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Ședința Comitetului Executiv
al C.C. al P.C.R

In intimpinarea Zilei minerului

RODNICIE ÎN ABATAJELE DE EA IIINEA

In ziua de 6 august 1971, a 
avut loc ședința Comitetalui E- 
xecutiv al ’ " ~ "
zidată de tovarășul 
Ceaușescu, secretarul 
al Partidului Comunist Român.

Au participat miniștri și șefi 
ai unor organizații și institu
ții centrale.

Cu acest prilej, au fost anali
zate propunerile privind valorl-

C.C. al P.C.R., pre-
Nicolae
general

ficarea în perspectivă a rezer
velor de cărbune din- Valea 
Jiului. In vederea cunoașterii 
posibilităților de valorificare a 
întregului potențial al bazinului. 
Comitetul Executiv a hotărît să 
se elaboreze un studiu de an
samblu pentru s perioadă în
delungată care să permită dez
voltarea acestuia ca un tot «- 
nitar.

A fost adoptată, de aseme-

nea, hotărîrea cu privire la 
majorarea alocației de stat 
pentru copii și îmbunătățirea 
regimului de acordare a aces
teia. hotărîre care se publică 
în presă.

Comitetul Executiv a mai 
examinai și aprobat t orciectui 
de decret privind navigația ci
vilă a Republicii Socialiste 
România ; propunerile t’e mo

dificare a legii privind contro
lul provenienței unor bunuri 
ale personalelor fizice, care nu 
au fost dobîndite în mod licit ; 
propunerile pentru îmbunătăți
rea și completarea prevederi
lor Decretului privind apărarea 
secretului de stat, precum și 
alte propuneri pentru rezolva
rea unor probleme ale activiw 
tații curente.

HOTĂRÎRE A
Comitetului Executiv al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român și a Consiliului 
de Miniștri cu privire la majorarea alocației 

de stat pentru copii și îmbunătățirea regimului 
de acordare a acesteia

Oamenii muncii din patria 
noastră obțin succese tot mai 
mari în realizarea obiectivelor 
stabilite de Congresul al X-lea 
al Partidului Comunist Român 
cu privire la dezvoltarea eco
nomiei naționale, ceea ce cre- 
ază noi posibilități de creș
tere a bunăstării materiale și 
spirituale a . poporului — țelul 
suprem aî politicii partidului 
nostru.

An de an sint alocate însem
nate fonduri pentru sporirea 
veniturilor tuturor categoriilor 
de oameni ai muncii, îmbună
tățirea condițiilor de locuit și 
a ocrotirii sănătății, pentru

dezvoltarea activităților social- 
culturale. In politica generală 
de creștere continuă a nivelu
lui de trai al poporului, parti
dul și statui nostru promovea
ză cu consecvență principiile 
echității socialiste, acordind o 
atenție deosebită îmbunătățirii, 
cu precădere, a situației mate
riale a oamenilor muncii cu 
venituri mai mici.

In ansamblul acestor preocu
pări, un loc important îl ocupă 
sprijinul acordat familiilor cu 
copii, sub forma alocației de 
stat pentru copii. In vederea 
sporirii acestui sprijin, pentru 
familiile cu venituri mai mici.

încă din anul 1969 alocația de 
stat a fost majorată cu cite 30 
lei de copil, pentru beneficiarii 
ale căror salarii nu depășesc 
1 300 lei lunar. Tn perioada cin
cinalului trecut, s-au cheltuit, 
în total, de la bugetul de stat, 
pentru plata alocației de stat 
pentru copii, fonduri însumînd 
16,5 miliarde lei.

Totodată, după cum se cu
noaște, recent a fost adoptată 
Hotărîrea prin care se prevede 
acordarea" de ajutoare lunare

pentru copiii familiilor de coo
peratori agricoli.

Avind în vedere rezultatele 
însemnate, obținute în dezvolta
rea economiei naționale, pre
cum și necesitatea sporirii în 
continuare a sprijinului mate
rial pe care îl acordă statul fa
miliilor cu mai mulți copii și 
in mod deosebit a acelora cu 
venituri mai mici.

Comitetul Executiv al Comi
tetului Central al Partidului

(Continuare in pag. a 4-a)

Minerii de la Lonea. in 
lorința și ambiția de a-și 
cinsti ziua cu fapte de mun
că din cele mai alese, au tre
cut pragul lunii august in 
plină efervescență creatoare 
Ia frontul abatajelor. La ce
le 2 500 de tone extrase peste 
prevederi în luna iulie, co
lectivul harnic al minerilor 
ioneni a adăugat alte 270 de 
tone in perioada 1—5 august.

Serbări

Strădaniilc minerilor depuse 
în adincuri pentru a smulge 
cit mai mult din bogăția 
stratelor. talentul lor în or
ganizarea tot mai bună a 
lucrului la front și folosirea 
judicioasă a utilajelor, cău
tările cadrelor tehnice pen
tru introducerea noului in 
procesul tehnologic, pentru 
organizarea pe trepte supe
rioare a producției și a 
muncii, au fost încununate 
cu succesul realizării peste 
plan a unui volum de pro
ducție de aproape 11500 to
ne in perioada trecută din 
acest an.

din

Colectivele sectoarelor III, 
IV și V au un aport de 207. 
110 și 72 tone de cărbune la 
sporul de producție realizat 
pe exploatare în primele 
cinci zile din august. Din 
rîndurile brigăzilor miniere 
se detașează în frunte cu re
alizările cele conduse de Ma
rin Ciubăr (+ 161 tone) de 
la sectorul I, Traian Molnar 
(4-175 tone) sectorul 
Ioan Solovan 
sectorul III. 
(4-76 tone) 
IV și altele.

li.
(4-115 tone) 

Ilristache Borș 
de la. sectorul

cîmpenești Acțiuni
Duminică, 8 august — cînd 

se sărbătorește Ziua mineru
lui — in bazinul carbonifer 
al Văii Jiului se desfășoară 
ample manifestări cultural- 
sportive și artistice închina
te minerilor. Intre acestea, 
serbările cîmpenești, la care 
își dau concursul toate for
mațiile artistice de amatori 
din cadrul cluburilor și că
minelor culturale, ocupă pri
mul loc. Devenite tradiționa
le, serbările cîmpenești, se 
bucură de participarea largă 
a populației din toate locali
tățile. Notăm mai jos locu
rile unde vor avea loc a- 
ceste manifestări. începînd 
de la orele 10 dimineața pînă 
seara la orele 21 : Uricani 
(Sterminos) ; Lupeni (Puțul 
V sud) : Vulcan (Valea Mo
rii) ; Petroșani — Aninoasa 
(Tulipan Iscroni) ; Petrila 
(parc); Lonea (club).

Audiție 
muzicală

Cinstind ziua închinată 
harnicilor noștri mineri, bi
blioteca Casei de cultură a 
sindicatelor din Petroșani or
ganizează o audiție muzicală 
pe discuri, care va cuprinde 
un bogat repertoriu de cîn- 
tece patriotice și revoluțio
nare. melodii populare și 
bucăți de muzică ușoară. Au
diția are loc în sala de lec
tură începînd de la ora 18.

Concurs
„ Știe, 
răspunde"

Comitetele orășenești U.T.C. 
în colaborare cu consiliile de 
conducere ale cluburilor sin
dicatelor din Uricani, Lupeni, 
Vulcan și Petrila organizea
ză. astăzi 7 august, concursul 
..Cine Știe, răspunde" pe te
ma „Valea Jiului — ieri și 
azi" care va fi urmat de 
seri distractive pentru tine
ret

întreprinse 
de uteciști

Meci 
international 

de fotbal
balonulul rotund 
Jiului au prilejul

HOTARIREA
Am cunoscut mulți tineri 

cu care am discutat îndelung 
despre faptele lor, despre 
idealurile care-i animă, des
pre bucuriile lor zilnice. De 
multe ori aveam impresia 
că, prin mobilitatea lor inte
lectuală, prin gestica deose
bit de expresivă, vorbeau în
seși succesele lor în produc
ție. Și, cred că nu mă în
șelam. Făurarii succeselor 
nu-și pot împăna graiu] și 
mișcările dezinvolte cu alt
ceva, oricîtă modestie ar în
globa în ei... Le schițam men
tal portretul tipologic și, deși 
parcă cineva îmi șoptea că 
pe alocuri zalele înlănțuiri
lor caracterologice la care 
migăleam sînt uzate, că oa
menii mai au și lipsuri, re
fuzam să-mi dezorientez gîn- 
direa și continuam să nutresc 
vechea convingere că... suc
cesele vorbesc singure.

„Succesele vorbesc singure! 
De ce să povestesc eu des
pre ele ? Important e altce
va. Important e că, Ia noi, 
și poate nu numai la noi, oa
menii s-au obișnuit să crea
dă că succesele pot și tre
buie să fie continuate. Im-

\________________

portant e să nu renunți la 
acest crez chiar dacă ești 
copleșit de ginduri rele și. 
„din mers" să simți vocea 
succesului care te strigă să 
te-apropii".

Ion Horvath, interlocutorul 
nostru, e lăcătuș în atelierul 
electromecanic al E. M. Le
nea. Lucrează și în adîncuri 
și la suprafață. („Instalații, 
revizii in subteran... pregătiri 
în atelier. Nimic neobișnuit. 
Nimic deosebit. De ce căutați 
numai fapte deosebite, nemai
pomenite ? Lucru! Lucru 
bun. Faptul că oamenii lu-

crează, și lucrează bine, și 
lucrează cu mult spor, efi
cient. asta contează!"). Părea 
vizibil stinjenit de întrebare 
și-am renunțat la ideea de a 
mă informa mai detaliat cu 
privire la rezultatele muncii 
sale, la graiul succeselor. 
Șiiam că c și secretar al or
ganizației de tineret nr. 8 pe 
mină. „E un tînăr capabil. 
Foarte capabil chiar. Bun or
ganizator — mi-1 caracteriza
se, cu altă ocazie, Mircea 
Zember, primul secretar al 
Comitetului orășenesc Petrila 
al U.T.C. Raportează mereu 
rezultate excelente pe linia 
îndeplinirii angajamentelor e- 
conomice, organizația pe care 
o conduce e frecvent 
primele in acțiunile 
tice“.

încerc să-l întreb 
modul cum se ocupă 
ganizarea timpului liber < 
tinerilor, despre activități! 
sportive inițiate.

„Să vorbesc despre mine.

printre 
patrio-

despre 
de or

al

V. T.

(Continuare in pag. a 3-a)

Consiliului 
de Miniștri 

privind modificarea 
Regulamentului 

circulației
Printr-o Hotărîre a Consiliu

lui de Miniștri, s-au adus două 
modificări Regulamentului circu
lației aflat în vigoare. Prima 
se referă la uniformizarea re
gulilor privind acordarea prio
rității de trecere în intersecții. 
Astfel, s-a renunțat la regula 
priorității de stingă în intersec
ții cu sens giratoriu și s-a ge
neralizat prioritatea de dreapta 
și în astfel de intersecții. Prin 
urmare. în intersecțiile cu sens 
giratoriu au prioritate de trece
re vehiculele care vin din par
tea dreaptă, față de cele care 
vin din partea stingă. Organele 
de miliție au luat măsuri pen
tru întărirea siguranței circula
ției în intersecțiile cu sens gi
ratoriu și îndrumarea conducă
torilor de vehicule pentru apli-

carea regulei noi de prioritate 
în asemenea locuri.

A doua modificare privește 
obligația opririi vehiculelor la 
semnalul agenților de circula
ție care însoțesc coloane oficia
le. In noua redactare a textu
lui legal se arată : „la semnalul 
dat prin balansarea bastonului 
în plan vertical de agenții de 
circulație care însoțesc coloane 
oficiale de autovehicule, con
ducătorii de vehicule sînt obli-» 
gați SA OPREASCĂ vehiculele 
in afara părții carosabile, sau 
cît mai aproape de bordură’ 
ori acostament, pînă la trecerea 
coloanei".

Aceste modificări intră în 
.vigoare începînd de astăzi 7. 
august 1971.

Iubitorii 
din Valea 
să urmărească meciul inter
național de fotbal care se 
desfășoară duminică pe sta
dionul Minerul din Lupeni, 

echipa PA S AGERIIMANIFESTĂRI SPORTIVE

Concurs
Vulcan

M. MUNTEANU

cu 
pe

sin- 
cu 
în 

ur-

ALTEIn cinstea Zilei minerului, 
membrii organizației U.T.C., 
sectorul transport, de la pre- 
parația Lupeni au colectat un 
vagon de fier vechi (pe linia 
c.f.n. preparație — Uricani). 
Uteciștii din cadrul atelierului 
electromecanic al aceleiași u- 
nități au întreprins colectarea, 
arderea și curățirea de cablu 
electric de cupru, din care au 
rezultat nu mai puțin decit 4 
tone din metalul atit de folo
sitor.

la ora 17,30, între 
divizionară Jiul Petroșani și 
formația Stahl Iliesa din 
R. D. Germană. In deschi
dere. se vor intilni echipe
le Jiul Petroșani (tineret-re- 
zerve) și divizionara C Mi
nerul Lupeni.

Iubitorii de întreceri spotti- 
ve nautice vor putea să asis
te mîine, începînd de la ora 
10,30, la un atrăgător concurs 
de înot dotat cu premii, orga
nizat la ștrandul termoficaț 
din orașul Lupeni. Spectatorii 
vor urmări frumoasa dispută 
a acestora în cadrul stilurilor 
voinicească, bras, craul, 
re și mixt.

In sala bibliotecii clubu
lui sindicatelor din 
este prevăzută a se prezen
ta mîine, la ora 9.30, recen
zia romanului „Dulce ca 
mierea e glonțul patriei* al 
tînărului scriitor Petru Po
pescu. carte premiată recent 
pentru calitățile sale literar- 
arlistice.

Consiliul municipal al 
dicatelor în colaborare 
C.M.E.F.S. organizează, 
cinstea Zilei minerului, 
mătoarele întreceri sportive 
pe discipline :

La Petroșani, la Casa 
de cultură a sindicalelor, se 
dispută concursurile de șah 
și tenis de masă între re
prezentanții U.U.M.P., Mine
rul Aninoasa, Minerul Vul
can și Minerul Lupeni. Con
cursul începe duminică di
mineața la ora 9.

<$> Pe terenul de sport al 
tot la ora 9, se des- 

cadrul „Cupei 
întrecerea între 
volei ale E. M.

M. Aninoasa,

C.C.P.. 
fășoară, in 
minerului", 
echipele de 
Lonea, E.

, E. M. Vulcan, Prepa-

rația Coroești și Parîngul 
Lonea.

La ștrandul U.U.M.P., 
amenajat la Varnița (în spa
tele depoului C.F.R.), va a- 
vea loc un concurs de înot 
organizat pentru copiii sala- 
riaților de la Uzina de uti
laj minier.

+ Tot in cadrul „Cupei 
minerului”. Ia Petrila se vor 
desfășura sîmbătă, de la ora 
16, și duminică, începînd cu 
ora 9, întrecerile de popice 
între echipele E. M. Aninoa
sa. E. M. Lonea, E. M. Pe
trila. E. M. Dilja. E. M. Vul
can și U.U.M.P.

< Pe arena de fotbal din 
Petrila are loc, la ora 9,30. 
meciul de fotbal între echi
pele reprezentative ale E. M. 
Petrila și E. M. Lupeni.

Excursii

cabane
Comitetele sindicale din 

drul exploatărilor miniere 
Valea Jiului în colaborare 
filiala O.N.T. Petroșani orga
nizează în zilele de sîmbătă și 
duminică excursii la cabaneie 
din împrejurimi : Rusu, Lunca 
Florii. Voevodul, Straja, Cîmpu 
lui Neag, Buta. Asigurînd o 
bogată aprovizionare cu prepa
rate alimentare și băuturi, pre
cum și condiții de cazare 
deosebite, cabanele respective 
așteaptă vizitatorii și excursio
niștii pentru a-și petrece Ziua 
minerului în ambianța plăcută 
și reconfortantă a naturii.

erea atinsese culmi 
Magnetofonul i-a de

terminat pe invitați să aban
doneze, temporar, sticlele, o- 
ferindu-le posibilitatea exer
sării originale și cvasiauten
tice a antrenantelor dansuri 
moderne.

Retras intr-un colț al came
rei, ii priveam cum se... agă
țau cu incăpăținare de vîrsta 
adolescentului, atacind un 
shak, savurînd vinul de Alba 
adus de gazdă direct de la 
sursă, ci nd deodată auzii 
vocea celui al cărui oaspete 
eram :

— Sper că te simți bine, 
nu ?

— Da, sigur, i-am răspuns.
S-a așezat lingă mine și, 

umplind paharul meu întîi, 
după aceea pe-al său, îmi ură, 
urindu-și și lui in același 
timp un obișnuit „sănătate". 
Apoi începu să se confeseze, 
pornind chiar de la acqastă 
petrecere — unul din puți
nele prilejuri de-a te dez
morți în acest oraș — pe 
care a inițiat-o din anume 
obligații față de o persoană 
de care mai are încă nevoie 
și după aceea nimic nu-l 
mai poate reține. Dar asta 
mi-a mărturisit-o numai mie, 
cel puțin așa lăsa să se în
țeleagă, știindu-mă străin de 
anumite manevre care să-i 
cam încurce planurile.

Of, de-aș scăpa odată de 
orașul — mai bine zis de că
tunul asta — continuă, după 
ce-și aprinse un „Kent". 
M-am plictisit de moarte. Ce 
viață-i asta ? Slujbă, somn, 
televizor și cam atit. N-ai de 
unde să alegi un film, un 
spectacol ca lumea... Pe stra
dă te lovești de pietre și de

privirile plictisite ale acelo
rași oameni, inspiri mereu ae
rul plin de praf și fum. Un
de mai pui, educația copiilor... 
Ce, ăsta-i mediu potrivit pen
tru a le forma personalita
tea ? Cine ți-i învață o limbă 
străină? Cum le formezi gus
tul estetic ? Ai un necaz 
sănătatea, nu te poți lăsa

mobilă comandată, aci de un 
„Renault" și de o ușoară ro
tunjire a pintecului. Cit des
pre distracții... Iarna la „tra
tament" prin Sinaia, Felix, 
vara la odihnă pe litoral. 
Teatrul local nu-l frecventea
ză, iar la spectacolele date 
de trupe de primă mină nu 
merge decit rar și atunci 
numai pentru ca soția lui să 
poată „defila" prin foaierul 
elegant și pli lume „bu-
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mina doctorilor ăstora, 
vezi că și ei, cînd simt că 
au ceva, dau fuga la Cluj, 
la București! Te împotmo
lești aici intr-o mediocritate 
spirituală și nu mai ști cum 
să te descurci in lumea 
bună...

11 ascultam rememorindu-i, 
fără să vreau, trecutul. Ve
nise în acest „cătun", cum 
numea el Petroșaniul, cu 
vreo cinsprezece ani in ur
mă, de undeva dintr-un sat 
de peste munți. Încercase 
porțile mai multor facultăți, 
dar numai a l.M.P.-ului i se 
deschiseră, e drept, cu mare 
greutate. După absolvire a 
prins insă un post bun, spri
jinit și de cel căruia-i de
venise ginere. Anii au tre
cut, el s-a ridicat încet, dar 
sigur, situația sa fiindu-i tră
dată ieri de o .Skoda",

‘l, mai sint cițiva, 
ici, colo, veșnic plîngîndu-se 
de atmosfera orașului, consi- 
derindu-se neîndreptățiți față 
de cei ce pot călca bulevarde 
mari, pol alege filmele și 
spectacolele și pot alerga in 
citeva minute la „specialiști", 
medici ori pedagogi. Dar nu-și 
amintesc de unde au venit 
și cum au ajuns ceea ce sînt. 
Toți aceștia sint un fel de 
manechini ai orașului, niște 
transplantați, plini de angoa
să, care nu vor să vadă și 
să se bucure de frumusețile 
edilitare născute peste noap
te, de iarba fragedă țișnită 
pe locul unde ieri era o um
bră deasă. Sint niște pasa- 

• geri intr-un oraș care le este 
străin și pe care nu vreau 
să-l ajute nici cu un zimbet 
de recunoștință...

...Mulțumit că se spovedi
se, ori poate nemulțumit de 
tăcerea mea, acuzatoare, sorbi 
paharul pînă la fund, și își 
aprinse o nouă țigară din 
„Kentul" adus recent din Ca
pitală, unde fusese in dele-
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PRESIMȚIRE

erou albi

sau mai bine lăsați-l acolo

din vinele lui se vor scurge
șerpii roșii ai munților la anume

ceasuri de august

iar ochii lui pentru

pe-o amintire
ortacilor

o clipă vor arde 

fiului mijlociu

mîinile soției in poală acum 
in sfînta așteptare

dezgropați-l pe bătrinul miner de sub rocă 

două miini albe îl vor mingiia atunci

-Ura 5,30; ș august, 1929'

mai albi â’cit ochii cailor pe care-i mînă 
fără minie prin galerii.
dezgropați-l pe bătrinul miner

tot n-o să-și mai vadă

fiul cel mare cu brațul de piatră 

fiica cea mică arzîndu-și păpușile de lemn 
ultimul cărbune-n vatră

ca pe tusa voastră din piept

iar minte
miine va veni ziua aceea

Zbenguindu-sc prin ploaia gemetelor 
Și stropi de sudoare singerie. 
Au (îșnit lăstunii galbeni.
Din livada de maci aprinși.
Prășiți cu baioneta.
Pentru somn lung...
Pădurea dc groază și neînțelegere 
Nu i-a zărit, deși oameni...
Doar ceața de pe irișii
Ce-și topeau zăpada culorilor 
La foc de mitralii.
Le-au fixat filfiirea 
De flori de sulf mineral 
Și-a plecat după ei.
Pe drumurile 
Vroite de aripi, 
Călcînd pc aerul rece de teamă. 
Să le eflute cuibul și puii 
llrănitilor cu sufletele 
Căutătorilor de comori.

Salamandra din fiecare 
Trecea prin cleștele inimilor 
Fără somn.
Și era ucisă
Și renăștea 
De Ia unul la altul, 
Svîrcolind visele
In cuibar subpămintean de ufs negFu... 
Ura pătată de
Dorințe înscrise-» privirile ochilor de 
Negre și galbene.
Rotunjind 
Scinteie 
Nedomolită. 
Din gheața poverilor 
Uitată in ploaie 
De plumbi,
Să fie traversată in *her. —
Sfișie traiectoria 
Din tirișui 
In flăcări.,.
Presimțirea 
Intre gratii

reptilei

zilei cu semnul sîngelui 
de baionete...

Cu cit cobori in jos de soare te-apropii, 
Poate aici și-au uitat neliniștea plopii, 
Pe crengi și-atîrnară războinicii spadele 
$i-au pierdut in dans, giuvaiere, driadele... 
Avar pămintul îți ține sub cheie comorile

U INCUL

An» ȘOJT

Uimiți, dezgropăm, carbonizate florile! 
înaintăm ca-ntr-o mare cu alge-mpietrite 
In urmă vuiesc pădurile negre, trezite 
Ne-ating ochii razele, curg nestemate 
N-auziți sunetele ciutului, in cărbune-ncrustate ?

INSCRIPȚIE
pc mormintul 
minerilor greviști

în straturi 
împletesc cîntec de arcuș 
î» timp ce Zina 
îmbracă 
haină de diamante.

/>» pragul umbrelor,

Al umbrelor însingerate.
Să ne plecăm,
In mătănii

De aduceri aminte.
Și fiecare nume,
Pierdut în jrămintări 

Pămintene și subpămintene, 
Cu apa veșniciei.

M I NA

Firesc învingem.

DESPRINDERE

Mi-1 simt

de copii, 
c-o lumină

Lingă pașii ce-și lasă 
în apele tulburi 
amprenta de-oțel 
cresc trepidații

Și mina — 
ct» bătfltoriții mușchi 
și pasul dur —

PI ia un 
în

Și negrul

Lingă mină 
arde steaua prietenă, 
călăuză spre țel, 
iscodind umbra 
înfiptă 
în umeda împietrire 
a porții 
dintre Azi și Vecii. 
Ochi magic, 
căzind pe tărimuri de taină, franspunîndu-și ecouj 
luminează in necunoscut 
ciudate fizionomii.

intr-o urmă, 
spărgind liniștea valului 
de cristal, 
înflorind
asemeni unei plante.

Maria DINCA

ACOLO

BASMUL

să trăiască pină spre seară

i-am văzut intr-o si ochii

n mine

omenia

Constantin DASCALU

loan CHIR AȘ

Stăpîn pe adânc de-ntuneric, 
In mine port omenia
Și-n lupta ce-o dau cu stihia, 
Zâmbesc sfidător, luciferic.

De zbatere
De umerii

nu-i greu...

Sfredelesc stânca ce-ascunde 
Comori uitate de veac; 
•Priviriie-s dure, buzele lac. 
Perforatorul .în adnicuri 

pătrunde.

PAGINĂ DEDICATĂ ZILEI MINERULUI

G. DRICU

Scormonesc în pîntec
de mante

Și-n sunet de ciocane ce bat, 
Fîșii de cărbune tot cal 
Sudoarea îmi curge pe frunte.

Cărbunele din trainicul perete 
Se odihnește acum

în vagonete 
bulgăr
degetele noduroase, 
prinde

străluciri sfioase 
Se-adună-ntr-un contur;

un chip de fata. 
In taină, din vreme ferecată 
Și parcă ar vrea, să înțeleagă, 
De adincuri,

ce putere-) leagă!...

Pașii mei se pierd 
în labirint, 
acolo 
unde stîncile vorbesc 
cu glasul întretăiat 
de arșița erelor, 
acolo, 
unde se nasc 
adevăratele basme, 
unde luceferii se prind 
de frunțile voinicilor. 
Acolo în adîncurile 

de
Acolo e basmul 
unde vin voinici 
să-și încerce curajul.

C I N T
Stau de vorbă cu pâmîntu] 
Greu și mult, care apasă 
Ne-ncetat pe grindă, gîndul 
Tot acolo vrea s-ajungă... 
Casa de aici, de-o casă 
De deasupra e legată 
Cu o flacără prelungă; 
In lampașul meu e bruma-i... 
Locul dacă nu-1 simt plin 
De femeie, de copii, 
Punc-n cîntecu-mi ven 
Nu mai e nici o-ndoială 
Rostu-a toate tu îi știi 
Foc adine. într-o petală 
Desfăcut, pe care numai 
Moartea poate să mi-1 stingă. 
Insă lumea asta plină 
De femeie. 
Va râmîne 
Imprcjuru-i, peste care 
Nimen'Nî putere n-are.

Paul SOMACESCU

CÎNTECE MINEREȘTI
Mult mă-ntreabă gîndul meu Face-te-aș scumpină albă, Ca un merișor în coastă
Ce nevoie am de beu Face-te-aș frr de lumină A-niflorit și mina noastră.

• Da’ io bandă cînd aud Sâ te Dort mîndro prin mină. Mina mi-e sălaș de soare
Musai buzele să-mi ud — Ochii mei ca florile Brațul creangă care-nfloare,

I De mină să mă zăuit I-ar topi răcorile Merg pe galeria joasă
î Șî-atunci prinde și mă cearcă Și urî te bezne Ca pe-o cale luminoasă.

Vesel cintecel de țarcă M-ar mușca de glezne, Și mă bucur de viață
înfrunzit cu-ntîia cracă, 
Și năcazurile-mi pleacă.

Maica m-ar cătare 
.Tot cu frică mare,

Ca pomul de a lui verdeață.

întrebând vecinii,
! ★ Pe la vremea cinii, 

— Nu mi-o ați văzut C-asta-i viața de miner
Dorule spine mărunt Rozmarin crescut, Să-ți clădești cu mina cer,
Numa-n joc pot să te uit, Lumii de plăcere Sâ rupi apă de pâmînt

, In țarina vînlurată Mie mîngîiere ? Să vezi stîncile zburînd,
De-un țigan bătrîn cin tată — Frații m-ar jeli Ca mînjii cu coame-n vint,
De mineri voinici jucată. Pc maluri de Jii. Tropotind și nechezând,
Bată-te-ar dorule bată, Floare de m-ai face Flori să crească

i Tri stele de lingă lună Umbra nu m-i-o place. Sori să nască
Inimioara mea cea bună • Dă-mi bădiță, pace! Sub mîna ta bărbătească.
Și dotarea de pe strună. Câ-n miezul pământului

Culese de Ana ȘOIT— Face-te-aș floare de nalbă E drumul bărbatului.

In treceri spre adincuri 
și spre soare

Că por prea simplu 
doar să nu te miri

Din lîmplă-n tîmplu 
podul de sudoare,

Vibrează singurele străluciri... 
freamătul pichamerului 

port, 
Prin codri arși, de veacuri,

în cărbune 
Lumina gîndului,

intr-un efort 
și înțelepciune 
lor calzi, 
pietrosj și umezi 

ortacii alipit 
de-al meu 

bucuria 
cum să nu vezi ?

Și mai ales
cit de adevărate !...

Firesc învingem.
Crede-mă nu-i creu !...

Strigat, la miez de noapte, 
Smuls somnului
De lingă trupul cald al femeii 
(Acolo-n adine
Se întîmplase ceva)
Aleargă...
Rămasă fără grai, 
înghețată de spaimă.
Nu-I poale opri;
N-are dreptul s-o facă.
Dar o doare, 
Simle-nlăuntru 
Curmătura
De care nu spune nimănui.» 
In clipa asta
Fiecare celulă
E un ochi
Și-un punct dc sprijin
Doar pentru copiii de-alături... 
Soarele rocii, ascunsul 
Poartă
Magnetul fără-ndurare; 
Și lanțul mîinilor subțiri.
Cade desfăcut, inutil... 
...Intr-însa,
Odorul 
începe să miște ușor
Ca fluturele care abia-și lasă 
Piciorul, pe floarca-mireasă.

T. MORAR

IRIMIE STRĂUȚ

GAROAFELE ROȘII
„O bucată de stofă 
roșie, nasturi, flori ro
șii etc., sînt însemne 
ale comunismului.

(Dintr-un proces verbal 
al Siguranței, Arhivele 
statului Deva, dosar 
40/1929)

Era în 1929, la citeva zile după 
marea grevă □ minerilor de la 
Lupeni. Greviștii uciși au fost 
duși la cimitir in căruțe de gu
noi și aruncați intr-o groapă co
mună. In jur au fost postate cor
doane de jandarmi, cu ordin de 
a trage in cei care ar îndrăzni 
să se apropie de mormintele 
proaspete...

...Este încă întuneric, dar zorii 
sint aproape...

H păduricea din opropierea 
cimitirului Roșia se zărește un 
grup de tineri muncitori, 
de fapt citeva umbre fi
rave de copilandri. Sint ziuași, 
ucenici de miner, porecliți și 
copii-tren, fiindcă sint folosiți in 
mină mai mult la transportul căr
bunilor cu trocul, un fel de ladă 
pe care o tirăsc după ei, agățată 
de o curea petrecută peste u- 
măr, pe galeriile cele mai îngus

te, pe unde bărbații in toată 
firea n-ar putea să se stiecoare. 
Au fost și ei intre ortaci, in zilele 
grevei, au fost și ei acolo, cind 
soldații beți ou tras in mineri. 
E tragică soarta acestor pui de 
om. Nu e de ajuns că trebuie 
să scoată piatra și cărbunele cu 
trocul din cele mai grele locuri, 
din găurile joase și strimte ale 
abatajelor de pe straturile sub
țiri, ca niște galerii de ciriiță, 
bruftulurți și zoriți de suprave
ghetori... Deseori trebuie să sară 
in apărarea lor ortacii moi virst- 
nici, să-l scape de acești „ciinî 
de pază** ai patronilor.»

Ce-or ii căutind ei acum in 
păduricea de la marginea cimi
tirului ? Ei n-or fi aflat de ordi
nul cel strașnic ?

încotro, băieți ?! Nu inirați in 
cimitir I Dacă vă zărește vreun 
gulerat ? Au să vă ucidă fără 
somație... Insă copiii-tren nu se 
mai tem. -După experiența alitor 
primejdii care-i pindesc la tot 
pasul in mină, de ce s-ar mai 
speria de gloanțele și baionetele 
jandarmilor ? Unii dintre ei sînt 
uteciști și au o misiune de în
deplinit !

Un moment, să-i privim mai 
îndeaproape. Fiecare poartă in 

miini buchete mari de flori roșii, 
garoafe proaspete, învoite. La fel 
ca pe galeriile de mină, și aici 
se strecoară, șopirle negre, pr,n- 
tre tufișuri, printre cruci și mo- 
vilițe de pămint, pe șanțurile 
dintre ele, spre mormintul proas
păt al tovarășilor căzuți în luptă.

Doar cițiva s-au oprit Io mar
ginea cimitirului, să-i vesteoscă 
de apropierea vreunei primejdii... 
Jandarmii se plimbă cile doi, de
părtați unii de alții, (urnind și 
schimbind vorbe intre ei... Une
ori trec la un pus ae uteciștii 
făcuți una cu pămintul.

Apoi, inch un soit, încă doi, 
trei pași tiriți și ior încremenesc, 
pină trece patrulo. Cițiva au și 
ajuns lo movila maie de pă- 
mint galben, fără nici un insemn 
pe ea de la marginea de dinco
lo a cimitirului. De-ar fi ziuă 
s-ar putea vedea cura bulgării 
galbeni au devenit deodată pur
purii, ca singele eroilor căzuți. 
Peste tot mormintul au fost îm
prăștiate garoafele de foc, sute, 
mii de flori împurpurate.

Uteciștii au părăsit apoi sub 
scutul nopții, pe nesimțite, unul 
cile unul, cimitirul. Nici pasărea 
nu i-a simțit.

Dimineața in zori, vilvă mare.

Jandarmii speriați forfoteau pes
te tot.

— Cine? Cine a indtăznit ?!
Au rupt florile, le-au azvirlit 

cit colo, le-au strivit in picioare.
Paza s-a dublat.
Dar și a doua zi, și a treia zi, 

in fiecare dimineață, odată cu 
zorile, pe mormintele eroilor gre
vei de la Lupeni, din 6 august 
1929 cu apărut mereu garoafe 
roșii... Săptămini, luni de zile ; 
și-n toți anii ce-au urmat, 
pină-n zilele noastre...

STUPUL
Blocul se înalță chiar lingă 

funicular. Uneori, după ce inii 
fac lecțiile, mama mă lasă să 
stau în balcon și să privesc 
zboral prin aer al cupelor cu 
cărbune venite de la mină.

După mine, cea mai frumoa
să muncă Ia funicular e cea a 
revizorilor și controlorilor de 
linie. Trebuie să fii priceput, 
dar mai ales curajos, să te ca- 
țeri pe cabluri agățat doar de 
centura de siguranță, pe o 
seîndurică nu mai lată decîf 
cea a leagănelor copiilor din 

parcuri. Cunosc și eu doi con
trolori de funicular. I’e Bre- 
bu și Ilion Rîșculiță. Sint prie
tenii mei și stau chiar la noi 
in bloc.

Astăzi nu-i duminică și to
tuși funicularul s-a oprit. La 
etajul de sub noi, la ai lui 
Rîșculiță, s-a iscat zvon de 
vorbe. Cineva a ieșit in balcon, 
mi se pare că Brebu, judecind 
după glasul său gros și domol. 
I-a spus ceva lui Ilion. Acesta 
a ridicat receptorul și cu voce 
repezită, subțiratecă, I-am auzit 
că a cerut stația principală a 
funicularului.

Am ieșit cu tata in balcon, 
să aflăm ce s-a întîmplat. Fra
ții funiculariști tocmai treceau 
strada.

— Un ..stup” ! strigă spre 
noi Brebu.

Știam ce e un .stup", chiar 
de >a cei doi prieteni ai mei. 
Se intîmplă uneori să sc des
pletească de pc cablul funicu
larului vreun fir tocit. Se aga
ță de cite o roată de vagonet 
și se înfășoară ghem pe ca 
pină o frinează. Ca s-o descâl
cești se cere să te urci u un 
clește sus, pe cablu, atirnat 
numai in centura de siguranță.

Iată, cei doi revizori dc linie 
au și început cățăratul pe capra 
funi.-ularului, înaltă cit un 
bloc cu cinci etaje. llion, 

mai înalt, mlădiu, s-a ur
cat primul pe capră. La briu 
are două stegulețe roșii.

„Ce-o fi făcind eu ele ? Cind 
coboară de pe funicular o să-I 
rog să-mi dea și mie unul, 
să-l am la manifestația dc 23 
August. Nu-i llion imul care 
să mă refuze". Brebu nici atît. 
Brebu pare un urs greoi, ur- 
cînd în urma celuilalt. E îm
brăcat cu o salopetă cafenie, 
cu amindouă centurile de si
guranță și cureaua lăzii gal
bene cu scule petrecute peste 
umăr.

llion a ajuns in dreptul sitei 
de protecție, care se întinde 
pe sub funicular. Omul nu se 
oprește, insă, pe sită. Urcă mai 
sus. Brebu, rămas in urmă, s-a 
așezat pc împletitura groasă 
de sîrmă, cu lada galbenă dc 
scule alăturea. Iși leagă calm 
centura, privind din cind in 
cînd spre fratele său, rare 
continuă să sc cațere. Acuma 
llion a ajuns chiar pe birna 
din vîrful caprei, deasupra cor
felor și cablurilor de funicu
lar. Acolo, la o înălțime ame
țitoare, stă drept în picioare, 
în bătaia vîntului, ca o statuie 
vie. Acum aflu rostul stegule- 
țelor roșii. llion Ic scoate pc 
amindouă de la brîu. Ie încru
cișează, le flutură, ridicîndu-Ie 
și coborindu-Ic Pe rînd... Dă 
de veste astfel tovarășilor de 
la stația centrală a funicularu
lui că începe munca.

Se pare eă prietenii mei vor 
avea de furcă cu ..stupul". E 

strîns tocmai peste Rîpa Ful
gerată. o groapă adincă, cu ma
luri galbene, roase de ploi.

Cei doi frați au ajuns la ca
pătul împletiturii metalice. De 
aici, pină Ia ..stup', vreo 60 
de metri, nu mai au silă de 
siguranță sub ei. O clipă mă 
tem că prietenii vor da bir cu 
fugiții. Dar nu. llion iși încin
ge cureaua de siguranță. Din 
lada cu scule Brebu scoate 
două cirlige și o fringhie groa
să. Din acestea înjghebează un 
fel de leagăn, pe care îl prind 
de cablul funicularului. Cu a- 
jutorul leagănului trebuie să 
ajungă Ia ghemul de sîrmă în
colăcit pe roțile corfei.

Intii pleacă llion. Asigurat 
cu centura, stă in leagănul de 
fringhie, ajutîndu-se cu mîini- 
le să alunece mai bine pe fi
rul de oțel. Brebu îl suprave
ghează de pe marginea sitei 
de protecție, depănînd încet o 
sfoară prinsă de leagănul lui 
llion.

înaintează încet, încet, spre 
vagonctul imobilizat. încă un 
pic și va ajunge la corfă. Iată, 
se saltă în miini și-și face vint. 
Ah, a alunecat. Dar e asigurat cu 
centura, llion întinde mina 
doar și se află iarăși în leagă
nul său de fringhie. Curînd se 
află în corfă. Dă drumul lea
gănului de fringhie spre Bre
bu. E rîndul lui llion să-și 
ajute fratele.

Acum amindoi frații, unul 
de-o parte a vagoneiului, altul 

de partea cealaltă, descurcă 
..stupul' cu dalta, cleștele, foar
fecă... Au început să taie fire
le încolăcite pe roțile corfei. 
Lucrează repede, indemînatcc, 
fără (camă că amețesc.

N-a trecut nici o jumătate 
de oră. Ultimul capăt de sîrmă 
cade ca o buclă spre pămint. 
llion, în picioare, semnalizează 
cu stcgulețul cel roșu „porni
rea" către stația centrală a 
funicularului, în vreme ce 
Brebu iși rînduiește grijuliu 
uneltele în lădița galbenă.

încă un semnal cu stegulețul. 
Gongul de la gara principală 
a funicularului îi răspunde 
peste dealuri printr-un ..tu- 
tuu !* răgușit. Și, iată, corfele 
pline cu bulgării lucioși, scoși 
de mineri din măruntaie de 
munte, încep din nou să zboa
re peste coclauri. Cupa în care 
se află cei doi revizori de linie 
trece prin fața blocului nostru, 
țăcănind pe cablu, cu roțile e- 
libcrate de „stup" Pe tăblia 
albastră Brebu a scris eu cre
ta : „Trăiască 23 August

Eu, ca un impiegat de miș
care, ii salut cu palma la tim
pii.

Brebu îmi răspunde la salut 
ducînd mina Ia șapcă, grav ca 
un adevărat șef de ..tren aeri
an". llion flutură spre mine 
stegulețul cel roșu.

Ce frumos e! Neapărat o să 
i-1 cer să mi-1 dea pentru 
manifestația de 23 August !
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SA SE FACA
de st

foța adunăm. generale a
satariațikjr de la E. M.
Urscani, comAeiu’. de cirec- 
ție, prin președinte e său. 
ici. :ng. Nicolae Nkwrici. se a- 
dresa recent reprezentanților 
irrancitorilor minei, inginerilor 
ți tuturor cadrelor tehnice ca
re, în c.dilatea dublă oe o de- 
țm — aceea de proprietari și 
de producători — se aștepta, 
firesc, la o analiză concretă, 
la obiect, deschisă și atolcu- 
prinzătoare asupra activității de 
enramblu și pe compartimente 
e exploatării, la o conturare 
» ș'-pede a sarcinilor de viitor 

iy« a mâsv--.:or stabil-.’e pentru 
«-*x>rarra cu cinste a acestora, 
«calitatea ?a atare s-a eviden- 

cu destulă pregnanță și ne 
exprimăm din capul racului $a- 
iîclacțîa.

Aspectele amplei anal: c î-n- 
■keprinse prin darea de seamă 
re viz3t, în special, deficăen- 
țcte -consemnate în activitatea 
vx»>r com parti men ie. a unor sec
toare și a comitetului de di- 
lecție. Grăitoare pentru ascu
țitul spirit critic și -autocritic 
L? care s-au abordat problemele 
stringente ale stilului de mun
că ai organului de conducere 
roțcctiiă sînt o serie de laturi 

-fx* ~are ne îngăduim să le spi
cuim din darea de seamă pre- 
sentată : „Cauzele răminerii sub 
pian a sectoarelor I și II și a 

-t xploațârii se datoresc.» mai 
rJcs unor factori subiectivi ca 
Hssufieientu preocupare a mem
brilor comitetului de direcție 
i -
V-r dc lucru pentru realizarea 
»Se către fie: are om a normei 
Uicredir.--.te. aprovizionarea tu 
Intirriere cu "'-.lari .'e de - 
tă r-ecesitme a f-onturilor. ne- 
fdesirea ratiorc'â posturilor 
prestate, manifestările de indis
ciplină in produci ie. neutiliza- 
ren integrală a fondului de 
timp disponibil. insuficienta 
preocupare a personalului me
diu tehnic pentru realizarea zil
nică. cu ritmicitate, a sarcini
lor de plan... Pentru ca obiec- 
ftrle 5i transformă-ne structu
rale ne care le preconizăm să 
-prindă viață este necesar ca. co-

e să-și i - 
■drepte ca mai multa convin
gere și eficiență atenția asupra 
unor probieme iacă ncrezolvate 

turn sint; îmbunătățirea apro- 
V:t:-cnării iehn‘--:o-nxaleria'e. a 
executării revi iilor și repara- 

utilajelor, stabilizarea oa- 
dre-ior, folosirea judicioasă a 
timpului de lucru pe grupe de 
mantă și individual, pe £ala- 
::ați... Pe viitor considerăm -.â

< i?.:. . e . -
"ie trebuie să se ocupe mai in
tens de întărirea disciplinei în 
muncă, atit privind reducerea 
numărului de nemotivale, a 
nxitivateJor ?i foilor de boală.

vifor la . - . <
ti vi tale se semnalează un fe
nomen îngrijorător... Pentru ran
damentul în subteran și pe to
ci exploatare (de numai 96.38 
ia sută — n. n.) nu există dc- 
cîț o justificare subiectivă, aceea 
a repartizării nejudicioase a e- 
fectivelor pe compartimente de 
activitate... Putem afirma cu 
toată certitudinea că această si
tuație vădit nesul isfăcătoare
n-«r fi fost posibilă dacă mem
brii comitetului de direcție ar 
fi acționat mai hotărît în sfera 
îmbunătățirii reparațiilor și re
viziilor. dacă ar fi controlat 
cu mai multă eficacitate mo-

.Astfel, s-au conturat căi fertile 
pentru îmbunătățirea dotării 
a lit in subteran, cit și la supra
față, cu utilaje și mecanisme 
necesare, pentru ameliorarea 
activității pe linie de protecție 
a muncii, pentru asigurarea tu
turor condițiilor, propice, valo
rificării optime a aportului fie
căruia. E bine că s-a pus ac
centul pe modalitățile de curma
re a fluctuației, de staljilîrare 
a oamenilor, de creare a con
juncturii optime de muncă și 
de viață pentru toți salariații 
minei. Problemele sociale încă 
nerezolvate trebuie să stea in 
centrul atenției factorilor in

ADUNAR1 GENERALE ALE SALARIAȚILOR

zi și realizarea ritmică pe e- 
tape scurte a sarcinilor, prin 
utilizarea deplină a liniei de 
front existente. Aceasta presu
pune... și 
la nivelul 
abatajelor 
condițiilor 
obținerea vitezelor de avansare 
cerule... Este necesar ca în se
mestrul II să analizăm la fie- 
cane sector situația efectivului, 
să extindem .numărul celor ca
re lucrează în acord global.»

Comitetul de direcție trebuie 
să se preocupe atât de creșterea 
prestigiului ;x?rsonalului tehnic 
mediu, cît și de preluarea Sn- 

ții operative, la cotele de plan 
prevăzute, de către aceștia... să 
urmărească îndeaproape ca fie
care angajat să primească re- 
tribu’.ia materială in funcție de 
contribuția concretă adusă în 
procesul de producție... Se im
pune ca activitatea serviciului 
tehnologic să fie strâns legată de 
introducerea unor metode de ex
ploatare maj raționale și mai 
economice, iichidîndu-se cu ac
tuala tendință anormală de 
transformare a acestuia intr-un 
serviciu funcționăresc...

Este cazul să informăm re
prezentanții salariaților câ pri-

o plasare rațională, 
capacității optime a 
și crearea tuturor 
care să concura la

dul cum personalul sectorului 
electromecanic și partea în spe
ță a sectoarelor productive își 
îndeplinesc atribuțiile".

Ne raliem unei asemenea po
ziții exigente care nu îngăduie 
concesii, șovăieli, reliefând o 
conștiință politică înaltă din 
partea organului colectiv con
ducător, hotărât să-și perfecțio
neze stilul de muncă, activita
tea viitoare.

Participanții la dezbateri in
tre oare amintim pe minerii șefi 
de brigadă Ioan Wagner, Tra
ian Fop, Carol Balisz, supra
veghetorul de la transport Va- 
siie Freda, șeful de echipă de 
ia întreținere Constantin Iones- 
cu, tehnicienii Victor Radu. 
Vasile Matei, ingineri: Gheorghe 
Mihalache, Bujor Mihai Bog
dan, maiștrii mineri Ni cola e Bă- 
descu, Ioan Bumbac, maistrul 
de la transport Cornel Ciurcă, 
și-au exprimat în fața adună
rii cu claritate, cu spirit prac
tic și combativ punctul de ve
dere legat de complexele pro
bleme de natură tehnică sau 
organizatorică ale unității care 
frământă colectivul, lansînd — 
și în aceasta rezidă meritul 
principal al lor — propuneri 
concrete, soluționări eficace 
pentru îmbunătățirea activității.

drept și să fie soluționate cit 
mai urgent posibil.

Meritoriu e faptul că pro
punerile soluțiile izvorile -din 
masa reprezentanților sa'.aria- 
ților — rod al dezbaterii colec
tive — au fost notate cu grijă 
și adăugate prompt planului de 
măsuri, programului operativ. 
Bine ar fi insă ca. alături de 
propunerile 
precedentele 
concretizate, 
minei.

O latură 
a dezbaterilor a constituil-o in
suficienta referire a reprezen
tanților salariaților care au luat 
cuvînlul, la modalitatea de în- 

a muncii polîtico-educa- 
rindurile colectivului, 
se reliefează, ca o

nesoînționale din 
adunări, să fie 

transpuse in viața

mai puțin reușită

tărirt 
live în 
Oricum, 
sti-ingenlă sarcină de viitor în 
fața comuniștilor, a organizației 
de sindicat și U.T.C. creșterea 
conștiinței socialiste a salariați- 
Ic-i- minei, cultivarea neobosită 
a sentimentului de responsa
bilitate. de totală răspundere, 
nu doar In raport cu munca 
proprie ci și cu activitatea de 
ansamblu a unității. Numai în 
acest fel se poate dovedi 
s-au înțeles cum se cuvine 
prețioasele, clarvăzătoarele in
dicații cuprinse în expunerea

că-

secretarului general al P.C.R. 
la Consfătuirea de lucru a ac- 
■-ivultii de partid din domeniul 
ideologiei și a] activității poli
tice și cultural-educative.

„Desigur — a spus in încheie
rea dezbaterilor tovarășul Ște
fan Almășan, secretar al Comi
tetului județean Hunedoara al 
P.C.R, — îmbunătățirea tehno
logiilor de lucru, a dotării e 

• un aspect de mare însemnă
tate, .dar organizarea mai bună 
a activității !a fronturi trebuie 
să constituie primul factor prin 
care să se acționeze. Se im
pune ca munca în subteran să 
fie condusă de către cei care 
răspund și au obligația sa o 
facă, ci nu înregistrată. Urmă
rirea materializării măsurilor 
stabilite, a rezolvării operative, 
concrete a tuturor jzroblemelor 
legate de crearea unei conjunc
turi favorabile efortului rodnic 

. al minerilor, se cuvine să se 
facă în viitor cu sporită res
ponsabilitate. Comitetul de di
recție e necesar să se consulte 
cu colective minerești mai largi, 
să antreneze pe cei mai bun. 
muncitori, ingineri, tehnicieni 
în definitivarea programului de 
activitate, a concluziilor unor 
analize înti'oprinse, a deciziilor 
care trebuie să prindă viață. 
De la primul pînă la ultimul 
salariat să acționeze in deplină 
cunoștință de cauză, să știe 
exact v vrea conducătorul de 

- la el. Este binecunoscută im
portanta disciplinei 
domeniului muncii, 
încă salariați care 
regulile activității 
disciplina în producție, lipsesc 
ne motivat de la prestarea 
schimbului, n-au grijă do uti
laje. risipesc materiale — fapte 
inadmisibile, un fenomen anti
social care se cere înfierat cu 
toată hotăi'îrea, împotriva că
ruia trebuie să se facă mai 
mult simțită forța opiniei co
lectivului. astfel îneît cei vino- 
vai.i să înțeleagă o dată pen
tru totdeauna că au datoria să 
lucreze conștiincios, să-și aducă 
contribuția concretă la efortul 
colectiv al socuăfâții noastre".

Tr. Mt’LLER
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Cînd numele nostru
Ciucă, 
Mihaie peste tot...

■ 
■

i
i
i

O „revenire" ațtcptată:
JOIA TINERETULUI

i
i

I
I
I
I
I
i
i
i

„Pierdută pe drum" cu ani 
îh urmă — .Joia tineretu
lui", din inițiativa sectoru
lui de propagandă din cadrul 
Comitetului municipal U.T.C., 
in colaborare cu conducerea 
Casei de cultură din Petro
șani, a revenit in actuali
tate. Joi, 5 august, in subso
lul Casei de cultură, tineri 
de diferite profesii și-au dat 
întîlnire pentru a petrece și 
la mijlocul sâptâminii o sca
ră plăcută, intr-o ambianță 
reconfortantă.

.Joîle de tinerei" — aceste 
seri cu caracter cultural-dis-

tractiv — urmăresc să 
tribute, prin felurite mijloa
ce, la educarea comunistă a 
tineretului. La prima intil- 
nire, cei peste -60 de tineri 
au audiat o interesantă ex
punere privind lupta revo
luționară a minerilor din 
Valea Jiului sub conducerea 
P.C.R. in perioada de înce
put a crizei economice din 
perioada anilor 1929—1933.

ron- i

I
I
I

I

Simion POP 
activist U.T.C.

i

Faralel cu lucrările exteri
oare de finisare 
nei construcții a 
cultură generală 
șani s-a executat 
zarea drumului de ecces P® 
porțiunea dintre strada Re-

ale modcr- 
lâceului de 
dm Petro- 
și moderni-

asupra rah- 
Mai sînt 

nu respectă 
in comun.

s
B
■
■
■

H

B

drumului de acces

nou iceu
și noua instituțiepublicii 

școlară.
Modernizarea s-a început 

cu înlocuirea stilpilor, din 
lemn, de susținere a rețelei 
electrice cu stilpi din beton 
armat. Tartea carosabilă a

drumului a fost pavată cu 
piatră cubică, iar pe ambele 
părți ale acestuia au fost 
construite, intre borduri din 
prefabricate, trotuare asfal
tate;

■

Intr-o corespondență sosi
tă nu de mult la redacție, to
varășul Ion Pascal Vlad din 
Petroșani ne amintește, in
dignat, despre unii dintre 
noi. mai tineri sau mai vârst
nici. care — îndemnați de 
simțul distrugerii — țin cu tot 
dinadinsul ca numele iGr 
„glorios" să rămină încrus
tat in vecii vecilor pe scoar-

zgîrie la unghii-, Trebuie 
„lucrul' ceva, scoatem lama, 
acul sau altceva cu vârful 
ascuțit și ne scrijelăm nu
mele, datele cînd nc-am năs
cut ele. Plecăm satisfăcuți, 
apoi, și mesele pling în ur
ma noastră. 
Ulterior, ne 
o suferință 
iertăm-.

16.15 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune în limba ger
mană,

18,00 Ex-Terra ’71.
Finala pe țară a edi
ției a FV-a a concursu
lui de construcții teh
nice. Ziua a Il-a.

18,40 Bună seara, fete ! 
Bună scara, băieți !

19.15 Publicitate.
19,20 1 001 de seri. Emisiune 

pentru eci mici.
19,30 Telejurnalul de scară. 
20,00 Săptămin* internațio

nală.
20.15 Tcle-enciclopcdia.
21.15 Film serial : „Urmări

rea*. Episodul III ■— 
-Atelierul de croitorie**.

22,05 Emisiune muzical-dis- 
(ractivă cu Maria Sla- 
tioaru. Ileana Popovici, 
FTorica Ungur, Iloria 
Șerbănescu, Radu Zaha- 
rescu, Mihai 
Puiu Călinescu, 
Sfoenescu, Gavril Sabău, 
balerinii Dorina Flcșcri» 
și Francisk Valksy, R. 
Zolla, formațiile Paul 
Ghențer și Jean Luca'ci.

23,10 Telejurnalul de noapte.

■

N O T A
ța suferindă și nevinovată a 
arborilor. Lama 
dăltuiește, spintecă 
plin de seva vieții, 
„durii", „furioșii1* să 
chisească de muta lui dure
re. Deh, ce să-i faci dacă 
fata codană cu care ne a- 
flăm în sinul mirificei na
turi ne cere ceva... sublim ?! 
Noi vrem să-i demonstrăm și 
demonstrăm 1

...Mai departe, corespon
dentul meditează cu ironie i 
Ne așezăm, alteori, comozi, 
la masă, în cofetărie (e vor
ba de „Nufărul", de jre stra
da principală a Petroșaniu- 
lui) și. așteptând pe drăgăla
șa fată să ne servească, nu 
putem sta inactivi, ceva ne

lucioasă 
lemnul 

fără ca 
se sin-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
i

i

I
I
I
I
I
I
I
I
I

i
I

I

Industria

vorbesc singure
(i/rmara din pag. 1)

Iar să vorbesc despre mine ? 
Și ce va ieși ? Un portret. 
Dar, ca mine sînt mulți. Sint 
atiția! Tineri, toți. „Con- 
struiți" un reportaj colectiv. 
E altceva ’.**

Păstrez sugestia dar nu re
nunț la intenția inițială •

— Și totuși, care-i „miste
rul" perpetuei întâietăți de 
la care nu „abdică" organi
zația dv. U.T.C. ? Ce mobil 
v-a împins înainte și ce for
ță vă menține ©colo, pe pie
destalul bunei „funcționări" ?

— „Misterul" ! Nu-i nici un 
mister. Cred că e vorba doar, 
de o sudură. Dialogul viu, 
sincer, de la om Ia om. care 
trebuie să se instaureze in 
orice colectiv de muncă, mai

ales intr-unui tinăr, s-a trans
format cu timpul intr-o a- 
cceași comuniune de gindire, 
de sentimente, de interese și 
idealuri. Gindind toți la fel, 
simțind toți la fel, urmărind 
toți același lucru — de a nu 
ceda nici un moment pasul, 
dimpotrivă de a ne îmbogăți 
necontenit succesele, e firesc 
ca totul să ți se pară că face 
parte din obișnuitul cotidian 
și nici să nu observi că din- 
tr-un succes treci in altul, că 
firul bunelor realizări, pentru 
începutul căruia, cîndva. te-ai 
bucurat, continuă, nu se rupe, 
e trainic. E adevărat, vă în
treb cu acum, că succesele 
vorbesc singure ?

— E adevărat. Ion Horvath, 
e adevărat...

Meciuri, meciuri

De vorbă cu antrenorul
Emil Ciurdărescu despre

Pregătirile „Minerului** Lupeni
în

care a- 
pe par- 
de oră,

despre

•Nc-am întilnit intimplăto; 
elradă, și dialogul, pe 
vesm sâ-1 „întindem" 
careul unei jumătăți 
£ ..debutai" firesc».

— Prima impresie 
noua echipa ?

— Un lot aproximativ sufi- 
iient Bumericeșlc. aproximativ 
corespunzător tehnico-tactic, des
tul de bine pregătit fizic...

— Deci, există carențe ?
— Fără îndoială există. La 

brice echipă există. Doar pen
tru lichidarea lipsurilor Și a- 

alucerea echipei in plenitudinea 
potentelor este stabilită o pe
rioadă precompetițională! De 
riad am început pregătirile a 
trecut scurt timp. Sint mulțu
mit de mișcarea in teren a e- 
cbipei. sint mulțunriL mai bine 
zis, de puterea de- efort a noi
lor mei elevi.

— Înspre ce .retușuri** vă 
veți îndrepta, în special, a- 
icflț ia ?

— Sint atitea! Schimbarea di
recțiilor de atac, contribuția 
mijlocașilor la jocuj conslruc- 
tiv-ofensiv, inițierea fundașilor 
laterali in practica jocului mo
dern, cu alternarea contribu
ției in atac și apărare, forma
rea unor fundași care să co
respundă acestor cerințe și al
tele».

— Răspund cu interes elevii 
exigențelor noului antrenor ?

— In general, da. Am în 
lot câțiva jucători, printre care 
i-aș enumera pe Polgar, Svedak, 
Perju, Cotr«azâ, Lucnța, și al
ții, care se străduiesc mult la 
antrenamente, nu-și menajează 
forțele, vor, încă de acum, să-și 
a*-tgure un loc în echipă.

— E grea această „întreprin
dere* ?

— Destul de dificilă. Dispu
nem de „dubluri" care nici nu 
se gindesc să rămină „in um
bră". Moldovan, de exemplu, 
e altul de cînd a simțit 
in spate răsuflarea fierbinte a 
lui Lucuța. Nu se mai conside
ră titular sigur și 
alții — ca el...

— Aveți cumva 
dc rezol val ?

— Preeup și Mitu. 
rește dezlegarea 
față de ‘ .
crai mai are și obligații mo
rale. Și, în plus, de cînd prac- 
lica aceasta de a-ți anunța e- 
chrpa că pleci doar cu citeva 
săptămini înainte de campio
nat ? Dacă conducerea A. S. 
„Minerul-* Lupeni ar fi știut cu 
un „sezon" înainte acest lucru, 
ii pregătea un înlocuitor. Dar 
așa, contezi pc-un lot și pe 
urmă.»

și „cazuri1*

Preeup do- 
dar uită că 

clubu) care l-a consa-

— Și... Mitu ?
— A încercat să treacă peste 

indicațiile mele. L-am pedepsit. 
Se pare că efectul va fi po
zitiv,

— Ce program de pregătire 
are echipa, în continuare ?

— Meciuri. Meciuri din ce in 
■ce mai grele — duminică, cu 
echipe inferioare — la mijlocul 
săptămânii, antrenamente — zil
nic.

— Și gânduri ? Cu ce intenții 
abordați noul campionat ?

— Cu aceleași ginduri de... 
mărire. Se afirmă, acum, că 
seria din care facem parte e 
mai ușoară decit cea de anul 
trecut. Așa e î E mai ușoară. 
Dar cînd nu există „virfuri" 
intr-o serie, mai multe echipe 
încearcă... marea cu degetul. 
Sînt convins că în 
Știința, Metalul Tr. S 
Minerul Lupeni iși v 
ne candidatura la ci< 
riei și promovarea 
Dunărea Calafat și 
ratal. Lupta nu va 
Noi insă ne vom 
redobindim prestigiul fotbalului 
din Lupeni, ne propunem, din 
nou, escaladarea locului I.

— Vă dorim mult succes I

La Deva, în compania divi
zionarei C Mureșul. Jiul a 
susținut, miercuri, un alt meci 
de verificare. Prestând un joc 
de bună factură tehnică, e- 
lcvii antrenorului Eugen Ior- 
dache au învins eu 2—1. prin 
golurile înscrise de Grigore 
și Naidin. Pentru localnici a 
marcat Tarcu, în repriza 
Il-a.

Antrenorii celor două 
chipe au rulat, cu această o- 
cazie, din nou intregile lo
turi.

Din echipa Jiul, o formă 
bună au manifestat Talpai, 
GriEore, Stoian ș. a.

★
Joi, la Lupeni, formația de 

tinerel a echipei Jiul a pri
mit ’«plică divizionarei C 
Minerul. După ce oaspeții au 
deschis scorul prin Demeter, 
gazdele, simplifieîndu-și jocul 
și insistând pe atac, au câș
tigat cu 2—1 prin golurile 
înscrise de Szillagy și Tu- 
gearu. De remarcat că poarta 
^tineretului" Jiului a fost a- 
pămată de fostul goal-ciuepet
al C.F.R.-ului din Timișoara, 
Așa.

i afară de
Severin și...
vor mai pu-
iștigarea se

in „B" și
F. C. Ca-

i fi ușoară.
strădui să

V. TEODORESCU

★
La Timișoara, joi, Jiul a 

jurat cu C.F.R.-ul, ciștigifid 
cu 3—1. Au înscris : Voiaru 
(C.F.R.), Dodu, Sandu, 
Georgescu.

BOX
Sala Palatului cultural 

Lupeni găzduiește duminică di
mineața, la ora 10, întâlnirea 
dintre pugiliștii de la Minerul 
Lupeni și C.l.L. Tg. Jiu.
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blestemând u-ne. 
primesc iar.

ner

mai multă aten- 
parlea drăgălașelor

Poate că
(ie din
fete s-ar cuveni. Să-i depis
teze pe „glorioșii" fără iden
titate și să-i invite fain-fru- 
mos afară, după o prealabi
lă înfierare în public. Sâ-i 
facă de rîs, oamenii să-i 
vească, doar-doar 
crusta ceva și pe 
ta tea lor.

După cum ne 
minte, acum cîțiva ani emai
lul alb al plăcii fibrolemnoa- 
se, era acoperit cu sticlă, 
din rațiune estetică și... pro
iectoare. Cînd se va dispu
ne revenirea Ia acest r 
diu — se pare — uitat ?

M1C4 PDBLICIT4TE

— 3 zidari
— 3 zugravi
— 2 dulgheri 
Condițiile de

T.A.P.L. PETROȘANI 
a n g a j e a zâ

conform H.C.NL 914/1963.

PROGRAMUL 1 ■ 6,90 Mu
ică și actualități: 7,00 Radio

jurnal; 8,00 Sumaru] presei; 
8,30 La microfon, melodia 
preferată: 9,00 Buletin de
știri; 9.30 Miorița; 10,00 Bu
letin de știri; 10,30 Din țările 
socialiste; 11,00 Buletin de 
știri; 11.05 Din repertoriul 
lui Sergiu Cioiu: 11,15 Radio- 
club turistic; 12.30 întâlnire 
cu melodia populară și in
terpretul preferat; 13.00 Ra
diojurnal; 13,30 Rad. ' ‘cor
ding: 15,00 Buletin de știri; 
16,00 Radiojurnal: 17,00 Ști
ință. tehnică, fantezie; 17,30 
Cîntece și jocuri populare de 
nuntă; 18.00 Orele serii; 20,00 
Tableta de seară; 20.05 Zece 
melodii preferate; 20,45 La 
hanul melodiilor; 21,30 Re
vista șlagărelor; 22.00 Radio
jurnal-, 22,30 Contraste rit
mice; 22,55 Moment poetic; 
2-3.00 Contraste ritmice țcoa- 
tfouare): 24,00 Buletin de 
știri; 0.03—6.00 Estrada noc
turnă.

extractivă
în R. P. Albania

In cursu] precedentului plan 
cincinal, in Albania au fost 
deschise 20 de noi mine și sec
toare miniere care au permis 
nu numai îndeplinirea sarcini
lor cincinalului, ci și depăși
rea lor.

Se prevede ca în anul 1975 
extracția de cărbune să fie eu 
105 la sută mai mare decît cea 
din 1970, extracția de crom să 
crească cu 93 la sută, cea de 
cupru cu 77 la sulă, de fero- 
nichel cu 62 la sută. Ritmurile 
de dezvoltare a sectorului mi-

nier în noul cincinal vor asi
gura ca producția globală a a- 
cestuia să fie în anul 1975 cu 
sută la suta mai mare decit 
cea din 1970. Paralel cu creș
terea extracției minereurilor a- 
flate deja în curs de exploa
tare, în Albania va începe ex
tracția de fosforiți, azbest, cu- 
arț, sticlă vulcanică și altele.

Pentru o exploatare rațio
nală a bogățiilor naturale se 
■prevede construirea unor fabrici 
pentru purificarea cărbunelui, 
îmbogățirea minereului de 
pru și crom.

Institutul
meteorologic central

comunică :
Vrernca va fi frumoasă și 

deosebit de călduroasă mai 
ales in sudul și estul țării. 
Innorări mai accentuate se 
vor produce în zona de munte 
și in nord-vestul țării, unde, 
izolat, se vor semnala aver
se și descărcări electrice. 
Vintul va sufla slab piuă la

potrivit. Temperaturile mi
nime vor oscila intre 12 și 
22 de grade, mai coborite în 
depresiunile din estul Tran
silvaniei, iar maximele intre 
28 și 36 de grade, izolat mai 
ridicate în sudul țării.

(Agerprcs)
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HOTĂRÎ It IA
Comitetului Executiv al

Comitetului Central
al Partidului Comunist Român 

și a Consiliului de Miniștri 
cu privire la majorarea 

alocației de stat pentru copii 
și îmbunătățirea regimului 

de acordare a acesteia
(Urmare din pag. a 1)

Comunist Român și Consiliul 
de Miniștri
a HOTĂRĂSC:

1. Pe data de 1 septembrie 
'1971 se majorează cuantumul 
alocației de stat pentru copii, 
astfel i
•_ a) pentru beneficiarii domici- 
Liați în mediul urban, actualele 

’alocații de 100 lei (130 lei pen
tru cei ale căror salarii nu de
pășesc 1 300 lei) se majorează 
'pină la 180 lei lunar de copil, 
diferențiat în raport de nivelul 
salariilor și de numărul capii
lor .
\ b) pentru beneficiarii domi-

ciliați în mediul rural, aloca
țiile actuale de 50 lei (80 lei 
pentru cei cu salarii pînă la 
1 300 lei) se majorează pînă Ia 
130 lei lunar de copil, diferen
țiat în raport de nivelul salarii
lor și de numărul copiilor ;

c) de asemenea, se majorează 
cu cite 500 lei plafoanele de 
venituri lunare în funcție de 
care se acordă alocația.

Noile alocații. diferențiate 
după nivelul veniturilor, numă
rul copiilor aflați in îngrijirea 
familiilor și mediul (urban sau 
rural) în care domiciliază be
neficiarii vor fi cele de mai 
jos i

Rangul copiilor în familie

Plafoane de veni
turi (lunare) II III și ur

mătoarele

urban rural urban rural urban rural

pînă la 1500 lei 150 100 160 110 180 130
1 501 — 2 000 iei 120 70 130 80 150 100
2 001 — 2 500 lei 100 50 110 60 130 80
2 501 — 3 000 lei — — 100 50 110 60
3 001 — 4 000 lei — — — — 100 50
peste 4 000 lei nu se acordă alocație

Actualele drepturi de care se 
ibucură muncitorii și maiștrii 
fae a primi alocația pentru toți 
copiii, indiferent de cuantumul 
salariului lor tarifar lunar de 
încadrare, precum și dreptul u- 
inor categorii de salariați care 
'beneficiază de alocație în cuan- 
tumurile corespunzătoare mediu
lui urban, deși domiciliază în 
jnediul rural, se mențin în con
tinuare.

2. Avînd în vedere generali- 
tarea învățămîntului obligatoriu 
‘de 10 ani, vîrsta pînă la care 
se acordă alocația de stat pen- 
jtru copii se prelungește de la 
il la 16 ani.

■ 3. In afara celor care bene
ficiază în prezent de alocația 
’de stat pentru copii, începînd 
‘de la L septembrie 1971, acest 
'drept se va acorda Și pentru »

a) copiii militarilor în termen 
ai elevilor școlilor militare

‘care, la data încorporării, nu 
erau angajați;

b) copiii pensionarilor I.O.V.R. 
'Cdomiciliați în mediul rural;

c) copiii persoanelor cărora, 
'deși fac parte din categoriile 
care beneficiază de alocația de 
stat pentru copii (salariați, pen
sionari, studenți, militari etc), 
ta prezent nu li se acordă a- 
ceastă alocație întrucît în fa
miliile lor se realizează și alte 
venituri impozabile.

Comitetul Executiv al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român și Consiliul de 
.Miniștri recomandă ca masuri
le de mai sus să fie adoptate 
șl de către organizațiile coope
ratiste și obștești care aplică în 
prezent același regim cu orga
nizațiile de stat în ce privește 
acordarea alocației pentru 
copii.

★
'Ga urmare a majorării nive

lului general al cuantumului a-

locațici, a prelungirii vîrstei de 
acordare de la 14 la 16 ani, a 
extinderii dreptului la alocație 
la toți militarii în termen și 
pensionarii I.O.V.R. precum și 
a celorlalte măsuri, numărul 
copiilor cu drept de alocație 
va crește cu circa 470 mii, față 
de 3,1 milioane copii pentru 
care se plătește în prezent a- 
acestă alocație. Fondurile des
tinate alocației pentru copii pe 
întreaga perioadă a anilor 1971 
— 1975 vor totaliza peste 31 
miliarde lei. din care circa 9 
miliarde lei reprezintă fondu
rile suplimentare pentru majo
rarea alocației și îmbunătățirea 
regimului de acordare a aceste
ia ; față dc 4,3 miliarde lei, cit 
s-a cheltuit in anul 1970 pen
tru plata alocației, în anul 1972 
se vor cheltui 6,3 miliarde lei, 
ceea ce reprezintă un spor de 
peste 45 la sută. Trebuie avut 
în vedere că la acestea, tot 
pentru sprijinirea familiilor cu 
copii, se adaugă fondurile des
tinate creșterii numărului de 
locuri în creșe, grădinițe și alte 
unități de ocrotire a copiilor.

Comitetul Executiv al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român și Consiliul de 
Miniștri își exprimă convinge
rea că întregul popor va primi 
cu deosebită satisfacție aceste 
măsuri, menite să contribuie la 
ridicarea nivelului de trai al 
oamenilor muncii și va depune 
eforturi sporite pentru a obține 
noi și tot mai mari succese în 
muncă, în înfăptuirea politicii 
Partidului Comunist Român de 
edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în pa
tria noastră.

Comitetul Executiv 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român 

Consiliul de Miniștri 
al

Republicii Socialiste România

Încheierea lucrărilor consfătuirii grupurilor 
mixte sovieto-americane pentru colaborare 

în explorarea spațiului cosmic
MOSCOVA 6 (Agerpres). — 

La Moscova s-a încheiat con
sfătuirea grupurilor mixte so
vieto-americane pentru colabo
rare în explorarea spațiului 
cosmic, înființate în conformi
tate cu acordul dintre Acade
mia de Științe a U.R.S.S. și 
.Administrația Națională pentru 
Aeronautică și Cercetarea Spa

țiului Cosmic a S.U.A. (N.A.S.A.).
După cum relatează agenția 

TASS, pârtieipanții la consfă
tuire, oameni de știință și in
gineri din cele două țări, au 
elaborat recomandări referitoa
re la colaborarea în explorarea 
spațiului circumterestru, a Lu
nii și planetelor sistemului so
lar, studierea naturii din Cos

mos și în meteorologia cos
mică.

Recomandările au fost preda
te spre aprobare Academiei So
vietice de Științe și N.A.S.A. 
Participanții și-au exprimat în
crederea că lucrările consfă
tuirii vor contribui la dezvol
tarea colaborării științifice a 
celor două țări.

I

I

PE SCURT « PE SCURT
Guvernul brazilian a ho- 

tărît devalorizarea monedei na
ționale, cruzeiro, cu 2,8 la sută. 
De la începutul acestui an, cru- 
zeiro-ul a fost devalorizat de 
cinci ori, în total cu 9,14 la 
sută.

@ Taifunul „Olive", care s-a 
abătut asupra Japoniei de 
vest cu o viteză de 110 kilo
metri pe oră, a provocat moar
tea a cel puțin 25 persoane și 
a distrus 127 de clădiri. Toto
dată. s-a anunțat că 27 de vase 
au fost scufundate și s-au pro
dus 348 de alunecări de teren.

® Cunoscuta aviatoare bri
tanică, Sheila Scott, s-a reîn
tors Ia Londra după zborul fă
cut în jurul globului, la bor
dul avionului „Piper Aztec". 
După acest zbor temerar, care 
a totalizat 55 000 kilometri, 
Sheila Scott a devenit primul 
pilot care a survolat solitar 
Polul Nord.

(J O puternică furtună, în
soțită de ploi torențiale, s-a a- 
bătut joi asupra capitalei Ma
rii Britanii. Datorită cantității 
mari de apă căzută timp de 
mai multe ore. circulația auto
mobilelor a fost perturbată. Nu
meroase apartamente, situate 
la parterul clădirilor din apro
pierea Tamisei. au fost inun
date.

Nivelul tranzacțiilor la 
bursa din New York a cobo- 
rît din nou joi sub limita mi
nimă atinsă în cursul acestui 
an, indicele Dow Jones al tran
zacțiilor de bursă la principa
lele categorii de produse indus

Mari
DELHI 6 (Agerpres). — A- 

genția Press Trust of India 
anunță că guvernul din statul 
Bihar a hotărit să solicite spri
jinul forțelor aeriene indiene 
pentru aprovizionarea cu hra
nă a locuitorilor izolați în 
cursul inundațiilor provocate 
de ploile musonice de-a lungul 
fluviului Gange și afluenților 
săi. Cabinetul a cerut, de ase-

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

triale oprindu-se la 843,3 punc
te.

@ Senatul american a adop
tat, cu 88 de voturi contra 2, 
un proiect de lege destinat să 
limiteze costul campaniilor e- 
lectorale în Statele Unite. Do
cumentul prevede stabilirea 
unei sume limite pe care can- 
didații la diversele funcții eli
gibile o pot cheltui în cursul 
campaniilor și crearea u- 
nei comisii federale pentru 
supraveghearea acestui aspect 
al alegerilor.

© Instalațiile petroliere din 
localitatea Columbians Barran- 
cabermeja au fost ocupate de 
muncitori în semn de protest 
față de o serie de măsuri ar
bitrare adoptate de autorități 
împotriva liderilor sindicali. 
Autoritățile au mobilizat efec
tive armate pentru a-i sili pe 
muncitori să reia lucrul.

© Apărarea în procesul in
tentat militantei de culoare 
Angela Davis a cerut procuro
rului .Albert Harris invalidarea 
marelui juriu federal, motivînd 
că cei 19 membri au fost aleși, 
in mod neprincipial, din rîndul 
persoanelor cu vederi rasiste. 
Agenția UPI menționează că 
justiția americană a împiedicat 
sistematic ca cetățeni americani 
de culoare să facă parte din 
juriu.

® Trinh Dinh Thao, vice
președintele Consiliului Con
sultativ al Guvernului Revolu
ționar Provizoriu 
blicii Vietnamului 
adresat populației

al Iiepu- 
de Sud, a 
din Saigon

și din alte orașe sud-vietname- 
ze un mesaj în care denunță 
alegerile ..prezidențiale" și 
„parlamentare" frauduloase 
pregătite de regimul Nguyen 
Van Thieu. informează agenția 
de presă Eliberarea.

@ Un grup de experți ai 
O.N.U. a recomandat Comitetu
lui special al Națiunilor Unite 
pentru decolonizare să condam
ne construirea în comun 
de către Statele Unite 
și Marea Britanic a unor baze 
militare în așa-numitul ..terito
riu britanic din Oceanul In
dian".

@ Cotidianul „Al Fatah", or
ganul Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, care apare la Da
masc. a anunțat vineri că își 
încetează temporar apariția 
din motive tehnice. El va rea
pare sub formă de săptămînal.

..A] Fatah" era singurul co
tidian al rezistenței palestinie
ne.

® Un puternic uragan s-a 
abătut asupra statului Mary
land (S.U.A.). provocînd moar
tea a 18 persoane. Potrivit u- 
nor statistici preliminare, pa
gubele materiale se cifrează la 
aproximativ 6.5 milioane do
lari. In unele zone ale statului 
a fost decretată starea excep
țională.

© Agenția China Nouă a- 
nunță că Ciu En-lai, premierul 
Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, l-a primit pe James 
Barett Reston, vicepreședinte
le ziarului american „New 
York Times".
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inundații în India
menea, guvernului central un 
ajutor de urgență de 13 mili
oane dolari. Agenția citată in
formează că autoritățile care 
au inspectat regiunile calami
tate au declarat că o zonă de 
464 kilometri pătrați din veci
nătatea Gangelui a fost trans
formată într-o adevărată marc. 
Capitala statului — Patna —.

cu aproximativ 400 000 locui
tori, este amenințată de ape, 
pentru a doua oară în ultime
le două săptămîni.

Cifrele oficiale au plasat 
pierderile din statul Bihar la 
81 la sută din totalul de 290 
milioane dolari, provocate pînă 
în prezent de inundațiile mu
sonice din acest an in India.

I
I

„Medierea arabă între 
și rezistența palestiniană

...a declarat șeful stalului li
banez, Suleiman Frangieh, in 
cadrul unei reuniuni sindicale 
care a avut loc joi la Beirut, 
adăugind că Libanul se află 
printre statele ale căror bune 
oficii au fost solicitate do ca
pitalele arabe. El a arătat că 
țara sa a primit această soli
citare cu bunăvoință.

O declarație asemănătoare a 
făcut ministrul de externe sau- 
dit, Omar Sakkaf, care a so

sit joi seara într-o vizită la 
Beirut, venind de la Damasc. 
Ministrul saudit a declarat a- 
genției libaneze de informații 
că misiunea sa de mediere în 
criza iordaniano-palestiniană va 
lua sfirșit în decurs de trei 
săptămîni și că rezultatele ci nu 
vor fi cunoscute decît după a- 
cest interval. întrebat dacă me
dierea Arabiei Saudite se des
fășoară în acord cu Republica 
Arabă Unită, ministrul saudit

Iordania
continuă.

a afirmat i „Ne continuăm efor
turile de mediere în acord cu 
toate statele arabe".

In capitala siriană, pe care 
a vizitat-o anterior, Omar Sak
kaf a fost primit de președin
tele Siriei, generalul Hafez As
sad, căruia i-a remis un mesaj 
din partea regelui Feisal, în le
gătură cu relațiile iordaniano- 
palestiniene. El a avut convor
biri, de asemenea, cu liderii 
palestinieni de pe teritoriul Si
riei.
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„Nouvel Observateur"

„Dolarul va fi devalorizat înainte de sfîrșitul acestei veri"
Comentatorul economic fran

cez, Michel Bosquet, susține 
că devalorizarea dolarului era 
un fapt cert la începutul ulti- 
'mei săptămîni din luna iulie, 
rpămîne doar ca să fie fixate 
^gradările savante în diverse 
reapitale europene și să fie dată 
(publicității măsura oficială, 
£ntr-o după-amiază de vineri 

fain luna august, imediat după 
închiderea burselor.

Sînt mai mulți ani de cînd 
devalorizarea dolarului părea 

^inevitabilă. De data aceasta ea 
’a apărut ca iminentă la Frank- 
îfurt. Londra, Zurich și Paris, 
■'deoarece din Statele Unite so- 
fseau știri care provocau con
sternare. Rezervele de aur al 
■S.U.A. au scăzut la nivelul cel 
‘mai redus din ultimii 33 de 
‘ani (9979 milioane dolari). Mai 
'grav este faptul că rezervele 
‘monetare americane au scăzut 

■ La 13.5 miliarde dolari, nive- 
rlul cel mai redus din 1938 și, 
'.pentru prima dată în ultimii 
’21 de ani, comerțul exterior al

S.U.A., în mod tradițional ex
cedentar, a fost deficitar timp 
de trei luni consecutiv. Defici
tul balanței conturilor ameri
cane a atins un volum fără 
precedent: 12 miliarde dolari 
în șase luni.

Totul se petrece ca și cînd 
guvernul S.U.A. ar fi renun
țat definitiv să apere dolarul, 
considerînd că nu merită os
teneala. Tentativele de cstabi- 
lizare" din anii 1969—1970 au 
rămas fără rezultat. Ele au 
provocat o depresiune a econo
miei americane, o rată a șoma
jului de 6 la sută, au redus la 
73 la sută folosirea capacități
lor de producție, fără a reuși 
să stăvilească inflația care, în 
iunie 1971, a rămas foarte pu
ternică 1 o creștere lunară a 
prețurilor de 0,6 la sută.

Astfel, mai curînd decît să 
aibă inflație în recesiune, gu
vernul Nixon a hotărit să re
lanseze economia acceptînd in
flația. Relansarea trebuia să 
fie obținută prin cheltuieli pu

blice masive i ele au depășit 
23,2 miliarde dolari în ultime
le 12 luni. Este deficitul buge
tar cel mai ridicat din 1945. 
Acesta nu este însă decît un 
început i deficitul bugetar pe 
anul fiscal 1971—1972, care a 
început la 1 iulie a.c., ar putea 
atinge, potrivit previziunilor 
actuale, 30 miliarde dolari.

Din presa străină
Aceste infuzii masive de mone

dă nu au reușit, totuși, să facă e- 
conomia americană să demareze: 
producția continuă să stagneze, 
exporturile se reduc, șomajul 
persită. Băncile și corporațiile 
americane consideră că au alt
ceva mai bun de făcut decît să 
investească în Statele U- 
nite dolarii pe care pot 
să și-i procure. Ele îi plasează 
in Europa — îndeosebi în R. F. 
a Germaniei — unde produc
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mai mult, într-un termen mai
scurt.

De aici, ieșirile uriașe de
dolari din ultimele luni. Gu-
vernul american nu este îngri
jorat de aceasta; ce ar putea 
să facă debitorii împotriva Jui 
cînd datoriile sale vor atinge 
sume astronomice ? Nimic. Da
toria americană față de guver
nele străine se cifrează la 27,29 
miliarde dolari, cea față de 
organismele particulare străine 
atinge 18,61 miliarde dolari — 
deci în total 45,9 miliarde do
lari. Conversiunea în aur a 
acestor creanțe este exclusa, 
deoarece rezervele de aur a- 
mericane sînt inferioare cifrei 
de 10 miliarde dolari. Credito
rii America nu au deci de a- 
les i de bunăvoie sau nu, ei 
țrebuie să-și păstreze dolarii. 
Dacă doresc să-i devalorizeze, 
cu atit mai bine ! datoria a- 
mericană se va reduce și ei 
vor plăti diferența.

Autoritățile americane nu au 
fost, deci, impresionate cînd

aurul a depășit săptămina tre
cută, la Londra, prețul de 42 
dolari uncia. în timp ce, ofici
al, nu trebuie să valoreze decît 
35, și nici cînd Banca federală 
vest-germană a recurs, prin 
vlnzări susținute, la scăderea 
pursului dolarului, de la pari
tatea sa oficială de 3,66 mărci 
la circa 3,40 mărci pentru un 
dolar.

Ceea ce s-a considerat la un 
moment dat începutul unei noi 
reevaluări a mărcii anunța de 
fapt o remaniere mai vastă. 
Intr-adevăr, nu se pune doar, 
problema reevaluării mărcii 
sau devalorizării dolarului nu
mai în raport cu moneda vest- 
germană. Toate celelalte mo
nede vest-europene trebuie să 
intre în acest joc, inclusiv fran
cul. La Ministerul Finanțelor 
al Franței s-a început să se 
recunoască faptul că acesta 
este subevaluat față de dolar 
și, în același timp, dar într-o 
măsură mai mică, față de pa
ritatea viitoare a mărcii.
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R- U. GERMANĂ: In timpul vacanței de vară, profesorii de chimie urmează un 
curs de calificare de o săptâmină. pentru familiarizarea cu noua programă de învățămînt 
care va intra in vigoare in noul an școlar la școlile generale de 10 ani.

R. D. VIETNAM : După îndeplinirea și depășirea planului pentru prima jumătate a 
anului, muncitorii de la fabrica de mașini agricole din Ha Tay, depun în continuare efor
turi pentru aprovizionarea Ia timp a agriculturii cu echipamentul necesar.

MOSCOVA 6 (Agerpres). — 
In sudul Ucrainei a început 
construirea unei mari mine 
pentru extragerea minereului 
de mangan. Abatajele subte
rane, aflate la dîncimea de 
300 metri, se vor întinde pe 
15 kilometri. Transportul mi
nereului spre fabrica do îm
bogățire va fi mecanizat și 
automatizat, ceea ce va per-

★
SOFIA 6 (Agerpres). — In 

primele șapte luni ale anului 
curent, colectivele centralelor 
electrice ale complexului e- 
nergetic „Marița-est“ au pro
dus peste plan 161000 000 
kVV/h de energie electrică, 
iar minerii complexului au

★
BELGRAD 6 (Agerpres). — 

Președintele .Adunării R. S. 
Serbia, Dragoslav Markovich 
a inaugurat vineri in locali
tatea Zeokama cea mai mare

mite o creștere a producti
vității muncii cu 30 la sută 
și o reducere a prețului de 
cost. Mina va începe să func
ționeze la sfîrșitul anului 
1973.

Bazinul de mangan din U- 
craina furnizează aproape 90 
la sută din minereul de a- 
cest fel extras în întreaga 
Uniune Sovietică. In prezent.

★
extras peste plan 70 000 tone 
de cărbune.

Complexul energetic „Mari- 
ța-est“, din care fac parte 
centrale termoelectrice și cî- 
teva mine dc cărbune, este 
considerat în Bulgaria ca 
unui din principalii furnizori

★
exploatare Ia zi de lignit din 
Iugoslavia. Noua exploatare, 
cu o suprafață de 5 009 de 
hectare, va permite ca încă 
in acest an să fie extrasă

în această republică unională 
se apropie de sfirșit construc
ția unei mine mecanizate cu 
o producție de jumătate de 
milion tone anual. De ase
menea, este în curs de ame
najare o carieră pentru ex
ploatarea la zi a minereului 
de mangan, cu o capacitate 
de un milion tone anual.

★
de energic electrică și de 
cărbune. Minele complexului 
produc aproximativ jumătate 
din cărbunele care se extrage 
în țară, iar centralele electri
ce — cca. 30 la sută din to
talul energiei electrice pro
duse în Bulgaria.

★
aici o cantitate de circa cinci 
milioane tone lignit. Produc
ția exploatării, relevă agen
ția Taniug, va ajunge in a- 
nul 1975 la 13—14 milioane 
tone.
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