE
rul în munca sa iau nu o dată 
drumul U.U.M.P.-ului pentru a 
fi verificate, reparate, 
ționate, apoi se întorc să ușu
reze munca oamenilor, 
sporească succesele.

— Sînt destule cazuri

perfec

bă te

ne 
spunea într-o recentă discuție 
maistrul principal la secția re
parații mecanice a U.U.M.P., 
Petru Voina — cînd minerul 
este pus în situația de a nu 
putea da cărbune dacă noi nu 
reparăm la vreme și în cele 
mai bune condițiuni anumite 
utilaje, accesorii mecanice cu 
care lucrează. Noi știm bine 
acest lucru și sîntem conștient! 
că nu putem amina nici cu un 
ceas termenul de execuție a

KI BIM
reparației. Muncim fără între
rupere zi și noapte, cum s-a 
intîmplat recent la Lonea și 
Vulcan, pentru a da cale liberă 
de lucru prietenilor noștri 
mineri.

Cuvîntul maistrului Voina ni 
la întărit inginerul Spirea Su- 
ditu, șeful atelierului de repara
ții electrice de la U.U.M.P.

— Și nu numai că avem da
toria să ne străduim să repa
răm de calitate, la timp ma
șinile și utilajele.

Dar alături de vechea noas
tră menire de a repara mași
nile miniere, de peste un an 
uzina noastră și-a schimbat 
profilul revenindu-i răspunderi 
și mai mari. Colectivul nostru

construiește azi utilaje moder
ne de înaltă tehnicitate : stîlpi 
hidraulici, transportoare T.R.-2, 
pompe, colivii de puț, căru
cioare de personal etc.

Salariații U.U.M.P. nu sînt 
mineri, ci lăcătuși, mecanici, 
strungari, frezori, rabotori, tur
nători, constructori, bobinatori, 
tinichigii etc. — meserii prin 
care ei asigură repararea ?i 
construirea celor mai diferite 
utilaje și piese necesare mași
nilor, agregatelor din subteran 
— accesorii mecanice și 
electrice care-1 ajută pe om în 
lupta dură cu muntele de căr
bune. Despre succesele acestor 
oameni, despre spiritul lor de 
inițiativă și responsabilita-

că difi- 
cu ideile 
de bri- 
laolaltă. 
singur i 
datorate

te, 
re 
fac

despre pasiunea pe ca- 
o pun în tot ceea ce 
am scris de multe ori 

și vom mai scrie. Ca să dăm
nume de fruntași, ca să le 
subliniem rodnicia muncii, ne-ar 
trebui 
acesta 
acum, 
să fie 
de Ziua minerului și 
oameni — salariaților U.U.M.P. 
— prieteni atît de apropiați ai 
minerilor. Munca lor se 
cumscrie eforturilor din 
curi, urmărind același 
prosperitatea economiei 
nale a țării, progresul societății 
umane.

Dumitru GHEONEA

mult spațiu. -Dar 
este subiectul 

Rîndurile acestea 
decît un omagiu

nu 
nostru 
nu vor 

adus 
acestor

cir- 
adîn- 

scop i 
națio-

„Rheo“ și „Flolație" au cîș- 
tigat tot mai mult teren, im
puse timpului de cerințele 
unei producții sporite, alte 
două procedee — cu me
dii dense și zețaj — mai se
lective, necesare preparării 
cărbunelui pentru cocs și 
semicocs. Capacitățile de 
producție ale 
de atunci, 
au dublat, 
ne pe oră 
prin anii 
unități de 
și Lupeni — s-a ajuns astă
zi la 
tone 
ta, o 
rare, 
vînd 
mecanizat și, în parte chiar 
automatizat, s-a impus pe 
firmamentul timpului, inscri- 
indu-și primele file in is
toria mineritului cu un plus 
de vitalitate: 500 tone pe
oră este producția realizată 
în prezent la Coroești, uzi
nă de preparare ai curei pa
rametrii vor înlesni în viitor 
obținerea unei producții cu 
mult peste această cifră.

Cum era organizată munca 
preparatorilor in memora
bilele timpuri ale luptelor 
greviste pentru un trai 
bun, mai omenesc ? La 
peni actuala preparație 
prin anul 1929, un sector 
cadrul minei, așa cum este 
astăzi un sector de investiții 
ori de transport. Preparatorii 
au fost deci pafticipanți 
activi la grevă alături 'de 
mineri, alături de frații lor 
cu care își impărțeau micile 
bucurii și marile necazuri, cu 
care erau contopiți într-o 
singură familie. întotdeauna 
minerii și preparatorii și-au 
întins unii altora o mina ge
neroasă de ajutor așa cum 
fac astăzi, așa cum vor face 
și de-acum încolo in virtutea 
unor rațiuni ale solidarității 
minerești. Strădaniile celor 
din abataje sînt susținute eu 
multă ardoare la suprafață 
unde inventivitatea prepara
torilor contribuie nemijlocit 
la înnobilarea cărbunelui ex
tras. Oameni 
Rad, șef de 
Preparația cărbunelui Coro
ești, ca maiștrii Vasile Gon- 
ciulea și Arislică Lața de la 
aceeași preparație, ca Teo
dor Pavel sau loan Grecu 
de la Preparația cărbunelui 
Lupeni, loan Hedeșan, A- 
lexand.ru Oprea, Constantin 
Miu de la Petrila și nume
roși alții 
eforturile 
de mineri.

necesare
pentru 
Capacitățile 

preparațiilor 
de asemenea, s- 
De la 200-270 to- 
cărbune preparat 

’30 la cele două 
tradiție — Petrila

mai 
Lu
cra, 
din

ea Gheorghe 
echipă de la

<‘a 
zj>

ei își conjugă 
de zi, alături

1. MUSTAȚĂ

lexand.ru
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noi vi-
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intere- 
a cine- 

Valea 
pufin.

opera

la meciul
— Cehoslova-

cererea 
: Reci- 
Pislaru.

și umilinți 
trebuit să 
luminos 

pentru a 
și

preocupare din partea 
membru, impulsiona- 
Indoială 
pasiune.

Guvernanții, 
tot soiul, 

sub

N“.
— publicitate.

mai multi 
troșani își 
activitatea .
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secolului 
călător pe 
Văii Jiului 

scria consternat despre mulți
mea de cîrciumi și locuri de 
perdiție existente aici, numind 
Petroșaniul „o babilonie", 
blid vorbă de instituții cul
turale menite să lumineze 
spiritual pe miile de truditori 
ai subpămîntului. Acțiunile 
culturale de mai tlrziu, spora
dice, venite din partea unor 
inimoși animatori locali, n-au 
schimbat prea mult aspectul 
de imensă tavernă al localită
ților noastre, 
speculanți de 
aveau interesul să țină 
obrocul, ignoranței masele, să 
le poată exploata, să le poată 
stoarce și bruma de cîștig 
obținută cu prețul unor efor
turi

A 
tul 
rii 
temelii 
lor din Valea 
gă activitatea 
ținută, pe meleagurile noastre 
a începui să se inchege o 
fierbinte și elevată viată cul
tural-artistică, desfășurată în 
nenumărate instituții speciali
zate, sub supravegherea aten
tă a unor profesioniști presti
gioși. Roadele acestei activi
tăți n-au întirziat să apară 
și ele, s-an materializat în 
variate forme, in zeci de con
firmări pe plan național și 
chiar international. Reporterul 
le-a consemnat la timp pe 
toate, Întocmind „foaia de 
temperatură" spirituală a iie- 
cărei etape. Dacă în continu
are reamintește citeva mai 
recente, alese absolut fa ln- 
tlmplare, o face din dorința 
de a creiona, fie și în treacăt, 
un tablou de ansamblu, edi
ficator pentru 
vieții 
Valea Jiului

£a începutul 
nostru, un 
meleagurile

neobișnuite, 
vină mo men- 
al Eliberă- 
schimba ' din 

viața mineri- 
Jiului. Pe lîn- 
industrlală sus-

efervescenta 
cultural-artistice 

de astăzi.
din

Pe ușa unei săli 
I muncito- 

resc se află o inscrip- 
laconică : „Cercul plastic". 

Denumirea în sine nu comu
nică prea multe. Interiorul, 
însă, este r elev at or: mulaje, 
șevalete, raliuri încărcate cu 
căr/i despre artă și artiști, 
numeroase reproduceri

£rpeni. Pe ușa 
de la clubul

tie

inteuor intrutotul specific ate
lierelor minuitorilor penelu
lui. Diplomele și mențiunile 
afirmă o personalitate vigu
roasă pe care și-au clădil-o 
artiștii plastici amatori 
Lupeni. Viața cercului 
legată de cenaclul U.A.P. din 
Petroșani (transformat ulteri
or în filială) înființat în 1955.

Sub îndrumarea competentă 
și neobosită a lui Iosii Tell- 
man, mulți membri ai cercu
lui au ajuns la originalitate 
creatoare expunînd lucrări la 
„finalele" bienalelor de artă 
plastică. Printre aceștia se 
află Minerva Piss, Andrei 
Vass, Iosif Pop, Lazăr liege- 

loan 
tn 
de
a-

; in-

duș, Dafinel Duinea, 1 
Ocroglici și multi alții, 
lucrările lor, de grafică, 
sculptură, pictură etc. ei 
bordează teme variate de 
spirație, dar mai ales viața 
palpitantă, plină de eforturi 
și satisfacții a minerilor. Lu
crările plasticienilor din Lu
peni sînt adunate periodic în 
expoziții la club sau trimise 
la diferite manifestări artis
tice din țară și de peste ho
tare rezervate amatorilor.

Activitatea fotoamalorilor 
din Lupeni a obținut și ea în 
decursul anilor valoroase cer
tificate de prestigiu în con
fruntări de anvergură. Cu o 
vechime de un deceniu, cercul 
foto de pe lingă clubul din 
Lupeni, grupează cițiva pasio
nați artiști ai imaginii, a că
ror activitate se concretizează 
plnă în prezent prin cele 
peste 60 de expoziții indivi
duale și de grup, prin parti
ciparea la faza finală a tutu
ror concursurilor republica
ne, cu cite 5—10 lucrări, La 
concursul republican din 1964 
I. Tellman (care conduce și 
acest cerc) a obținut premiu) 
1, iar la cel din, I960 o men
țiune. tn 1965, la concursul 
de fotografii organizat de zia
rul „Scînleia", un alt membru 
al cercului dr. 1. Bocșa a ob
ținut premiul L Ing. S. Fiss- 
gus a primit marele pemiu 
la concursul inter județean din 
1968 de 
a expus 
țări ale 
Franța, 
gentina.
fost posibile numai

io Bistrița Năsăud și 
plnă acum In mulle 
lumii, printre

Spania, Brazilia, 
Aceste rezultate

cafe 
Ar
au 

printr-o

intensă 
fiecărui 
tă fără 
mințită 
asupra activității 
lor din Lupeni 
concluzia, că în 
primează redarea 
le din activitatea industrială, 
ca un reilex al realității pre
dominant industriale din Valea 
Jiului. Ei iscodesc unghiuri 
noi de poză, interesante posi
bilități de iluminare, 
ingenioase și mai ales 
ziuni artistice.

de o nedcz- 
O plivire 
fotoamatcri- 

ne Întărește 
lucrările iot 
unor aspec-

rești la primul ieslival 
țară al cinecluburilor.

Cu citeva luni in urmă, 
luat ființă cinecluburi la Vul
can și la clubul l.M.P. iar nu 
peste mult timp își vor înce
pe activitatea și 
diferite localități 
Jiului.

altele
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|espre bogata și 
santa activitate 
amatorilor din

Jiului se știe prea 
Scenariștii, regizorii, 
torii, inlerpreții — acești pa
sionați ai celei de a 7-a arte 
— se străduiesc să transpună 
pe peliculă secvențe sugesti- 
\ e din frămîntările cotidiene 
ale omului de pe aceste me
leaguri, angrenat in fluxul 
incandescent a) producției 
materiale și spirituale. Cel 
mai vechi și mai prestigios 
cineclub din Valea Jiului este 
„Amafilm" cate funcționează 
in cadrul clubului din Lupeni 
din 1966. Conducătorul său 
este ing. Ion Filip, iar dintre 
membri amintim pe tovarășii 
Augustin Ardeleanu, frații 
Oscar și Friederich Simonis, 
Traian Moraru, Constantin 
Armeanu ș.a. Pină acum au 
fost realizate citeva filme pe 
8 și 16 mm dintre care unele 
au stîrnit un justificat interes 
din partea specialiștilor, 
mul film de 16 mm a 
„După grevă" in care 
amatorii au recurs la elemen
te simbolice din natură pentru 
a înfățișa, transfigurat artistic, 
drumul parcurs de la greva 
minerilor din 1929 și pină la 
eliberare.

Cineclubul din Petroșani 
început activitatea în 
sub conducerea tovară- 
Gh. Balasko. Cineama- 
din Petroșani lucrează

ani, in Pe- 
desfășoară 

.Muzeul mi
neritului" care prezintă în 
mod științific și sugestiv e- 
volulia mineritului, a mișcă
rii muncitorești, și perspec
tivele dezvoltării Văii Jiului. 
„Munca noastră, a celor care 
activăm la acest muzeu e 
pasionantă, ne spune prof. 
Ion Poporogu, directorul in
stituției. Ne preocupăm de 
sporirea permanentă a colec
țiilor muzeului cu noi expo
nate de valoare, de cerceta
rea amănunțită a tuturor do
vezilor istorice descoperite 
în Valea Jiului, de conserva
rea acestor dovezi pentru cei ț 
care urmează. Sălile noastre 
sint colindate zilnic de nume
roși vizitatori, elevi, mineri, 
tehnicieni, turiști români 
străini care consemnează 
cartea de impresii păierile 
lor, de cele mai mulle ori 
elogioase, despre cele văzute 
aici".

■

to '5!

amest

Pri- 
fost 

cine-

și-a
1967 
șului 
torii 
pe 16 mm și au realizat pină 
acum citeva filme notabile 
dintre care amintim : „Fră-
minlări", film artistic remarca
bil mai ales prin calitatea ex
cepțională a imaginilor, care 
a fost prezentat și la Bucu-

m omis din această 
succintă rememorare 
activitatea Casei de 

cultură din Petroșani, a Tea
trului „Valea Jiului", a Fili
alei din Petroșani a Uniunii 
Artiștilor Plastici, a cluburilor ■ 
din Vulcan, Petrila, etc. Cit- * 
vintele au limite, pentru că J,'. 
aricit de expresive ar fi, nu — 
pot reda cu fidelitate munca ™ 
uriașă depusă în anii noștri 
pe lărîm cultural-artistic In 
Valea Jiului. Tăvălugul igno
ranței și mizeriei a fost înlă
turat demult și astăzi culoarea 
neagră a cărbunelui, care 
trecut simboliza mizeria
moartea, a primit pentru noi. 
pe planul metaforei, valoarea 
luminii înmagazinată în roca 
miraculoasă de care pămîntul 
nostru este atît de bogat.

A

ta
Și

Constantin PASCU

I
I

DESPRE

1)1
AZI

SA
alături de 
de acești 
dîrji cu 

agere, pă-

londitii confortabile de locuit pentru cuceritorii adîncurilor

raim și muncim p< 
locuri de legendă și 
lealitate, pe locuri 
unde legenda a de
venit realitate. Tră
im și muncim prin
tre și 
mineri, 
oameni 
priviri 
trunzătoare. Văzîn- 
du-i în abataje, chi
purile lor, parcă 

dăltuite în stîncă. ne amin
tesc de vremuri de restriște, 
cind pieptul lui Vitoș Gavri
la a fost secerat de gloan
țele stăpînirii. cind mizeria 
făcea casă bună cu foametea, 
cind glasul de revoltă înăl
țat spre cer a fost înnăbușit 
cu teroare. Trăim și muncim 
pe locuri înnegrite de fum dc 
cărbune, înroșite de sîngele 
minerilor din 1929 Cei mai 
tineri dintre noi sau cei ca
re au venit nu dc mult în 
Valea Jiului nu știm cum era 
aici în ’29, '33, ’44 decit din 
cele auzite și citite. Ceea ce 
știm bine este prezentul, este 
Viața asta nouă care pulsea
ză pretutindeni. Ne întîlnim 
foarte des, aproape zilnic, cu 
mineri. Discutăm amical des
pre tot felul de lucruri care 
ne interesează reciproc, in 
glasurile lor deslușim mulțu
mire, pe chipurile lor — lu
mină. Combatanții de acum 
41 de ani, din acel an de foc 
1929, sînt azi pensionari, își 
leagănă bătrînețile in liniște 
și bunăstare. In acest timp, 
ostașii activi pe frontul căr
bunelui se luptă fără oste
neală cu meterezele dc căr
bune, se iau la întrecere 
tre ei, înscriu acolo, în 
dineuri, fapte de laudă, 
eroism chiar.

A scrie despre v iața de 
a minerului este un lucru 
ușor și plăcut. Este ușor pen
tru că nu trebuie să cauți 
elemente. Ele ți se oferă la 
fiecare pas. îți vorbesc sin
gure despre munca și viața 
oamenilor din adincuri. In 
vreme ce minerii lucrează Ia 
sute de metri adincime, la 
suprafață, plutind între cer 
și pănrint, constructorii le 
pregătesc locuințe moderne, 
confortabile. Numai dc la 
începutul anului au fost da
te în folosință in Valea Jiu
lui 743 apartamente, cele 
mai multe fiind destinate lu
crătorilor din adincuri. Căsu
țele insalubre și întunecoase 
mai Spot fi văzute doar în 
secvențele de tristă amintire 
din „Lupeni ’29". Astăzi toa
te centrele miniere din Valea 
Jiului, de la Uricani la Lu
nea, cunosc modernizarea, 
extinderea deopotrivă pe ori
zontală și pe verticală. In 
apartamente confortabile sau 
în case personale, minerii se 
odihnesc după o zi dc mun
că, ascultă muzică, urmă
resc programele la televizor, 
citesc și învață, pruncii 
cresc fără griji, soțiile tre- 
băluiesc fără teama dacă so
țul se mai întoarce sau nu 
de Ia șut.

Condițiilor optime de viață 
acasă li se adaugă cele de 
Ia locurile de producție, în- 
cepind cu vestiarele și băile 
moderne, cu cabinetele medi
cale și Pină la complexul 
de măsuri privind securita
tea muncii în subteran. Du- 

k___________________________

VIATA

A

în-
a- 
de

azi

pă orele de producție preo
cupările minerului sint mul
tiple. El are la dispoziție 
cărți, cinematograf, jocuri dis
tractive, parcuri de recreere, 
iși poate valorifica aptitudi
nile in cadrul formațiilor 
artistice de amatori sau a 
cercurilor artistice de pe lin
gă cluburile muncitorești. 
Este unanim recunoscută ac
tivitatea cultural-artistică a 
clubului muncitoresc Lupeni. 
de exemplu, unde activează 
și tip mare număr de mineri 
din localitate. Mulți munci
tori mineri iși completează 
studiile la cursurile fără frec
vență ale școlilor generale și 
liceelor, iar copiii tor se bu
cură de atenție deosebită in 
creșe, grădinițe, școli. Pen
tru cei necăsătoriți s-au con
struit cămine confortabile, 
pentru care stalul a alocat 
importante sume de bani. Să 
amintim numai căminul mi
nei Dilja cu 300 tocuri, pen
tru ridicarea căruia s-au in
vestit peste 4 milioane lei. 
Cămine similare vor primi 
nu peste mult timp și mine
rii de la Paroșeni și Livezeni 
— dovadă a grijii partidului 
și statului nostru pentru a- 
cest vrednic detașament de 
muncitori al țării, pe care-1 
alcătuiesc minerii. Tocmai de 
aceea spunem că a scrie 
despre viața de azi a mine
rilor este și plăcut.

Este ușor și plăcut să scrii 
despre această temă, deși ea 
nu mai este de mult ine
dită. Noul în această privin
ță se produce zilnic, este un 
fapt cita*din care nu mai 
stirnește curiozitate. Gene
rează în schimb mulțumire 
sufletească, bucuria de a trăi 
și a munci, de a merge îna
inte spre victoria finală a 
socialismului. Și nu e lucru 
de neglijat. Dimpotrivă.

G. DINU

Zilele trecute ne-am
.cat printre numeroșii vizitatori 
'ai Muzeului mineritului clin 
Petroșani. Spun numeroși pentru 
vă într-adevăr cifra era consi
derabil superioară aceleia care 
îe înregistrează de obicei. Afht- 
sjența este explicabilă. Apropie
rea celei de a 41-a aniversări 
a istoricelor greve a minerilor 
clin Lupeni constituie un motiv 
în plus de a vizita locul 
sint expuse mărturiile

unde 
acelor 

timpuri înscrise cu litere de 
aur în istoria clasei muncitoare 
din România. Grupul alături de 
care am vizitat, pe rînd, sălile 
muzeului era alcătuit clin tineri 

, din petroșăneni șl 
municipiului nostru, 

zile premergătoare 
minerilor, 

îndreptată 
săli care

și vîrstnici. 
^oaspeți ai 
în aceste 
sărbătorii 
Tuturor era 
cele trei 
mărturiile elocvente ale erois
mului minerilor din Lupeni în 
augustul fierbinte a lui '29. 
Acte oficiale, fotografii, articole 
din ziare, constituie elemente 
grăitoare asupra avîntului miș
cării muncitorești 
Jiului în anii de 
pentru guvernul burghezo-mo- 
șieresc al tării.

Un raport confidențial pre
zenta cit se poate de bine si
tuația minerilor din bazinul 
Petroșani la sfirșitul deceniului 
al treilea al „secolului bunăstă
rii" cum încercau istoricii bur
ghezi să-l prezinte atunci. Mal- 

amînarea 
cerute 

continuă

atenția 
spre 

cuprind

din Valea 
tristă „glorie"

tratarea muncitorilor, 
contractelor colective 
de aceștia, creșterea 
a nemulțumirilor privind slah'- 

.lirea acordurilor si recepții 
lucrărilor, condițiile mizere de 

.^trai, sînt mărturii scrise ale 
^„fericirii" acelora care trudeau 

în condiții mizere pentru a asi
gura huzurul și luxul stăpîni- 
lor. Un relcrat al siguranței, 
alcătuit la 6 august 1929, de 
unul din ofițeri, recunoștea si
tuația tristă a acelor vremi : 
creșterea continuă a preturilor, 
scăderea în ritm amețitor a 
salariilor.

Articole îngălbenite de vreme 
în paginile ziarelor redau alic 
aspecte ale mizeriei negre a 
muncitorilor din Valea Jiului. 
Un număr al „Vieții muncitoa
re" clin martie 1929 prezentat 
sub titlul : „în fata exploatării 
sălbatice a patronilor. în fala 
teroarei jandarmeriei, muncito
rimii nu-i rămîne decît să în
ceapă lupta" necesitatea de a 
porni „bătălia dreptății" pentru 
satisfacerea revendicărilor lor. 
Era clar pentru toată lumea că 
focul avîntului revoluționar al 
muncitorilor m:n°ri mocnea aș- 
teptînd prilejul potrivit de -J 
Izbucni cil toată furia. Mai tîr-

BUCHET Hlh MIMURI
(Urmare din pag. 1)

se alătură celor ale lupeneni- 
lor, întregind astfel un buchet 
viu de fapte consistente, con
vingătoare pe care îl închină 
patriei, partidului.

©. Din adîncurile Paro.șeniu- 
lni au irupt spre lumină do
vezile vredniciei și hărniciei 
minerilor acestui colectiv pe cit 
de tinăr pe atît de capabil, do
vezi exprimate elocvent prin 
peste 8 000 tone de cărbune 
obținute peste plan de la în
ceputul anului. Izvoarele aces
tui spor trebuie căutate in hăr
nicia depusă in abatajele mo
derne dotate cu combine, în ga
leriile excavate, ale brigăzilor 
lui Costache Zaharia, Nicolae 
Croitoru, Gheorghe Pîșleag, Pe
tru Spînu, Geza Kalman, Con
stantin Peloiu, Andrei Sandor, 
Alexandru Laszlo și altele, 
hărnicie și pricepere exprima
te convingător la nivel de ex
ploatare prin productivitatea 
înaltă obținută. Astfel, pe cele 
7 luni, productivitatea muncii 
realizată la mina Paroșeni a 
fost de 1,872 tone/post intre- 
cînd cu 188 kg cărbune pe 
post prevederile planului. Demn 
de relevat că 
găsește acest 
pe primul loc 
realizărilor pe 
vînd o depășire 
pe decada I-a de peste 1 000 
tone, ceea ce înseamnă o rea
lizare a planului perioadei 
proporție de 111 la sută.

Q. Colectivul minerilor de 
E. M. Dilja și-a înscris și 
numele în cartea de onoare 
succeselor închinate Zilei lor. 
Producția marfă realizată în 
cele 7 luni peste prevederile 
de plan se cifrează la 1,23 mi
lioane lei, spor obținut conco
mitent cu realizarea unor eco
nomii Ia prețul de cost de 
179 000 lei, a unui plus la pro
ducția extrasă de aproape 4 500

Ziua. minerului 
harnic colectiv 
in clasamentul 
luna august, a- 

a sarcinilor

în

tone cărbune. Se remarcă în 
mod deosebit activitatea des
fășurată de colectivul zonei a 
Il-a a minei, care ] 
șirea productivității 
nă de lună cu 
kg/post a reușit să 
fluviul de cărbune 
adîncurile minei și 
Jiului, peste 6 000 tone de căr
bune extrase suplimentar pla
nului, succes de seamă pentru 
îndeplinirea căruia au pus cu 
rîvnă umărul minerii din bri
găzile lui Ștefan Ghioc și Iu- 
liu Ui vâri, cit și brigăzile de 
la înaintări conduse de Iosif 
Molnar, Gheorghe Grigoroaia, 
Gh. Petrescu, Grigore Kadar 
și alții.

Q In bilanțul realizărilor 
ce-1 fac azi minerii Văii Jiu
lui, colectivul Exploatării mi
niere Aninoasa, înscrie depășiri 
importante la majoritatea indi
catorilor : un spor la produc
ția globală de 700 000 Iei, iar 
la producția marfă de 590 000 
lei, un plus la extracția de 
cărbune, pe cele 7 luni, de a- 
proape 4 000 de tone în con
dițiile obținerii unei economii 
la prețul de cost de peste 
100 000 lei.

Dînd viață indicațiilor par
tidului privind economisirea 
materialului lemnos, minerii de 
la Aninoasa au redus consu
mul specific de lemn cu 2,46 
mc/1 000 tone, rez.ulti.nd din a- 
ceasta o economie de peste 
250 000 lei. Se cuvine mențio
nat la obținerea succeselor 
contribuția zonei I-a a minei 
(4- 4 800 tone), a sectorului de 
deschideri și pregătiri (reali
zarea planului în proporție de 
103,3 la sută), cit și a brigă
zilor 
Aurel
Vasile 
Eugen 
Nicolae Ilie ( + 
vel Dedîu (4- 
xandru Plinge

prin depă- 
muncii lu- 
peste 180 
reverse în 
pornit din, 

i ale Văii

de mineri conduse de 
Cristea (4- 4 700 tone), 
Mereuță 
Botnăr

(4- 3 800 tone), 
(4- 2 600 tone), 
2 350 tone), Pa- 
80 ml), și Ale- 
(4ț 70 ml).

Q Rodnicia faptelor mine
rești a fost bogată și în aba
tajele Petrilei. De la începu
tul anului se consemnează de
pășirea producției planificate 
la extracție cu aproape 6 000 
tone cărbune de bună calitate 
(conținutul de cenușă fiind cu 
0,1 puncte mai mic decit nor
ma prescrisă, iar umiditatea 
cărbunelui a fost redusă cu 0.4 
puncte). Nume ca cele ale bri
găzilor lui Vasile Avarvarei, 
Ion Vasile, Ion Erdoș ori suc
cesele obținute de colectivele 
raionului 1 din zona I-a (4- 
430 tone în prima săptămină 
a lunii august), a zonei a IlI-a, 
cit și a sectorului de investi
ții, aureolează realizările între
gii exploatări, prestigiul recu
noscut al minerilor petrileni. 
Economiile de peste 300 000 lei 
înregistrate la prețul de cost 
în primul semestru al acestui 
an, beneficiile obținute în va
loare de 1,15 milioane lei in 
trimestrul doi al acestui an 
sînt alte jaloane certe ale dru
mului ascendent și dinamic pe 
care urcă viguros și acest vred
nic colectiv minier.

Q. La mina Vulcan s-a înre
gistrat in aceste zile un succes 
remarcabil prin redeschiderea 
unor importante rezerve de căr
bune imobilizate vreme de 50 
de ani, 
masă 
stratul 
minerii
Ioan lordache au smuls de aici 
primele tone de cărbune în 
preajma sărbătorii lor.

Valorile suplimentare obținu
te peste prevederile de plan 
în acest an, la producția marfă 
(peste 2 milioane lei), la be
neficii (4,8 milioane lei) cit și 
reducerea cu peste 43 lei a 
cheltuielilor la 1000 lei pro
ducție marfă constituie alte 
succese ale acestui colectiv, 
demne de a fi consemnate.

într-o zonă de foc, ră- 
„moștenire" tristă, în 
3, blocul 5—6, de unde 

brigăzii condusă de

ziu, în luna aprilie, același 
ziar scria despre creșterea in
fluentei sindicatelor muncitori
lor din Valea Jiului. Un articol 
din presa vremii făcea cunos
cut că „Muncitorii pornesc la 
luptă". „Cei 30 000 de robi din 
Valea Jiului ce scormonesc 
adîncurile pămîntului, nu mai 
vor să rabde mizeria. Peste 
puțină vreme ei vor porni hi 
luptă pentru cucerirea unor 
revendicări". Mișcarea muncito
rească, călăuzită de învățătu
ra marxist-leninistă cuprinsese 
Valea Jiului. La 19 martie 1929 
un raport adresat 
special ele siguranță 
sublinia acest lucru 
muncitori continuă a 
intensă propagandă

serviciului
Petroșani 

„Printre 
se face o 

comunistă.

Mărturii
ale timpului
Comuniștii din Vulcan solicită 

■ centrului București a li se tri
mite diferite broșuri de propa
gandă",. sînt numai citeva cu
vinte care redau starea de 
larmă a oficialităților

Pașii ni se succed pe covorul 
sălii în care aîn retrăit 

yfnomente premergătoare
liei. Pe jăratec se toarnă ben
zină și la 5 august 1929 focul 
izbucnește. Sala în care intrăm 
redă prin aceleași mijloace ale 
reconstituirii istorice fapte emo
ționante pentru noi ale clipelor 
izbucnirii grevei. Prima explo
zie a răzvrătirii împotriva mize
riei truditorilor adîncurilor are 
loc la gura minei „Ileana" unde 
muncitorii mineri declară grevă, 
în fața unei „guri de șobolan" 
mai puțin aspectuoasă decit o 
„cocină de perei", 
fuză să mai intre 
adîncurilor. Același 
loc la „Aurelia".

La comandamentul 
riei din Petroșani, o 
formativă

a-
v r^mii.

acele 
bafă-

oamenii re
in bezna 
lucru are

jandarme- 
notă 

anunța laconic 
eveniment ce avea să intre în 
istorie : „Legiunea de jandarmi 
Petroșani... raportează că in 
diminuata zilei de 5 august, 
ora 6 dimineața muncitorii de 
la două mine din Lupeni au
declarat grevă. Greviștii au
ocupat cu forța uzina electrică 
din Lupeni, oprind mașina". 
Domnii din fotoliile comode ale 
stăpînirii nu stau pe ginJuri.

in- 
un

Solicită „ajutorul prețios 
jandarmeriei. Sînt cerute trupa 
pentru oprirea 
grevei. Ziarul „Adevărul 
7 august 1929 trage 
de alarma : „Minele 
peni în primejdie", 
și greviștii stau față 
Titluri din ziare care 
mură gîndirea contomporancită- 
lii.

Jandarmeria a răspuns cu 
promptitudine ajutorului solici
tat. „Bieților" patroni li s-a făcut 
dreptate. Presa vremii anunță 
cu litere de-o șchioapă : „Uci
derea prin înflămînzire la Lu
peni", „Măcelărirea muncitori
lor bărbați, în' metarea familii
lor lor". Un memoriu al socie
tății din Lupeni (august 1929) șt 
raportul politiei atestă ma->a- 
crul. Greva a fost înnăbușită. A 
curs sîngele unor adevarati 
eroi în lupta pentru bunăstare. 
Clasa stăpînitoare a mai înche
iat o dată favorabil conturile 
lipsei de omenie. La Lupeni, 
după cum relatează ziarul „A- 
devărul" din 9 august 1929, 
scene ele un rar dramatism se 
înregistrează pe fundalul unei 
lupte eroice. Titluri ca „înmor- 
mîn tarea victimelor", 
printre baionete 
gestiv 
vremii fată de aceia care 
asigură fericirea trudind 
condiții inumane.

Ecourile grevei din 
se răspîndesc 
Presa face cunoscută 
guvernului 
ajutorarea 
Lupeni. 
muncitoare ajută victimele ma
sacrului de la Lupeni" evocă 
atașamentul și solidaritatea 
oropsitilor din întreaga tară 
fată de luptătorii pentru drep
tate de pe meleagurile JăiI 
Jiului. Răsunetul cîntecutoi re
voluționar lansat în august '29 
de minerii români este auzit 
departe, dincolo de hotarele 
tării: presa sovietică („Prav
da", „Izvestia"), germană („Ber
liner Tageblatt"), engleză 
(„Manchester Guardian") oma
giază lupta greviștilor miner! 
de la Lupeni, aducînd totodată 
la cunoștința lumii întregi ac
țiunea mișelească de reprimare 
a grevei.

Vizitînd muzeul, am cunoscut 
eroismul înaintașilor, al acelora 
care au luptat pentru fericirei 
noastră. Am cunoscut prin in
termediul documentelor îngăl
benite de trecerea decenii’or 
pe aceia care au făcut primii 
pași hotărîti în acțiunea de a 
schimba Valea plînherii în 
aceea a fericirii.

și în năbuși rea 
" din 

semnalul 
de la Lu- 
,.Siguranța 
în față".

culre-

„Cortegiu 
ne redau su- 

„respectul" diriguitorilor 
le 
în

Lupan’ 
cu repeziciune.

poziția 
care împiedică

victimelor de la 
Articolul „Masele

Nicolae LOBONȚ

■

■
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■

■
■

■

■
■■
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ZIUA MINERUL III
(Urmare din pag 1)

zează mecanizarea integrală 
a extracției, transportului și 
susținerii în abataj. La crea
rea unor condiții optime de 
muncă au contribuit im
portantele măsuri luate pe 
linia îmbunătățirii aerajului, 
iluminatului, a combaterii 
prafului și a controlului at
mosferei minelor. Aceste mă
suri completate cu o disci
plină profesională conștientă 
sînt menite să creeze condi
ții de securitate corespunză
toare pentru munca în sub
teran.

O dată cu creșterea pro
ducției de cărbune, a moder
nizării minelor și uzinelor 
și a schimbărilor importan
te pozitive în munca mineri
lor, au avut loc importante 
transformări și în viața mi
nerilor. Construcția masivă 
de locuințe și cămine, darea 
in folosință a numeroase a- 
șezăminte culturale și spații 
comerciale, creșterea gradu
lui de urbanizare in toate 
localitățile miniere, dezvolta
rea învățămintului și a vie
ții culturale sînt elemente 
ale unei creșteri evidente a 
nivelului de viață pentru 
mineri și familiile lor.

Cu citeva zile în urmă s-a 
împlinit un an de la Congre
sul al X-lea al partidului, 
eveniment de importanță is
torică în dezvoltarea patriei 
noastre pe 
progresului
Congresul al X-lea a dezbă
tut și aprobat Directivele 
privind planul cincinal pe 
anii 1971—1975 și liniile di
rectoare ale dezvoltării eco
nomiei naționale pe perioa-

noi culmi ale 
și civilizației.

da 1976—1980. llotăririle lua 
te de Congres au deschis noi 
și strălucite perspective pa
triei noastre marcind ridica
rea pe o treaptă nouă cali
tativ superioară a operei de 
edificare a societății socia
liste în țara noastră. între
gul nostru popor și-a expri
mat adeziunea și hotărîrea 
de a traduce în viață docu
mentele dc importanță istori
că adoptate de Congres.

Și pentru bazinul nostru 
carbonifer, directivele viito
rului plan cincinal prevăd 
noi sarcini de creștere a 
producției prin dezvoltarea 
minelor existente și construc
ția de noi mine. Șantierele 
noilor mine se dezvoltă la 
Livezeni și Bărbăteni. Se va 
întări baza de construcții de 
mașini miniere și elemente 
de susținere metalică, va 
continua in ritm și mai ac
centuat procesul de mecani
zare complexă a minelor. 
Perspectiva deschisă de mă
rețul program de dezvoltare 
multilaterală a patriei noas
tre ne însuflețește pe toți 
și ne mobilizează pentru a 
depune toate eforturile, în
treaga noastră capacitate la 
realizarea acestui program.

Cu prilejul Zilei minerului, 
zi de sărbătoare, de cinstire 
a trecutului glorios de luptă 
a minerilor, a muncii lor 
entuziaste 
mintului, 
minelor și 
lea Jiului, 
tehnicienii, inginerii și func
ționarii și le urez noi suc
cese în realizarea și depă
șirea sarcinilor ce ne revin 
in ultimul an al cincinalului, 
sănătate și fericire.

a
în adîncurile pă- 
felicit colectivele 
uzinelor din Va- 

pe toți muncitorii.
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Deschiderea emisiunii 
de dimineață. Vara co
piilor. „Ex-Terra ’70“ — 
Finala.
Viața satului. 
In reluare, la 
telespectatorilor 
tal Margareta
Recital Udo Jurgens. 
De strajă patriei. 
Concert simfonic. Culo
rile romantismului. 
Emisiune în limba ma
ghiară.
închiderea emisiunii de 
dimineață.
Deschiderea emisiunii 
de după-amiază. Fotbal : 
Retrospectivă Mexic '70. 
Aspecte de 
România 
ci a.
„Studioul 
Anunțuri 
„Flori de mină" — e- 
nrisiune consacrată Zilei 
minerului.
Telejurnalul de searii.” 
„Orizontul unu" — re
portaj din Valea Jiu
lui.
Concert Salvatore 
ilamo la București. 

21,45'Fapt divers. 
21,55

19,30
20,00

20,30

22,15
22,25
23,00

18,00

19,00
19,20

19,30
19,55

20,10

21,45
22,25
22,35
23,00

A-

a-In lumea desenului 
nimat.
Telejurnalul de noapte. 
Teles port.
Închiderea emisiunii.

LUNI 10 AUGUST

Deschiderea emisiunii. 
Volei feminin : Româ
nia — Polonia (turneul 
internațional de la Con
stanța).
Panoramic științific.
I 001 de seri — emisiu
ne pentru cei mici. 
Telejurnalul de seară. 
Reportaj TV : „De la 
Năvodari în sus“. Un 
sat de pescari transfor
mat intr-un orășel in
dustrial.
Roman foileton : „Iluzii 
pierdute" (IV).
Baschet masculin : Ro
mânia — Selecționata 
universitară a S.U.A. 
(repriza a Il-a). Trans
misiune de la comple
xul sportiv Floreasca. 
Parada vedetelor.
Telejurnalul de noapte. 
Rampa.
Închiderea emisiunii.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Dreptul de a te naște 
(6—9); Republica : Adio Te
xas (6—9); LONEA — Mine
rul : Visul d-lui Gentil (6 
—9); VULCAN : Simpaticul 
domn „R“ (6—9); LUPENI 
— Cultural: Marile vacanțe 
(6—9); PAROȘENI t Păcatul 
dragostei (6—10).

LUNI 10 AUGUST

PROGRAMUL I : 5,05—6,00 
Muzica dimineții; 6,05—9,30 
Muzică și actualități; 7,00 
Radiojurnal; 9,30 Revista li
terară radio; 10,10 Curs de 
limba engleză; 10,30 Arii din 
opere; 11,05 Radio-Prichin- 
del; 11,45 Sfatul medicului; 
12,00 Din muzica popoarelor; 
12,15 Muzică ușoară; 12,25 
Știința la zi; 12,30 întâlnire 
cu melodia populară și in
terpretul preferat; 13,00 Ra
diojurnal; 13.10 Avanpremie
ră cotidiană; 13,22 Duete și 
trio-uri vocale de muzică u- 
șoară; 13,45 Orchestra de mu
zică populară „Doina Arge
șului" din Pitești; 14,05 File 
de poveste; 14,30 Te apăr, te 
laud, te cînt — emisiune mu
zicală pentru ostași; 15,00 
Muzică ușoară; 15,17 Com
pozitorul săptămînii; 16,00 
Radiojurnal; 16,20 Zece mi
nute cu acordeonistul Fărâ
miță Lambru; 16,30 Revista 
economică; 16,45 Țară boga- 
tă-n frumuseți — program de 
cintece; 17,05 Antena tinere
tului; 17,30 Muzică populară; 
17,50 Poșta radio; 18,00 Me
lodii interpretate la orgă e- 
lectronică; 18,10 Prezent și 
viitor în știința agricolă; 
18,30 Pagini simfonice nemu
ritoare; 19,00 Gazeta radio;
19.20 Cîntecul e pretutindeni; 
19,35 La izvoarele
— folclor 
bleta de 
Aurelian
Argheziană; 20.25 Solista se
rii : Julie London; 20,45 
Teatru radiofonic: „Ora e- 
nigmelor". Premieră „Con
fesiunea unui magnetofon" 
de M. Sramek; 21,45 Pa
gini lirice în interpretări or
chestrale; 22,00 Radiojurnal;
22.20 Sport; 22,30 
melodii. Emisiune 
Ioina și Adriana 
0,03—5,00 Estrada

Mioriței 
muzical; 20,05 Ta- 
seară; 20,10 Cintă 
Andreescu; 20,20

Meridiane 
de Maria 

Marian; 
nocturnă.
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Cuvîntarea președintelui Tito
la aniversarea

Conferinței P.C. din Iugoslavia
BELGRAD 8 (Agerpres). — 

în cadrul unei cuvîntări rosti
te la Jabliak, cu prilejul ani
versării a 30 de ani de la Con
ferința Partidului Comunist din 
Iugoslavia pentru Muntenegru 
și regiunile învecinate, preșe
dintele Tito a evocat lupta de 
eliberare dusă împotriva cotro
pitorilor hitleriști și a subliniat 
rolul partidului comunist în a- 
părarea țării.

După ce a evocat succesele 
obținute de Republica Socia
listă Muntenegru în perioada 
postbelică, președintele Tito a 
evidențiat necesitatea mai bu
nei valorificări a posibilităților 
de care dispune această repu
blică, cu deosebire în domeniul 
turismului; el a menționat, de 
asemenea, cerința unui echili
bru just între activitățile de 
import și export, precum și a 
întăririi disciplinei în aceste 
sectoare.

După ce a făcut o serie de 
recomandări privind îmbunătă
țirea activității în Muntenegru

— relevă agenția Taniug — 
președintele Tito s-a referit pe 
scurt la relațiile cu Albania, dat 
fiind că Muntenegru se înve
cinează cu această republică, 
în prezent, a spus președintele 
Tito, „avem relații normale și 
prietenești cu toti vecinii. Cu 
Albania dorim, de asemenea, 
să avem relații bune". în tim
pul războiului, a spus el, atu 
luptat umăr la umăr împotriva 
dușmanului comun. Astăzi avem 
multe elemente comune și, 
aceea, ar 
grad mai 
reciprocă, 
bilități să
colaborarea 
menținerii independenței, 
gritătii și neamestecului în tre
burile interne. în plus, există 
și posibilități pentru extinde
rea relațiilor noastre pe plan 
economic. Ar trebui să colabo
răm în toate problemele în care 
sînt interesați în egală măsură 
atît albanezii cît și iugoslavii, 
a spus președintele Tito.

trebui să 
înalt de 
Cred că 
realizăm 

în

de 
existe un 

înțelegere 
avem posi- 
cu succes 
problemele 

inte-

sovieto-vest-german
NEW YORK 8 (Agerpres). — 

Secretariatul General al O.N.U. 
a dat vineri publicității' un co
municat în care salută, în nu
mele secretarului general al 
O.N.U., U Thant, parafarea la 
Moscova a Tratatului dintre U- 
niunea Sovietică și Republica

Federală a Germaniei, 
tarul general speră că 
intervenit va fi urmat 
măsuri susceptibile de 
pacea și securitatea în
precum și relațiile prietenești 
dintre popoare", conchide co
municatul.

„Secre- 
acordul 
de a!te 

a întări 
Europa,

Instalarea noului președinte 
ai Columbiei

BOGOTA 8 (Agerpres). — La 
Bogota a avut loc ceremonia 
de instalare în funcția de pre
ședinte al țării a lui Misael 
Pastrana. însemnele puterii e- 
xecutive supreme i-au fost 
transmise de către președin
tele al cărui mandat a expirat 
vineri, Carlos Lleras Restrepo.

Misael Pastrana a fost ales 
președinte al Columbiei în ale
gerile desfășurate la 19 apri
lie a. c. Noul președinte co
lumbian este membru al Par
tidului conservator. El succede 
la președinție unui reprezen
tant al Partidului liberal în 
baza convenției intervenite în 
«nul 1958 între cele două par
tide și care prevede ca la pre
ședinția statului să se succea-

dă, alternativ, personalități a- 
parținînd acestor partide. Con
venția amintită expiră în anul 
1974, o dată cu mandatul pre
ședintelui Misael Pastrana.

In timpul administrației pre
ședintelui Carlos Lleras Restre
po în Columbia au fost reali- ■ 
zate o serie de reforme și in- i 
troduse metode moderne de ! 
conducere în aparatul de stat. 
Regimul său a reușit să men
țină o stabilitate relativă a 
monedei naționale — pcso-ul 
columbian — să sporească ve
niturile statului și să stabili
zeze balanța de plăți a țării. 
Cu toate acestea, noul preșe
dinte columbian moștenește o 
serie de probleme dificile, prin
tre cele mai grave figurînd 
aceea a șomajului.

Noi incidente
în Irlanda de nord

VIATA INTERNAȚIONALĂ
A

încetarea focului
între R. A.

"CAIRO 8 
genția MEN 
catul Ministerului 
Externe al R.A.U., privind înce
tarea focului pe timp de 90 
de zile între R.A.U. și Israel.

SUbliniindu-se că R.A.U. con
sideră pașii preliminări 
au fost întreprinși în 
vreme la O.N.U. ca fiind 
tabili în declarație se arată : 
„Ministerul Afacerilor Externe 
al R.A.U. consideră că, prin a- 
ceasta, se deschide calea misiunii 
reprezentantului special al se
cretarului general al O.N.U. am
basadorul Gunnar Jarring, care 
are sarcina să înfăptuiască re
zoluția Consiliului de Securita
te al O.N.U.".

Un purtător de cuvînt militar 
a anunțat la Cairo că încetarea 
focului între trupele egiptene și 
israeliene a intrat oficial în vi
goare sîmbătă la ora 1,00 ora 
locală (vineri, ora 22,00 GMT).

(Agerpres). — A- 
a transmis comuni- 

Afacerilor

care 
ultima 
accep-

U. și Israel
TEL 

Primul 
Golda 
seara o declarație radiodifuzată 
în care, anunțînd încheierea 
acordului privind încetarea fo
cului între R.A.U. și Israel, și-a 
exprimat speranța că aceasta 
va constitui prima etapă spre 
realizarea păcii, direcție în 
care mai sînt încă multe difi
cultăți de depășit. în același 
timp, premierul israelian și-a 
exprimat speranța că încetarea 
focului va fi respectată perma
nent pînă cînd pacea va fi sta
bilită între cele două tari.

încetarea focului este efec
tivă la Canalul Suez începînd 
de la ora 22,00 GMT, a decla
rat un purtător de cuvînt mi
litar israelian, care a precizat 
că schimburile de focuri dintre 
forțele israeliene și egiptene în 
partea de sud a Canalului 
încetat la ora 21,40 G.M.T.

AVIV 8 
ministru 
Meir, a

(Agerpres). — 
al Israelului, 

făcut vineri

au

CAIRO 8 (Agerpres). — Se
cretarul general al Organiza
ției Unității Africane, Diallo 
Telli, care a avut convorbiri la 
Cairo cu președintele R.A.U., 
Gamal Abdel Nasser, a ținut 
o conferință de presă în care 
a menționat că șeful statului 
egiptean l-a asigurat de spri
jinul său deplin față de O.U.A. 
și de obiectivele acestei or
ganizații.

După cum s-a mai anunțat, 
Diallo Telli se află într-un tur
neu într-o serie de țări afri
cane, pentru a discuta proble
me referitoare la organizarea 
conferinței la nivel înalt a sta
telor acestui continent. Confe
rința va avea loc la Addis A- 
beba, la 4 septembrie a. c. 
Referindu-se la această/ confe
rință, secretarul general al 
O.U.A. a declarat că „situa
ția internațională actuală, și 
îndeosebi cea din Africa, con
feră o excepțională importan
ță întîlnirii liderilor țărilor a- 
fricane, care vor încerca să-și 
armonizeze punctele de vedere 
spre a întreprinde unele ac
țiuni conjugate pentru a face 
față problemelor care confrun
tă popoarele acestui continent".

Comentînd informațiile asupra 
posibilității vînzării de arma
ment de către Marea Britanic 
Republicii Sud-Africane, Diallo 
Telli a subliniat că, după pă
rerea sa oficialitățile britanice 
„ar trebui să se gîndească din 
nou, înainte de a lua o aseme
nea hotărîre", cu atît mai mult 
cu cît Anglia are o răspundere 
deosebită în ce privește stabi
litatea și menținerea păcii.

Incheindu-.și vizita în R.A.U., 
secretarul general al O.U.A., 
Diallo Telli, a sosit în cursul 
nopții de vineri spre sîmbătă 
la Tripoli, unde și-a început 
convorbirile cu Saleh Bussir, 
ministrul afacerilor externe, și 
cu alți 
Libiei, 
nizării 
înalt a

membri ai guvernului 
în probleme ale orga-
Conferinței la nivel 
țărilor africane.

Tensiunea politică
a crescut

MONTEVIDEO 8 (Agerpres). 
— Tensiunea politică la Monte
video a crescut sîmbătă, după 
ce guvernul Uruguayan 
rat ultimatumul adresat 
ganizația Tupamaros 
condițiile de eliberare 
trei diplomati răpiți — 
Iul general al Braziliei, Aloy
sio Diaz Gomide și a consilie
rilor americani Daniel Mitrione

a igno- 
de or- 
privind 

a celor 
consu

de discuții
NEW YORK 3 (Agerpres). — 

Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a adresat un raport 
Consiliului de Securitate în 
care se subliniază că, după 
părerea sa și a ambasadorului 
Gunnar Jarring, există 
mente o bază rezonabilă 
permite acestuia din urmă 
reia imediat contactele sale 
părțile, în vederea începerii 
discuții sub auspiciile sale 
privire la problemele Orientu
lui Apropiat.

în raport este menționat, tot
odată, conținutul scrisorii adre
sate lui U Thant, la 7 
de către ambasadorul 
în care se subliniază că 
Iordania și Israel, care

actual- 
care

Sd
CU 
do 
cu

august, 
Jarring, 
„R.A.U., 
au ac-

ceptat rezoluția 242 în toate 
părțile, arătînd că sînt dispuse 
să o aplice, vor desemna ret 
prezentanți pentru discuțiile 
care vor avea loc sub auspicii
le sale. Scopul discuțiilor, se 
menționează în scrisoare, este 
să se ajungă, conform rezoluției 
Consiliului de Securitate 
noiembrie 1967 la un 
asupra instaurării unei 
juste și durabile între 
bazate pe „recunoașterea 
procă de către R.A.U., 
și Israel a suveranității, 
gritătii teritoriale și 
deniei politice a fiecăreia din
tre ele și retragerea Israelului 
dța teritoriile ocupate în con- 
flictul din 1967".

din 
acord 

păci, 
părți, 
roci- 

Iordania 
inte- 

indepen-

Opoziția cere 
demisia lui Balaguer

in Uruguay
Și

Prelungirea termenului menținerii 
bazelor militare americane

in Spania
NEW YORK 8 (Agerpres). — 

Ministrul afacerilor externe al 
Spaniei, Gregorio Lopez Bravo, 
a plecat vineri seara din New 
York spre Madrid, după’ ce a 
semnat la Washington noul a- 
cord hispano-american care 
prelungește pe termen de cinci 
ani menținerea actualelor baze 
militare ale S.U.A. de pc te
ritoriul spaniol.

In aceeași zi, Departamentul 
Stat al S.U.A. a dezvăluit 
pe lingă acordul propriu- 
între cele două guverne 
procedat și la un schimb 
note diplomatice, al căror

BELFAST 8 (Agerpres). — 
Noi incidente au izbucnit în 
Irlanda de nord în noaptea de 
vineri spre sîmbătă, s-a anun
țat la Belfast. în orașul London
derry trupele britanice au. folo
sit gaze de tipul „C.S." pentru 
a împrăștia pe manifestantii 
catolici din cartierul Bogside. 

’De asemenea, la Belfast, 
multe grenade incendiare 
(ost lansate asupra unei 
brici de chibrituri situată

mai
au
fa
in

catolic Donegal, fură 
provoace mari pagube.

Delvin, membru ai

cartierul 
însă să

Padyy
parlamentului nord-irlandez, re- 
prezentînd populația catolică 
din cartierul Falls Road a ora
șului Belfast, a acuzat trupele 
britanice că au o comportare 
„excesiv de brutală" față de 
manifestanti. El a precizat că 
„fiecare manifestant catolic 
arestat în ultimele săptăminl 
a fost molestat" de militarii en
glezi.

RIO DE JANEIRO 8 — Co
respondentul Agerpres, Vasile 
Orbs, transmite: Partidul re
voluționar dominican, cea mai 
importantă grupare politică da 
opoziție, a cerut ieri demisia 
președintelui Joapuin Balaguei 
„în cazul cînd guvernul său se 
va arăta incapabil să stăvi
lească debandada generală a 
terorii, a represiunilor poliție
nești și a delicventelor". Lide
rii opozitioniști afirmă că este 
impresionant valul de crime șl 
atentate politice ajuns pa 
punctul de a dezagrega complet- 
structura guvernului-și că pre
ședintele Balaguer ar trebui să 
demisioneze imediat".

Acuzațiile Partidului revolu
ționar dominican sînt motivate, 
între altele, de o serie de aten
tate comise contra liderilor epo- 
zitioniști, inclusiv cel de mier
curi, cînd a fost ucis unul din 
colaboratorii fostului președin
te Juan Bosch. Ele sînt puse 
în legătură cu începerea celui

de-al doilea mandat prezldeuțial 
consecutiv al președintelui ”a- 
lagucr, dată fiind victoria sa 
în alegerile din mai, care a 
fost însă calificată do opoziție 
ca ..un model do fraudă".

de 
că 
zis, 
s-a 
de . _
text nu este dezvăluit „din mo
tive de securitate". Purtătorul 
de cuvînt al Departamentului 
de Stat, Robert McCloskey, a 
precizat numai că aceste note 
„conțin detalii privind bazele 
americane din

Condițiile în 
cheiat acordul

Spania", 
care a (ost în- 
hispano-ameri-

can au provocat nemulțumiri 
în rîndurile unei părți a con
gresmenilor americani. Senato
rul Frank Church a cerut or
ganizarea unor audieri de că
tre Comitetul senatorial pentru 
relațiile externe „astfel incit 
să putem să ne dăm seartia 
care sînt adevăratele prevederi 
ale acordului". Church a spus 
că în textul publicat „există 
ambiguități", adăugind că în-- 
tre cele două guverne există 
o serie de angajamente ce nu 
au fost făcute publice și des
pre care Senatul nu a fost in
format. „Dorim să fie adusă 
la cunoștința publică interpre
tarea dată de Administrație a- 
cestui acord — a rțpus Church. 
Nu vrem să ni se spună peste 
trei ani că ne-am asumat unele 
angajamente pe plan militar 
despre care nu știm nimic a- 
cum“.

Claude Fly. La cîteva ore 
după expirarea ultimatumului 
la miezul nopții de vineri, un 
grup do comando al organiza
ției Tupamaros a atacat lin 
club frecventat de oficialitățile 
guvernamentale din Montevi
deo. Nu s-au înregistrat însă 
victime omenești.

Puțin ‘înainte de expirarea 
ultimatumului fixat de Tupa- 
maros, decanul corpului diplo
matic din Montevideo. Agustin 
Sepinki, a adresat, atît guver- 
■nului cit și organizației Tupa
maros un apel tuturor părților 
pentru găsirea unei soluții de 
salvare a vieților celor trei 
diplomați aflati în captivitate.

în cursul zilei de sîmbătă 
organizația Tupamaros a adre
sat mai multe avertismente gu
vernului în legălură ‘cu situația 
diplomatelor captivi.

Colectivul Operei din bucu
rești a prezentat pe scena tea
trului antic „Herod Atticus" din 
Atena două spectacole cu opera 
Carmen de Bizet.

Ziarele ateniene au acordat 
un spațiu larg turneului între
prins de opera din București. 
Ziarul „Acropolis" scoate in e- 
vidență „calitățile excepționale" 
ale baletului și ale dirijorului 
Paul Popescu, precum și talen
tul Elenei Cernei, iar „Nea 
Politoia" interpretarea „plină 
de temperament și patetică" 
a cîntăreței Viorica Cortez. 
„To Vima" relevă interpreta
rea lui Ion Buzea, mai a'es în 
părțile lirice, precum și a lui 
Valentin Logliin. Toate cronicile 
aduc cuvinte de laudă corului.

n SCMT\
® AMBASADORUL Gunnar 

Jarring a primit stfccesiv în 
cursul zilei de sîmbătă, la re
ședința sa, pe reprezentanții 
permanenți la O.N.U. ai R.A.U., 
Iordaniei și Israelului, cu caro 
a discutat probleme de proce
dură în vederea începerii con
vorbirilor de pace.

i

Pele director
de bancă !

RIO DE JANEIRO 8. — 
Corespondentul Agerpres, Va
sile Oros, transmite : Faimo
sul Edson Arantes do Nasci- 
mento sau Pele, cum e cu
noscut pretutindeni, a deve
nit, începînd de joi, direc
tor de relații publice al 
Băncii Industriale din Cam- 
pina Grande, așteptîndu-se 
ca prezența lui să sporească 
masiv clientela acestei bănci. 
Pe de altă parte, firma bra
ziliană „Ducal" a semnat cu 
Pele un contract privind lan
sarea unui nou model de 
costume bărbătești marca 
„Pele“. Ambele firme împru
mută doar numele celebru
lui jucător, în scopuri co
merciale, și, deocamdată, nu 
pretind să-i submineze me
seria de bază, aceea de a 
marca goluri.

Poluarea apelor
și hepatita

I

CU- 
Exter- 
că Is- 

la 
general 
adresat

@ PURTĂTORUL DE 
VÎNT al Ministerului de 
ne israelian a anunțat 
raelul a făcut o rezervă 
raportul secretarului 
al O.N.U., U Thant, 
■Consiliului de Securitate.

Se reamintește că răspunsul 
israelian la planul Rogers su
blinia îndeosebi faptul că Isra
elul este gata să evacueze tru
pele sale din teritoriile ocupa
te în conflictul din 1967, așa 
cum se arată în raportul Iul 
U Thant — dar adaugă urmă
toarea precizare: „la frontiere 
sigure și recunoscute, determi
nate de tratate de pace, nego
ciate între părți".

NUMĂRUL ȘOMERILOR 
STATELE UNITE s-a ri- 
în luna iulie Ia 4,5 mili- 
persoane, ceea ce reprc- 
5 la sută din totalul for-

® GUVERNUL SUD-AFRI- 
GAN a anunțat că intenționea
ză să elaboreze o nouă lego 
prin care se interzice popu
lației de culoare să ocupe unele 
posturi în zonele locuite de 
albi. După cum a anunțat Piet 
Koornhof, ministru adjunct 
pentru administrația Bantu 
(care se ocupă de problemele 
populației de culoare) negrii 
nu vor mai putea fi angajați 
ca vînzători, telefoniști, opera
tori telex, casieri sau funcțio
nari în birouri.

cu un 
atomic, 
atomic 
drept 

ura-

JAPONIA: Pri- 
mul vas de trans
port japonez cu 
propulsie atomică 
a făcut un voiaj 
de probă în apele 
de la Tokyo și 
Tateyama. Vasul 
va fi gata de abia 
în 1972 cînd va fi 
completat 
reactor 
Reactorul 
folosește
combustibil 
niu oxidat și are 
o putere de "36 000 
K.W.

In foto : „Mut- 
su“, primul 
de transport 
propulsie atomică 
japonez în primul 
Iui voiaj la Ta
teyama. prefectu
ra Chiba.

• REFER1NDU-SE LA ULTI
MELE INCIDENTE DIN CIPRU 
— în cursul cărora un cetățean 
lure a fost omorît, iar alți doi 
răniți — ministrul de externe al 
Turciei, Ihsan Sabri Caglayan- 
gil, a declarat că guvernul său 
urmărește cu atenție evoluția 
situației din insulă. „Reîntoar
cerea la perioada de tensiune 
pe care noi o credem încheia- 

poatc

DIN 
dicat 
oane 
zintă 
țci de muncă, a anunțat vineri
Ministerul Muncii al S.U.A. A- 
cesta este cel mai ridicat ni
vel al șomajului înregistrat din 
februarie 1965. Surse oficiale 
americane au afirmat că ten
dința de creștere a șomajului 
este „normală" în lumina poli
ticii antiinflaționiste dusă de 
administrația Nixon.

® UN COMITET ALCĂ
TUIT DIN REPREZENTANȚI 
A 12 ȚĂRI producătoare și 
consumatoare de cereale a în
cheiat la Geneva o reuniune 
care a durat patru zile, con
vocată în scopul elaborării tex
tului unui nou. acord interna
țional asupra cerealelor. După 
cum se știe, actualul acord ur
mează să expire la 30 iunie, 
anul viitor. (

Un nou
SăSffl

guvern de centru-stînga în Italia

tS — a subliniat el - 
«veaTezultate nefaste".

• LA SONNENBERG (R. F. 
A GERMANIEI) a luat sfîrșit 
conferința anuală a Centrului 
<îe studii internaționale avînd 
ca temă „Problemele învăță- 
«nîntului în epoca educației 
permanente; învățămîntul pen
tru societatea de mîine". La a- 
■ceastă importantă dezbatere au 
participat reprezentanți din 16 
4*ri. Din România au luat par
te profesorul Stanciu Stoian și 
(profesorul Iosif Antohi, care 
na prezentat referatul „Dezvol
tarea învățămîntuluj în Româ
nia ieri, azi, mîine".

® Comandamentul militar 
de la Pnom Penh a anunțat 
că au avut loc lupte la An
ting Sleng, situat la 24 de 
kilometri nord 
Penh. In cursul 
pele regimului 
suferit pierderi 
țiile de presă 
activitatea forțelor de rezis
tență populară este îndrepta
tă in special asupra capitalei, 
iar în regiunea înconjură
toare zone întregi se află sub 
controlul lor. De asemenea, 
forțele patriotice au atacat 
în ultimele zile mai multe 
poziții ale trupelor regimu
lui de la Pnom Penh situa
te la Kompong Thom, pre
cum și aeroportul de la Sieo- 
Reap.

de Pnom 
luptelor, tru- 
Lon Noi au 
grele. Agen- 
relatează că

Italia are un nou guvern de 
centru-stînga — al treilea ca
binet aflat la conducerea țării 
anul acesta — format după o 
criză ministerială de o lună.

„Criza îndelungată a fost de
pășită, iar noi putem respira 
ușurați", scria vineri cotidia
nul „II Popolo", organul Parti
dului democrat-creștin, unul 
din partidele coaliției cvadri
partite. Dar, același ziar recu
noaște în continuare : „trebuie 
să ne pregătim să găsim solu
ții problemelor celor mai 
portante și mal urgente", 
tuatia este într-adevăr 
schițată 
nat : pe 
dificil a 
stituirea 
mentale 
Colombo ;
însă, alte dificultăți își așteap
tă rezolvarea.

Nu trebuie să uităm că unul 
dintre motivele demisiei de la 
6 iulie a cabinetului prezidat 
de Mariano Rumor a fost ace
ia al priorităților în aplicarea re
formelor a căror urgentaro o 
revendică oamenii muncii. Este 
vorba despre reforme în dome
niile investițiilor și construcții
lor de locuințe, transportului, a- 
sistenței medicale, învățămînlu- 
lui. De altfel, două greve pe
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guverna- 

! Emilio 
parte

scară națională, care au avut 
ioc anul acesta, au demonstrat 
că punerea în practică a refor
melor economice și sociale 
este o cerință a întregii țări. 
Noul premier, Emilio Colombo, 
a subliniat în schita-program a 
cabinetului său că economia 
„prezintă probleme grave și 
impune responsabilități grave", 
propunînd măsuri de relansare 
economică și relevînd necesi
tatea colaborării guvernului cu 
sindicatele 
reformelor

Amintind prioritățile în 
privește sarcinile noului 
vern, cotidianul „II Messagge- 
ro" releva că „situația ec >no- 
mică reclamă un acord între 
nțembrii guvernului... asupra,: 
relansării producției, care con
diționează posibilitățile men ti-' 
nerii puterii de cumpărare a’ 
salariilor și îndepărtarea spec-' 
trului șomajului. Iată primai’ 
sarcină pe care va trebui să 
și-o asume guvernul. Este o 
sarcină prioritară pentru că de , 
ea depind bugetul a milioatie 
cȚa familii, menținerea iodurilor 
da muncă șl posibilitatea de a 
face să avanseze procesul de 
dezvoltare a țării".

Nici pe plan politic nu va fi 
ușor de menținut un echilibru 
întră forțele ce compun guver-

pentru realizarea 
amintite.

ce
gu-

la o parte unele 
între diferitele 

partidelor ce com-

nul. Lăsînd 
neînțelegeri 
curente ale 
pun coaliția, deși nici acestea 
nu pot fi trecute cu vederea, pe 
primul plan pot să revină d'n 
nou contradicțiile dintre socia
liști și socialiștii-unitari. Sînt 
contradicții care au stat la baza 
demisiei cabinetului Rumor și

Comentariul zilei
a eșecului lui Giulio Andreotti, 
care a încercat înaintea lui 
Colombo să formeze un cabi
net de coaliție cvadripartită. De 
altfel, opoziția socialiștilor uni
tari față de partenerii lor din 
guvern, socialiștii — în le
gătură cu colaborarea acestora 
din urmă cu partidele comu
nist și socialist al unității pro
letare în formarea consiliilor 
regionale, provinciale și comu
nale acolo unde opoziția de 
stînga deține majoritatea — 
a fost un alt motiv al declan
șării crizei de la 6 iulie, așa 
cum arătam mai sus, împreună 
cu prioritățile în aplicarea re
formelor economico-sociale.

Schițînd cadrul politic gene
ral al Italiei în documentul 
său program, Colombo a defi-

✓ nit în mod clar „autonomia 
majorității", trasînd o linie'de 
demarcație între partidele de 
centru-stînga și opoziția 
stînga. El s-a pronunțat în 
voarea aplicării aceleiași 
muie cvadripartite și în guver
nele regionale, considerînd 
așa-numitele coaliții de stînga 
din unele regiuni ca fiind si
tuații caracteristice numai re
giunilor respective. Aceasta se 
pare că a contribuit la calma
rea spiritelor în Partidul socia
list unitar, care a fost ultimul 
dintre cei patru component! ai 
coaliției ce și-a dat consimtă- 
mîntul să facă parte din actua
lul guvern.

în ce privește politica exter
nă — de care se ocupă ccl 
de-al patrulea și ultimul capi
tol al schiței-program — faptul 
că Aldo Moro, ministrul de 
externe în cabinetul demisio
nat, deține același portofoliu 
și în actualul guvern este apre
ciat de observatorii din Roma 
ca o dovadă de continuitate. 
De altfel, Colombo a și făcut 
apel la cele patru partide ale 
coaliției „pentru continuitate 
și o mai mare eficacitate a 
liticii externe tradiționale 
Italiei".

Programul noului guvern 
schițat de primul ministru 
faza finală a» tratativelor sale
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cu partidele coaliției — va fi 
expus pe larg de acesta luni, la 
deschiderea dezbaterilor din 
Camera Deputaților, dezbateri 
ce vor fi urmate de votul de 
investitură. Menținerea titula
rilor de ministere din vechiul 
guvern, cu numai două schim
bări, este interpretată și ea ca 
o dovadă de continuitate.

Dacă se recunoaște că reali
zarea unui nou guvern de 
centru-stînga în condițiile ac
tuale este o piedică în calea 
grupărilor de dreapta, ale cărcr 
teluri au eșuat, totuși incerti
tudinile care persistă într-o se
rie de domenii nu pot fi tre
cute cu vederea. Astfel, într-un 
interviu acordat ziarului „l'Uni- 
ta", vicesecretarul general al 
Partidului Comunist Italian, 
Enrico Berlinguer, subliniind că 
formula de centru-stînga 
deja 
„astăzi 
pentru 
stîngii, 
autonomie și respect 
față de trăsăturile proprii ca
racteristice, să aducă o contri
buție eficace la realizarea unei 
politici diferite, care să cores
pundă noilor cerințe ale tării".

este 
epuizată, a arătat că 
sînt coapte condițiile 
ca toate componentele 

fiecare în deplină 
deplin

Silvia COMAN

ROMA 8 (Agerpres), — 
După Veneția, Roma, Livor
no si Genova, autoritățile 
italiene au anunțat că a fost 
semnalată poluarea apei ma
rine și la Napoli și Paler
mo. In prezent, au fost în
chise la Napoli patru com
plexe balneo-climaterice.

Problema poluării apelor 
mării și a cursurilor apelor 
rîurilor interne a constituit, 
de altfel, principala temă a 
dezbaterilor celei de-a zecea 
conferințe medicale de la 
Vibo Valentin. In cadrul co
municărilor. prezentate cu a- 
ceastă ocazie, s-a arătat că 
există un strîns. raport in
tre poluarea apelor și hepa
tita virală care a fost sem
nalată în ultimul timp in 
Italia, îndeosebi în regiunea 
Romei.

Gangsterii la tribunal
NEW YORK 8 (Agerpres).

— Trei gangsteri înarmați au 
pătruns vineri în sala de șe
dințe a tribunalului comita
tului Marin, din orașul Ra
fael (California), încercînd să 
elibeieze un acuzat. In urma 

. schimbului de focuri ce a 
avut loc între gangsteri și po- 

•lițiști, președintele tribuna
lului. doi agresori și acuzatul 
au fost uciși. Procurorul ad
junct de district și o femeie 
au fost grav răniți, în timp 
ce alte două persoane au su
ferit răni mai ușoare.

Aproximativ 30 de gardieni 
de la închisoarea San Quen
tin au venit în ajutorul po
lițiștilor pentru a împiedica 
tentativa gangsterilor de e- 
liberare a acuzatului. Unul 
dintre atacatori era înarmat 
cu o pușcă mitralieră.

Astronauții au suferit
de anemie

sîmbătă. Medicii au 
că acest lucru s-a 

dozajului defectuos 
din cabina spațială.

MUNCfiEN 8 , (Agerpres). 
— in timpul primelor zboruri 
spațiale din cadrul progra
mului „ Apollo", astronauții 
americani au suferit de ane
mie, au relevat unii dintre 
participanții la cel de-al 
13-lea Congres internațional 
de hematologie de la Mun- 
chen, ale cărui lucrări s-au 
încheiat 
precizat 
datorat 
de aer
La începutul călătoriilor spa
țiale, atmosfera din cabină 
era alcătuită sută la sută din 
oxigen, și presiunea nu a- 
jungea decît la o treime din 
cea terestră. Primele anali
ze ale sîngelui făcute astro- 
nauților au demonstrat că 
globulele roșii aveau o du
rată de viață mai scurtă 
decit cea normală. Pentru 
înlăturarea acestor anomalii, 
specialiștii consideră că at
mosfera din cabină trebuie să 
fie dozată în proporție de 
60 la sută cu oxigen și 40 
la sută cu azot,

Tiparul - întreprinderea poligrafică Hunedoara - Subunitatea Petroșani 40 369


