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Expresie vie a dragostei și recunoștinței
de ȘTEFAN IUREȘ

Mai sus — răsună zările — mai sus ! 
Spre înălțimi tu, lume muncitoare 
...Da, oamenii, cuprinși de dor nespus 
iau pilda de la șoimi și prind să zboare. 
Jos, jos spre mult afundul orizont 
Coboară colivia cu minerul.
Dar undc-1 cauți într-al muncii front ? 
Pe culmi : ciocanul său atinge cerul.
Li se încearcă lampa. Bună-i ? Bună, 
o flăcăruie-n ea cit un bănuț.
.Acum s-au strîns ortacii împreună 
Și bezna grea ii mistuie în puț.
Pînă se gată șutul vor trimite 
Lumina-n mii de tone. Poți să spui 
că sori incarcă ei în vagonete...
O, lampă, timide flăcări, flăcărui ’. 
Pe aicea vezi c-a fost subțire stratul 
Strîmtoare mare. Grinzile sus, codru 
spre locul tău pornești, încovoiat, 
și mergi tîrîș căci altfel nu e modru. 
Minerule, e greu dar nu-i de-a surda 
In astă țară nu va fi in veci 
un ins al cărui glonț să-ți fure truda 
și-n fața căruia fruntea să ți-o pleci.

A

Teri, după-amiază, Palatul cul
tural din Lupeni a cunoscut 
din nou freamătul festiv, at
mosfera sărbătorească. Marea 
sală a palatului a devenit neîn
căpătoare pentru sutele de mi
neri, ingineri și tehnicieni de 
la cele două exploatări carbo
nifere, veni ți să participe la 
evocarea glorioaselor lupte gre
viste desfășurate în urmă cu 
42 de ani. Au fost prezenți ve
terani ai evenimentelor din 6 
august 1929, minerii zilelor 
noastre care se dăruiesc cu ab
negație pe frontul muncii, 
membri ai familiilor de mineri, 
reprezentanți ai tuturor colec
tivelor de muncă ale Lupeniu-

lui, oraș aflat în continuă în
florire economică, socială și 
culturală.

Ora 17. In sală răsună acor
durile solemne ale Imnului mi
nerilor. In prezidiul adunări: 
festive iau loc tovarășii Ștefan 
Almășan, secretar al Comitetu
lui județean Hunedoara al 
P.C.R.. loan Ghinea, secretar al 
Comitetului municipal Petroșani 
al P.C.R., Wilhelm Neag, prim- 
secretar al Comitetului orășe
nesc Lupeni al P.C.R,, președin
tele Consiliului popular orășe
nesc. loan Raczek, secretar al 
comitetului de partid al minei 
Lupeni, loan Carpinecz, director 
cu personalul în cadrul

C.C.P., Iulian Costescu, directo
rul tehnic al minei Lupeni, 
Emilian Meiuș, directorul mi
nei Dărbăteni, Constantin Năs- 
tase, președintele comitetului 
sindicatului minei Lupeni, Con
stantin Nichita, miner șef de 
schimb, Andrei Drotzingher, 
preparator.

Adunarea festivă a fost des
chisă de tovarășul Wilhelm 
Neag. A luat apoi cuvîntul to
varășul Ștefan Alinâșan, care 
a făcut o expunere despre tra
diționala sărbătoare a Zilei Mi
nerului, prilej de manifestare a 
dragostei nețărmurite și a pre-

(Contimiare în pag a 3-a)

Mutafii profunde, impresionante 
in tehnologi® și tehnica extragerii 

cărbunelui, in munca de miner

CINSTIRE 
MENCII
RE MINER
I< Devenită o sărbătoare tradițională cu adinei rezonanțe

<1 în memoria minerilor Văii Jiului ca și a celor din întreaga 
< tară. Ziua Minerului dobîndește în acest an semnificații po- 
< liiico-SoeiaJe multiple prilejuite de aniversarea gloriosului 
l jubileu al semicentenarului Partidului Comunist Român. 
•! Comemorarea a 42 de ani de la eroicele lupte greviste din 
1 ( 1929, pagină eroică din lupta clasei muncitoare pentru li-

’ t bertate și dreptate socială împotriva exploatării burghezo- 
11 moșierești, conferă și în acest an un prilej de evocare a 
’i bătăliilor de clasă desfășurate sub conducerea partidului 
' i de minerii Văii Jiului, de trecere în revistă a contribuției 
' i pe care au adus-o și o aduc minerii in lupta comună a în- 
(i tregului popor pentru edificarea societății socialiste.
i' Fiind teritoriul care a reunit un puternic și com-
? bativ nucleu proletar. Valea Jiului s-a afirmat în viața 
<' social-politică a țării încă din secolul trecut ca o citadelă 
<1 importantă a mișcării noastre muncitorești, a luptei revo- 
(' luționare pentru apărarea intereselor muncitorimii, indi- 
l ferent de naționalitate. Minerii nu au pregetat nici o clipă 
< să lupte împotriva exploatării și asupririi, pentru o viață 
• ( mai bună, pentru libertate și demnitate. In 1918 și 1929, 
’, grevele, demonstrațiile, acțiunile protestatare au atins mo- 
' ( mente de vîrf. de la organizarea superioară a clasei mun- 
1 > citoare pînă la lupta împotriva gloanțelor. Cu toată teroa- 
' i rea, cu toate măsurile represive ale asupritorilor împotri- 
’» va minerilor, luptele au continuat cu deosebită vigoare, în- 
‘ i suflețite de partidul comuniștilor care a avut în Valea Jiu-

► lui, întotdeauna, organizații puternice, cu o activitate rod
nică, chiar și în anii ilegalității, ai cruntei oprimări.

' i ..Eroicele lupte ale minerilor din Lupeni din august 1929 
■i ’i — reprimate sîngeros de regimul burghezo-moșieresc — au
J i J i constituit — arată secretarul general al partidului — o vi-
! '.5 gu roasă afirmare a combativității revoluționare a întregii 
J.l noastre clase muncitoare care, sub conducerea partidului
I' (I comunist s-a dovedit a fi cea mai devotată apărătoare a

intereselor poporului, cea mai consecventă forță de progres 
<' a țării. Clasa muncitoare in rîndul căreia minerii repre- 
('(' zintâ un detașament de seamă, și-a făcut datoria de con
i' l1 ducător al întregului nostru popor in lupta pentru liber- 
11 11 tate*.
(1 (' Mărețul act al eliberării de la 23 August 1944 a con
i'? siituit pentru minerii Văii Jiului încununarea unor decenii 
i'? du lupte glorioase, pline de jertfe, pentru idealul prole- 
< tariatului. In același timp era nouă ce se deschisese in
?? istoria întregii țări găsea aici, la minerii Văii Jiului, un 
' ( i ‘ detașament încercat, călit în focul luptei, capabil să preia 
' ( i, in propriile mîini mărețele sarcini ale construcției socia- 
? ’t liste, așa cum arată tovarășul Nicolae Ceaușescu : ..In anii
* i 1, care s-au scurs de la eliberarea țării, minerii au făcut din

plin dovada înaltului lor patriotism, fiind permanent la înăl- 
S ’ i țimea trecutului lor glorios de luptă. In perioada cind țara
11 ' i singera încă de pe urma războiului, cind armata română
’ i lupta vitejește pe frontul anti-hitlerist alături de eroica

! i < i (Continuare in pag. a 3-a)

economică și socială a unităților 
jf miniere și de preparare din Valea 

Jiului, activitatea minerilor și pre
paratorilor noștri, a constructorilor de utilaj 
minier, a cercetătorilor și proiectanților mi
neri — a tuturor lucrătorilor din domeniul 
mineritului, pe care ii sărbătorim azi — a 
fost punctată cu rezultate valoroase in pe
rioada trecută din acest an. Bilanțul de rea
lizări închinat sărbătorii minerești de astăzi, 
este bogat pe toate planurile. Secvențele pe 
care le prezentăm cititorilor ziarului, din 
acest bilanț sărbătoresc, sint edificatoare.

SECVENȚE
DE BILANȚ

Dr. ing. PETRU ROMAN, 
director general al Centralei cărbunelui

® Minerii Văii Jiu
lui au extras un vo
lum de peste 40 000 to
ne de cărbune brut su
plimentar sarcinilor de 
plan pe cele șapte luni 
trecute, 
dustriei 
5 000 de tone d< 
bune mai mult decît 
prevederile angajamen
tului luat pînă la 23 
August. Deosebit de 
valoroasă este la acest 
spor de producție con
tribuția minerilor de la 
Lupeni (Ț> 27 800 tone 
peste plan), minerilor 
din Vulcan (+ 13 500 
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furaizind in- 
socialiste cu 

căr-

tone), de la Lonea (4? 
11 200 tone), a celor 
de la Paroșeni (-£ 7 900 
tone) și Petrila ( + 
7 600 tone);

Q Hărnicia mineri
lor și preparatorilor 
din bazin s-a materia
lizat in depășirea pla
nului la producția ne
tă de cărbune cu pes
te 80 000 tone, între- 
cîndu-se cu 22 500 tone 
nivelul angajamentului 
asumat pînă la 23 Au
gust;

@ Producția globală 
realizată pe^ ansamblul 
unităților C.C.P. din

bazin depășește sarci
nile cu 37,5 milioane 
lei, producția marfă cu 
peste 26 milioane, iar 
producția marfă vîndu- 
tă și încasată cu 23 
de milioane;

Q Productivitatea 
muncii, valorică, a 
crescut cu 1 285 lei/sa- 
lariat peste prevederile 
planului:

© Economiile reali
zate la prețui de cost 
însumează, pc primele 
șase luni, 8,9 milioane 
lei (dublu angajamen
tului pe perioada ra
portată), iar beneficiile 
peste plan 8,1 milioa
ne lei;

® Au absolvit di
verse cursuri de caii-

ficare 1 340 muncitori, 
iar pînă la sfîrșitul a- 
nului alți 91G munci
tori vor dobîndi „bră
țara de aur" specifică 
mineritului (mecaniza- 
tori-mineri în cea mai 
mare parte, electricieni 
de mină, lăcătuși de 
mină, preparatori căr
bune etc.);

Q Un număr de 333 
muncitori și cadre teh
nice de la unitățile 
Centralei cărbunelui au 
primit apartamente noi 
în orașele municipiu
lui, iar pînă la 15 au
gust alte 75 de familii 
de mineri vor primi 
in folosință apartamen
te noi. confortabile, in 
bloc.

In Valea Jiului ca de altfel in 
întreaga țară sintem in prezent 
martorii unui intens proces de 
înnoire. Se schimbă intr-un ritm 
nemaiintilnit tehnologia și teh
nica in producție, se îmbunătă
țesc condițiile de muncă și de 
viață ale minerilor, se transformă 
oamenii. Desigur, schimbări au 
avut loc in toate perioadele is
toriei de mai bine de un secol 
a exploatărilor carbonifere de pe 
aceste meleaguri. Dar nu s-a 
pomenit in nici o perioadă ca 
un miner, in numai cîțiva ani de 
activitate, să facă saltul de 
metodele și mijloacele de lucru 
in care predomină munca manu
ală, istovitoare, la munca in aba
tajul mecanizat complex de azi. 
Minerul șef de brigadă Constan
tin Zaharia a parcurs la minele 
Vulcan și Paroșeni drumul de la 
susținerea in lemn, susținerea cu 
stilpi metalici cu fricțiune, apoi 
cu stilpi hidraulici pină Ia susți
nerea mecanizată, de la tăierea 
manuală a cărbunelui, la folosi
rea havezelor și, in sfirșit la 
combinele ce permit mecanizarea 
completă a tăierii și încărcării.

la

Minerul șef de brigadă Dionisie 
Bartha a condus lucrările de 
săpare a multor puțuri in Valea 
Jiului. A pornit de la metode 
„clasice" de săpare in care în
cărcarea sterilului — una din o- 
perațiile cele mai grele - se fă
cea manual. In prezent, la ase
menea lucrări, el folosește o in
stalație complexă de adincire a 
puțurilor cu un avansat grad de 
mecanizare a operațiilor. Aseme
nea exemple de schimbări radi
cale în procesul de producție, in 
munca minerilor sint numeroase.

Mulți ani, condițiile dificile de 
zăcămînt din Valea Jiului 
constituit piedici de netrecut in 
calea modernizării procesului de 
producție și a mecanizării mun
cii. Prin munca entuziastă a în
tregului colectiv de ingineri, mai
ștri și muncitori de cercetători 
proiectanți și a celor ce lucrea
ză nemijlocit în producție, aces
te piedici au fost învinse in cea 
mai mare parte. De la frontul 
de lucru pînă la suprafața mine
lor, in toate domeniile de acti
vitate, au Ioc schimbări importan
te. Chiar și tradiționalele metode

de exploatare ce se aplica de 
mulți ani in bazin sint 
astăzi unei examinări 
conturindu-se soluții de perfec
ționare.

An de an s-au făcut importan
te investiții pentru creșterea pro
ducției de cărbune. Aceste creș
teri ale capacităților de produc
ție s-au realizat în principal pe 
seama extinderii cimpurilor mi
niere in exploatare și a creșterii 
numărului de abataje in pro-, 
ducție. In ultimii ani constatăm 
o atenție mai mare ce se acor
dă concentrării producției, creș
terii producției minei pe seama 
creșterii producției pe abataje. 
Sin* tot mai numeroase abataje
le cu producție zilnică de peste 
500 tone. Șefii de brigadă Pe
tre Constantin, Erou al muncii 
socialiste, și Vasile Caila de la 
mina Lupeni, Constantin Zaharia 
și Gheorghe Deac de Ia mina 
Paroșeni, conduc abataje cu 
producție intre 15 000 și 21000 
tone pe lună. Aceste abataje pot 
fi comparate ca nivel de produc-

supusa 
critice,

(Continuare in pag. a 3-a)

LUPENI prezent, trecut
- Nu așteptăm vorbe mari 

atita timp cit există fapte mari.
— Mă grăbesc cu pregătirile, le 
termin pînă săptămîna viitoare, 
trebuie să le termin. Dar să zo
rească și ortacii de la 
II să poală prelua noul
— Ciștig un metru pe zi 
gătiri, asta înseamnă o 
plus in cărbune. Apoi... 
fișia, tot așa vom merge, 
părere ai tovarășe brigadier, 
dacă ai bate o gaură de son
dă în strat, pe care s-o injectezi 
ca să înmoi strctul ? - Eu am 
depășit dificultățile, de acum 
merg numai peste plan — Mai 
am două zile și realizez anga
jamentul anual. — Nu așteptăm 
vorbe mari. — Sectorul III avea 
pină in data de 10 o situație 
îngrijorătoare. S-au mobilizat 
ortacii și intr-o singură săptă- 
mină au scos și minusul, au dat 
și vreo 800 de tone in plus. - 
Poți să nu-i lauzi ? — Am făcut

camera 
abataj, 
la pre- 
zi in 
ziua și
- Ce

ce am făcut și acum abatajele 
sint de partea noastră. - Petre 
și Caila se tot întrec, n-au ter
minat încă ; unul a dat 7 500 
peste plan, celălalt 7 900. - Do, 
dar Petre nu-i acasă, ne tri
mite suveniruri din concediu de 
pe coasta Mediteranei pe unde 
ne plimbă și pe noi. Vreau să 
spun că ne-a luat in gind, pe 
toți, cu el, nu e clipă să nu 
ne aibe in fața ochilor, îl știu 
eu 1 Parcă mă văd ocolo in 
gindul lui ; ne plimbă cu el, ne 
duce faima. - Las’ să ne știe 
și alții, poate le spune Petre 
vreo vorbă. - Ei, asta n-aș 
crede-o 1 Ce vorbe ? Știi vorbe 
mai mari decit 7 500 tone de 
cărbune? Sau decit 27 000, cit 
a extras mina peste plan, de 
la întii ianuarie ? — Lasă asta, 
treaba e că de Io anul vreau 
să-mi fac casă. - Eu vreau să 
ridicăm randamentul in luna 
august cu cel puțin jumâtete

Avem un strat frumos, 
armăm bine, obatajul e 

de partea noastră. - Dar de 
Mondoca, ce spuneți ? — Te 
molipsește cu optimismul lui.
— Ride cind ii spui c-a rămas 
sub plan. Are un minus de... 
șase tone. - Miine mă duc Io 
ștrand, duminică la
- Imi fac casă, îmi 
mașină..., îmi cumpăr... 
să-

tonă. 
Dacă

cabană, 
cumpăr 

vreau

Oare cite coloane 
trebui să înșirăm 
gindurile minerilor, 

tite într-o singură zi ? Sau fap
tele lor, săvîrșite intr-un singur 
schimb ? Sau cel puțin nume
le acestor oameni capabili, cum 
aflu de la ei înșiși, să înmoaie 
stratul ? Numele acestor unici 
cutezători care alcătuiesc lumea 
fascinantă o abatajelor și ga
leriilor ? lată, așa ar trebui să 
arate un început de listă... Petre,

ne-or 
toate 

ros-

și viitor
Nichita, 
Solomon, 
men al vitezelor de avansare pe 
mină), Mondoca și Aeftincăi 
(tineri amindoi), Olteanu, Oni- 
șor... Sau : Rușitoru, Predoșan, 
Duban (familie vestită, sint lu
crări care-i poartă numele), 
Onuț, Rusu, Ambruș, Musta (se 
pregătește pentru un mare fron
tal)... Sau : Ungureanu, Borbin- 
ceac, Sandu, Cristian, Aștelea- 
nu, Balint, Varga, Tănăsache, 
Mihuț, Popescu, Jeler, Arbore... 
(ce nume frumos : Arbore) și 
atitea alte nume de mineri pe 
care ne-am obișnuit să le au
zim rostite alături de elogii, în
soțite de cuvinte care ne stir- 
nesc mindria : fermitate, hotă- 
rire, chibzuință, curaj, energie,

Caila, Solomon (loan 
un „modest" record-

I. MUSTAȚA

(Continuare in pag. a 3-a)
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Ieri, la mina Lo- 
nea, la ieșirea din 
schimb, colectivele 
sectoarelor I și V, 
minerii din alte 
brigăzi fruntașe au 
fost felicitați, in
tr-un cadru festiv, 
pentru rezultatele 
deosebite obținute 
în cinstea Zilei 
Minerului.

In instantaneul 
de față, un grup 
de pionieri oferind 
minerilor fruntași 
flori.

Fotoi I. LICIU

HOTARIREA
C.C. al P.C.R. și a Consiliului de Miniștri cu 
privire la majorarea alocației de stat pentru 

copii și îmbunătățirea regimului de 
acordare a acesteia

O măsură prunită 
cu vie satisfacție de 
oamenii muncii din 

VALEA JIULUI
Încă o dată sint confirmate 

consecvența cu care conducerea 
noastră de partid și de stat se 
preocupă de continua creștere 
a burittsrăcii materiale a între
gului popor, stăruința £JL care 
este aplicată in viață linia ge
nerală a politicii partidului, de 
ridicare a nivelului de trai al 
oamenilor muncii. După cum 
întreaga țară a luat cunoștință 
prin intermediul ziarelor de 
ieri, o nouă hotărîre privind 
sprijinul acordat familiilor cu 
copii, a fost adoptată, inscri- 
indu-se ca o judicioasă măsură 
în ansamblul de preocupări 
pentru îmbunătățirea cu precă
dere a situației materiale a 
familiilor cu venituri mai mici.

Sint demne de reținut două 
aspecte care ies în mod preg
nant la iveală din conținutul 
noii hotărîri. Primul se referă 
la adîncirea tot mai mult, in 
toate sferele vieții sociale a 
principiului echității socialiste. 
Diferențierea noilor alocații du
pă nivelul veniturilor denotă 
tocmai perseverența cu care este 
întronat și tradus 
cest principiu. Cel 
aspect al măsurii 
referă la numărul 
supra căruia se vor

în viață a- 
de-ai doilea 
adoptate se 
de copii a- 

răsfringe

ECOURI

prevederile hotărîrii, la prelun
girea vîrstei de acordare a alo
cației. extinderea acordării ei 
in sfere private de acest drop! 
pină acum. Primul — de or
din calitativ — este menit să 
Qciucă încă o rezolvare pe ca
lea intr<571ăi';i unui principiu da 
autentică valoare SOci^Liștâ; cel 
de-al doilea — de ordin căTIJ 
titativ — răspunde cerințclo» 
noi apărute, necesităților ac
tualei etape de a asigura fami
liilor cu copii, în modul cel 
mai direct, sprijinul material 
necesar.

Noua hotărîre cu privire Ia 
majorarea alocației pentru co
pii și îmbunătățirea regimului 
de acordare a acesteia a fost 
primită cu multă însuflețire în 
numeroasele familii de mineri, 
oameni ai muncii din toate do
meniile de activitate ale Văii 
Jiului. Expresie a continuei 
griji pe care conducerea de 
partid și de stat o poartă co
piilor, hotărîrea constituie o 
continuare a măsurilor adop
tate pentru întărirea familiilor 
— celule de bază ale societății 
noastre — pentru asigurarea 
tuturor copiilor a unei vieți 
lipsite de griji, a unui viitor 
tot mai luminos.

Satisfacție și mulțumire
O nouă și deosebit de eloc

ventă mărturie a grijii parti
dului nostru pentru creșterea 
necontenită a nivelului de trai 
al oamenilor muncii ne-a fost 
oferită prin Hotărîrea Comite
tului Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român și a Consiliului de Mi
niștri cu privire la majorarea

alocației de stat pentru copil 
și îmbunătățirea regimului do 
acordare a acesteia. SLnt con
vins că această hotărîre. car» 
ilustrează principiile echității 
sociale promovate cu oonsec- 
vență de partidul nostru, este 
un rezulta» concludent al rea-

(Continuare tn pag. a J-a)
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Secretarul de partid \ndrei Olda de la E. M Lonea 
consultindu *e cu minerii.

Inlrâ țugui’ in schimbul II la mina Lupenî.

Minerului Aurel Cristea de la Aninoasa 
ii plac trandafirii.

Sîmbâtă 7 august 1971 ora 9: Moment solemn la 
Ofițerul stării chile. Andrei și luciii sici fericiți—

Minerul Ion V»-i'r de la E. M Tetrila — bun Șef 
tie brigadă, bun student .și bun ortac—

„Avem deplina convingere 
că minerii patriei noastre 
vor ști să răspundă și in vii
tor, cu toată cinstea, stimei 
și prețuirii pe care le-o poar
tă partidul, că vor munci cu 
avînt și abnegație pentru a 
transpune în fapte sarcinile 
deosebit de importante ce le 
revin in cadrul economiei 
naționale, aducîndu-și con
tribuția tot mai activă la pro
gresul general al României 
socialiste, la ridicarea ei pe 
culmile tot mai înalte ale 
civilizației, la bunăstarea î 
întregului popor“.

NICniAE CEAUSESCU

Pe la sfirșitul ’unii iulie, 
inginerul Vasile Marta 
.șeful sectorului IV de 

la mina Lupeiri, ne-a făcut e 
invitație i

— După întii să veniți pe 
Ja noi. O să avem la sector 
noutăți. Vești -faine pentru 
presă...

Este in tradiția minerilor 
din orașul erou de a 
cinsti cu cele mai ale

se fapte de muncă memoria 
ortacilor martiri răpuși de 
gloanțele și baionetele jan
darmilor regimului burghezo- 
moșieresc în acea zi sîngeroa- 
să a augustului de acum 42 
de ani, de a-și sărbători tot
odată Ziua lor cu sentimen
tul datorie: împlinite față de 
partid și patria socialistă. Și 
din ce ar putea izvorî mai 
puternic, mai nobil acest sen
timent dacă nu din certitu
dinea minerilor, inginerilor 
și tehnicienilor că din adîn- 
curile Lupeniului au fost tri
mise la ziuă, spre bateriile de 
cocsificare, cantități supli
mentare de cărbune — prino
sul strădaniilor lor la frontul 
abatajelor îndreptate, conver
gent cu cele ale tuturor oa
menilor muncii, spre întări
rea economiei naționale și 
edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate în ța
ra noastră.

Ecoul viu al certitudinilor 
despre care vorbim l-am ghi
cit în invitația conducătoru
lui tehnic al marelui sector 
de producție al minei Lupeni 
de a face cunoștință cu rea
litățile îmbucurătoare din 
activitatea rodnică a acestui 
prestigios colectiv, l-am iden
tificat în faptele de muncă 
pe care le-a săvârșit acest 
oolectiv în cinstea sărbătorii 
minerești de azi.

Întâi de august. Săgeata 
de pe graficul cu rea
lizările sectorului a a- 

tins în escaladare cota mult 
râvnită de colectiv; 20 000 de 
tone extrase pe.ste plan de la 
începutul anului. întrecerea 
dîrzâ a frontaliștilor pentru 
realizarea sarcinilor noului 
cincinal a fost încununată cu 
îndeplinirea obiectivului lor k__________________ _____________

suprem; materializarea în 
faptă a cuvîntului dat parti
dului de a îndeplini înainte 
de termen angajamentul luat 
pe întregul an. Căci minerii 
sectorului au rezolvat ecua
ția CUVINT = FAPTA cu 
cinci luni mai devreme.

O singură cifră i 20 000 de 
tone. O cifră care la prima 
vedere ar părea că nu spune 
prea multe despre strădaniile 
celor care i-au dat dimensiu
nile reale de a exprima va
loarea unui munte de căr
bune dat peste plan pentru 
satisfacerea cerințelor consu
matorilor industriali. Dar,,.

Acestui buchet de suc
cese, secretarul organi
zației de bază. tovară

șul Alexe Furdui. i-a dat o 
explicație simplă insă de un 
adevăr incontestabil : ..Între
cerea socialistă bine organi
zată, vie, cu obiective con
crete, mobile și dinamice — 
în concordanță cu posibili
tățile afirmate ale colectivu
lui — acesta este fermentul 
realizărilor. S-a înrădăcinat 
obiceiul ca atil în organiza
țiile de partid, cit și in gru
pele sindicale să se urmă
rească întrecerea, să se in
formeze colectivul asupra

CBfîlllT = FAPTĂ
dincolo de această cifră, cită 
dăruire și rîvnâ a fost depu
sa la frontul abatajelor, cite 
auturi, cită pasiune și inves

tiție de gândire tehnică in 
folosirea judicioasă a utila
jelor și organizarea ia cote 
superioare a producției și a 
muncii, cită frământare, cită 
voință și chibzuință colectivă 
nu s-a cheltuit lună de lună 
pentru agonisirea surplusu
lui de ..aur negru" ? Canti
tățile suplimentare de cărbu
ne realizate au urmărit 
.strâns", pas cu pas, crește
rile asumate la angajament ; 
de la 6 000 de tone iniția' la 
începutul anului — la 11000 
în cinstea semicentenarului 
partidului, de la 15 000 — la 
20 000 de tone pe întregul 
an în cinstea Zilei Mineru
lui și a zilei de 23 August. 
Ce va urma mai sus ?

Piscul cel mai înalt a fost 
atins cu realizările la produc
ție. Valorile realizărilor nu 
sînt insă mai prejos nici la 
a'.ți indicatori. Productivita
tea muncii, de pildă, a cres
cut cu 175 kg pe post peste 
sarcinile perioadei trecute, 
cheltuielile de producție au 
fost reduse cu 0.25 lei/tona 
extrasă, iar consumul speci
fic de lemn de mină a scăzut 
cu 0,27 mc/1000 tone .

realizărilor în producție și 
felului cum se stă față de 
angajament. Și oamenii, fi
ind puși în cunoștință de ca
uză, își cîntaresc posibilită
țile, chibzuicsc asupra re
zervelor interne și fac un 
nou pas. Nu este un secret 
că din cele 12 brigăzi pro
ductive ale sectorului, nici 
una nu este sub plan, iar 
în ce privește angajamentul, 
numai o brigadă nu și l-a 
realizat, dar și aceasta are 
deja dat cărbune peste plan. 
La frontale, brigada lui Pe
tre Constantin a realizat pe 
șapte luni 7 590 de tone peste 
plan, depășind atît angaja
mentul la zi de 4375 tone cit 
și angajamentul anual de 
7500 tone, cea a lui Caila, 
cu sporul de 7 900 tone, în
trece cu mult angajamentul 
la zi de 4660 tone și e la un 
pas de realizarea celui anu
al de 8000 de tone, iar bri
gada lui Ton Solomon, cu de
pășirea de 2550 de tone este 
cu mult peste angajamentul 
la zi de 2330 tone și peste 
jumătate din angajamentul 
pe întregul an de 4000 de 
tone". Am mai reținut din 
destăinuirea secretarului de 
partid un lucru important, 
acela ă si brigăzile mai mi i 
și-au realizat angajamentele

la zi — cum sînt cele de la 
pregătiri conduse de minerii 
Vasile Beleanu, Alexandru 
Ol lean u, Nicolae Aeftincăi, 
Petru Kissfalvi, Iosif Maca- 
vei și alții. Dar caratele co
lectivului sînt de valori ne
măsurate. Respectarea întoc
mai a operațiunilor de ciclu 
la front, specializarea munci
torilor din abataje jre ope
rațiuni — răpire, tăiere, mon
tare, pușca re —, iar a celor 
de la pregătiri pe lucrări 
(brigăzile lui I. Mondoacă și 
V. Beleanu sînt specializate 
in atacări de noi felii în li
mitele timpului minier est- 
vest a stratului 3) constituie 
temelia trainică a succeselor. 
In timp ce calificarea și ridi- 
<area calificării, omogeniza
rea brigăzilor — intr-un cu
vânt oamenii, sînt legătura 
de granit a acestor temelii. 
Minerii Petre Constantin Va
sile Caila și Ion Solomon au 
ortaci cu vechime în brigadă 
de 10—15 ani ca Ion Sălăjan, 
Gh. Grecu. Constantin Nichi- 
ta. Teodor Onescu. Mihai Cîr- 
dei. Ion Răzor. Vasile Măr- 
gincanu, Samoilă Boca. Fran- 
cisc Culccar. Francisc Ka- 
tona, Ene Tîlmaciu și alții. 
Cu muncitori experimentați 
ca ei, cu maiștri mineri și 
electromecanici priceput i în 
organizarea și conducerea 
producției ca Iuliu Daniel. 
Petru Arnbruș. Gh. Tîmplă- 
rescu și Constantin loni’ă. 
realizarea unor avansări de 
32—37 m lună în fronturile 
cu grinzi de 1.25 ml și de 
40—46 m lună la fronturi cu 
grinzi de 1.6 ml. a intrat în 
obișnuit.

Cu asemenea potențial u- 
man cît de sus. pe ce 
piscuri vor fi urcate 

valorile biruințelor din bă
tălia cărbunelui de la secto
rul IV ? Pînă la marea săr
bătoare a eliberării patriei, 
colectivul e decis să „salte1* 
u 2 000 de tone mai sus de

pășirea dc plan realizată pe 
cele șapte luni. Mai sus, tot 
mai sus ! Acesta este sensul 
propriu al cuvîntului și fap
tei de miner.

1. BA LAN

In încercarea de a dezvă
lui pe omul George Deac 
voi începe, ex.ibrupto, prin- 
tr-o mărturisire a a csluia, 
făcută ca o reculegere: _Mă 
simt legat de mină, de oa
meni, de complexul modern 
de ibalaj care ne ajută atît 
de mult... Am îndrăgit totul 
din jur. aș fi tare mâhnit da
că ceva m-ar determina să-mi 
părăsesc ortacii. O zi cum 
nu-s cu ei, parcă aș avea 
în suflet un gol..."

George De:' e omul de 
abataj, în înțelesul pur al 
cuvîntului El intră primul 
la locul de muncă și iese ul
timul. ..Acolo unde lucru-i 
mai g: n. muncește u oa
menii din brigadă, cot la 
ot..mi-a declarat. cu 

mîndrie în glas, adjunctul 
șefului de se.tor. Io..; Du- 
mi’, eseu. care m-a i .’it în 
subteranul minei Paroșeni

Din geometria perfectă a 
spațiului conturat de cadre'e 
complexului 2 MKE s-a des-

la mine — neațgnt — i-a 
prins lanțul piciorul, era să-l 
păi muiesc... Eh. toate trec. 
Mîine, de ziua noastră mer
gem împreună la o bere, an 
luat o primă bună..."

Despre oameni > „Chiar a- 
laltâieri a fost o denivelare 
i transportorului în abataj, 
era necesar să nu pierdem 
ciclul de tăiere. N-am insis
tat. dar tot schimbul III a 
jăm.is să ajute schimbului I. 
pînă ; remediere. Abia către 
.mii, ă. a doua zi. ne-am li
niștii . Cînd lucrezi ?u oa
meni ea Vasile Căuș, Petru 
Ciobotaru sau Ioan Vasii, ni
mic nu paate fi prea greu. 
Fiecare știe ce vrea, nu-i ne
voie s; - iei de la spate In 
mai. mi ajuns cu frontul 
într-o porțiune unde abata
jul trebuia s urlat cu 18 me
tri. N-.i puteam ‘.ăia, adrele 
au intrat în presiune... Toți 
amend. din toate cele trei 

schimburi s-an sprijinit unii 
pe alții în efort... Coeziu-

OAMENII LUI 
GEORGE DEAC 
URCĂ TREPTELE 

AFIRMĂRII
prins silueta înaltă 3 șefului 
de brigadă pe care voiam 
sâ-1 cunosc. Un chip deschis, 
tulburător de tînăr, mi-a su
râs. „In k)C de cărbune dăm 
steril, mi-a spus, cu un ton 
parcă -de scuză, parcurgem o 
zonă cu steril, dar in ma
ximum zece zile vom intra 
iar in plin, ne vom simți iar 
în apele noastre..."

„Apele" simbolizează reali
zări de randament ■ aprinse 
între 13 și 24 de tone 
pe post și chiar mai mult. 
(„Cînd i-am zis tatei că șase 
oameni dau 250 de tone pe 
post într-un schimb, cu com
plexul — Ioan Dumitrescu-nii 
destăinuia —, credea că nu 
mai sînt în tonte mințile...").

Intr-un fel l-am rugat pe 
George Deac să-mi vorbească 
despre muncă, despre viață, 
despre oameni—

Despre muncă : în trei zile, 
împreună cu oamenii săi, ia 
finele lui aprilie, a asimilat 
noua tehnologie.

(„Doar n-om fi noi mai 
slab pregătiți decît alții, să 
nu facem ■față... Avem am
biție. apoi hai să demon
s’râm" au decretat oamenii).

Despre viață : „Totu-i să 
ne împlinim, e atita nevtie 
să fim așa cum trebuie... 
Primejdia minei? Nu-s ob
sedat de ea. Dacă știi să ac- 
ționezi, să veghezi ca totul 
să fie în ordine, n-ai de ce 
să te temi. O dată, unuia de

nea, omogenitatea colectivu
lui numai în fața obstacole
lor se văd*— ,

Fură îndoială, cînd ai de-a 
face cu K.meni ascultători, 
disciplinați care Știu ce vor, 
care se dovedesc plini de elan 
în înfruntarea încercărilor, 
care țin cu lot dinadinsul 
să-și însușească cunoștințele 
indispensabile biruinței din a- 
dîncuri. tot ceea ce este nou, 
util sporirii productivității 
muncii, ți-e mai ușor. Nu e 
mai puțin adevărat, insă, că 
pînă tjungi la o asemenea 
situație, se impune dăruire, 
efort asistență tenace. Fără 
o isemenea atitudine din par
tea «efu’ui de brigadă Geor
ge Deac. minerul Ion Silion 
sau vagonetarul Vas’:-? A uș i 
n-ar fi azi integrați -u trup 
și sufle' colectivului.

...In întrecerea rodnică din
tre cele două brigăzi, care, 
sînt dotate cu complexe de 
abataj, a lui Constantin Zo
ii aria și a lui George Deac, 
ultima urcă, decisă, treptele 
afirmării Au fost /.ile cînd 
oamenii de aici au reușit să 
extragă cite trei fîșii pe 
schimb, dînd o producție de 
aproape 1 500 de tone...

Sîntem convinși că tatăl lui 
Ioan Dumitrescu va mai a- 
vea încă, de acum înainte, 
destule îndreptă'iri de ui
mire ..

Traian MILLER

De cite ori m-am gindit la .pușcare**, am acut impre
sia că minerii sînt acei exploratori eludați, curajoși, care 
defrișează un drum de trecere prin păduri ecuatoriale. Atita 
doar că minerii dau de păduri rare au materialitatea zi
dului. De fapt, in nici o altă meserie omul nu intră atît 
de puternic in contact cu pămiutul. II „pipăie" întii atunci 
cînd face găuri de pușeare, il învinge apoi eu propriile sa
le 'irmc : kieselgurul. la rare adaugă forța și creația uma
nă : nitroglicerină. Și apoi acel „ardeee .”* răsunind in toa
tă Valea, rotunjindu-se in ecou. Un strigăt de tzbindă. Un 
strigăt de avertisment. Un strigăt de așteptare. Jn fine, 
acel strigăt formidabil al pămintului. M-am întrebat dacă 
acest dialog pe înălțimi intre mineri și munte nu a fost 
ales «mume de mineri pentru ca totul să aibă dimensiuni 
cosmice.

Am intilnit acea „poetic" a minei sus, la carierele de 
calcar. In fața lui, a minerului oameni și mașini se retră
geau lăsindu-l singur, față-n față cu muntele. Și Petre Con
stantin. Diomsie Bartha, Constantin Zaharia, mineri de 
subteran, Prodea Constantin, Titel Petru sau Ticeu Nicolae 
.mineri** de suprafață ieșeau învingători intotdeauna cedind 
epoi locul tovarășilor săi de muncă, uriașelor utilaje. Un 
simbolic schimb de ștafetă.

Atunci la pușcare am văzut din acele gesturi care „ră- 
niin* pe retină : înaintea pușcării toți minerii își ridică 
căștile. Un semn de salut pentru izbinda antidpală ? fu 
ultim omagiu adus acelei fețe de lume ce nu va mai fi ? 
N-am aflat-o vreodată. Și poate nu-mi pare rău. Gindurile 
oamenilor nu acceptă întotdeauna ..traducerea". Sînt mai 
frumoase, așa...

S. LUCIAN

Ne-am obișnuit cu ideea că 
„miner* este numai acela care 
intră în adincul minei. „Mi
ner de suprafață" ! Sună, e 
drept, cam ciudat această sin
tagmă. Aveam sâ-mi >.himb 
ceva mai tîrziu „obsesiile* și 
.impresiile" mele lingvistice...

„.Ajunsesem sus. deasupra 
carierei Pribeugu. Un escava- 
lor uriaș — cupa avea capa
citatea de 3 mc adică... fi to
ne de calcar —, >n< tu
șe „Beiazuri". Prin • a
cobori! în carieră a fu.sl : jto- 
irejxjrteruJ. „Parcă am fi pe 
pămîntul giganților* a excla
mat fără voie cineva. Intr-a
devăr, de la înălțime, doar 
escavatorul și uriașele -Beia
zuri* de 30 de tone își mai 
păstrau în fața muntelui de 
calcar măreția. Fotoreporte
rul alergînd părea o insectă 
ciudată. Totuși oamenii, ce 
priveau minusculi raportați la 
marile dimensiuni din preaj
mă, lăiaseră o jumătate de 
munte. Ei escavează într-u lu
nă 60-80 inii de tone pentru 
barajul de la Valea de Pești.

Am stat dc vorbă cu tehni
cianul miner Florin Străuț, 
șeful sectu: exploi t, re. Mi-a 
vorbit despre o in^en: și l-xu.-i. 
Muncesc aici 90 de oameni.

Se lucrează uneori și noap
tea la forări. Avem 10 ,.Be- 
lazuri* și 4 Tatre de 12 tone. 
Despre mineri ? Ei sînt pri
mii, cei care se luptă, cei cu
re dau piept cu muntele. Nu
me ? E greu ! Toți sînt băie
ți buni. Totuși... artificierul 
Prodea Constantin, minerii 
Titel Petru — șef de briga
dă —, Ticeu Nicolae, Varga 
Alexandru, Roman Trifu,

Pămîntul

lazurile“._ Răsună valea! Și 
farurile aprinde., o salbă 
de lumini... Omul acesta nu 
„vorbea in poezii’, cî trăia 
]XM?zia.

★

„.Dar lucru pe care !-nm 
admirat cel mai mult la «a- 
menii carierei este modestia. 
N-ar accepta niciodată să vor
bească vreunul dintre ei des- 

giganților
pentru ca oameni: 

înșiși giganți...
sus în munți nu 

întîlncsc acum doar

frezorii Groza Patru, Firide 
Dumitru, Neledu Gheorghv, 
mecanicul de compresoare 
Todea Mihai, escax oio.’siul 
Ciocan Vasile, șoferii Mo
rarii Constantin, StăacsLu 
Mucenic, Paul Constantin, 
Bartha Francisc... Inter; >cu- 
torul meu o fi vrut Să-i no
tez întreg efectivul de oa
meni ?

Florin Slrăuț se vrea băr
bat. se \rea om al faptei 
dure, nu al emoțiilor. Și to
tuși... „Uneori lucrăm și 
noaptea. Atunci fă auzi „Be-

pre El, despre realizările LUI. 
Ci mereu despre OAMENI, 
despre realizările ALTORA, 
despre faptele cOR. In cu
rând se va inUxriuoe la Pri- 
beagu o nouă metodă de ex
ploatare : exploatarea prin 
camere de mine. Rezultatul 
schimbului de experiență de 
la Băița — Crăciunești al 
lui Florin Slrăuț. Și încă un 
amănunt i nu l-am găsit pe 
Florin Străuț la birou, ci pe 
drum. Se grăbea să ajungă 
la exploatare.

...Priveam valea și niă

gîndeam ce titlu să dau 
acestui reportaj. Pentru iă 
trăim acum sub zodia meta
forei m-am gîndit imediat 
la Pămîntul giganților. Pen
tru că oamenii de aici fău
resc _un alt pămînt*. pen
tru că bradul vede în fața 
sa - un alt pămînt*, penii )- 
că oamenii sînt stăpînii gf- 
ganțîlor, 
sînt ei

Acolo, 
se mai
cerul cu pămîntul. Se în- | 
tîlnesc acum .și ochii oame
nilor cu cerul și pichamerul 
cu pămîntul. E poate una |
din definițiile peisajului con- L
temporan... |

Niciodată nu ini-am dorit 
mai mult ca acum ca un nu
măr al ziarului să ajungă la 
oamenii munților, să urce la 
oamenii aceia minunați cu 
mașinile lor minunate și o 
dată cu rândurile ded ea te f. 
muncii lor să adaus titeva 
rânduri din inimă, rânduri 
de mulțumire pentru aerul 
acela ciudat năvălit în piept 
și care m-a făcut mai prie
ten cu oamenii, cu locurile, 
mai dîrz și mai mîndru...

L STROCHI .
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l U P E N I
răspundere, devotament, conști
ință. Am enume'Ot dea1 arțivo 
comen. aleși după o moi veche 
regulă dintre conducătorii de 
brigăzi. M ne știu msă că a- 
lunci cind e amintit brigodicrul 
e vorba desp-e toți. Acești toți, 
avindu-i in frunte pe cei 
bun, — comuniștii — sini 
minei, detașamentul de 
cl Lupeniului Al acelui 
in core t-edit o vieții 

luptă acerbă
muncă. muncă 

fața 
urmă, 
adevărat, 
găsi pe i

moi 
forța 

frunte 
oraș 

n camno 
conVnuată 

rodnică, 
coroda 
nepu- 

. ce
ma

luptă, 
prin 
fonte ce muncă in 
cuvintele rămîn in 
tincioose. Căci, cu 
vorbe man putem 
sura miilor de tone ext ase Io 
această mină in a cărei țesă
tură de galerii si abota,e te 
poțr rătăci cu ușurință ? Sau, 
ce culori avem Io ndemino 
pentru o vedea, pe fondul edin- 
cur ’or, optimismul, lumina d.n 
achit și de pe fetele acestor 
eomeni, pentru a realiza por
tretul colectiv, autentic, veadic, 
cl minerilor de astăzi ? Imi ri
dic de citeva zile aceste între
bări. caut elemente de com
parație și ajung Io ideeo extra
ordinarei forțe care ex.stă aici, 
in orașul de la poalele Obaru- 
coi, oraș cu o tradiție revoluțio
nară transmisă puternic peste 
decenii, cu o istorie cere pe 
lingă numeroasele pagini ele 
unor frămintări cotidiene pentru 
o viață mai bună, cuprinde și 
o pagină unică, de sine 
toore, scrisă cu o culoare 
a clasei muncitoare — 
greviștilor.

u trecut 42 de 
tulburătoarea 
'29. Ideclul lu' 

vrilă si al ortacilor I 
plinit. Năzu rte e ’or

c
c

stâtă- 
-itiibol

ni de la 
evă 
'itoș 
este

din 
Ga

♦

o trai.
is^or’c continue, 

pagină, faptele si 
nerilor vorbesc tot mai 
despre un nou Lupeni. 
a-'.i pierde cu nim 
lele revoluționare, 
tul de mineri ce aici, 
tinuă ascensiunea pe 
progresului, înscriindu-și 
istorie prin fapte de muncă pe 
măsura inaintasi’ar. Oamenr 
s-ou deprins 
venerație 
dere și 
Dor, de 
această 
f re ba re. 
răsaunsu! de unul s’ icur. 
desprins din cuvinte si 
rostite de mineri. Oare, 
prilej ? Cine o sugerat 
ccmoaratier ?

— Să facem împreună

Poain 
erois

Jupa 
I rnî

mult
Fără 

ic din ctribu-
i îamen- 
și con- 
* eptele 

noua

'naintarilor.
să privească cu 

spre trecut, zi ncre- 
optimism spre /iitor. 
unde acest optimism, 

încredere ? O c'tă in- 
câre'a nu i-am găsit 

. L-an 
gindud 
cu c< 
ideea

com-o 
pc'ctie — propune astăzi, acum, 
citi. In anul 1929 pcrr’riul co

mu'ișîi'cr, forța care ne călău
zește cu elita luciditate, con
secvență ți siguranță spre pro
gres. ovec, excepted experien
ța enter cară a unor miKtonți 
e-osi! or.c ', doar opt ani. As- 
tăr. același partid, trecut p-in 
focul unor experiențe unice, 
a e cincizeci de ani. Dacă a- 
tunci, in 1929, nucleul de co
muniști de Io Lupeni, din Vcieo 
Jiului o avut forțo să declan
șeze evenimente care cu zgu
duit continentul, aslăii, nucleul 
de atunci pe care timpul l-a 
maturizat, se prezintă ca o forță 
înzecită sou, daco socotim după 
regula amplificării in 
geometrică — așa cum 
trecut și experiențele 
forță însutită, înmiită 
țele acestei curajoase
ții or sugera unora aoor ideeo 
simplei inointori in virstă, de Io 
S Io îO. Dar, anumite trăsături 
ale comuniștilor manifestate tot 
mai plenar - mobilitatea de a- 
daptere după cerințe sau de 
acțiune după necesități, fermi
tatea hotărîrilor. combativitatea, 
consecvența in idealuri — 
rează tocmai tinerețea, 
lui vitalitate și, cum am 
maturitatea incontestobila

De aici, optimismul, de c ici 
încrederea.

rea mărețului p'Ogram de edi
ficare socialistă, de formare a 
omului nou, cu o înaltă con- 
ș.'rinfo socială - program prefi
gurat cu clarvlruas de cobe 
ptiil’d. Acesta sint ainduriie 
D'imc-'diale ale minerilor care, 
avind in fruit j comuniștii, iși 
exprimă astăzi, de ziua lor, încă 
o dată, hotărîre? de a răspunde 
prin noi fapte de muncă și de 
eroism, grijii pe care partidul 
ne-c

progresie 
s-au pe- 
- ca o
Aporen- 

compora-

suge- 
uriașa 

spus,

m enumerat la începutul 
or modeste incer- 
de reconstitui.e a 

acela 
cu gir.- 

lui de 
fragmente 
surprinse 
Pentru a 

puternicului

ace: 
cari 

unui portret colectiv - 
al minerului de astăzi, 
durile și preocupările 
fiecare zi — citeva 
din diverse discuții 
in împrejurări diverse, 
întregi imaginea 
detașament de la pou'ele Ooo- 
rocoi să adăugăm acestor 
fragmente — sugestive prin e- 
sența lor — și citeva relatări so
licitate de reporter in diminea
ța zilei de 6 august, anul 1971. 
Deci, după 42 de am de la 
zguduitoarea grevă :

- Cile coloane de ziar ar 
trebui pentru a inșira ginduiile 
de estăzi crie minerilor ? - ne-a 
întors drept 
pe care am 
comitetului 
Lupeni, 
secretarul de partid pe 
Nu cred că vă trebuie chiar o 
coloană întreagă, 
de ginduri 
prin trei 
trecut și 
PREZENTUL 
de a munci cit mai spornic, de 
a extrage cit mai mult cărbune 
peste plan, de a trăi, prin a- 
ceasta, mai bine. TRECUTUL în
seamnă dorința permanentă de 
a respecta tradiția înaintașilor, 
de a aduce on de a.n, pe cclea 
muncii, un prinos de recunoș
tință celor care s-au jertfit pen
tru Lupeniul de a'fâ.'i. VIITO
RUL ? Aspirația spre infăptui-

replică, întrebarea 
rostit-o in biroul 

de partid al E. M. 
tc arâșul loan Racze'x, 

mină.

Multitudinea 
fi rezumată 

prezent, 
noi,

poate
cuvinte : 

viitor. Pentru 
înseamnă hotărirea

tăzi 
trot 
tovarășului Wilhelm Neag, prim- 
secretar al comitetului orășenesc 
de poriid. Această forță crește 
on de an, ți in Lupeni ca și in 
întreaga țară, prin organizațiile 
de partid lot moi active de pe 
raza orașului, prin comuniștii 
pătrunși de toi mai multă res
ponsabilitate, care conduc cu 
competență întreaga viață eco
nomică, socială și culturală de 
aici. In anul 1929 intr-edevăr 
partidul avea opt ani de exis
tență. Crezul politic, convingeri
le puținilor comuniști de atunci 
cu fost atit de puternice incit 
au înflăcărat, au mobilizat la 
luptă întreg Lupeniul- Astăzi, in 
Lupeni activează peste trei mii 
cinci sute de comuniști. Alături 
de mina cu vechi tradiții de pe 
stiada ce poartă numele eroului 
din '29, Vitoș Gavrilă, a mai a- 
pârut o mină, cea de la Bor- 
băteni, o unitate economică cu 
un colectiv care se încadrează 
ciganic in detașamentul de mi
neri al Lupeniului. 
astăzi - continuă 
primului secretar venite 
jinul reporterului - de 
nică BAZA TEHNICĂ, 
chibzuită a partidului, 
in anii ce s-au scurs, i 
liberare, căreia același 
cu o forță care ii confirmă ne
măsurata vitalitate, a hotărit 
să-i alăture un puternic SUPORT 
SPIRITUAL, luind la fel de chib
zuite măsuri pentru formarea 
omului nou, cu o inaltă con
știință socialistă. De pe acest 
suport minerii privesc încreză
tori spre viitor, hotărîți să înde
plinească cu consecvență, cu 
mai multă fermitate, politica 
partidului, in care vedem cu 
toții propria noastră politică.

— Nu așteptam vorbe mari. 
- Faptele vorbesc. — Sint, cate-, 
vorbe moi mari decit 27 000 to
ne de cărbune extrase peste 
plan, in numai 7 luni din cele 
60 ol actualului cincinal ? 
ceasta proporție, de 7 ia 
este copobilă prin eo însăși 
ne vorbească despre faptele 
se petrec in adincurile Lupeniu- 
lui, despre ocei oameni care, 
astăzi, avind mereu in aminti
re eroii de ieri, prefigurează 
ziua de miine a marii (omilii de 
mineri, purlăloore peste decenii 
o unei remarcabile tradiții de 
luptători pentru mai bine...

poorlă.
Ați amintit de forța de as- 
a partidului — om înregis- 
o alto relatare, din partea

MIIIVIII PROFUNDE
iUrmare din pag. a 1)

mine de cor-

Satisfacție
(Urmare din pag. 1)

lezării obiectivelor stabilite de 
Congresul al X-lea al P.C.R., 
ai clapei noi, înfloritoare, fn 
care fie află țara noastră.

Avind o familie care numă
ră 9 copii, îmi mărturisesc, ală
turi de alți oameni ai muncii, 
satisfacția și mulțumirea loială 
față de aceste înțelepte măsuri 
care vin în ajutorul oamenilor 
cu venituri mai 
dorea liotărîrii, 
vigoare dc la 1 
potrivit căreia 
care se acordă 
se prelungește

mici. Preve- 
ce va intra în 
septembrie a.c., 
vîrsta pînă la 
alocația de si at 
de la 14 la 16

și mulțumire
ani, este o altă dovadă a 
pentru em. Ge înseamnă 
acestea pentru noi ? Condiții de 
viață mai bune pentru familiile 
noastre, un îndemn de n create 
și forma copiii în spiritul nimi
cii, al dragostei și respectaiei 
pentru om, patrie, partid.

Prin munca mea și prin sen
timentele ce le voi sădi în ini
mile copiilor mei, pe ?are-i vei 
forma oameni devotați muncii, 

’ * caut să 
neabătute griji 
necontenit.

pil frici Și partidului, 
răspund acestei 
ce ni se armă

T.C.M.M.

Bucurie
de ziua noastră

grijii 
toate

llic FLORE*
— Pclroșnni

Dispunem 
argumentele 

: in spri- 
o puler- 

creație 
realizată 

de la e- 
p art id

A- 
60, 
sâ 
ce

Expresie vie

*

1
I
I 
Ii
i 
i
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(Urmare din pag. 1)
armată sovietică, care a dus greul războiului și a dat con
tribuția hotăritoare la victoria asupra Germaniei fasciste, 
minerii au răspuns cu întreaga lor hotărîre la chemarea 
partidului -Totul pentru front, iotul pentru victorie'.*, asi- 
gurind printr-o supremă încordare a eforturilor cărbunele 
necesar acțiunilor militare".

Acum cind evocăm cu prilejul Zilei Minerului luptele 
greviste din Lupeni 1929. aducem omagiul nostru •’ 
prețuire trecutului de luptă revoluționară al Văii 
cern bilanțul marilor înfăptuiri, a contribuției 
preț a minerilor la făurirea noilor destine ale 
romă-., constructor al patriei socialiste. Privind 
tiv drumul parcurs de Valea Jiului în anii ce au 
la eliberare, constatăm cu justificată mîndrie 
grandioasele înfăptuiri socialiste care depășesc tot ce 
realizat în întreaga istorie a acestui bazin de vîrstă cen
tenară. Rod al politicii înțelepte de valorificare intensă a 
bogățiilor naturale ale țării, de asigumre a bazei mate
riale pentru dezvoltarea ramurilor hotăritoare ale industriei. 
Valea Jiului □ devenit ce' mai important teatru carboni
fer al țării. Tn contextul obiectivelor generale ale politicii 
de industrializare socialistă. Văii Jiului i-au revenit fon
duri de investiții importante pentru dezvoltarea minelor 
existente, pentru crearea de noi capacități, modernizarea 
întregului proces de extracție și ridicarea nivelului tehnic 
al producției. Dezvoltarea mineritului din bazinul nostru — 
ca urmare a celor 7 424 milioane lei investiții între 1949— 
1970 — este atestată de impunătoarele obiective economice 
și sociale apărute pe harta municipiului intr-un număr 
impresionant de mare. Au fost redeschise și redate pro
ducție: minele Vulcan, Lonea 1 și II, DRja, s-au dat în 
exploatare minele Uricani, Paroșeni, Bărbăleni. Este in 
curs de deschidere mina Livezeni. S-au dezvoltat prepa
ra’iile. Uzina de utilaj minier, s-a creat o puternică bază 
pentru activitatea de cercetare Și proiectare minieră. Anii 
socialismului au însemnat un salt uriaș în însăși esența 
muncii minerului: mijloacelor rudimentare de lucru le-au 
luat locul utilajele moderne, de un înalt randament. Rodul 

latura fluxului tehnologic 
ițială a producției de 

fust de 4.5 ori

a recunoștinței
(Urmare din pag. 1)

ine.

și o înaltă 
Jiului, fa
de mare 
poporului 
retrospec- 

i trecut de 
patriotică 

s-a

țuicii întregului popor față de 
mineri. In acest an, a arătat 
vorbitorul, sărbătoarea Zilei Mi
nerului se desfășoară într-o at
mosferă de muncă plină de în
suflețire și dăruire a întregu
lui popor, care, animat de cele 
mai profunde sentimente de 
dragoste și devotament față de 
conducerea dc partid și de stat, 
participă plenar la transpune
rea în viață a istoricelor ho- 
tărîri ale Congresului al X-lea 
al partidului, a măsurilor luate 
pentru educarea comunistă a 
membrilor de partid, a tuturor 
oamenilor muncii.

Adresînd. in numele biroului 
comitetului județean de partid 
calde felicitări minerilor, ingi
nerilor, tehnicienilor din orașul 
Lupeni, pentru succesele lor, 
pentru vrednicia și spiritul de 
dăruire cu care răspund în mun
că. tovarășul Ștefan Almășan 
le-a urat noi și mărețe succese 
în activitatea de viitor.

chiar cu unele 
buni din țară.

Este caracteristic
actuală progresul uriaș ce se re
alizează in știință și tehnică, pe 
de o parte, și rapiditatea cu care 
acest progres se aplică in pro
ducție, pe de altă parte. Aplica
rea in producție a cuceririlor din 
domeniul științei și tehnicii se 
manifestă din plin și la minele 
din Valea Jiului. In domeniul 
susținerii abatajelor frontale, de 
exemplu, după o perioadă de 
30 de ani in care nu s-a reali
zat nici un progres folosindu-se 
Stilpii metalici cu fricțiune și 
grinzile flexibile din funii sau 
susținerea in lemn, in numai 
șase ani s-a trecut la folosirea 
stilpilor hidraulici cu pompă in
dividuală, apoi la stilpi hidraulici 
cu pompă centrală și chiar la 
susținerea mecanizată in două 
din abatajele minei Paroșeni. In 
domeniul controlului atmosferei 
din subteran, acum ci'iva ani 
era folosită aproape exclusiv 
tradiționala lampă cu benzină. 
In prezent țoale minele, chiar și 
locuri de muncă, sint dotate cu 
detectoare de metan, iar la mi
na Lupeni funcționează o stație 
telegrizumetrică automată.

Creșterea gradului de mecani
zare a muncii in minele din Va
lea Jiului a fost posibilă datorită 
fondurilor importante alocate de 
către stat pentru procurarea de 
utilaje. Anual se cheltuiesc peste 
200 milioane lei în acest scop, 
asigurinduse dotarea minelor cu 
utilajele tehnologice necesaie. 
Minele din Valea Jiului dispun in 
piezent de peste 25 000 stilpi 
metalici moderni pentru susține
rea abatajelor, de 120 mașini de 
încărcat pentru galerii, de 25 
combine pentru abataje, de 5 
combine pentru săparea galerii
lor și de 4 complexe pentru cba- 
taje frontale. Sint acoperite inte
gral necesitățile de utilaje de 
transport.

Gradul de mecanizare a opera
țiilor cu consum mare de muncă 
a crescut simțitor, mai ales în 
ultimii ani. La săparea galeriilor 
mecanizarea încărcării atinge in 
acest an 53 la sută. Deși nu au 
trecut decit patru ani de cind 
tăierea cu combine in 
era 
in | 
din 
ge . 
nică 
la sută la mina Lupeni și 
peste 45 la sută la mina Paro
șeni. Aproape jumătate din pro
ducția bazinului se realizează 
din abataje susținute cu stilpi 
hidraulici sau cu susținere meca
nizată. La minele Paroșeni 
Lupeni 
ținere 
sută.

A crescut simțitor ponderea 
batajeloi cu front lung. Se 
tinde transportul cu benzi in sub
teran. Se aplică elemente de 
automatizare Io comanda liniilor 
de transportoare. La toate mine
le s-a modernizat sau sint in 
curs de modernizare instalațiile 
de extracție. Se dezvoltă intens 
producția proprie de utilaj mi
nier.

Toate aceste schimbări in teh
nologia și tehnica de producție 
aduc după sine importante mu- 

mineri-

pentru etapa

abataje 
incă in faza experimentală, 

prezent aproape 20 la sută 
producția bazinului se extra- 

cu tăiere și încărcare meca- 
i Acest procent este de 33 

de

Ș< 
producția extrasă cu sus- 
metalică depășește 70

tații in munca și viața

i

at de creșterea 
producția anului 1970 
. din 1945. In prezent, minele Văii Jiului 

numai 4 luni întreaga producție din 1938. 
transformări înnoitoare s-au săvîrșjt nu n

căr- 
mai

I

Astăzi, variat program 
de manifestări 

cultural-sportive

I
Astfel.

decit ct 
lizează in

Dar. 
in munca minerilor, ci și in viața lor. Peisajului lugubru al
tristelor colonii a fost înlăturat de autentica salbă de perle 
arhitectonice care însumează mii de apartamente confor- 
' bile pentru familiile minerilor. Cartierele moderne cu 
blocuri semețe, luburi. case de cultură, școli, complexe co
merciale și baze sportive sint dovezi elocvente ale ascen
siunii ver'.iginua-e -xr are a cunoscut-o viața minerilor în 
anii socialismului spre confort, bunăstare și civilizație. 
Prin grija partidului. Valea Jiului a devenit o adevărată 
citadelă a științei și culturii; Petroșaniul e centru univer
sitar. in municipiu funcționează -coli de toate gradele care 
oferă copiilor minerilor și ai elorlalți oameni ai muncii 
largi posibilități de instruire și educare.

Mindri de bilanțul rodnic de înfăptuiri socialiste, în
suflețiți de măruțele perspective deschise de obiectivele 
Congresului al X-lea al P.C.R. pentru dezvoltarea indus
triei extra;’ive, nlru îmbunătățirea continuă a condițiilor 
de muncă și de trai ale minerilor, ale tuturor oamenilor 
muncii, minerii din Valea Jiului sărbătoresc Ziua lor con- 
știenți de îndatoririle ce le revin în făurirea societății so
cialiste multilatei il dezvoltate, în spiritul marilor exigențe 
revoluționare pe are le pune programul de măsuri elabo
rat de secretarul general al partidului în vederea formării 
omului nou ai civilizației comuniste și se angajează cu toata 
ființa lor sâ fie demni continuatori ai înaintașilor — luptă
tori di: ji pentru -.dealul comunist —, să îndeplinească obiec
tivele de mare însemnătate ce le 
în înfăptuirea pel:’: ii partidului 
social iste.

Pentru succes-le obținute pînă 
și înalta responsabilitate muncitore 
ia măreața operă de construcție scul 
cilor mineri, nu: detașament oamenilor muncii
din Valea Jiului, cu prilejul Zilei M ..erului, urări de noi 
succese în muncă, multă sănătate -Și fericire, un călduros 
NOROC BUNI

revin in noul cincinal, 
de edificare a patriei

acum, pentru dăruirea 
iscă cu care participa 
alistă, adresăm vredni- 

al

I
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I

I
*

I
*

I
*

I
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Ca în fiecare an, de Ziua 
Minerului se organizează nu
meroase manifestări cultural- 
artistice și sportive, menite 
să marcheze festiv evenimen
tul și să întrețină buna dis
poziție. Astfel, astăzi în toa
te localitățile Văii Jiului vor 
avea loc serbări câmpenești 
și competiții sportive după 
cum urmează :

URIC ANI : Serbare câmpe
nească la .Stcrminos". Iși 
dau concursul formațiile clu
bului sindicatelor din locali
tate, fanfara, orchestra și so
liștii de muzică populară, 
formația și soliștii de mu
zică ușoară.

LUPENI : Serbare câmpe
nească la Puțul V sud. Parti
cipă formațiile clubului Lu
peni; fanfara, orchestra și 
soliștii de muzică populară, 
orchestra și soliștii de muzi
că ușoară, dansurile populare. 
Box : Minerul Lupeni —C.I.L. 
Tg. Jiu; fotbal i Jiul — Stahl 
Riesa.

VULCAN : Serbare câmpe
nească la Valea Morii. Iși 
dau concursul formațiile clu
bului i ansamblul 
fanfara, orchestra 
de muzică ușoara, 
de dansuri.

/ «MW / XBBV t

pePE I'll 1 LA: Serbare c 
ncasca in parc cu concursul 
formațiilor de fanfară, taraf, 
dansuri și orchestra de mu
zică ușoară. Popice : Cupa 
„Mineruâ"; fotbal : Cupa „Mi
nerul".

LONEA : Serbare 
nească pe stadion, 
gram : concert

folcloric, 
și soliștii

formația

t /

cîmpe- 
In pru

de fanfară; 
spectacol folcloric și de mu
zică ușoară; jocuri distracti
ve, întreceri sportive. .

PETROȘANI și ANINOA
SA : Serbare cimpenească la 
Iscroni, la „Tulipan14. In pro
gram : concertul 
spectacol 
populare 
folclorice. 
Casei ue 
bului 
noasa.

LA CASA DE CULTURA: 
Cupa 
tenis 
pclor: U.U.M. Petroșani, Mi
nerul Aninoasa, Minerul Lu- 
peni, Minerul Vulcan etc.

LA ANINOASA : Cupa „Mi
nerul* la volei — participă 
echipele E. M. Lonea și E. M. 
Aninoasa.

La casa dc cultură și clu
burile sindicatelor se vor or
ganiza seri distractive pen
tru tineret.

lor. Se schimbă radical conținu
tul muncii. In trecut minerul, fo
losind unelte de mină, acționa 
direct asupra zăcămintului. Ran
damentul muncii era determinat 
de efortul fizic depus și de in- 
deminareo lui in a folosi unelte
le. In munca minetului ptedomi- 
nou operațiile manuale cu con
sum mare de muncă fizică, fără 
să fie solicitat aproape deloc 
din punct de vedere intelectual. 
A urmat etapa in care unelte
le manuale au fost înlocuite cu 
unelte pneumatice sau electrice. 
Aceasta a dus la creșterea pro
ductivității muncii, la nevoia ca
lificării minerilor in utilizarea a- 
cestor unelte și mecanisme. Prin 
introducerea combinelor de aba
taj, a susținerii modeme, pe mă
sura creșterii gradului de me
canizare și automatizare a pro
cesului de producție minerul nu 
mai acționează direct asupra 
zăcămintului, ci conduce și su
praveghează funcționarea mașini
lor și instalațiilor. In aceste con
diții scade simțitor efortul fizic 
depus și crește, in același timp, 
ponderea efortului intelectual.

Munca minerului capătă un 
conținut nou, sint necesare cunoș
tințe noi. Folosind cu pricepere 
mașinile și instalațiile din fron
tul de lucru, minerul poate ob
ține astăzi o productivitate și o 
producție mult mai ridicată in 
condițiile cind efortul fizic este 
mai scăzut. La mina Paroșeni, 
in abatajele mecanizate complex 
se obțin productivități intre 
și 24 tone pe post, 
peni, prin folosirea 
săparea unei galerii 
190 m avansare pe

sie Bartha cu brigada sa a obți
nut o avansare record de 94 m 
puț săpat și betonat in 31 zile 
lucrătoare.

Desigur, 
fecționării 
ploatore 
canizârii 
zultate I 
vem 
de participarea activă a brigăzi
lor de r 
la toate 
innoire o 
greșul al 
ne-a pus 
producției 
extinderea 
troducerii 
minele noastre.
condiții materiale pentru realiza
rea acestor sarcini.

Alături de întregul nostru po
por, minerii din Valea Jiului par
ticipă activ, cu netăirruritâ dăru
ite, 
liti-ii inielepte 
construcție a 
te multilateral

De Ziua 
munca plină 
celor clin subteran și de la 
prafață, de la exploatările mi
niere și uzine, a muncitorilor, 
maiștrilor, tehnicienilor si ingine
rilor. Ne mindrim cu rezultatele 
obținute de bravii noștri mineri 
și ne exprimăm hotărirea de a 
realiza in mod exemplar sarcini
le ce ne revin, de a participa și 
mai 
are 
sub 
nist 
general, 
Ceausescu.

că in domeniul 
metodelor 

și a 
s-au 

bune 
multe de

de
extinderii 

obținut 
dar mai

făcut. Beneficiem

per- 
ex- 

me- 
re- 
a-

mineri, a 
minele 
întregii 
X-lea 

in față 
de cărbune 
mecanizării 
progresului 

Sint

colectivelor de 
la procesul de 
activități. Con- 
al partidului 
sarcina creșterii 

o dată cu 
și a in- 
tehnic in 

asigurate

activ, cu
la aplicarea in viată a pa- 

a partidului de 
României socialis- 
dezvoltate.
Minerului
de abnegație

cinstim
a

su-

Chiar în ziua premergătoare 
sărbătorii noastre, a minerilor, 
presa a adus o veste ce ne-a 
umplut inimile de bucurie. In 
toate ziarele s-a publicat !!•»- 
lăiirca Comitetului Executiv al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român și a 
Consiliului dc Miniștri cu pri
vire la majorarea alocației de 
stat pentru copii și îmbunătă
țirea regimului 
aresteia. 
scrie în 
luate în 
dul nostru iubit privind < 
terca bunăstării materiale 
spirituale a poporului.

Promovînd 
principiile 
partidul și 
creat

de acordare a 
Noua hotărîre se în- 
ansamblul de măsuri 

ultima vreme de’parti-
cre.ș-

!

cii consecvență 
echității socialiste, 

statul nostru au
și prin această măsură,

o îmbunătățisecu precădere, 
a situației materiale a csime
nilor muncii cu salarii mâi- 
Semnificativ este faptul că pe 
lingă majorarea alocației penlru 
copii se majorează eu 560 
lei plafoanele de venituri lu
nare în funcție de care se a- 
cordă alo-ația, precum și pre
lungirea vârstei de acordare a 
alocației de 
Sint măsuri 
de bucurie 
muncim cu 
gere de inimă 
ni rea sarcinilor 
contribuind 
ducerea în 
stabilite de 
al P.C.R.

ce 
și 
și

la 14 la 16 ani. 
ne umplu inima 
care ne fac *3 
mai multă tra- 
pentru îndepli- 

ce ne revin
în acest fel la 173- 
viață a obiectivelor 
Congresul al X-4ea

Ioan CALtSTRV 
miner — E. M Di ’ ia

Aii 
ru

Exemplu
de echitate socială

prilejuită de Hotărirea 
ct rhii Executiv al C.C il 

P.C.R. și a Consiliului de Mi
niștri cu privire ta majorarea 
alocației de stat pentru opii 
și îmbunătățirea regimului de a- 
cordare a acesteia.

Venind, printr-o coincidență 
atit de fericită, o dală cu săr
bătorirea Zilei Minerului. c -- 
tă hotărîre nu poate decit sâ 
ne satisfacă pe toți mua ‘lorii 
părinți, fiindcă ea comp'.c.cazii 
măsurile luate de partidm .și 
statul nostru pentru continua 
creștere a bunăstării materiale 
și spirituale a oamenilor mun-

C ■ •>-
piu de cuih.ite socia'a in <a- 
litatea mea do tată al celor 
opt copiii pe carc-i am. mă 
bucur in mod deosebit da aceas
tă hotărîre adoptată și expri- 
niîndu-mi întreaga adeziune fa
lă de politica partidulu’ nost:-o, 
mă angajez să 
furturile pentru
— rambleu
unde lucrez

depun toate <?- 
ea sectorul XII
E. M Pelrrla, 
>bțină noi SU€-

19 
La mina Lu- 
combinei la 
s-a realizai 
lună. Dioni-

activ la procesul înnoitor ce 
loc in întreaga noastră țară 
conducerea Partidului Coma- 
Român, a secretarului său 

tovarășul Nicolae

ziua

I
I

e a /. ă

de- salarizare 
914/1968.

Tulipan
va avea

Am os TRJF
<e -torul XII

Petri la

Cum se va călători in
A devenit o tradiție ca mi

nerii, împreună cu familiile 
și prietenii, să-și serbeze ziua 
lor in mijlocul naturii. Mulți 
dintre ei sint dornici să afle 
<_e mijloace de deplasare vor 
avea la dispoziție in această 
zi. Venind in întâmpinarea 
acestei dorințe, ne-am adresat 
tovarășului Nicolae Clâtici, 
inginer șef la l.G.C. Petro
șani care ne-a relatat urmă
toarele: încă din primele ore 
ale dimineții și pînă seara, 
traseele autobuzelor de pe 
ruta Pctrila — Cartierul Ae
roport .și Piața Victoriei — 
Aeroport vor fi prelungite

pînă la arborele de 
de la Iscroni unde 
loc una dintre numeroasele 
serbări < impenești ale mine
rilor. Spre Peștera Bolii, Lun
ca Florii, Voievodul și alte 
cabane transportul se va e- 
fe.-tua ținindu-se scama de so
licitări cu plecarea de la au
togara din Piața ‘Victoriei din 
Petroșani.

— Tot tradiționale au
venit și meciurile amicale de 
fotbal între reprezentativa de 
fotbal a minerilor din Valea 
Jiului, e hipa Jiul, și forma
ții de pe-te hotare. După cum 
vă este cunoscut, la stadionul

I
I
I TV

- - > -3
1

de S august
Jiul se execută regazonarea 
terenului. Din această cauză, 
meciul dintre Jiul Petroșani 
— Stall] Riesa din R. D. Ger
mană se va disputa pe sta
dionul din Lupeni. Cum se 
va asigura transportul spec
tatorilor la și de la meci?

— Incepînd cu ora 14. 
pe ruta Petroșani — Lupeni, 
autobuzele n vistre vor cir -nla 
din sfert în sfert de oră. așa 
că speram să putem face față 
solicitărilor.

Dorim și noi ca transpor
tul în comun în ziua de 8 
august să fie la înălțimea 
sărbătorii minerilor.

T.A.P.L. PETROȘANI 
a n g a j 
zidari 
zugravi 
dulgheri

Condițiile de 
conform II.C.M.

■ÎND stupi goi, STAS. Tele
fon 1842. după ora 14.

fanfarelor; 
folcloric; dansuri 

din diferite zone 
Participă formațiile 
cultură și ale clu- 

sindicatelor din Ani-

„Minerul" la șah și 
cu participarea echi-

I

I
w

I
I
I
I
I
I

DUMINICA 8 AUGUST

8,30

9.00

10.15
11.15

12,00
12,30

13,00

Deschiderea emisiunii. 
Sport și sănătate.
Matineu duminical pen
tru copii. „Ex-Terra-71. 
Finala pe țară a con
cursului de construcții 
tehnice pentru pionieri 
și școlari.
Viața satului.
Simfoniile lui Beetho
ven. Pe culmile Simfo
niei a IX-a (părțile HI 
și IV).
De strajă patriei.
In reluare, la cererea 
telespectatorilor. Sclec- 
țiuni din opereta „Li
liacul** de J. Strauss.
Emisiune in limba ma-

ghiară.
14,30 Postmeridian. Sport : 

Concurs internațional 
«le gimnastică artistică, 
înregistrare de la Sofia; 
Box : Polonia — S.U.A. 
Aspecte înregistrate de 
la Varșovia.

16,15 Magazin.
18,10 Film serial pentru tine

ret : Planeta giganți- 
lor.
Vetre folclorice.
Pe drumul de costișe... 
1 001 de seri, emisiune 
pentru cei mici. 
Telejurnalul de seară. 
Reportajul sâptămînii. 
Destinul Oltului. 
Bună scara, melodii... 
.Spectacol muzical-dis- 
tractiv realizat de Tea
trul de Stat din Con
stanța.
Telejurnalul de noapte. 
Telesport.

19.00

19,20

20,30

22.30
22.40

liceul Industrial Minier
PETROȘANI. >

ANUNȚA
Ținerea concursului tic admitere pentru anul școlar 

1971—1972, curs de zi, in perioada 1—10 septembrie a. e.
Se primesc candidați pentru specialitățile :
— EXPLOATĂRI MINIERE
— ELECTROMECANICA MINIERĂ
Candidații vor depune dosarul cu următoarele acte pină 

la data de 28 august a. c.
— Cererile de înscriere, copie de pe certificatul de 

naștere, adeverința dc 8 clase și fișa medicală.
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Steaqu/ roșu

Stabilirea de relații diplomatice 
intre China și Turcia

DIN TARILE SOCIALISTE

I

Un nou complex comercial din orașul Tolbuhin (R. P. Bulgaria).

Anteproiectul planului cincinal 
al Voivodinei

Consiliul Executiv al Voi
vodinei a examinat antepro
iectul planului cincinal, care 
reflecta preocuparea de ac
celerare a ritmului indus
trializării acestei regiuni, bo
gată atât în resurse agricole 
cît și în materii prime ne
cesare dezvoltării producției 
energetice, petrochimiei, a in
dustriei textile, alimentare și 
a construcțiilor.

Ultimele utilaje destinate hidrocentralei 
de la Krasnoiarsk

Constructorii de mașini din 
Leningrad au terminat rea
lizarea turbinelor hidraulice 
și a generatoarelor cu o pu
tere de 500 000 kW, destinate 
hidrocentralei de la Krasno
iarsk, din Siberia. Agregatele 
au fost trimise spre Enisei

Record national al minerilor1

din bazinul Ostrava
O brigadă compusă din 31 

de tineri mineri din Ostrava 
a reușit să extragă intr-o 
singură zi peste 15 000 tone 
de cărbune, înscriind al șa
selea record național al a- 
nului.

Noul metro budapestan, ca
re a devenit cel mai' popu
lar mijloc de transport al 
capitalei ungare, înregistrează 
un trafic de peste 250 000 pa
sageri pe zi. Construcția sub

Pornind de la necesitatea 
sporirii potențialului econo
mic al regiunii. Consiliul E- 
xecutiv a optat pentru pro
centul de 9,4 la sută ca ritm 
anual de creștere a industriei. 
Anteproiectul planului cinci
nal stabilește, de asemenea, 
un spor considerabil anual 
in agricultură, și anume de 
5,2 la sută. O atenție deose
bită va fi acordată în cin

pe un barcaz, care va stră
bate 5 000 de kilometri prin 
apele Oceanului înghețat de 
nord și pe rîurile siberiene.

Acestea sînt ultimele utilaje 
destinate hidrocentralei de la 
Krasnoiarsk, unde funcționea

In total, din bazinele car
bonifere ale Cehoslovaciei au 
fost scoase la suprafață, în 
primele șase luni ale anului, 
peste 65 milioane tone de 
cărbune, cantitate ce depă
șește cu aproape două mili

Metroul budapestan
terană continuă. In prezent, 
se amenajează cea de-a doua 
porțiune a liniei „Est-Vest11, 
pe care va începe să 6e cir
cule anul viitor. In stațiile 
metroului se încheie lucră

cinalul 1971—1975 exporturi
lor, care urmează să înre
gistreze o creștere anuală de 
11 la sută.

O nouă dezvoltare urbanis
tică va cunoaște în anii ce 
vin și orașul Novi Sad, unde 
vor fi construite noi între
prinderi, cartiere de locuințe, 
un centru de televiziune, in
stituții de învățămînt.

ză alte zece agregate cu o pu
tere totală de 5 milioane ki
lowați. Calculele prevăd că, 
la sfîrșitul anului 1971, toate 
cheltuielile făcute pentru con
strucția acestui obiectiv in
dustrial vor fi acoperite.

oane tone pe cea înscrisă în 
planul pentru această .peri
oadă. Toate bazinele carbo
nifere ale țării au depășit o- 
bligațiile ce le-au revenit pen
tru primele șase luni ale a- 
nului.

rile de montare a scărilor 
rulante. De asemenea, a în
ceput construirea unei noi 
linii de metro, ce va avea o 
lungime de 15 kilometri și va 
străbate Budapesta de la nord 
spre sud.

VIAȚA INTERNAȚIONALĂ
HITINtillL DE 14 PHENI4N

cu prilejul vizitei în R.P.D. Coreeana a șefului statului cambodgian, Noro
dom Sianuk

PEKIN 7 (Agerpres). — A- 
genția China Nouă Informează 
că guvernele Republicii Popu
lare Chineze și Republicii 
Turcia au hotărît să stabilească 
relații diplomatice la nivel de 
ambasadă, pe baza respectării 
principiilor independenței, su
veranității, integrității teritori
ale, neamestecului în treburile 
interne, egalității în drepturi 
și interesului reciproc.

Obiectivul principal al politicii 
externe chiliene

HAVANA 7 (Agerpres). — 
Intre Chile și Cuba există i- 
dentitate dc păreri în aprecie
rea marilor probleme ale epo
cii noastre, a declarat minis
trul chilian al afacerilor exter
ne, Clodomiro Almeyda. într-un 
interviu acordat căptăminalu- 
lui cubanez ,.Bohemia* și trans
mis de Agenția Prensa Latina. 
„Cu prilejul vizitei în Cuba, 
a spus el, am încheiat acor
duri de cooperare tehnică și 
științifică cărora părțile le a- 
cordă o foarte mare importan
ță*.

Ministrul chilian a afirmat 
că obiectivul principal al po
liticii externe al guvernului 
Unității Populare îl constituie 
dezvoltarea de raporturi cu 
toate țările lumii, menționînd, 
în context, restabilirea relații
lor cu Republica Populară Chi
neză, Cuba, Republica Demo
crată Germană, Nigeria, Tan
zania, Libia și alte state. El a 
adăugat că la Santiago de 
Chile au fost deschise birouri 
ale misiunilor comerciale ale 
Republicii Populare Democrate 
Coreene, Republicii Democrate

„Statele germane trebuie 
primite in 0X1).“

— declară ministrul 
de externe al Islandei —

BERLIN 7 (Agerpres). — Du
pă cum relatează agenția A.D.N., 
într-un interviu acordat postu
lui de radio „Berliner Rund- 
funk" din R.D. Germană, mi
nistrul de externe al Islandei, 
Einar Augustsson, s-a pronun
țat pentru primirea R.D.G. și 
a R.F.G. în Organizația Națiu
nilor Unite. Referindu-se la o 
declarație corespunzătoare a 
guvernului său, Einar August
sson a spus 5 „După părerea

Intr-un editorial consacrat 
acestui eveniment, ziarul „Jen- 
minjibao" menționează că a- 
cordul privind stabilirea de 
relații diplomatice intre China 
și Turcia este rezultatul efor
turilor comune ale celor două 
părți și că stabilirea de rela
ții diplomatice a deschis largi 
perspective pentru dezvoltarea 
prieteniei și colaboră~i; dintre 
cele două țări11.

Vietnam și a fost instalat un 
birou de informare al Guver
nului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de 
sud.

Referindu-se la turneul în
treprins în opt țări socialiste 
europene, Clodomiro Almeyda 
a subliniat că acesta a demon
strat importanța pe care Chile 
o acordă dezvoltării relațiilor 
cu statele socialiste. In timpul 
acestor vizite, a spus el, au 
fost încheiate acorduri comer
ciale care vor da un impuls 
hotărîtor schimburilor recipro
ce de mărfuri și cooperării in
dustriale. Almeyda a evidențiat 
ajutorul tehnic și financiar a- 
cerdat de țările socialiste sec
toarelor de bază ale economiei 
chiliene.

Abordînd problema relațiilor 
cu țările Americii Latine, Clo
domiro Almeyda a arătat că 
„Republica Chile dorește ca 
legăturile cu aceste state să 
fie dintre cele mai bune, por
nind de la respectarea prin
cipiilor neamestecului în tre
burile interne și autodetermi
nării popoarelor11.

noastră .statele germane tre
buie să fie primite în O.N.U. 
Ni se pare absurd faptul că 
R.D. Germană nu este recunos
cută ca un stat cu drepturi de
pline".

Ministrul de externe islan- 
dez s-a pronunțat, de aseme
nea, pentru o dezvoltare reci
proc avantajoasă a relațiilor 
dintre Islanda și R.D. Germa
nă.

PHENIAN 7 (Agerpres). — 
După cum s-a mai anunțat, la 
Phenian a avut loc un miting 
cu prilejul vizitei în R.P.D. Co
reeană a Jui Norodom Sianuk, 
la care au luat cuvîntul Kim 
Ir Sen. secretar general al C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea, 
președintele Cabinetului dc Mi
niștri al R.P.D. Coreene, și No
rodom Sianuk, șeful statului 
cambodgian, președintele Fron
tului Unit Național al Cam- 
bodgiei.

După ce a evocat pe larg 
succesele dobîndite de forțele 
populare de eLiberare cambod
giene în lupta armată împotri
va agresorilor imperialiști și 
marionetelor lor mercenare, Kim 
Ir Sen a exprimat convingerea 
că poporul cambodgian va ob
ține eliberarea completă a pa
triei sale, își va clădi o Cam- 
bodgie nouă, independentă, an- 
tlimperialistă, populară și pros
peră.

In fața neînfrîntei lupte e- 
roice a popoarelor din Indo
china, planul de „vietnami- 
zare" a războiului și ma
nevra de a-i „face pe în
doctrinezi să lupte împotriva 
indoclrinezilor", promovate dc 
imperialismul american, înregis-

Satisfacție
pentru evoluția 

schimburilor 
comerciale 

româno-indiene
DELHI 7 (Agerpres). — La 

încheierea vizitei în India a 
delegației economice conduse 
de Nicolae Nicolae, prim-ad- 
junct al ministrului comerțu
lui exterior al Republicii So
cialiste România, a fost dat 
publicității un comunicat. In 
timpul discuțiilor purtate cu 
oficialități ale Ministerului 
Comerțului Exterior și ale al
tor instituții economice, a 
fost trecută în revistă situa
ția privind îndeplinirea pre
vederilor listelor de mărfuri 
pe 1971 în cadrul schimburi
lor comerciale româno-indie
ne. arată comunicatul.

Ambele părți, se spune în 
comunicat, și-au exprimat sa
tisfacția cu privire la evolu
ția schimburilor comerciale 
româno-indiene și au fost 
de acord că există posibili
tăți considerabile pentru dez
voltarea în viitor a relațiilor 
lor economice și a cooperă
rii economice și industriale

VIETNAMUL DE SUD : 
Soldați din bateria nr. 2 an
tiaeriană a Armatei de Eli
berare din Vietnamul de sud 
în plină acțiune undeva în 
regiunea Quang Tri. Unita
tea a doborît 8 avioane ina
mice pe frontul din preajma 
.șoselei nr. 9. 

trează un faliment total. Nu e- 
xistă nici un fel de motiv sau 
temei ca imperialiștii americani 
să rănrină în Indochina, a de
clarat Kim Ir Sen.

Planul lui Nixon de a vizita 
China, a arătat Kim Ir Sen, a 
stîrnit astăzi in lume reacții 
foarte variate. Vizita lui Nixon 
in China nu va fi marșul unui 
învingător, ci mersul unui în- 
frint și ea oglindește pe de
plin destinul imperialismului a- 
merican. Aceasta este o ma
re victorie a poporului chinez 
și o victorie a popoarelor re- 
voluționare ale lumii.

In continuare, după ce a de
nunțat tactica duplicitară a 
Statelor Unite, vorbitorul a a- 
rătat câ imperialiștii americani 
au intrai de pe acum în etapa 
erijării militariștilor japonezi 
într-o forță de șoc a agresiu
nii în Asia. In momentul de 
față, noile uneltiri agresive ale 
imperialismului S.U.A. și ale 
militariștilor japonezi determină 
popoarele Coreei, Cambodgiei, 
Chinei, Vietnamului, Laosului 
și celorlalte țări revoluționare 
asiatice să-și cimenteze mai de
parte solidaritatea.

Referindu-se la programul gu
vernului R.P.D. Coreene de -re- 
unificare independentă și paș
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nică a patriei, Kim Ir Sen a 
spus: Sîntem gata să intrăm 
în contact în orice moment cu 
toate partidele politice, inclu- 
tiv cu Partidul Republican de
mocratic din Coreea de sud, cu 
organizațiile publice și cu per
sonalități.

Arălînd, în continuare, că sin
gura marc problemă pentru A- 
sia o constituie politica de a- 
gresiune și neocolonialistă a 
Statelor Unite, vorbitorul a 
spus că, dacă popoarele țărilor 
asiatice, cu sprijinul popoare
lor revoluționare ale lumii, se 
vor uni, imperialismul american 
va fi alungat din Asia. Poporul 
cambodgian și Frontul Unit Na
țional, guvernul de Uniune Na
țională și forțele sale armate 
de eliberare, a subliniat No
rodom Sianuk, vor fi întot
deauna uniți cu popoarele co
reean, chinez, vietnamez, și lao
țian în. lupta împotriva impe
rialismului american și a mili
tariștilor japonezi.

In încheiere, Norodom Sianuk 
și-a exprimat profunda satis
facție și mîndrie față de prie
tenia, fraternitatea și solidari- 
taiea militantă care leagă cele 
două țări și popoare.
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Plenara C. C, 
al Partidului 
Avangarda 

Populară din 
Costa Rica

SAN JOSE 7 (Agerpres). — 
Da San Jose au luat sfîrșit lu
crările Plenarei C.C. al par
tidului Avangarda Populară 
din Costa Rica. In documentele 
adoptate se subliniază necesi
tatea intensificării activității 
și solidarității partidului cu 
toate forțele progresiste din 
țară împotriva cercurilor reac
ționare, pentru apărarea li
bertăților democratice. Plenara 
și-a manifestat sprijinul pen
tru programul anunțat de pre
ședintele Jose Figneras de a 
extinde relațiile diplomatice și 
cemerciale cu toate statele.

Ne Win 
la Pekin

PEKIN 7 (Agerpres). — A- 
genția China Nouă anunță că 
Ke Win, președinte al Consiliu
lui. Revoluționar și prim-minis- 
tru al guvernului birman. a 
sosit vineri la Pekin intr-o 
yizilă de prietenie.

In aceeași zi, Ne Win a avut 
9 întrevedere cu Ciu En-lai, 
premierul Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze.

I

Val de căldură 
in Italia

ROMA 7 (Agerpres). — De 
citeva zile Italia este cuprin
să de un val de căldură cu 
totul neobișnuită pentru această 
perioadă a anului. La Napoli, 
spre exemplu, zeci de mii de 
oapolitani și-au petrecut vineri 
noaptea în parcurile publice 
neputînd suporta temperatura 
deosebit de ridicată din interi
orul locuințelor. In cursul zilei 
termometrul a urcat pînă la 
40 de grade. Temperaturi ase
mănătoare s-au înregistrat, de 
asemenea, la Roma, Florența și 
B&logna.

Poliția italiană a arestat 
vineri alte 16 persoane sub a- 
cuzația de a avea legături cu 
Mafia siciliană, învinuirile mer- 
gînd de la contrabandă cu ți
gări pînă la răpiri și crime. 
Raidul de vineri din regiunea 
Calabria, unde activitatea Ma
fiei a devenit foarte intensă 
în ultimii trei-patru ani, este 
cea de a treia mare operațiune 
a poliției italiene după publi
carea raportului Comisiei par
lamentare anti-Mafia.

© Peste 60 de morți, 5 400 
de case avariate și 3 000 de 
hectare de culturi inundate, a- 
cesta este tragicul bilanț al 
uraganului „Olive", care s-a 
abătut asupra insulei japoneze 
Kyushu.

© Partidul Comunist Fran
cez, Partidul Socialist și cele 
două principale confederații 
sindicale — C.G.T., C.F.D.T. — 
au dat publicității un comuni
cat comun, în care se cere anu
larea imediată a majorărilor 
prevăzute pentru transporturi
le în comun în rețeaua de 
metro și autobuze, precum și 
pe căile ferate din regiunea

Ziarul italian „Corriere 
della Sera' publică un edito
rial consacrat prevederilor bu.- 
getare pentru exercițiul finan» 
ciar 1972, aprobate de Consiliul 
de Miniștri al Italiei și pre
zentate Parlamentului. Buge
tul statului pe 1972 — scrie 
ziarul — prevede venituri în 
valoare de 13 318,9 miliarde 
lire și cheltuieli în valoare de 
16 482,8 miliarde. Acestea din 
urmă cuprind și cele 787,1 mi
liarde care trebuie să acopere 
deficitul previzibil din sectorul 
feroviar Și din cel al adminis
trației poștelor.

Deficitul bugetului statului 
se ridică deci la 2 376,8 mili
arde lire (ceea ce reprezintă o 
creștere de 510 miliarde și ju
mătate față de anul trecut), 
pe lingă cele 787,1 miliarde a- 
mintite, reprezentînd deficitul 
celor două societăți menționate.

Proiectul de buget — conti
nuă ziarul — suferă datorită 
situației de o deosebită incerti
tudine ce caracterizează în 
momentul de față funcționarea 

pariziană. Semnatarii comuni
catului adresează primului mi
nistru, Jacques Chaban-Delmas, 
o cerere de audiență, pentru 
luni, 9 august.

@ Consiliul Corporației pen
tru reforma agrară din Chile 
(CORA) a hotărît exproprierea 

a încă 16 latifundii care depă
șesc suprafața de 80 ha sau 
sînt exploatate necorespunză
tor. Cu acestea, numărul lati
fundiilor expropriate de către 
Guvernul Unității Populare în 
cele șapte luni de la venirea 
sa la putere se cifrează la 
1 157.

©• Președintele Nixon a pre
zentat Congresului S.U.A. al 
doilea raport anual al Consi
liului Casei Albe pentru cali- 

Din presa străină

SITUAȚIE INCERTA
„Corriere della Sera“

sistemului economic italian. 
Experiența din trecut ne de
termină să spunem că ipoteza 
menținerii cheltuielilor statu
lui în limitele prevăzute este 
optimistă — scrie „Corriere 
della Sera“.In plus, trebuie 
subliniat faptul că este vorba 
despre cheltuieli rigide, ce nu 
pot fi comprimate, și nici a- 
mînate în timp i cheltuielile 
curente, care asigură funcționa^ 
rea normală a „mașinii statu
lui". Cît privește cifra venitu
rilor pe 1972, de 13 318,9 mili
arde lire, realizarea ei va fi 

tatea mediului înconjurător. 
Președintele solicită cu acest 
prilej alocarea pe anul fiscal 
în curs, care a început la 1 
iulie, a unui fond de 2,45 mi
liarde dolari destinat finan
țării diverselor programe dc 
luptă împotriva poluării. Do
cumentul prezintă argumenteip

Administrației în favoarea ac
celerării dezvoltării și aprobă
rii de către Congres a unui 
număr de 45 proiecte de lege 
înaintate de președinte.

© Un purtător de cuvin t al 
O.N.U. a anunțat că secretarul 
general al Organizației Națiu
nilor Unite, U. Thant, și-a con
tramandat, la recomandarea 
medicilor săi, toate călătoriile 
programate în următoarele 
două luni în Africa și Europa.

verificată în viitor. Cu cit va 
crește, de exemplu, venitul na
țional în 1972 față de cel din 
1971, care se realizează cu alî- 
ta încetineală ? Pentru reali
zarea prevederilor bugetare s-ă 
emis ipoteza unui procent de 
dezvoltare de 11 la sută, îq 
termeni monetari. Dar aceasta 
pare o ipoteză destul de opti
mistă...

Acoperirea deficitului buge
tului statului (2 376,8 miliarde 
lire), a deficitului bugetar al 
întreprinderilor autonome (787,1 
miliarde) și recurgerea la fi

Potrivit unui comunicat 
dat publicității la Buenos 
Aires, reprezentanții Argenti
nei și Marii Britanii au sem
nat un acord în legătură cu 
Insulele Malvine (Falkland). 
Se prevede, printre altele, 
stabilirea de legături poștale 
telegrafice, telefonice, mariti
me și aeriene, de cooperare în 
domeniile sănătății, tehnicii și 
agriculturii. Acordul nu se re
feră la viitorul statul al insu-
lelor, 
tanie 
tina.

controlate de Marea Bri-
Și revendicate de Argen-

©■ In ultimele zi le, forțele
S.U.A. au comis în zona de
militarizată noi acțiuni provo
catoare împotriva militarilor 
R. P. D. Coreene, încălcînd 
prevederile acordului de armis
tițiu, informează agenția 
ACTC. In seara zilei de 5 au
gust. din partea S.U.A. au fost 
trase cu armament greu sute 
de. proiectile asupra unui post 
al R. P. D. Coreene.

nanțarea cheltuielilor extrabu
getare (986 miliarde lire) influ
ențează negativ posibilitățile de 
formare a venitului național pe 
baza investițiilor în sectoarele 
într-adevăr productive — apre
ciază ziarul. Or, tocmai aceste 
sectoare trebuie să stea la ba
za veniturilor statului. In ca
zul în care se cheltuiește mai 
mult decît se încasează va tre
bui să ne adresăm Băncii Ita
liei, pentru a obține anticipări, 
cape apoi sporesc cu timpul.

Ziarul relevă apoi că, prezen
tând presei bugetul pe anul 
viitor, ministrul Ferrari Ag- 
gradi nu a ezitat să-l defineas
că „un buget puțin satisfăcă
tor1', adăugind : „Am vrut însă 
să pregătim un buget fără 
ascunzișuri". La jindul său, 
unul dintre principalii colabo
ratori ai ministrului trezoreri
ei, Gaetano Stamati, contabi
lul general al statului, a decla
rat că actualul proiect prezen
tat parlamentului reprezintă 
cel mai dificit buget din înde
lungata sa carieră.

„Conferința de presă spațială“ 
a echipajului de pe „Apollo-15“

HOUSTON 7 (Agerpres). — 
David Scott, James Irwin și 
Alfred Worden au prezentat 
în cursul ..Conferinței de presă 
spațiale" de vineri seara — te
levizată in direct — unele re
zultate Științifice ale misiunii 
,.Apollo-15“. „Cred, declara 
Scott ziariștilor aflați la Hous
ton în timp ce nava se apropia 
de jumătatea distanței dintre 
Lună și Pămînt, că datele ob
ținute, nu numai că vor impul
siona progresul cercetărilor 
științifice, dar vor fi simțite 
direct și de cetățeanul obișnuit 
prin rezultatele care îi vor par
veni. Sînt sigur, a continuat el, 
că, dacă am fi avut mai mult 
timp, am fi putut obține mai 
multe date". La solicitarea zia
riștilor, astronauții și-au îm
părtășit apoi impresiile din 
timpul misiunii. Scott a măr
turisit că a fost profund mișcat 
de peisajul selenar, cînd „stînd 
la poalele munților Hadley se

Situația brațelor de muncă 
în economia americană

WASHINGTON 7 (Ager
pres). — Ministrul Muncii al 
S.U.A. a dat publicității no
ile date statistice cu privire 
la situația existentă în do
meniul folosirii brațelor de 
muncă în economia america
nă. Deși din aceste statistici 
rezultă că șomajul a înre
gistrat în luna iulie o crește
re doar de 0,2 la sulă, cifrîn- 
du-se la 5,6 la sută din to
talul forței de muncă, faptul 
este considerat de economiști 
ca reflectînd eșecul relativ al 
politicii Administrației de 
contracarare a inflației și șo
majului. Aceleași statistici re
levă că în luna-iulie s-a în
registrat cea mai mare creș
tere din ultimii 15 ani a pre

puteau vedea modulul pe pla
tou, canionul Hadley și mun
ții, toate laolaltă, într-o singură 
imagine11. Irwin a resimțit cele 
mai intense emoții în momen
tul lansării care a început 
zborul. „Porneam în sfîrșit in 
spațiu, după atîtea antrena
mente", a spus el. Pe Worden 
l-au impresionat momentul în
scrierii navei pe orbita circum- 
lunară și priveliștea care li s-a 
dezvăluit ochilor, precum Și 
cel al plasării navei pe traiec
toria întoarcerii spre Pămînt. 
Cei trei astronauți au apreciat 
că desfășurarea misiunii a de
curs normal, fără peripeții și 
greutăți deosebite. Ei au infor
mat apoi că au încheiat toate 
pregătirile pentru amerizare, 
prevăzută pentru sîmbătă la 
ora 22,46 (ora Bucureștiului) în 
apele Pacificului, în apropiere 
de Hawai.

In cursul conferinței dc pre
să, astronauții au descris, de

țurilor materiilor prime și 
ale produselor manufacturate.

Referindu-se la aceste da
te, Woodrow Ginsburg, direc
tor al Centrului de cercetări 
economice și sociale al gru
pului de acțiune economică 
și socială — o fundație par
ticulară din S.U.A. — a de
clarat. în fața Comisiei eco
nomice mixte a Senatului și 
Camerei Reprezentanților, că, 
indiferent de ceea ce arată 
la prima vedere procentajul 
statisticilor guvernamentale 
privind șomajul, studiile eco
nomice demonstrează că în
treprinderile nu asigură o 
folosire judicioasă a forței de 
muncă și nu pot cuprinde 
toate persoanele apte de 

asemenea, fazele principale ale 
dublei eclipse de Lună și Soa
re, deși ultima nu a putut fi 
urmărită în tot timpul desfășu
rării ei, datorită, probabil, unei 
ușoare devieri în poziția na
vei. Ei au fotografiat acest rar 
fenomen și au reușit să trans
mită chiar în direct cîteva :- 
magini luate cu ajutorul came
rei de televiziune. Cei trei se 
numără astfel printre puținii 
astronauți care au putut vedea 
cum uriașul glob a! Pâmîntu'ui, 
suspendat în spațiu se supra
pune peste discul Soarelui și 
acoperă cu umbra sa Luna.

La puțin timp de la înche
ierea „Conferinței de presă 
spațiale". nava „Apollo-15* 
parcursese la ora 23.05 . (ora 
Bucureștiului.) jumătate din 
distanta ce-i mai rămăsese de 
străbătut pînă la Pămînt — 
197 500 km. apropiindu-se de 
acesta cu o viteză de 5 398 km 
pe oră.

muncă. „Sînt mult mai puțini 
angajați în prezent pentru a 
îndeplini o activitate com
pletă decît acum doi ani", a 
arătat el. Totodată, a susți
nut Ginsburg, deși cifra care 
indică procentajul șomerilor 
în raport cu totalul persoa
nelor angajate oscilează, nu
mărul real al șomerilor creș
te continuu, ridiclndu-se. în 
prezent, la 5,5 milioane per
soane față de 1,1 milioane, 
în urmă cu 10 ani. El a a- 
tras totodată atenția asupra 
faptului câ aceste statistici 
nu oferă o imagine cxacfă 
în privința folosirii forței de 
muncă, mulți din șomerii 
temporari nefiind incluși îr 
calcul.
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