
TRĂIASCĂ 23 AUGUST

ziua eliberării României de sub jugul fascistI

SÎMBĂTĂ

august 070

4 pagini 30 bani
I

cu prilejul celei de-a 26-a

de

prefaceri re-

Imișcării

(Agerpres)

IMPRESIONANTA

♦

Ne

I. DLBEK

(Continuare în pag. a 4-a)
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Adunarea festivă din Capitală

aniversări a eliberării României
Cu prilejul celei de-a 26-a a- 

niversări a eliberării României 
de sub jugul fascist, bilanț al 
strălucitelor victorii dobîndite 
sub conducerea partidului în 
edificarea societății socialiste, 
vineri dupâ-amiază a avut loc 
In Capitala patriei o adunare 
festivă organizată de Comite
tul municipal București al 
P.C.R. și Consiliul popular mu
nicipal. '

In sala Palatului, fundalul 
scenei este dominat de faldu
rile îngemănate ale drapelelor 
patriei și partidului. Stema Re
publicii Socialiste România este 
încadrată de datele festive : 
,1944 — 23 August — 1970“.

Participanții la adunare în- 
tîmpină pe conducătorii de 
partid și de stat, la sosirea in 
sală, cu o caldă, puternică ma
nifestație de dragoste și ata
șament. Ovații și aplauze nu 
contenesc minute în șir. In 
prezidiu iau loc tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheor- 
ghe Maurer, Emil Bodnaraș, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană, Gheorghe Rădulescu, 
Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Flo
rian Dănălache, Dumitru Popa, 
Ion Iliescu, general-colonel Ion 
loniță, precum și Chivu Stoica, 
Constantin Pîrvulescu, Gheor
ghe Vasilichi, Alexandru Sen- 
covici, vechi militanți ai miș
cării muncitorești din țara noas
tră, general-colonel Ion Gheor
ghe, prim-adjunct al ministru
lui forțelor armate și șef al 
Marelui Stat Major, Ion Cosma, 
prim-vicepreședinte al Consiliu
lui popular al municipiului Bu
curești, Suzana Gâdea, președin
ta Consiliului Național al Fe
meilor, Miron Nicolescu, pre
ședintele Academiei Republicii 
Socialiste România, Zaharia

Stancu, președintele Uniunii 
Scriitorilor, general de armată 
Iacob Teclu și general-maior 
Constantin Burduloiu, foști co
mandanți de mari unități în 
războiul antihitlerist, Simina 
Eliad, muncitoare la Fabrica de 
confecții și tricotaje, Gheorghe 
Buruc, muncitor la Uzinele „23 
August", și Vasile Grecu, mun
citor la Uzinele „Electromag
netica".

In sală se află membri și 
membri supleanți âi Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinți ai Marii' Adunări 
Naționale, ai Consiliului 
Stat și ai guvernului.

La adunare iau parte mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Stat și ai guver
nului, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, 
vechi militanți ai 
muncitorești din țara noastră, 
participant la insurecția arma
tă de la 23 August 1944, gene
rali activi și în rezervă foști 
conducători de mari unități pe 
frontul antihitlerist, ofițeri su
periori, academicieni, și alți oa
meni de știință și cultură, ac
tiviști de partid și de stat, 
muncitori fruntași din între
prinderile bucUreștene, șefi ai 
cultelor religioase, ziariști ro-. 
mâni și corespondenți ai presei 
străine.

Sînt prezenți șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București, atașați militari și alți 
membri ai corpului diplomatic, 
oaspeți de peste hotare.

înainte de 
rii, în sală 
solemne ale 
al Republicii 
nia.

Adunarea festivă este deschi
să de tovarășul Dumitru Popa,

membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim-se
cretar al Comitetului munici
pal București al P.C.R., pri
marul general al Capitalei.

Primit cu vii aplauze, ia cu- 
vîntul tovarășul Gheorghe Pa
nă, membru al Comitetului E- 
xecutiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R.

Cuvîntarea este subliniată în 
repetate rînduri prin vii și pu
ternice aplauze. Cei prezenți o- 
vaționează pentru gloriosul 
Partid Comunist Român, con
ducătorul încercat al operei de 
edificare a socialismului pe pă- 
mîntul României, pentru Comi
tetul Central și secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușeșcu.

Adunarea s-a încheiat prin- 
tr-un bogat spectacol festiv de
dicat glorioasei aniversări, la 
care și-au dat concursul ansam
bluri și soliști de frunte ai sce
nelor lirice și dramatice din 
Capitală.

Au fost interpretate cîntece' 
închinate zilei eliberării — 23 
August, stegarului libertății — 
Partidul Comunist Român, pa
triei libere — România socia
listă. Alte piese ale programu
lui au 
vers și 
mîntata 
tate de
cucerirea independenței și păs
trarea ființei naționale, culmi- 
nînd cu eroicele lupte insurec
ționale din august 1944. Spec
tacolul a luat sfîrșit cu o ilus
trare coregrafică a „Rapsodiei 
Române".

Artiștilor le-au fost oferite 
flori din partea conducerii de 
partid și de stat a Republicii 
Socialiste România.

ANUL XXVII
Nr. 6 473

CLEMENT NEGRUȚ, 
prim-secretar al Comitetului municipal de partid, 

președintele Comitetului executiv 
al Consiliului popular municipal
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Am cunoscut și am purtat 
dialoguri emoționante' cu zeci 
de oameni ale căror cuvinte 
iradiau patosul robust al dă
ruirii lucide și plenare pen
tru idealul comunist. In pers
pectiva istoriei, unii aparțin 
trecutului, alții prezentului. 
Dar — prin faptele lor, prin 
conștiința și certitudinea lor 
in progresul și prosperitatea 
patriei — sînt cu toții și oa
meni ai viitorului. Sînt pur
tătorii, dar și animatorii im
presionantei metamorfoze a 
idealului în realitatea zilelor 
noastre, a României socialis
te. Dintre mulți am ales doar 
cîțiva pentru dialogul de fa
ță. Primul, unul din vete
ranii luptelor revoluționare 
— comunistul Iosif Cotoț :

— Mi-amintesc de acel au
gust de foc. Pe unii dintre 
noi, ziua de 23 August ne-a 
găsit in lagăre. La 
noastră întrunire cu 
acasă am fost doar 
cleu. Am organizat 
de partid legale, am 
nizat sindicatele. ’ Ceea ce a 
urmat a fost de-a dreptul 
impresionant : rindurile noas
tre creșteau zi de zi. Sute, 
mii de oameni și-au prezen
tat adeziunile pentru a fi 
primiți în rindurile noastre. 
Mi-amintesc apoi de marile 
întruniri populare, de impre
sionantele demonstrații ce 
s-au desfășurat în toată Va
lea Jiului. Zeci de mii de oa
meni au răspuns partidului, 
s-au înrolat in rîndul. com

batanților pentru construirea 
României noi, socialiste. Fie 
că a fost vorba de efortul 
de război, de suplimentarea 
producției, de lupta pentru 
democratizarea țării, de in
staurarea guvernului demo
cratic, de refacerea și dez
voltarea 
lor, iar 
marilor 
strucției 
gat, pentru că masele au fost 
cu noi.

— Ce ați făcut după 23 Au
gust ’44 ? întrebăm un alt 
comunist, pe maistrul miner 
pensionar Carol Golgoțiu.

In loc de răspuns ni s-a 
întins o fotografie pe care 
în mijlocul a zeci de băr
bați îl recunoaștem pe inter
locutor.

— Da, acesta sînt eu. 
aflam după un schimb vo
luntar prestat in mină, 
dat in acel schimb peste 
tone cărbune intr-un mare 
frontal al Lupeniului. Și nu 
au fost puține duminicile a 
nilor ’45, ’46 in care am 
procedat la fel. Organizam 
schimburi voluntare. Răz
boiul, apoi economia distru
să cerea cărbune. Aceasta 
ne-a fost principala sarcină 
de partid pe atunci.

Și asemenea faptelor lui 
losif Cotoț, Carol Golgoțiu, 
am putea descrie faptele, bio-

sosit
26-a 

cînd prezența vie și viguroa 
să a poporului 
treapta celui de-al 
sfert de veac al vieții 
libere și prospere. Douăzeci 
de milioane de cetățeni de 
pe plaiurile înfloritoare ale 
doinelor și baladelor miori
tice îi iasă azi cu' alai în in- 
tîmpinare lui 23 August! Și 
dîndu-i binețe, în ritm de 
poezie, de cint și de hore, 
oamenii muncii din cele pa
tru zări ale României 
liste îi aduc sărbătorii 
tre naționale ofranda 
nirilor și bucuriilor 
înfăptuirea eroicei opere 
edificării socialismului 
scumpa noastră patrie, 
care sînt plenar angajați sub 
conducerea partidului comu
nist. Este în firea și tradiția

muncitorească a zecilor de 
mii de mineri, de preparatori, 
constructori,. metalurgiști, a- 
nergeticieni, forestieri, fero
viari și celorlalți oameni ai 
muncii din Valea Jiului ca,

de cit mai rodnice realizări 
și a asigura un start optim 
în cincinalul viitor, colecti
vele de muncă ale unităților 
economicei din municipiul 
nostru, conduse de organiza-

Pe traiectoria 
marii întreceri

• VALEA JIULUI — ENERGIE ȘI LUMINĂ
• Cultura — condiție de existență a omului 
din societatea noastră © Acest August încărcat 
de soare • In săli, pe estrade și arene sportive
• Insurecția armată — pagină de glorie a po
porului român • Manifestări peste hotare con

sacrate zilei de 23 August

socia- 
noas- 
îinpli- 
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împreună cu întregul nostru 
popor, să raporteze an de an 
de sărbătoarea Eliberării cele 
mai alese realizări ale lor, 
tot ce mintea și brațele lor 
vrednice pot da mai de preț. 
Muncind fără preget pentru 
realizarea exemplară a sarci
nilor celui de-al X-lea Con
gres al P.C.R., pentru înche
ierea ultimului an al cinct- 
nalului actual cu un bilanț

țiile de partid raportează, in 
cinstea zilei de 23 August, 
un șir de remarcabile succe
se în îndeplinirea sarcinilor 
de plan și a angajamentelor 
de întrecere :

O sPe ansamblul minelor 
Văii Jiului, planul produc
ției nete de' cărbune a fost 
depășit cu 32 000 tone în 
cele șapte luni, întrecîndu-se 
angajamentul inițial (30 000

tone) și realizîndu-se peste 
60 la sută din angajamentul 
majorat (50 000 de tone) luat 
pe întregul an. Realizîndu-se 
o depășire a planului produc
ției marfă cu 19,7 milioane 
lei, pe aceeași perioadă, 
este pe punctul de a fi înde
plinit și angajamentul (20 mi
lioane lei) asumat suplimen
tar la acest indicator de Cen
trala cărbunelui. Angajamen
tul anual de 10 milioane lei 
economii la prețul de cost a 
fost dublu depășit, econo
miile realizate fiind de 20,8 
milioane lei pe șapte luni;
• La prestigiosul succes 

de a fi îndeplinit înainte de 
termen planul cincinal, colec
tivul minerilor de la Lupeni 
a adăugat alte realizări im
portante în 
gajamentelor

îndeplinirea an- 
asumate supli-

I. BALAN

Sărbătorim cea de-a 26-a aniversare 
sub jugul fascist la scurt timp după 
la Congresul al X-lea al partidului, 
aniversării unei jumătăți de secol de 

lui Comunist Român. In contextul acestor evenimente cu 
adînci semnificații, sărbătoarea eliberării găsește poporul 
român în plină efervescență creatoare Pe frontul grandios 
al făuririi viitorului socialist proiectat de forumul comu
niștilor, înaintînd cu plenitudine și încredere pe drumul 
deschis de istoricul act de la 23 August 1944.

Bilanțul marilor înfăptuiri ale celor 26 de ani, perspec
tivele mărețe ce le prefigurează programul făuririi socie
tății socialiste multilateral dezvoltate ne fac să ne amin
tim cu și mai adîncă emoție, bucurie și mîndrie patriotică 
de mărețul act al eliberării — simbol al eroismului maselor 
populare, al armatei, al tuturor militanților progresiști, al 
spiritului revoluționar al comuniștilor.

Răsturnarea dictaturii militaro-fasciste, ieșirea României 
din războiul antisovietic și întoarcerea armelor împotriva 
Germaniei hitleriste, a dominației imperialismului străin, a 
marcat piatra de hotar în destinul țării noastre, deschizind 
caiea eliberării depline, sociale și naționale a poporului 
român, dezvoltării largi a forțelor materiale și spirituale 
ale națiunii noastre, realizării aspirațiilor seculare ale po
porului român. In fruntea maselor largi populare, a tuturor 
forțelor patriotice care au înfăptuit prin lupta lor plină de 
avînt și abnegație insurecția armată se afla avangarda 
clasei noastre muncitoare, eroicul partid al comuniștilor — 
inițiatorul, organizatorul și conducătorul direct al maselor 
împotriva jugului fascist.

După cei 26 de ani care au trecut de la eliberarea sa, 
România prezintă tabloul marilor realizări și 
voluționare în istoria societății românești. A fost abolită 
pentru totdeauna exploatarea omului de către 
lichidate clasele exploatatoare, socialismul a 
deplin și definitiv pe pămînlul patriei noastre. Sub condu
cerea partidului, poporul nostru a făurit o economie puter
nică, prosperă, a asigurat avîntul nestăvilit al forțelor de 
producție, înfăptuind politica de industrializare a țării, de 
dezvoltare multilaterală și modernizare a agriculturii, a tu
turor ramurilor economiei naționale, de ridicare a nivelu- 
l.ii de viață al tuturor cetățenilor patriei. In anul 1969 pro
ducția globală industrială a țării noastre echivala cu pro
ducția obținută în perioada 1951—1956, nivelul producției 
agricole a sporit cu 4,8 la sută față de anul 1968, iar venitul 
național a crescut, față de 1965, cu 135,2 la sută. Noua so
cietate pe care o construim se deosebește radical de cele 
precedente nu ziumai prin aceea că se bazează pe relații 
de producție socialiste generalizate în întreaga economie, 
ci și prin faptul că își fixează în mod conștient drept țel 
suprem ridicarea continuă a bunăstării materiale și spiri
tuale a poporul ii. Au fost cheltuite fonduri importante pen
tru nevoile sociale, pentru, lărgirea bazei materiale a în- 
vătămîntului, a ocrotirii sănătății, științei și culturii, asigu- 
rîndu-se ca toate aceste elemente ale civilizației să devină 
bunuri ale maselor largi populare.

O dată cu progresul neîntrerupt, vertiginos al întregii 
noastre patrii pe calea deschisă de insurecția «mata dm 
august 1944 sau petrecut transformări adinei, fără prece
dent și în viața județului, a municipiului nostru. Valea Jiu
lui, fosta „Vale a plîngerii", a cunoscut o ascensiune econo
mică și social-culturală impresionantă. De la Lonea la Uri- 
cani, fiecare din vechile noastre așezări miniere oferă măr
turii de netăgăduit ale schimbărilor radicale petrecute in 
anii socialismului. Industria carboniferă, ramura industrială 
de bază, își pune puternic amprenta pe dezvoltarea multi
laterală a municipiului. Fondurile de investiții alocate de 
statul nostru în scopul dezvoltării industriei extractive au 
crescut în fiecare an. Investițiile efectuate numai în cei 
patru ani care s-au încheiat din cincinalul actual însumează 
peste 2,6 miliarde lei. Progrese însemnate am obținut în 
mecanizarea tăierii, încărcării și transportului subteran, în 
susținerea metalică a abatajelor și galeriilor. Rod al moder 
nizării și dezvoltării minelor, al eforturilor susținute ale 
colectivelor miniere, la sfîrșitul anului 1970 producția de 
cărbune a bazinului va fi de 7.9 milioane tone, ceea ce în
seamnă că producția anului 1943, an de virf al vechii so
cietăți, se realizează în mai puțin de 4 luni. Concomitent 
cu industria carboniferă s-a dezvoltat producția de energie 
electrică,_ forestieră, Fabrica de fire și fibre artificiale, 
transportul feroviar și rutier, industria locală, cooperația 
meșteșugărească. Grija față de om oferă dovezi incontes
tabile și în Valea Jiului. Salariul mediu a crescut la toate 
categoriile de salariați, iar volumul desfacerii mărfurilor a 
crescut an de an. In anii construcției socialiste s-au dat în 
folosință aproape 20 000 apartamente, 29 cămine pentru ne- 
familiști cu 7 500 locuri, 1550 locuințe individuale, 21 școli 
cu 248 săli de clasă, 5 complexe comerciale, 3 cabane. Casa 
de cultură, poșta, fabrica de produse lactate.

Pentru formarea noilor cadre necesare industriei mi
niere, Petroșaniul a devenit centru universitar. In municipiu 
funcționează două grupuri școlare și un liceu industrial, 
școala profesională comercială, Invățămintul de cultură ge
nerală din municipiu se desfășoară în 43 unități școlare.
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De cînd există mineritul 

pe meleagurile Jiurilor, a- 
dînc puț timpul a, mai să
pat !... In orizonturi de în
tuneric și lumină...

...Omul din fața mea mă 
coboară, brusc pe una din 
„treptele" drumului către 
izvoarele „diamantelor ne
gre".

— Lucrez in Valea Jiului 
din 1928. Mina Vulcan, un
de am început, extrăgea cel 
mai scump cărbune, care 
nu avea nici debușeu. Sin
gurul client — căile ferate 
— prefera păcura curată, ca
loriile ei costau mult mai 
puțin. Cărbunele era plin de 
steril, pe atunci nici vorbă 
de preparații... Și, totuși, cu 
cită trudă, cu sudoare și bles
teme, cu singe și sănătate 
ruinată, se plătea „piatra 
care arde"... De la fronturile 
mici ale „camerelor" pînă la 
suitor transportul se făcea 
cu rîznuța... Randamentul a 
doi inși era „măcinat" cu 
totul. Se parcurgeau cîte 50 
de drumuri dus-întors de pes
te 150 metri, fiecare, dintre 
ele, doar pentru 0,4 tone ! 
Cind preabatajul transversal 
intra în presiune, profilul de
venea at.it de îngust încît 
abia se strecura omul cu 
roaba. Pentru o fărîmă din 
tonă se zgîria pe tot trupul... 
Mi-amintesc, o dată, la un 
abataj, n-a venit la șut va
gonetarul, făcuse chef, se mai 
întîmplă... Acolo lucra o gru
pă zdravănă de secui, oameni

UIMIM MUI Ml llllllll
SOARELE

Pentru o clipă sînt cuprins 
de nevoia de a coborî mai 
în adînc. către întîile orizon
turi... Vorbesc la figurat, pen
tru că la propriu, acum 100 
de ani „treptele" de cărbune 
se tăiau la lumina zilei. Bul
gării negri se transportau cu 
carele de țară de la Vulcan, 
peste Dealul Babii. pînă la 
Pui... Legătura prin cale fe
rată cu Petroșaniul și. apoi, 
cu Lupeniul a prins viață 
abia în 1905...

...S-a purces săparea dru
murilor către adîncuri. In 
schimbul T se intra la ora 
6 și se ieșea seara, la 6... 
Mulți mineri într-o săptămî- 
nă nu vedeau, absolut de loc, 
soarele...

Peste tot, în mină, orbecă
iau. cu convoaie de vago- 
nete prinse de hamuri, caii... 
La Vulcan, în 1928, se aflau 
la orizontul de bază peste 
30 de cai — o întreagă her

EANTASL1CUL SAU
In 1944 producția de căr

bune a Văii Jiului abia tre
cea de 2 milioane de tone. 
In prezentul socialist, cel mai 
mare bazin carbonifer al ță
rii asigură peste 7 milioane 
de tone anual... Ar fi extrem 
de dificil — dacă nu cumva 
imposibil — să înfăptuim o, 
cît de cît. cuprinzătoare re
trospectivă a eforturilor in
vestite cu generozitate și în
țelepciune de partid, pentru 
a se realiza fantasticul salt 
de 5 milioane în 25 de ani... 
In anul eliberării. Lupeniul 
nu aducea la ziuă din tai
nițele pămîntului decît cu 
ceva peste 750 000 tone. In 
1970 va extrage mai mult cu 
un milion... Tot atunci, mi
nele Petrila și Aninoasa, îm
preună, nu treceau cu Prea 
mult de un milion tone de 
cărbune pe an. Azi. fiecare 
în parte este milionară...

In 1948, imediat după ac

• ••

unul și unul, cit ai zice „no
roc bun" umpleau rîznuța. 
Ștaigărul a ademenit pe un 
momirlan. unul Nicolae, lat 
în spete, înalt, însă încet în 
mișcări... Și a fost nevoit bie
tul om să alerge dintr-o par
te în alta, a cărat 320 de 
roabe... A ieșit cu sufletul la 
gură, hainele albe se făcu
seră negre ca ceaunul... De 
atunci nimeni nu 1-a mai 
prins la o asemenea treabă. 
Numai de auzea și pe-aici 
îi era calea...

Azi e domnie. Cărbunele 
cade pe transportor, doar un 
rest tragi cu sapa, și gata ! 
Plus susținerea metalică, com
binele, plugurile. Altă via
ță !...

Acum să vi-1 prezint pe-in
terlocutorul nostru : e ingi
nerul „veteran". Aurel Dula. 
Aparatului, care-i îngăduie 
să treacă pragul audibilită- 
ții spre a-și face accesibili 
semenii, îi spune...

— ...„Televizorul"... (îmi su- 
rîde). Să-l scot acum, din 
„priză"... II opresc.

— De aproape o jumătate 
de veac munciți alături de 
minerii Văii Jiului. Ce a- 
nume v-a făcut să nu-i pă
răsiți 7

— Cînd rădăcinile sînt 
prinse in adînc și ramurilor 
le priește doar văzduhul a- 
cesta (vocea-i capătă un ac
cent aparte) al jur-împreju- 
rului...

Avea rost să mai insist 7 

ghelie. Se refăcea des, cu 
sumedenie de oameni, linia 
din subteran, distrusă de co
pite. Fiecare cabalin putea 
să ducă cel mult 8 vagone- 
te, minat de... vizitiu. Lu- 
penii au introdus locomoti
vele cu aer comprimat — 
culmea modernismului pe vre
mea aceea — dar caii s-au 
menținut. în locurile cu trans
port mai puțin intens, chiar 
pînă în 1952... Vă imaginați 
azi. pe magistrala, lungă de 
sute de metri, de la orizon
tul 440, a Lupeniului — un
de transportoare moderne ru
lează pe benzi bogăția auru
lui negru — un cal costeliv, 
sub fluorescenta neonului 7 , 
Ar fi ceva de domeniul ab
surdului... Pentru ca să fie 
posibile asemenea izbitoare 
contraste, a trebuit să se îm
plinească ăcel fapt fără pre
cedent, declanșator de mari 
energii : Eliberarea...

tul naționalizării — necesi
tate legică după momentul 
de răscruce al eliberării — 
ia ființă mina Uricani, la 
extremitatea vestică a bazi
nului... In 1949, se redeschi
de mina Vulcan, după mai 
bine de 17 ani de „muțenie" 
nefirească, la care fusese con
damnată de o societate ca
pitalistă, pentru care totul 
era profitul acaparat cu orice 
preț. Și iată, în 1951, Valea 
Jiului furnizează țării 3 mi
lioane tone de cărbune, cifră 
neatinsă în nici un an pre
cedent......Concurentul" înce
pea întrecerea cu el însuși... 
In 1960 are loc redeschiderea 
Diljei, iar 3 ani mai târziu 
se semnează actul de naștere 
al minei căreia pină nu de 
mult, i-am zis, cu toții, „cea 
mai tînără" : Paroșeni. Acum 
patru ani (citiți bine!) aici 
se smulgeau stratelor, neclin
tite pînă atunci și îndărăt

nice, cele dintîi vagonete um
plute „ochi" cu cărbune, așa 
să vadă și lumea... Azi. din 
abatajele cu front lung, do
tate cu echipament modern 
de susținere, ale Paroșeni- 
lor generația matură a lui 
Costache Zaharia extrage a- 
proape 2 000 tone zilnic, mai- 
mai să atingă producția din 
24 de ore a minei Petrila 
din 1944. In 1965 se dă „star
tul" pătrunderii în cîmpul

0 PIATRĂ
Uneori, cînd liniștea-i a- 

dîncă și încărcată de nostal
gie, gîndurile, vrei nu vrei, 
te poartă înapoi prin vre
me, îndemnîndu-te să te o- 
prești din cînd în cînd, să po

posești cum s-ar spune, în a- 
nume locuri unde faptele o- 
mului', înălțîndu-se din vre
rea și puterea lui, au oprit 
pentru o clipă timpul în loc, 

minier Bărbăteni, iar în 1967 
se inițiază deschiderea Live- 
zenilor. In acest ultim an al 
cincinalului actual, Bărbăte- 
nii au dat patriei primele 
tone de cărbune... Peste 5 
ani producția asigurată de 
aici și de la Livdzeni — 
„mezinele" Văii Jiului de azi 
— va urca la peste, un mi
lion de tone... E o realitate 
care nu mai are trebuință 
de nici un comentariu.

DE HOTAR
6

însemnînd pentru totdeauna 
cu pietrele de hotar ale vred
niciei înfruntarea lui cu tim
pul, biruințele asupra scurge
rii sale implacabile.

In Valea Jiului, după lu
minosul August 1944. aseme
nea pietre de hotar au cres
cut ca o pădure plină de 
bărbăție. însemnînd an de 
an, izbînda oamenilor mun

cii de aici, din fosta Vale 
a pi îngerii, care, sub con
ducerea înțeleaptă a parti
dului, au inmănunchiat un 
minunat buchet de fapte.

Cu 18 ani în urmă, pe lo
cul unde astăzi se află ter
mocentrala de la Paroșeni nu 
era, nimic. Producția de căr
bune era însă în creștere. Mi
nele erau flămînde de lumi
nă și energie. Și în 1953 pri
mul țîrnăcop s-a înfipt în 
pieptul dealului care cobora 
pină la Jiu. N-a fost ușor. 
Trebuia să construim și să 
învățăm în același timp. Dar, 
comuniștii, a,u fost ca întot
deauna în frunte și în 1956 
prima turbină a intrat în 
funcție. La vremea aceea, cu 
cei 50 MW ai ei, c*a cea 
mai mare din țară. In ,1962 
grupul de 150 MW a înce
put să pulseze în conducto
rii de cupru energie, singe 
nevăzut, dar atît de necesar 
vieții de fiecare zi a indus-

CĂRRIINELE SI
Un pas realizat în timp. 

Timpul îl vom exprima în 
cei 26 de ani plini de cău
tări rodnice, de neobosite 
strădanii. Pasul îl reprezin
tă transformările nebănuite 

atunci. care au facilitat tre
cerea de la o preparare a 
cărbunelui aproape rudimen
tară la un proces complex, 
mecanizat, iar pe alocuri 
chiar automatizat. Acum 26 
de ani un preparator, vor
bind despre munca sa în ter
menii cei mai elevați cu pu
tință, putea spune că exe
cută concasarea, sortarea, spă
larea și brichetarea cărbunelui. 
Astăzi același preparator ne 
vorbește, modest, dar pasio
nat despre faptul că la ob
ținerea unor sortimente su- 

triei. Termocentrala, oame
nii ei, erau de-acuma ma
jori, puterea lor ajungînd la 
300 MW.

Am în față două cifre ca
re. cred, spun foarte mult, 
fiind de departe repere ale 
dezvoltării termocentralei. In 
1956, au fost produși 179 028 
MW, iar in primele șapte 
luni din acest an, producția 
uzinei a atins cifra de 
1 217 909 MW, deci, de aproa
pe șapte ori mai mare decît 
atunci, la început.

In inima Văii Jiului pul
sează zi șj noapte viata ter
mocentralei de la Paroșeni, 
piatră de hotar a anului 
1953, popas de neocolit în 
clipele de răgaz, de reme
morare a faptelor pe care 
oamenii acestor meleaguri, 
scăpați de beznă, au început, 
de atunci din augustul de 
foc a) anului 1944, să desfe
rece izvoarele de lumină.

perioare de cărbune s-a fo
losit de o metodă bazată pe 
principiul densității, suspen
siei de barită. Nu este acesta 
Un „salt al calificării* rea
lizat de preparator, în timp 7

Omul a ținut pasul cu nou
tățile tehnice venite din a- 
fară, însușite de la alții, s-a 
adaptat cerințelor ajungînd 
astăzi să stăpînească meca
nismele unui proces cu mult 
mai complicat decît în urmă 
cu ani și ani. In acest sta
diu ne aflăm în prezent. 
Succesele nu vor rămîne însă 
aici. Dacă astăzi Coroeștiul 
este o unitate model, meca
nizată, cu linii tehnologice 
al căror flux este urmărit 
de la tabloul de comandă, 
în viitor se prefigurează noi 

mecanizări. La Lupeni și Pe
trila, unitățile, de tradiție ale 
Văii Jiului, capacitățile de 
preparare a cărbunelui vor 
crește în următorul cincinal 
aproape pînă la dublarea lor. 
Este un nou salt în timp ca
re marchează astfel continui
tatea, drumul ascendent al 
industriei noastre miniere 
spre cote tot mai superioare.

RODEȘTE 101 MAI MULT
MUNCA MINERULUI

Trecerea de la orizonturile 
de întuneric către cele de 
lumină pentru omul adîncu- 
rilor — împlinită prin Elibe
rare — se reflectă în înce
putul unor mutații sufletești 
durabile. Minerul simte cu 
toată ființa că muncește pen
tru el, pentru ai lui și pen
tru creșterea bunăstării po
porului întreg. Alături de u- 
mărul lui, acolo la front, se 
află umărul partidului și asta 
îl întărește, îi dezvăluie re
sursele lăuntrice, puterea dă
ruirii sale. Strădaniile sale 
— perpetuu vitalizate de se
va inițiativei comuniste, tot- 
deaua biruitoare în primă
vara faptei — prind tot mai 
bogat rod. Dacă în 1944 pro
ductivitatea minerului în a- 
bataj abia depășea 2 tone pe 
post. în momentul de față 
randamentul se apropie ver
tiginos de 5 tone pe post, iar 
pe exploatare de mult s-a 
dublat în raport cu cifra si
milară atinsă în acea peri
oadă. Randamentele de 9—10 
tone/post, obținute în medie 
de către brigăzi harnice, cum 
este aceea condusă cu pfîta

COMOARA INESTIMARILĂ
Producția extrasă cu susți

nere metalică în 1944 trecea 
cu puțin de un milion de 
tone, anual. Și erau un fel 
de „urși" voluminoși de fier 
care se ridicau cu cricul... 
Greu și-a făcut loc și meca
nizarea tăierii și încărcării 
rocii și cărbunelui desprinse 
din front. Acum 10 ani e- 
xistau 3 combine și 16 ma
șini de încărcat. In prezent, 
Valea Jiului are 16 combine 
de abataj. 4 de înaintare și 
64 mașini de încărcat. Do

BIOGRAFII UNITE
ÎNTR-IFN FOCAR

Valea Jiului e o albie 
imensă, pe care fluviul sub
teran al nestematelor negre 
se revarsă sub vîlvătaîa soa
relui de afară, topind întrîn- 
sul entuziasmul, dîrzenia, e- 
rdismul mineresc cotidian. 
Azi se vorbește cu un sen
timent de profundă venera
ție de minerii Kopetin Geza 
sau Eugen Bartha, care au 
înscris fapte de aur în cro
nica anilor, uimitori în pre
faceri fără seamăn, de după 
23 augustul eliberării fiin
ței naționale... Mîine se va 
povesti aidoma, poate cu și 
mai multă însuflețire, despre 
dăruirea și> tenacitatea unor 
ortaci ca Petre Constantin 
sau Dionisie Bartha, contem
poranii „Porților de Fier" și 
stăpînii de drept ai împă
rățiilor din adîncuri.

Faptă — cuvînt mineresc. 
Cuvînt — faptă minerească. 
Paralele de lumină și ener
gie ale unui timp-creație, 
timp-căutare, timp-făurar.

• ••
Ce va fi mîine 7 Care sînt 

surprizele rezervate de vii
tor 7 Nu-s greu de bănuit. 
De mult ne-am convins : 
ceea ce partidul și statul 
socialist hotărăște e literă 
de lege, nu se poate să nu 
prindă viață. Azi, în pragul 
aniversării a 26 de ani de Ia 
eliberarea țării, înaintea lan
sării către biruințele unui 
nou cincinal, sintem mîndri 
de ceea ce am clădit și în
crezători în ceea ce vom 
dura.

Cum va arăta Valea Jiului 
minerească la capătul cinci
nalului care vine 7 Pînă la 
Cîrnpu lui Neag va fi mină 
lingă mină — șirag... Iar 
peste 25 de ani bazinul își 
va dubla producția pe care 
o dă în prezent. Galațiul va 

Un salt la realizarea căruia 
își înscriu contribuția pre
paratori ca Ștefan Gyorgy, 
Tudor Mîndreanu, Vasile Cre- 
țoiu, loan Grecu, Constantin 
Miu, Alexandru Oprea, Pavel 
Damienoiu, Aurel Ceaușu, 
Gheorghe Rad, Aristică Lața 
și numeroși alți muncitori 
care metamorfozează cărbu
nele după un proces tehnic 
complex.

pricepere de încercatul miner 
Aurel Cristea, de la Aninoa
sa, nu mai uimește pe ni
meni. Pentru ca faptul ca 
atare să devină obișnuință a 
trebuit să se manifeste tot 
mai viu organizarea superi
oară a muncii la front, a- 
sigurarea securității lucrului 
în subteran și, mai ales, vir- 
tuțiile de neînlocuit ale teh
nicii miniere înaintate. Pro
iecte după proiecte, gînduri 
după gînduri s-au însuflețit, 
au prins contur. Colectivele 
de cercetători și proiectanți 
de la S.C.S.M. sau I.C.P.M.H., 
specialiștii Centralei cărbune
lui Petroșani, au depus efor
turi continue, răsplătite cu 
rezultate tot mai frumoase 
în ceea ce privește îmbună
tățirea condițiilor de muncă 
ale minerilor. Mecanizarea o- 
pcrațiilor grele — atît de e- 
puizante pentru om. odinioa
ră — cîștigă un teritoriu din 
ce în ce mai extins, devine, 
cu alte cuvinte, o realitate 
generală. Avem în fața 
noastră niște date contras
tante. Să le lăsăm să-și des
chidă „prăpastia" dintre ele...

tarea cu stîlpi hidraulici se 
apropie de 25 000, ceea ce 
face să se extragă cu echipa
ment modern de susținere 
mai bine de 2 500 000 tone 
anual...

...E un proces neîntrerupt 
de modernizare a extracției 
cărbunelui, al cărui unic 
creator este omul — această 
comoară inestimabilă, pusă 
în valoare și ridicată la ran
gul demnității după elibe
rare.

Nici o distonanță, nici o ru
pere de armonie în această 
simfonie a desăvîrșirii uma
ne. E sensul existenței mi
nerului. E sensul existenței 
noastre, a tuturor.

Biografiile unor oameni 
cum sînt loan Mondoca, Cris
tian Pompei, Emil Kompodi, 
cel ce iubește în egală mă
sură cărbunele, copiii și 
trandafirii sădiți lingă casă, 
Carol Szabo, Petru Tătaru, 
Costică Mitrea, Gheza Kal
man, Constantin Peloiu, frații 
Mihai și Ilie Sima, Gheorghe 
Balint, Dumitru Costinaș, 
Gheorghe Lițcan, Iuliii Ung- 
vari, Petru Scredeanu și 
atiția alții, încheagă vieți a- 
devărate, capabile să dea 
totul în bătălia desfășurată 
sub bolțile subteranului. îm
plinirea construcției socialiste 
în România — iată focarul 
unic în care se adună stră
daniile poporului, biografiile 
oamenilor care-1 compun, in
tr-un tot indestructibil.

avea cocsul care-i trebuie, 
valuta nu se va mai risipi. 
Bărbătenii de sus, Hobicenii, 
Cîrnpu lui Neag vor fi popu
late de mineri, tot alții și 
alții, care urmează să con
tinue tradiția statornicită — 
de mare strălucire — a îna
intașilor.

...Care vor fl urmașii lui 
Petre Constantin 7 Nu îi cu
noaștem. Dar le prevestim o 
stea norocoasă. Tot ceea ce 
făurim azi, o facem în pri
mul rînd, pentru ei- Pentru 
viitor.

Nu-i cunoaștem pe urmașii 
lui Petre Constantin. Dar a- 
vem încredere în ei.

Reportaj de 
TRAIAN MULLER
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CULTURA
condiție de existență a omului din societatea noastră

23 AUGUST

ÎN SĂU, PE ESTRADE
SI ARENE SPOREIVE
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In zilele de 23 și 24 au
gust artiștii amatori din. Va
lea Jiului Se vor întilni cu 
publicul la serbările cîmpe- 
nești ce se vor organiza la 
frumoasele și cunoscutele lo
curi de agrement de la Is- 
croni (Tulipan), Puțul 5 sud 
(Lupeni), Valea Morii (Vul
can), Lunca Florii și Orașul 
nou (Uricani). Vor susține 
concerte în aer liber fanfara 
U.U.M. Petroșani și fanfara 
din Lupeni, orchestrele de 
muzică populară de la Casa 
de cultură din Petroșani și 
cluburile din Vulcan, Lupeni, 
Aninoasa și Petrila, împre
ună cu soliști vocali cunos- 
cuți (Nicolae Siminic, Au
gustin Moldovan, Gheorghe 
Firieescu, Ion Marcau, Maria 
Spulber, loan Drăghici și 
mul ți alții). Formațiile de 
dansuri vor aduce în fața 
spectatorilor grația și pito
rescul folclorului nostru. Mu
zica ușoară, îndrăgită mai 
ales de tineri pentru ritmul 
insinuant și melodicitatea 
penetrantă, prin formațiile 
„Atlas" și cea a clubului din 
Lupeni, vor contribui la at
mosfera generală de veselie 
și bună dispoziție. Aceste 
spectacole susținute în aer 
liber vor începe la toate lo
curile de agrement la ora 16.

La toate instituțiile" de cul
tură din localitățile munici
piului nostru în zilele de 23 
și 24 august vor fi organi
zate seri distractive începînd 
de la ora 20.

In acest fel, organizatorii 
au încercat să realizeze un 
program artistic menit să 
satisfacă toate gusturile și 
mai ales exigența spectatori
lor.

Ca intotdeauna, programul 
competițiilor sportive ce se 
vor desfășura în aceste zile 
este bogat și atractiv. Ama
torii de sport vor putea alege 
între fotbal, handbal, volei, 
atletism și -alte • discipline 
sportive. Terenurile de fot
bal ale asociațiilor sportive 
vor găzdui pasionante între
ceri între echipele Construc
torul Lupeni — Minerul Vul
can (teren Uricani. 24 au
gust ora 10), Preparația Pe
trila — Parîngul Lonea (Pe
trila, 24 august ora 10), Pre
parația Lupeni — Minerul 
Aninoasa (Uricani, 24 august 
ora 11,30), E. M. Vulcan — 
E. M. Lupeni (Vulcan, 24 au
gust ora 9), Energia Paro- 
șeni — Preparația Corcești 
(Vulcan, 24 august ora 11), 
C.F.R Petroșani — I.G.L. 
Petroșani (teren C.F.R., 24
august ora 9,30).

Handbalul va fi reprezen
tat prin întîlnirile dintre Mi
nerul . Lupeni — Minerul 
Vulcan (teren liceu Lupeni,
23 august ora 17), Școala 
sportivă—Știința (teren Jiul,
24 august ora 10.30). La Lo
nea și la T.ivezeni se vor 
desfășura întîlnirile de volei 
dintre Parîngul Lonea — 
B.A.T. Petroșani și I.P.S.P. 
— T.R.I.C. (23 august ora 17).

Atractive concursuri vor a- 
vea loc în dimineața zilei de 
24 august pe stadionul din 
Petroșani (atletism) și la 
ștrandul din Lupeni (natație). 
Mai amintim concursurile de 
popice dintre Jiul Petrila — 
Olimpia Reșița ce vor avea 
loc în zilele de 23 și 24 au
gust la popicăria Jiul din 
Petrila.

Institutul de mine din Pe
troșani, maiestuos și domi
nând orașul, pe lingă însem
nătatea practică, are o va
loare de simbol cultural pen
tru Valea Jiului, pentru a- 
ceastă Vale a Jiului care, cu 
cîteva decenii în urmă oferea 
lui Geo Bogza, scriitor care a 
practicat cu o artă desăvîrși- 
tă reportajul literar, o prive
liște umană și socială mizeră, 
transmisă nouă de pagini me
morabile. Deceniile s-au alun
gai unul pe altul. Actul re
voluționar de la 23 August 
1944 a marcat o'etapă funda
mental nouă și pentru viata, 
munca și conștiința Văii Jiu
lui.

în 26 de ani de viață paș
nică si constructivă, oamenii 
muncii de aici au obținut, 
paralel cu dezvoltarea social- 
economică, mari realizări în 
înflorirea științei și culturii, 
au fost antrenate în această 
vastă operă spirituală mase 
largi de oameni; In vremu
rile de tristă amintire copiii 
minerilor, de la o vîrstă fra
gedă, trebuiau să muncească 
pentru a agonisi cîțiva bani 
mai multi pentru familie, exis
ta o sistematică îngrădire a 
căilor de acces la cultură 
pentru cei mulți. Sistemul a- 
cesta a fost înlăturat de un 
pătrar de veac. Pentru partid, 
omul cult, formarea unui ase
menea om a echivalat întot
deauna cu înarmarea acestuia 
cu un sporit grad de cultură, 
cu capacitatea de a înțelege 
mai adînc sensul și semnifica
ția evenimentelor la a căror 
înfăptuire este chemat' să con
tribuie. Personalitatea umană 
este încurajată și stimulată 
să se perfecționeze, umanis
mul este idealul dintotdeauna 
urmărit de omenire, abia 
acum, însă, realizat prin în
demnul și îndrumarea parti
dului.

Enumerarea, exemplificările 
cifrice nu sînt oglinda fidelă 
pentru spiritul nou care animă

omul contemporan din Valea 
Jiului. Zecile de școli genera
le ale municipiului nostru, 
licee teoretice în fiecare, lo
calitate, liceu de specialitate 
minieră, școli profesionale, 
grădinițe și cămine — iată 
forme în care fiii minerilor 
cresc și se desăvîrșesc. Grație 
acestei accesibilități a învăță- 
mîntului, copiii minerilor au 
posibilitatea să păstreze tra
diția muncii carbonifere, însă 
pe trepte superioare : Institu
tul minier — rod al constan
telor preocupări ale partidu
lui pentru a lega teoria ie 
practică — cuprinde în amfi
teatrele, laboratoarele și bi
bliotecile sale o mare parte 
dintre tinerii localnici. Gratui
tatea învățămîntului este de
plină, impulsul autodesăvîrși- 
rii însuflețește sute și sute de 
oameni ai muncii să urmeze 
cursuri serale sau fără
vență. Privind în jur, în muni
cipiul nostru avem putința să 
aflăm, fără dificultate, mate
rializări importante ale preo
cupării pentru cultură și civi
lizație. Realismul politicii fe
tidului nostru, reflectat și de 
acest domeniu cultural, se 
evidențiază și prin eforturile 
concretizate în puternica bază 
materială dest’netă să înles
nească accesul larg, perma
nent al tuturor oamenilor la 
cuceririle științei și culturii. 
Ziarul și cartea, radioul și 
televizorul teatrul și cinem - 
tograful, sînt astăzi, am putea 
spune, obiecte de larg con
sum. Dar în fiecare dintre -i- 
cestea este cuprinsă istoria, 
toată lupta pentru a le cuceri 
si pentru a fi ale lui, ale 
omului.

Dar această aderare a omu
lui la cultură se observă șl 
în alt domeniu. Există în Va
lea Jiului o impunătoare Casă 
de cultură, cluburi, cămine 
culturale, biblioteci, un tea
tru. Sînt mijloace prin care 
spiritul si sufletul omtil"i se 
înnobilează cu noi și noi tră

sături. Dezvoltarea multilate
rală, armonioasă a omului se 
împlinește și prin artă, meni
tă să slujească la influențarea 
morală, la sădirea în conștiin
ță a unor principii sănătoase 
despre muncă și viață. în 
sfertul, de veac care a trecut 
de la eliberare s-a format și 
în Valea Jiului un numeros 
detașament al creatorilor de 
frumos. Filiala Uniunii artiști
lor plastici din Petroșani, o 
Școală populară de artă, alta 
de muzică, numeroase cercuri 
de arte plastice, muzică, foto, 
cinecluburi etc., toate func
tioning pe lingă cluburi, con
stituie*' tot atîtea dovezi asupra 
atitudinii fată de cultură și 
artă, asupra conștiinței mine
rilor. în Valea Jiului se află 
un numeros detașament de 
artiști amatori, unii partici
pant! ' la prestigioase concur-

frec- i suri, pe țară, care transmit 
frumusețea folclorului local 
sau p creațiilor proprii pe 
scenele din municipiu sau 
județ. Totul vădește o schim
bare a atitudinii minerului
față de cultură, se observă o
viqurnpsă atitudine critică și 
creatoare.

Cînd de la tribuna Con
gresului al X-lea s-a afirmat 
că noua conștiință a omului 
societății noastre nu presu
pune doar un superior nivel 
politic, ci și un vast orizont 
spiritual și cultural, s-au confi
gurat cu claritate trăsăturile 
constructorului de azi și de 
mîine al socialismului. Cul
tura a devenit o condiție de 
existență a omului, reflectată 
cu tot mai mare pregnanță 
și de omul din Valea Jiului, 
devenit un sensibil și compe
tent receptor. Sînt încorpora
te în această atitudine aspira
țiile către desăvârșirea umană, 
spre atitudini morale oe 
măsura construcției pe care, 
sub conducerea partidului, o 
făurim cu nestrămutată dărU; 
ire de 26 de ani.

(Urmare din pag 11
In Petroșani mai funcționează o școală de muzică și arte 
plastice, o școală populară de artă și o școală sportivă, iar 
la începutul noului an șcrlîr se va da in folosință un nou 
lic?u teoretic. Pentru culturalizarea maselor, în Valea Jiu
lui funcționează 8 cluburi muncitorești, 5 cămine culturale, 
24 cinematografe și un număr însemnat de biblioteci pu
blice și de documentare. Un aport însemnat în culturali
zarea maselor il are Teatrul de stat. Ocrotirea sănătății pu
ți ce este asigurată de cele 4 spitale, două dispensare de 
întreprinderi, 8 policlinici și 21 circumscripții sanitare — 
deservite de 160 medici și 550 cadre medii sanitare.

In condițiile dezvoltării in cincinalul următor, făuririi 
societății socialiste multilateral dezvoltate, municipiul nos
tru va cunoaște un progres social-economic neîntrerupt. 
Prin dezvoltarea minelor existenie și punerea în valoare de 
noi timpuri miniere, prin mecanizarea complexă a proce
sului de extracție, la finei» viitorului cincinal producția de 
cărbune a bazinului va atinge 11,1 milioane tone anual. O 
dată cu industria minieră se vor dezvolta și celelalte ramuri 
ale eco’homiei municipiului, iar condițiile de muncă și de 
viață vor cunoaște îmbunătățiri substanțiale prin creșterea 
gradului de urbanizare a municipiului, darea în folosință » 
noi obiective social-culturate, prin îmbunătățirea continuă 
a condițiilor de viață, material» și spiritua’e, a’e populației.

Sărbătorind cu entuziasm cea de-a 26-a aniversare a 
eliberării patriei, minerii, energeticienii, constructorii, toți 
oamenii muncii din Valea Jiului pășesc în noul cincinal 
încrezători în viitor, cu hotărîrea fermă de a-și îndeplini 

■ cu cinste sarcinile trasate de partid, de a înfăptui luminosul 
program al făuririi societății socialiste multilateral dezvol
tate elaborat de Congresul al X-lea al partidului, de a în- 
tîmpina împlinirea a 50 de ani de existență glorioasă a 
partidului cu noi victorii în înflorirea patriei noastre libere.

T. SPĂTARU
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Cu fiecare an, pe copacul 
solid al eliberării se înscriu 
noi cercuri concentrice, care-i 
dau vigoare și trăinicie. Anul 
acesta se adaugă cel de al 
26-lea ce imprimă semn’fica- 
ții deosebite frumoasei vîrste 
a eliberării țării noastre. Este 
în primul rînd anul întîi al 
celui de-al doilea pătrar de 
veac ce marchează istoricul 
act ri n acel august de foc al 
lui ’44; este, mai apoi, împlini- 
nirea unui an de cînd marele 
forum al partidului — Congre
sul al X-lea — a trasat ja
loanele de edificare a Româ
niei socialiste ; mai este anul 
ultim al planului rncinat, an 
ce încheie un ciclu de fruc
tuoase izbînzi ale poporului 
nostru, pregătindu-l pe cel 
următor — mai begat în îm- 
ppniri, mai avîntat spre 
vii'or.

Pentru oamenii Vă’! Țiului, 
acesl al 26-lea an de la eli

berarea țării are în plus, sem
nificații deosebite. Pentru mi
neri este al 4î-lea an de ia e- 
roicele lupte ale Lupeniului din 

’•29; pentru ceferiști marchează 
împlinirea unui secol de cind 
s-a dat cale liberă primului 
tren pe linia ferată Petroșani 
— Simeria; pentru toți oame
nii Văii Jiului marchează o 
nouă etapă de ascensiune pe 
drumul progresului și civili
zației.

iată dar că acest al 26-iea 
cerc concentric înscris pe fal
nicul copac al eliberării este 
mai pronunțat decît toate de 
pînă acum, conținînd în sine 
seva marilor izbînzi ce se 
profilează pe culmile socialis
mului, spre care pășește Ro
mânia.

între 23 August 1944 și 23 
August 1970, prefacerile ma
teriale și spirituale care au 
avut l°r în viața poporului 
român s-au înscris pe un cir

cuit drept, continuu, la in
tensitatea maximă. Să zăbo
vim o clipă asupra acestei 
arderi a energiei umane aici, 
în Valea Jiului, să punem 
față în față numai cîteva ci
fre aflate la cele două borne 
ale acestui circuit, pentru a 
ne da seama de puterea la 
care au ajuns aceste melea
guri jiene umbrite în trecut de 
mizerie și ignoranță. Să nor 
tăm, în primul rînd, evoluția 
factorului demografic care a 
influențat și a fost influențat 
d- puterea economică ce 
cîștiga tot mai mult teren da
torită bogățiilor solului și sub
solului — lemnul și cărbu
nele. De la 60 000 de locui
tori în 1944, Valea Jiului nu
mără astăzi aproape 150 000 
de suflete racordate prin tot 
atîtea zeci de mii de fire ne
văzute la rețeaua de lumină 
și bunăstare a tării. în 1944 
doar Petroșaniul îndrăznea

să-și spună destul de timid 
oraș. Celelalte localități erau 
comune și sate. De atunci au 
început și ele să-și ridice 
fruntea spre soare, astăzi for- 
mînd o salbă de orașe noi, 
moderne, de la Uricani și 
pînă Ia Lonea. Geometria mo
dernă a Văii Jiului și-a adău
gat an de an coordonate noi. 
s-a extins fără precedent pe 
orizontală și verticală. 20 000 
de oameni, adică de apreape 
trei ori populația Vulcanului 
din '44, locuiesc astăzi în a- 
partamente confortabile, cu 
ferestrele larg deschise spre 
soare. Zeci de cartiere noi, 
sute de străzi, alei și parcuri, 
zone verzi, colorează plăcut 
fața tînără a Văii Jiului. Toa
te acestea ne îndeamnă să 
ne angajăm mai plenar în 
marșul viitorului, să suim fără 
răgaz noi trepte spre progres 
și civilizație, unde ne conduce 
făclia mereu fierbinte a par
tidului nostru comunist. Și să 
nu uităm că drumul acesta 
al nostru a pornit într-o zi 
de august, într-o zi încărcată 
cu soare liber.

Dumitru GHEONFA

Un colțișor din Vulcanul modern
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din 21 august 1970 :
Extragerea I : 67 74 58 39 

66 19 20 43 61.
Fond de premii : 439 909

lei.
Extragerea a Il-a : 88 40 

86 16 83 60 46. „
.Fond de premii : 466 363

lei.

I .. alele și zig zagiui pe defileul Jiului.

Foto : N. MOLDOVEANU

SÎMbATA 22 AUGUST

17,00 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune în limba ger
mană.

18,00 Emisiune pentru tine
ret. „Casa din mijlocul 
schelei" — reportaj mo
nografic al localității 
Moreni. „Strădanii și 
pasiuni" — program 
susținut de absolvenți 
ai școlii coregrafice din 
București.

19,00 Revista revistelor.
19.15 Anunțuri — publicitate.
19.20 1 001 de seri — emisiu

ne pentru cei mici.
19.30 Telejurnalul de, seară. 
20,00 Orașul ferestrelor des

chise ; Sighișoara. Re
portaj TV de Emanuel 
Valeriu.

20.20 Țara în ajunul marii 
sărbători — cîntece și 
dansuri populare.

21,00 „Evadarea" — de Leo
nida Teodorescu.

22.15 Oaspeți ai cîntecului 
românesc.

23,00 Telejurnalul de noapte.
23.30 închiderea emisiunii.

DUMINICA 23 AUGUST

800 Transmisiune de la Pa
rada militară și demon
strația oamenilor mun
cii din Capitală și din 
țară eu prilejul celei 
de-a 26-a aniversări a 
eliberării patriei de sub 
jugul fascist.

12,00 Cîntăm z:l - de lumină.
14.30 Deschiderea emisiunii 

de după-amiază Muzi
că de promenadă

15,00 Duminică sportivă. Cam
pionatele Europene de 
Motonautism de Ia Ma- 
ribor — Iugoslavia. Din 
cele mai frumoase go
luri ale Cupei Mondiale 
Mexic ’70.

17,00 Studioul „N".
19.30 Telejurnalul de seară.
20.15 Treptele țării. Emisiune 

de versuri.
20.30 Fanoramic în... miez de 

vară. Spectacol muzical- 
distractiv TV.

22,00 Tele-recital de comedie 
cu Octavian Cotescu.

23,00 Telejurnalul de noapte.
23.15 Cîntece de petrecere.
23.30 Închiderea emisiunii.

LUNI 24 AUGUST
9,00 Deschiderea emisiunii 

de dimineață. Vara co
piilor. Filmul Califul 
Barză.

11,05 i-ab>iu îndrăgite de 
muzică simfonică.

11,35 Salbe și mărgăritare — 
muzică populară.

12.30 rmerpreți preierați de 
muzică ușoară.

13,00 ineniuerea emisiunii de 
dimineață.

17,00 Descniuerea emisiunii 
de dupa-amiaza. fotbal.

18,00 Să cîntăm cu voie bună
— itinerar muzical-co- 
regraiic.

19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Micro-recital Ion Votcu.
20.10 înfăptuiri — confirmări 

— Reportaj.
20,40 film artisuc — Odiseea, z
22.15 Dialog muzical. Anda 

Călugăreanu — Therese 
Steimetz.

23.10 Telejurnalul de noapte. 
Sport.

23.30 închiderea emisiunii.

(Urmare din pag. 1)

mentar în întrecerea socialis
tă. : Depășind planul de pro
ducție cu peste 27 000 tone 
cărbune, a fost îndeplinită 
cota parte din angajamentul 
anual revenit pînă la 23 Au
gust. La producția marfă de
pășirea de plan realizată pe 
șapte luni, însumind 7 641 000 
lei, întrece cu 679 000 lei an
gajamentul anual iar calita
tea .cărbunelui a fost îmbună
tățită cu 0,7 puncte la cenu- 
șe, față de 0,2 puncte re
ducere a'conținutului de ce- 
nușe sub normă, prevăzut 
în angajament. Productivi
tatea muncii realizată pe ex
ploatare depășește cu 68 kg 
cărbune/post sarcina planifi
cată și 28 kg/post angajamen-, 
tul, cheltuielile pe 1 000 lei pro
ducție marfă au fost reduse 
cu 18,30 lei/1 000 lei reprezen- 
tînd o reducere mai mare 
decît dublul angajamentului 
(7,20 lei/1 000 lei). Economiile 
obținute la prețul de cost se 
cifrează la 2 850 000 lei depă
șind prevederile angajamen
tului, pe șapte luni, cu 
300 000 iei, în timp ce bene
ficiile suplimentare realizate 
în aceeași perioadă sînt su
perioare cu 4,1 milioane lei 
angajamentului (1,7 milioane 
lei' luat pe întregul an ;

Producția dată peste 
plan de rinărul colectiv al 
minerilor de la Paroșeni a 
atins cota . celor 10 000 de 
tone prevăzute în angajamen
tul luat pe întregul an în 
chiar zilele din preajma săr
bătorii Eliberării ;

® Față de angajamentul, 
asumat pe întregul an de a 
depăși planul producției marfă

cu 1 100 000 lei, colectivul 
m.ne. Uîtja a realizat pesta 
plan, în cele șapte iuni, 
1 23.0 000 lei la indicatorul 
respectiv ;

zț Lnul din angajamentele 
n i. ?rilor de la Aninoasa-pre
vede n-dmeiea consumalui 
specii.c la lemn de mină cu 
0 5 mc/l 000 tone sub sarcina 

• p.unificată. In cele șapte 
luni, ei au obținut o redu
cere a eousumului cu J 
tne/1 000 tone.

lorică obținută în șapte luni 
ia planul producției marfă se 
cifrează la 10 milioane lei, 
iar la producția globală la 
11,5 milioane — față de 1,5 
milioane lei angajamentul. 
A fost realizată totodată o 
economie la prețul de oost 
de 1,6 milioane lei — cu un 
milion de lei mai mare decît 
angajamentul anual;

Colectivul F.F.A. „Vis- 
coza" Lupeni a depășit pre
vederile angajamentului la

Za

Pe traiectoria
marii întreceri

Planul producției nete 
reaî.zate pe șapte luni de 
colectivul pteparației Lu- 
peni a . lost depășit cu 24 049 
tone cărbune, ceea ce între
ce cu peste I 000 de tone 
angaiaotentul majorat pe în
tregul an. De asemenea a 
fost îndeplinit și depășit an
gajamentul la prețul de cori 
unde economiile realizate pe 
aceeași perioadă (1 150 000 
lei) sînt superioare angaja
mentului cu 650 000 Iei;

Preparatorii de la Petri
la au produs, peste plan, în 
cele șapte luni, 15 769 tone 
brichete — cu 769 tone mai 
mult decît angajamentul a- 
nual asumat;

© Ia Uzina de utilaj mi
nier Petroșani, depășirea vî-

niajorilatea obiectivelor de 
întrecere. La producția lirelor 
de mătase de pildă realizările 
întrec cu 3,6 la suta sarcini
le de plan avute pe șapte 
luni și cu 1,6 la sută angaja
mentul, în timp ce dotațiile 
de la stat au fost reduse cu 
212 000 lei, față de 88 000 lei 
angajamentul;

Constructorii șantieru
lui Valea Jiului al T.C.M.M, 
au realizat 208 000 lei eco
nomii la prețul de cost peste 
sarcina planificată pe cele 
șapte luni — cu 58 000 lei 
mai mult decît angajamentul. 
Folosirea rațională, cu spirit 
gospodăresc a materialelor 
de construcții le-a permis să 
îndeplinească obiectivele din 
angajament de a economisi

5 mc la lentn, 10 tone la me
tal și 10 tone la ciment ;

La rîndul lor, construc
torii Grupului II al T.C.H. au 
îndeplinit prevederile anga
jamentelor anuale după cum 
urmează: cu 90 000 lei eco
nomii la prețul de cost, cu 
362 tone ciment, cu 250 000 
bucăți cărămidă, cu 174 mc 
lemn ecarisat și rotund. Au 
fost predate beneficiarului 9 
obiective de construcții sd- 
cial-culturale (883 de apar
tamente, cu 54 apartamen’p 
mai multe decît planul) cu 
peste 30 de zile înainte de 
termen, față de 4 obiective 
prevăzute în angajament, iar 
în ce privește angajamentul 
de a se preda obiectivele nu
mai cu calificative de „bine" 
și „foarte bine" la recepție, 
din 19 blocuri de lo nțe re
cepționai'' nînă la 20 august. 
15 au obținut la predare astfel 
de calificative prestiqioase

9 Cercetătorii de la 
S.C.S.M. Petroșani au înde
plinit unul din principalele 
obiective de întrecere speci
fice institutelor de cercetare ! 
scurtarea termenelor ■ de ela
borare a studiilor în medie 
cu o lună de fiecare temă. 
Studiile prevăzute în con
tractele încheiate cu benefi
ciarii au fost predate aces
tora cu 1 — 1,5 luni înainte de 
termenul fixat. în afara sar
cinilor planului de stat au 
fost contractate 8 studii, de- 
pășindu-se astfel angajamen
tul initial (4 studii) cu 
100%, în condițiile realiză
rii unui beneficiu peste plan 
de 270 000 lei în ‘Semestrul 
I a.c. fată de angajamenful 
de 300 000 lei care, cu 
certitudine, la ora actuală 
este realizat și chiar depă
șit.
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grafiile multor comuniști — 
biografii care se suprapun, 
se confundă, în sens, cu în
suși biografia partidului. A- 
ceste biografii ar reda fizio
nomia acelor combatanți ca
re ani de-a rîndul nu au 
cunoscut odihna, care s-au 
dăruit plenar, cu tenacitate 
și tot patosul revoluționar 
înfăptuirii sarcinilor de par
tid, obiectivelor elaborate, e- 
tapă cu etapă, de partid pe 
parcursul revoluției și con
strucției socialiste. Și, înde- 
plinindu-și exemplar, cu con
știința datoriei sutele, miile 
de sarcini, acești comuniști 
veterani au reușit să transmi
tă patosul lor, exigența lu
cidă a disciplinei și capaci
tatea dăruirii comuniste al
tor sute și mii de oameni.

Sînt din '49 in Valea Jiu
lui. Plecînd de acasă, de la 
țară am urmărit să-mi gă
sesc rostul, un scop în via
ță, ne povestește comunistul 
Ștefan Cioric, 
Dîlja. Pot să 
rost mi l-am 
refer că din 
tor necalificat 
ducător tehnic de zonă. Mă 
refer la faptul că mina, co
muniștii m-au ajutat să dau 
un sens vieții mele, să 
simt legat prin tot ceea 
gîndesc, fac și realizez 
viața celorlalți oameni,

de la mina 
spun că acest 
găsit. Nu mă 

simplu munci- 
am ajuns con-

mă 
ce 
de 

a 
societății, de ziua de mîine 
a poporului meu.

Următorul dialog îl purtăm 
. pe' un șantier de construcții, 
în cartierul Aeroport, cu zi
darul șef de echipă Dumitru 
Roșu. Da întrebarea ce au 
însemnat în viața lui cei 26 
de ani de la eliberare, șeful 
de echipă Dumitru Roșu ne 
răspunde :

— Un salt uriașI De la 
sărăcie și oropsire — la dem
nitate. Dar ar trebui să fiu 
miop să vorbesc de acest 
salt raportînd totul doar la 
persoana mea. Vorbesc de 
saltul ce s-a produs pe scara 
întregii țări. Atît în satul 
meu, în satele noastre din 
Oltenia cit și aici unde stăm 
acum, unde n-a fost nimic 
decit o cîmpie în ur
mă cu 20 de am iar acum 
se-nalță cel mai mindru car
tier al Petroșaniului. In mîn- 
dria acestui cartier, la ridi
carea căruia am contribuit 
de la primele săpături, în 
mîndria țării, în viața pros
peră a concetățenilor mei 
rezidă de fapt și satisfacția 
mea de comunist. Am învă
țat să mă -dărui binelui oa
menilor, să trăiesc bucuriile 
atitor familii care se mută 
în case noi. Conștiința că-mi 
fae datora față de ei — iată 
satisfacția vieții mele.

„.„Comunismul înseamnă o 
chemare la efortul neabătut 
pentru autoperfecționare, pen
tru depășirea stadiului atins 
la un moment dat, puterea 
de a privi înainte, la obiec
tive tot mai înalte în inte
resul '-o<’ietății“.

— Da Sînt cuvintele se
cretarului general al partidu
lui și trebuie să fie, după

părerea mea, profesiunea de 
credință a fiecărui comunist 
— ne spune comunistul 
Iulian Costescu, inginer șef 
al minei Lupeni. E vorba de 
acel efort continuu, nestăvi
lit pe care l-aș numi pasiu
ne pentru nou, pentru auto- 
perfecționarea ta proprie și 
a colectivului din care faci 
parte. Consider aceasta un 
deziderat intrinsec al comu
nistului și prin strădania de 
a mă afirma, de a face față 
exigențelor progresului, de a 
ajuta colectivul din care fac 
parte să se afirme caut să. 
mă conformez acestui dezi
derat.

Dar dăruirea plenară, efer
vescența creatoare în intere
sul comunității socialiste mai 
implică un atribut esențial, 
despre care ne-a vorbit tî- 
nîrul strungar Martin Am- 
bruș, de la U.U.M.P. „Uzina 
noastră, cum bine știți, a de
venit. de un an producătoare 
de utilaje miniere. Pentru 
noi comuniștii uzinei, aceasta 
a constituit un examen rigu
ros al responsabilității, al is
cusinței profesionale. E ade
vărat, pentru mine personal, 
executarea pieselor noi, de 
mai mare precizie, n-a ridi
cat probleme deosebite. In 
schimb, era vorba să sporim 
exigența și autoexigență tu
turor colectivelor de munci
tori care contribuie la pro
ducerea acestor utilaje noi 
cerute de minele Văii Jiu
lui. Această sarcină ne-a 
revenit, nouă, comuniștilor. 
Conștiința datoriei, exemplul 
nostru de responsabilitate, 
îndemnurile noastre au 
rezultate".

Sînt și aceste cuvinte 
vada marii solidarități, a 
muniștilor, a întregului - 
tru popor, dovada adaptării 
lor față de cerințele, zilei, 
ale progresului general al so
cietății

„M-am convins de această 
solidaritate — ne-a declarat 
tehnicianul minier Ioan Bo- 
denlosz de la mina Petrila 
mai mult ca oricînd in ur
mă cu un an, la înaltul for 
r>' comuniștilor, la Congre
sul partidului. Am înțeles că 
faptele, eforturile, înfăptuirile 
noastre din uzine, șantiere se 
însumează la nivelul întregii 
țări, a întregii societăți și 
converg spre înfăptuirea idea
lului suprem pe care-1 ser
vește politica partidului : bi
nele și fericirea întregii noas
tre națiuni. Știam, dar la 
Congres am înțeles și mai bi
ne că prin faptele, actele, și 
gesturile noastre de membri 
ai partidului comuniștilor 
trebuie să simțim, să trăim, 
prin întreaga noastră ființă, 
conștiința că sîntem stăpîni 
și, în același timp, făuritori 
ai propriului destin și al pa
triei.

Această conștiință a mili
oane și milioane de comu‘ 
niști, de constructori ai Ro
mâniei socialiste e o inves
tiție morală impresionantă, 
capabilă să transforme idea
lul comunist în domeniul 
realității socialiste.
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Viața fiecărui popor cunoaș
te asemenea momente cate, 
prin urmările lor, rămîn în
scrise cu litere de aur în is
torie. Un asemenea eveniment 
crucial îl reprezintă pentru po
porul român actul de la 23 
August 1944, ziua memorabilă 
cînd, cu 26 de ani în urmă, 
a fost declanșată insurecția 
națională antifascistă, organi
zată și condusă de Partidul 
Comunist Român.

Evenimentele istorice din 
august 1944 au demonstrat ca
racterul profund patriotic- al 
politicii Partidului Comunist 
Român, devotamentul și spiri
tul de abnegație al comuniști
lor care au reușit, în grelele 
împrejurări în care se afla 
țara, să găsească calea pentru 
salvarea națiunii de la dezas
trul spre care era împinsă, 
pentru răsturnarea dictaturii 
militaro-fasciste, pentru ieși
rea României din războiul -mii- 
sovietic și alăturarea sa la 
coaliția anti h itleristă. Remar
cabilele victorii repurtate pe 
front de coaliția antifascistă sl 
în primul rînd de către Uniu
nea Sovietică — care a dus 
greul războiului și a dat cele 
mai njari jertfe materiale și 
umane în' lupta pentru salvarea 
omenirii de robia fascistă — 
au însuflețit poporul român în 
lupta sa de eliberare, au creat 
condiții internaționale favora
bile pentru înfăptuirea cu suc
ces a insurecției.

începută la 23 August 1944 
prin arestarea guvernului anto- 
nescian nsureeția nation dă 
antifascistă s-a desfășurat cu 
o deoseb-tă intensitate, descă- 
tușind energiile revoluționare 
ale maselor care au înscris 
pagini nepieritoare de eroism 
și abnegație în lupta de eli
berare. în decurs de numai' 8 
zile de la 23 la 31 august — 
armata română, împreună cu 
formațiile de luptă patriotice, 
a curățat de hitleriști cea mai 
mare parte a teritoriului nos
tru național — Muntenia, Ol
tenia, sudul Transilvaniei șl 
Banatului. Concomitent, unită
țile militare române au exe
cutat acoperirea frontierelor,

au împiedicat forțele fasciste să 
pună stăpînire pe lanțul Carpa
tic, ceea ce a creat condiții fa
vorabile pentru desfășurarea 
ulterioară a operațiunilor de 
luptă. în timpul insurecției, 
forțele noastre au provocat 
inamicului mari pierderi, au 
luat peste 56 000 de prizonieri, 
din care 14 generali și 1 421 
ofițeri, scoțînd din luptă circa 
6 divizii germane dotate cu o 
mare cantitate de armament și 
tehnică de luptă.

Victoria insurecției de la 23 
August și intrarea armatei ro
mâne în războiul antihitlerist 
au dus la prăbușirea frontului 
german în această zonă a Eu
ropei, dejucînd încercările lui 
Hitler și Antonescu de a orga
niza, pe teritoriul României, o 
nouă linie de rezistență mili
tară, au deschis calea înaintării 
rapide a trupelor sovietice 
spre Bulgaria, Iugoslavia și i 
Ungaria. în luptele duse de 
ostașii români și sovietici s-au 
pus bazele frăției de arme ro- 
mâno-sovietice, s-a cimentat 
prietenia dintre popoarele ce
lor două țări. O luminoasă pa
gină de eroism și internaționa
lism proletar au înscris patrio- 
ții români care au luptat cu 
arma în mînă în cadrul deta
șamentelor de partizani, al 
formațiilor rezistenței antihitle
riste pe teritoriul Uniunii So
vietice, al Iugoslaviei, Cehoslo
vaciei, Franței și altor țări.

O dată cu insurecția armată 
care a marcat începutul revo
luției .populare, România a in
trat într-o nouă perioadă a Is
toriei sale. Partidul Comunist 
Român s-a dovedit la înălțimea 
cerințelor noii etape’ istorice.

La aniversarea istoricelor e- 
venimente din august 1944 po
porul român, militarii Forțelor 
Armate și, alături de ei, luptă
torii gărzilor patriotice aduc 
un omagiu fierbinte și își ex
primă cele mai profunde senti
mente de recunoștință față de 
fiii patriei care nu au precupe
țit nimic,, nici chiar supremul 
sacrificiu, pentru înfrîngerea 
fascismului.

Lt. colonel Istudor CORCOZ

VIAȚA INTERNAȚIONALA
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Manifestări peste hotare
consacrate aniversării

zilei de 23 August
MOSCOVA 21 — Trimisul

Agerpres, A. Toth, transmite: 
Vineri, la Comitetul pentru ti
părituri de pe lîngă 
de Miniștri al U.R.S.S. a avut 
loc inaugurarea decadei căr
ții românești, manifestare prile
juită de cea de-a 26-a aniver
sare a eliberării României de 
sub jugul fascist.

Luînd cuvîntul, Boris Stuka- 
lin, președintele 
pentru tipărituri, a 
succesele activității 
din România în perioada 
după eliberare, 
rul Republicii Socialiste Ro
mânia la Moscova, Teodor 
Marinescu, a adresat cu
vinte de mulțumire organiza
torilor acestei manifestări, de
venite tradiționale, reliefînd 
apoi realizările editurilor 
nești.

Au mai luat cuvîntul 
Lavrentieva, adjunct al i 
țrului industriei ușoare, 
președinte al Asociației 
prietenie sovieto-române, 
cum și traducătorul Kiril 
valdji.

în cadrul decadei, la biblio
teca pentru literatură străină 
a fost deschisă o expoziție de 
carte românească, iar la libră
ria Drujba s-a amenajat un 
stand special cu cărți tipărite 
în țara noastră.

Consiliul

Comitetului 
evidențiat 
editoriale 

de 
Ambasado-

româ-

Alla 
minis- 
vice- 

i de 
ore- 
Ko-

SOFIA 21 (Agerpres). — In 
capitala bulgară a avut loc 
gala filmului românesc, mani
festare organizată cu prilejul 
celei de-a 26-a aniversări a 
eliberării României. A fost

Secretariatul Federației
Sindicale Mondiale despre 

tratatul dintre U.R.S.S. și Rf.fi
de rezoluție

tanzania» la O.N.U.

prezentat filmul „Baltagul", 
care s-a bucurat de o pună 
primire din partea publicului, 
în Huiturile căruia se aflau 
memori ai conducerii Comite
tului de prietenie și relații cul
turale cu străinătatea al R. P, 
Bulgaria, precum și șefi ai mi
siunilor diplomatice, ziariști. A 
participat, de asemenea, Nipo- 
lae Blejan, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la 
Sofia, și membri ai ambasadei, 
precum și o delegație de cine
aști români, condusă de regi
zorul Mircea Mureșanu.

Manifestări similare vor mal 
avea loc ■ la Mihailovgrad, 
Plevna și Tîrnovo.

PRAGA 21 — Coresponden
tul Agerpres, Eugen lones- 
cu, transmite : Secretariatul 
Federației Sindicale Mondiale 
a dat publicității o declarație 
în care subliniază că semna
rea tratatului dintre U.R.S.S. 
și R. F. a Germaniei contri
buie la slăbirea încordării 
în Europa și apropie încheie
rea unui tratat de pace cate 
să consemneze rezultatele ce
lui de-al doilea război mon
dial.

Apreciind tratatul ca un 
pas important pe calea se
curității europene, declarația 
relevă în acest sens însem
nătatea acelor paragrafe ale 
tratatului referitoare la re
zolvarea divergențelor dintre 
state prin mijloace pașnice, 
respectarea integrității teri
toriale a tuturor țărilor si 
abținerea de la formularea 
pretențiilor teritoriale și in
violabilitatea actualelor fron
tiere.

privind Rhodesia
NAȚIUNILE UNITE 21 (A- 

gerpres). — în Comitetul 
special al O.N.U. pentru de
colonizare a fost 
un proiect de rezoluție 
cere Marii Britanii să 
zeze forța în vederea 
turării regimului rasist 
Rhodesia. Proiectul de 
luție aparține Tanzaniei.
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VARȘOVIA 21 
dentul Agerpres, 
trașcu, transmite: 
continuă manifestările

■ zate cu prilejul aniversării
26 de'ani de la eliberarea Ro
mâniei. In cadrul „Săptămânii 
culturii românești", țeleviziuiic-a 
a prezentat vineri o zi a 
mâniei. Cu ' acest prilej, 
spectatorii polonezi au 
posibilitatea să vizioneze 
micul ecran filme documentare 
și turistice despre România; și 
filmul de lung metraj „Dimine
țile unui băiat cuminte", o e- 
diție . a emisiunii economice 
„kraj" consacrată în întregime 
României, un program de me
lodii de muzică ușoară și 

.populară românească. In cadrul 
zilei României a luat cuvîntul 
ambasadorul României la Var
șovia, Tiberiu Petrescu.

F HANȚA.
Place de 1'Etoile.

Avenue des Champs-Elysees. Vedere de pe terasa Arcului de Trittml din

Spre Lună 
și alte planete

PARIS 21 (Agerpres). — 
In cadrul unei emisiuni la 
televiziunea franceză, Frank 
Borman, comandantul navei 
„Apollo-8", care a efectuat 
primul zbor circumlunar cu 
echipaj uman la bord, a de
clarat că, în ciuda dificultă
ților și restricțiilor de cre
dite, NASA va continua pro
gramul său de explorare a 
Lunii și de cucerire a altor 
planete. Borman a adăugat 
că principala problemă a 
unui ?bor spre planeta Matte, 
către anul 1985, 7.bor pertent 
realizabil din punct de ve
dere tehnic, este aceea, a 
resurselor economice. „Pentru 
mine, zilele zborurilor spațiale 
s-au încheiat”, a spus astro
nautul american. Totodată, el 
a lăsat să se înțeleagă că nu 
dorește să ocupe postul 
director al NASA care 
rămîne vacant in curînd prin 
demisia actualului administra
tor, Thomas Paine.
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Transporturi navale 
cu conteinere
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Concurs puțin obișnuit

Du- 
con- 
Este 
pre-

se că exercițiul, financiar 
19o9—1970 at urma să se în
cheie cu un excedent de apro
ximativ 6 mii.arde dolari.

că 
pe 

depăși 
dolari

—

(Urmare din nr. 6 472) glumătermoficare 
proastă.

BĂNGUI 21 (Agerpres). ■— Președirttele Republicii A- 
frica Centrală, Jean-Bedel Bokassa, a primit pe Vladimir 
Popovîci, membru al Consiliului Federației al R.S.F. Iugo
slavia, trimisul special al președintelui Tito, care se află 
într-o vizită la Bangui. Cu acest prilej, a avut loc o con-: 
vorbire privind relațiile bilaterale și unele probleme inter
naționale actuale. Vladimir Popo vi ci a avut, de asemenea, 
convorbiri cu Nestor Kombot-Naguemon, ministru de staț 
pentru afacerile externe și cooperare internațională.

Nou program 
de asîsfenfă 

militară
WASHINGTON 21 (Ager

pres). — Statele Unite au e- 
laborat un nou program de 
asistență militară către regi
mul de Ia Pnom Penh — a in
format purtătorul de cuvînt 
al Departamentului de Stat, 
Robert McCloskey. El a de
clarat totodată că programul 
va lua forma unui „acord e- 
xecutiv" și nu a unui tratat. 
Administrația a ales această 
cale pentru a evita necesita
tea consultării prealabile a 
Congresului, obligatorie In 
cazul încheierii de tratate. 
Detalii ale noului program 
urmează a fi date publicită
ții săptămîna viitoare.

Potrivit unor știri difuzate 
de presa americană, Statele 
Unite ar urma să furnizeze 
regimului cambodgian în vii
torul an fiscal armament 
valoare de aproximativ 
milioane dolari. Suma 
de aproape șase ori mai mare 
decît totalul ajutoarelor mi
litare acordate pînă acum 
de S.U.A. regimului Lon Noi.

Situajia

în
50 
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R. P. BULGARIA. Recent 
in locul fostului Parlament 
din Sofia s-a construit un 
nou hotel numit „Solia”1 in
tr-un stil arhitectonic mo
dern cu elemente caracteris
tice de arhitectură națiohală.

In foto: Fațada noului 
hotel. i

din Uruguay
după răpirea

altor persoane
MONTEVIDEO 21 (Ager

pres). — Guvernul Uruguayan 
nu se va opune eventualelor 
acțiuni de mediere în vede
rea eliberării consulului brazi
lian Dias Gomides și a con
silierului american Claude 
Fly, cu condiția ca 1 aceasta 

• să . nu se realizeze în schim
bul punerii în libertate a de- 
ținuților politici — sie arată 
într-un comunicat oficial dat 
publicității la Montevideo. 
După cum remarcă 
servatorii, precizarea 
prima de acest gen — 
constitui un indiciu că 
zilia intenționează să i 
jeze negocieri directe cu or
ganizația clandestină în sco
pul eliberării consulului Dias 
Gomides.

în ultimele zile, situația în

ob-
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© DAVID KENNEDY, MINIS
TRUL AMERICAN AL FINAN
ȚELOR, a admis public 
deficitul bugetului S.U.A. 
anul fiscal ’în curs va 
plafonul de 1,3 miliarde 
prevăzut în luna mai.

Deficitul bugetului pe 
fiscal care s-a încheiat 
iunie a fost de 2,9 n 
dolari. După cum se știe, la 
începutul anului 1969 se anunța-

© ȘEFUL S1ATULU1 FEDE
RAL NIGERIAN, generalul 
Yakubu Gowon, și-a încheiat 
vizita oficială întreprinsă in 
Dahomey. El a avut întrevederi 
cu președintele Hubert Maga și 
cu alte oficialități ale țării 
gazdă. La sosirea sa pe aero
portul internațional din Lagos,, 
generalul Gowon a declarat s:ă 
Nigeria și Dahomey au semnat 
un tratat de prietenie‘și cola
borare care va contribui la 
extinderea colaborării dintre 
cele două popoare.

• ALEXEI KOSÎGH1N, PRE
ȘEDINTELE Consiliului de Mi
niștri al Uniunii Sovietice, 
primit vineri la Kremlini 
Amintore Fanfani, 
Senatului Italian, 
avut o convorbire, 
agenția TASS. 
fani se află la 
a participa la 
de-al XlII-lea 
de istorie.

în aceeași zi, A. Fanfani a 
fost primit de Vladimir Kiril
lin, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, președintele Comi
tetului de Stat pentru Știință 
și Tehnică, cu care a discutat 
probleme ale cooperării eco
nomice și tehnico-științifice 
dintre Italia și Uniunea Sovie-

l-a 
pe 

președintele 
cu care a 

informează 
Amintore Fan- 
Moscova pentru 
lucrările celui 

Congres mondial

NEW YORK 21 (Agerpres), 
— In curînd urmează să fie 
dat în exploatare un sistem 
de transporturi navale con- 
teinerizate, care va tace le
gătura între porturile de pe 
coastele vestice ale Europei, 
cele din America și cele 
din Orientul îndepărtat. Prm 
realizarea în practică a siste
mului amintit, se va obține 
o sporire a vitezei de ma
nipulate a mărfurilor în por
turi, paralel cu ridicarea gra
dului de protejare a acestora 
față de degradările ce apar 
în cursul operațiunilor de 
încărcare-descărcare sau 
depozitare. De asemenea, pen
tru mărfurile în tranzit este 
rezolvată în bună parte pro
blema feririi lor de intempe
rii.

BELGRAD 21 (Aqerpres). 
— De peste o lună, în ora- ■ 
șele și localitățile din lugos- , 
lavia situate de-a lungul 
nării, se desfășoară un 
curs puțin obișnuit, 
vorba de o întrecere în 
gătirea ciorbei de pește. Fi- 
naliștii acestei întreceri 
vor întîlni la 29 august 
Zemun, unde, în fața a peste 
1 000 de spectatori, amatori 
de specialități pescărești, vor 
lua parte ia competiția p’n- 
tru obținerea trofeului — 

Albia de aur a Dunării*

capitala uruguayană a cunos
cut o oarecare relaxare, în 
ciuda răpirii unei alte per
soane de naționalitate ame
ricană, Steven Spain. Se a- 
preciază în general că un dez- 
nodămînt favorabil al acestei 
afaceri nu este întru totul ex
clus. Alimentează această o- 
pinie, în primul rînd, tăcțrea 
organizației extremiste, care, 
potrivit agenției France Pres- 
se, nu ar intenționa să pro
cedeze la uciderea celorlalți 
prizonieri. Motivul acestei 
espectative ar consta în jifap-, 
tul că unii din principalii li
deri ai - organizației se află 
în închisoare, putînd deveni 
obiectul eventualelor acțiuni 
de represalii ale autorități-' 
lor.
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Stadiul următor este cel al 
mării, înguste, adînci, presă
rate cu vulcani cu margini pa
ralele. Este cazul Mării Roșii, 
care la sud se termină lă Afar. 
Este cazul Golfului Aden care, 
venind dinspre est, se termină 
tot la Afar. Golful Aden este 
nu numai o Mare Roșie lărgită, 
dar reprezintă extremitatea li
nei coloane vertebrale a Ocea
nului Indian care aici se an
gajează în masa, continentală 
arabo-africană și o scindează în 
două părți pe care le îndepăr
tează treptat una de alta. Ara
bia pare, astfel, să descrie o 
mișcare de rotație spre nord- 
est, în

Trei 
dii. mai 
vansate 
întîlnesc

Și, cu 
încercat 
gic mai 
dat a acestei 
nale.

Excepțională și prin ostili
tatea sa. Nu este vorba numai 
de climă și de cîmpurile de 
lavă. Mai sînt și prăpăstiile, 
cînd căscate, late de 10 cm sau 
de 10 m, cînd faleze verticale, 
înalte de 10 m sau de 400. Și 
acestea se găsesc cu miile, pa
ralele, decupînd țara în niște 
uriașe clape de pian, fiecare de 
cite 10 km lungime, . ba., chiar 
de cîte 10 leghe.

Ca să ajungi acolo, pe jos 
sau pe cămilă, nu poți trece 
decît prin unele pasaje.

In sfîrșit, trebuie adăugată 
ostilitatea unor triburi ale no-

direcția Iranului, 
viitoare oceane, în sta- 
mult sau mai puțin a- 
ale copilăriei lor, se 
deci la Afar.
toate acestea, nu s-a 
nici un studiu geolo- 
serios și mai aprofun- 

regiuni exccpțio-

TFT:T‘ >1111

regiuni, 
elaborată

mazilor danakili. Cîteva expe
diții, mai ales de la sfîrșitul 
secolului al XIX-lea, au fost 
masacrate, deși unele erau al
cătuite din militari curajoși și 
bine înarmați. De teama local
nicilor, expedițiile geologilor au. 
fost puține la număr.

Și nu numai a geologilor. 
Pînă în 1969, nu exista nici o 
hartă geografică, cît de cît ac
ceptabilă, a acestei 
Cea care a apărut,
după fotografii din elicopter, 
nu este decît o soluție în lip
sa alteia mai bune, pentru cu
legerea datelor geologice, în 
ce privește relieful și este com
plet greșită în ce privește de
numirile.

Dar, această acumulare de 
obstacole conține ceva- exaltant 
și sporește valoarea celui mai 
mic eșantion, celei mai mo
deste observații, dînd activită
ții geologice savoarea unei a- 
venturi. Fără elicopter munca 
efectuată în cadrul celor trei 
expediții succesive nici n-ar fi 
putut fi întreprinsă. Fără. ca
mioane, fără vehicule de ase
menea. Dar, fără picioarele bă-

tătorite, fără suflul și sudoa
rea băieților aduși de fantasti
ca libelulă cu petrol, fără su
ferințele fizice îndurate de ei 
și curiozitatea științifică pe ca
re nici măcar necruțătorul soa
re ce dogorește la amiază la 
Afar nu reușea s-o potolească, 
nu s-ar fi cules niciodată din 
aceste de.șerturi de sare și lavă 
muljirnea de informații de care 
dispui\em astăzi. Informații 
desprg structura și jocurile ciu
date ale scoarței terestre, jo
curi ciudate, uneori catastrofale 
ca seismele din Peru, Anato
lia, Grecia1, sau Afar, informații 
și despre, comorile pe care le 
ascunde, pbate, țara minelor 
de sare alo \reginei din Saba. 
Și, printre ayeste nestemate, 
aceea care pare o piatră oa
recare, ca ut nant nelucrat 
pe care prospect orul novice l-ar 
lua drept o buca ă obișnuită de 
cuarț — aburul st țjteran supra
încălzit.

Ce să: faci, într șdevăr, cu 
aburul, dacă nu să >1 utilizezi 
ca în Islanda pentru o termo
ficare ieftină? Iar la\ Afar o

1

In așezările biblice ale 
reginei din Saba electri
citatea cea mai ieftină 

din lume, datorită 
aburilor din magmă

Dar acest abur subteran sub 
presiune, care se găsește uneori 
în cantități mari în regiunile 
vulcanice unde căldura urcă 
din străfunduri împreună cu 
magma, face să fiarbă apa de 
pipăie infiltrată și adunată în 
pînze freatice, jaceșt abur poa
te furniza din belșug curent 
electric ieftin.

Electricitate ieftină iu cîteva 
leghe de porturile Mării Roșii
— Massacuab, Așsab, Djibouti
— înseamnă o formidabilă in
dustrializare a 
produsele brute
petrol — ajung cu 
tuieli și unde, în 
s-ar putea construi 
chimice, combinate 
fabrici de îngrășăminte, de con
serve etc.

Comori uriașe în perspecti
vă, îmbogățire. Și, în acest loo 
biblic, urîțeniile „civilizației* 
noastre.

Dar este, 
necesar 
doarea 
menilor 
țară se 
punct de vedere economic ?

coastei, unda*
■ minereuri, 
puține chel- 
anii viitori, 
uzine petro- 
metalurgice,

oare, într-adevăr 
să se răvășească splen- 
peisajelor și etica oa- 
de fiecare dată cînd o 
pune în valoare din
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