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Comunistul
E om la fel de simplu cum sînt eu 
Și cum sînt alții, de asemene, 
Dar poartă-n el puteri de Prometeu 
Și vreri mai tari ca tarea cremene.

Eu chipul său adine l-am dăltuit 
In marmura din inima mea vie, 
Să împrumut tăria-i de granit 
Și generoasa, calda-i omenie

Mi-c drag să știu că-i pot urma povața. 
Să simt în mine foc aprins de el,
Prin dinsul ne zîmbeșto dimineața 
Și navigăm cutezători șpre țel.

E om la fel de simplu cum sînt cu
Și cum sînt alții, de asemene.
Dar poartă-n el puteri de Prometeu 
Și vreri maj tari ca tarea cremene.
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Astăzi, 19 iulie, în 
jurul orei 9,00, postu
rile noastre de radio și 
televiziune vor trans
mite direct de la Sala 
Palatului 
deschiderea
Conferinței Naționale 
a Partidului 
Român, raportul pre
zentat de secretarul 
general al partidului, 

tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
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Republicii, 
lucrărilor

iL&astve
Comunist

Ccj mai autentici reprezen
tanți ai colectivelor de muncă 
din Valea Jiului, desemnați să 
transmită ' " ' 1 '
partidului hotărîrea unanimă 
minerilor, energeticienilor, con
structorilor, a celorlalți oameni 
ai muncii din municipiul Pe 
troșani de a onora prin fapte 
de muncă remarcabile entuzias
ta chemare care a cuprins tara 
— CINCINALUL ÎNAINTE DE

înaltului forum al
a

TERMEN ! — au plecat ieri 
spre Capitală.

Stăpîniți de entuziaste cla
nuri, dornici de a-și aduce, azi 
și in viitor, totala lor contribuție 
la opera măreață de propășire 
a patriei noastre socialiste, de
legații Văii Jiului la Conferin
ța Națională a partidului — 
Clement Negruț, prim-secretar

(Continuare în pag. a 3-a)

amenii muncii din ' alea Jiului puternicul deta- 
g șament al minerilor, constructorii, metalurgiștii,

1 toți cei ce trăiesc pe meleagurile noastre — în- 
1 J tr-un singur glas și într-o singură simțire cu

întregul popor român — salută marele forum 
al partidului cu deosebită căldură, cu vie emoție, 

Icu nespusă bucurie.
Partidul este tot ce are poporul nostru mai drag, mai 

Ibun și mai scump.
Trăgindu-și seva din însăși conștiința și tăria poporu- 

Ilui, reprezentind în modul cel mai fidel interesele prezente 
și năzuințele de viitor ale poporului, bizuindu-se in toate 

I împrejurările pe popor, partidul este călăuza înțeleaptă, or
ganizatorul și conducătorul încercat, făuritorul tuturor vic- 

I toriilor noastre. Partidul, inmănunchind în rîndurile sale 
• tot ce are poporul mai înaintat, mai cinstit, mai bun și maiI energic, punind în valoare virtuțile supreme ale clasei mun

citoare. țărănimii și intelectualității, a scos țara din robia 
I capitalistă, i-a vindecat rănile pricinuite de urgia războiu- 
I lui, a ridicat-o pe postamentul solid al socialismului, a a- 
I șezat-o la loc de, cinste in rindul statelor de Pe glob. Parti- 
• dul este flacăra vie care, arzind nestins în inima poporului 
Iii înalță mereu către culmile .................

năstării și fericirii.

Ildentificîndu-se deplin cu 
lismului, poporul urmează cu

I neobosit, cu abnegație, energie r. ....__  ___________  .........
înfăptuirea politicii sale înțelepte. în care vede întruchipat

• viitorul plin de măreție al patriei.
Conferința Națională care se deschide astăzi la Bucu- 

■ rești, polarizînd ca un puternic magnet gîndurile și senti-
I mentele noastre ale tuturor este un moment memorabil în
• istoria partidului, un eveniment de însemnătate excepționa- 
I lă în viața social-politică a țării, cu rezonanțe puternice în 
I inima fiecăruia dintre noi. Așa cum s-a anunțat, ea va 
I analiza modul în care se înfăptuiesc hotărîrile Conferinței
I Naționale din 1967 și ale celui de-al X-lea Congres al parti- 
Idului. Pe ordinea sa de zi vor figura, deci, problemele 

fundamentale ale vieții economice, sociale, politice și ad- 
Iministrative ale țării, a căror dezbatere amplă și profundă 

se va finaliza prin adoptarea unor noi măsuri menite să 
conducă la perfecționarea în continuare a organizării și con- 

I ducerii economiei, a întregii vieți sociale, la grăbirea mer-
I sului nostru înainte pe calea progresului și civilizației co-
Imuniste. „PROCESUL DE PERFECȚIONARE A CONDU

CERII SOCIETĂȚII, DE DEZVOLTARE A DEMOCRAȚIEI 
I SOCIALISTE — sublinia într-o recentă cuvîntare tovarășul

Nicolae Ceaușescu — VA TREBUI SA SE AMPLIFICE, SA 
I CONSTITUIE O PREOCUPARE PERMANENTA A PARTI

DULUI Șl STATULUI NOSTRU. ACESTA FIIND 
UN FACTOR DE SEAMA AL EDIFICĂRII CU SUCCES A 

I SOCIETĂȚII SOCIALISTE. AL CREĂRII CONDIȚIILOR 
I PENTRU TRECEREA LA FĂURIREA COMUNISMULUI 
I IN ROMANIA"

Perioada ce a precedat marele eveniment de astăzi s-a 
I remarcat printr-o excepțională efervescență în toate dome- 
^^ niile Dezbaterile vii care au avut Ioc în organizațiile de

A
In pagina a 2-a.

A

!n pagina a 3-a.

PARTIDUL — 
călăuza înțeleaptă, 

conducătorul încercat,
INIȚIATORUL
victoriilor noastre

civilizației, progresului. bu-

idealurile înalte ale socia- 
credintă partidul, muncește 
și spirit de sacrificiu pentru

(Continuare în pag. a 3-a) J
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In cinstea Conferinței Naționale a partidului
Colectivele întreprinderilor
din municipiu raportează

De la mina cu realiză- 
constant bune în pe- 

i primei jumătăți a 
al doilea an al 

Uricani, mine- 
I II

rile 
rioada 
acestui 
cincinalului, i 
rii sectorului II raportea
ză : 6 000 tone cărbune peste 
sarcinile de plan. Tot de aici, 
din brigada lui C. Grădinaru 
a pornit inițiativa : „100 ml 
avansare în medie lunar pe 
brigadă și exploatare la lucră
rile de deschideri și pregătiri 
„Care este eficiența inițiati
vei ? O dovedesc faptele: în 
luna mai brigada a atins — 
158 ml avansare, în luna iu
nie — 136 ml, în luna iulie, 
pină în ajunul Conferinței 
Naționale a partidului — 70 
ml.

măreței sărbători, din care 
peste 3 500 tone le reprezin
tă aportul brigăzii de fronta- 
liști condusă de comunistul 
Vespasian Cătană. Pe primele 
6 luni randamentul planificat 
pe sector a fost depășit cu 
15 kg/post, iar la prețul de 
cost s-au obținut economii in 
valoare de 211 244 lei, în 
principal pe. seama reducerii 
consumului de materiale.

© Din sectorul IV al minei 
Lonea, brigada condusă de co
munistul Zaharia Bălăuță, in 
abatajul cameră nr. 45, a 
extras * de la începutul anu
lui pină în aceste zile 2 060 
tone cărbune peste plan. Par- 
licipanți în egală măsură sînt 
minerii celor patru schimburi 
conduse de Gavrilă Filip, 
Dumitru Anton, Teodor Vă- 
leanu, Nicolae Răbulca.

© 4 700 tone cărbune peste 
plan de la începutul anului. 
Acesta e bilanțul cu care co
lectivul sectorului II al minei 
Vulcan se prezintă în fața

• Sectorul V — fruntaș 
în întrecerea colectivelor mi
nei Lupeni — a extras peste 
sarcina de plan de la înce
putul anului și pînă acum 
6 000 tone de cărbune. S-au 
situat în frunte brigăzile: 
Constantin Prisăcaru — 104,3 
la sută realizarea medie a 
planului, Vasile Rusu — un 
plus de 5 300 tone din fronta
lul în care lucrează, Nicolae 
Gavra — 1 400 tone peste plan.

• De la mina Petrila, al 
cărei sector de investiții este 
fruntaș pe bazin, cei care 
„sapă" viitoarele căi ale 
cărbunelui, raportează: de la 
începutul anului a fost depă
șit planul valoric cu 1 200 000 
lei; în această lună, toate 
grupele își vor realiza și de
păși sarcina de înaintare. Pe 
primele 15 zile s-a înregistrat 
un plus pe sector de 18 ml ;

s 
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(Continuare în pag. a 3-a)

înaintea atacării magistra
lei de la orizontul 300 — pu
țul Est—Maleia.

In citeva clipe de răgaz, 
pină la intrarea în șut, șeful 
de schimb Ion Poroșniuc din 
brigada cunoscutului miner 
Augustin Demeter la un con
sult cu ortacii.------ ♦-------

Lupeniul zilelor noastre
Foto : Ion LICIU

PARTJDUL
„Partidul e-n toate : E-n cele ce sînt
Și-n cele ce mîine vor ride la soare ;
E-n holda întreagă și-n bobul mărunt,
E-n pruncul din leagăn șl-n omul cărunt, 
E-n viața ce veșnic nu moare"...

George LESNEA

...Partidul e-n toate. In inimi, in ginduri, in noi. In sen- 
existenței noastre. In efortul nostru cotidian, plămădimsul __ . .

vrerea partidului. Iar vrerea partidului este vrerea noastră. 
A noastră, a tuturor celor ce-am trăit și trăim pagini de 
istorie vie ; a noastră, a tuturor celor ce contribuim la pre
figurarea viitorului, intr-un prezent context istoric generos. 

.Partidul sînt oamenii. Istoria sa este istoria oamenilor. 
Conștiința Iui este conștiința oamenilor, „Partidul este po
porul, reprezentat prin cei mai buni fii ai săi" — a spus se
cretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Și cei mai buni fii ai partidului s-au dovedit a 
fi cei ce-au defrișat din hățișurile istoriei demnitatea nea 
mului, urcind-o pe verticala Coloanei lui Brincuși. Și cei 
mai buni fii ai partidului sînt cei ce desferecă și dinamizea
ză, azi, energiile creatoare ale poporului „în mersu-î spre 
ținta ce n-are zăbavă"...

...Partidul e-n toate. In inimi, in ginduri. in noi. Parti 
dul o cel ce ne amintește nouă, tuturor, că fiecare clipă 
trăită, zilele, anii noștri, fac parte dintr-o entitate față de 
care trebuie să fim mîndri și recunoscători : istoria popo
rului nostru. Partidul no învață pe noi, pe toți, să urmăm 
pilda neobosiților purtători ai ideii de dreptate socială și 
libertate națională. Pentru că din travaliul de bărbăție și 
onestitate, din conștiința civică și luptă continuă a comu
niștilor de ieri s-a născut valoarea socială a manifestărilor 
comunistului de azi, în activitatea sa diurnă. Și noi, de lo 
înălțimea acestor zile pline de exuberanță și clocot — semn 
că societatea noastră se îndreaptă spre rod bogat, statorni
că siguranță a viitorului — angajați în tcmpo-ul făurarilor 
conștienți ai propriilor destine, semnăm durabilitatea si e 
ternizarea rezultatelor contemporaneității.

„Partidul e-n toate. In primul rînd, e-n oamenii noștri 
minunați, în aceste universuri fascinante și infinite care, an 
de an, suie cu hotărîre și încredere, treptele constelației 
marelui MÎINE.

Faptele lor de muncă sînt fapte de glorie și de nemu
rire ! Izvorul lor — partidul. Partidul comuniștilor. Parti
dul nostru..

\ TEODORF.SCl
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„Cincinalul înainte de termen"! înflăcărată chemare care dinamizează

eforturile de gindire și acțiunile întregului popor in întîmpinarea
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Conferinței Naționale a partidului, a găsit o puternică rezonanță in

conștiința minerilor din Valea Jiului.

„100 ml avansare medie lunară la lucrările de deschideri și pregă

tiri !“ „Două cicluri, în plus, în medie lunar la abatajele frontale !“ 

„4 cîmpuri de cărbune in fiecare zi pe abataj și aripă la abatajele ca

meră !“ — iată inițiativele care au răsărit în marea întrecere socialis

tă ca un puternic stimulent al elanului minerilor în lupta ce se desfă

șoară în adîncuri pentru cărbune mai mult, mai bun și mai ieftin.

Care este bilanțul aplicării celor trei inițiative minerești—în preziua 

deschiderii marelui forum al partidului — la minele din bazinul Văii

Jiului ?

Despre acest bilanț, despre valoarea celor trei inițiative minerești, 

vorbesc faptele și datele inserate în pagina de față.

Două cicluri lunar 
în plus 

la abatajele frontale
• 506 mineri în bătălia cu ciclul ♦

• 16 580 tone de cărbune în plus de
Ia frontaliști

• Toate abatajele frontale în între
cere

Discutam cu oamenii și mi 
se contura tot mai clar 
ideea că „două cicluri în 

plus", inițiativă valoroasă a 
frontaliștilor dc la mina Lu- 
peni se înrădăcinează cu acui
tate în toată Valea. Nu 1q mo
dul declarativ, ci la cel dens, 
al faptelor. Subordonată căută
rilor pentru autodepășirc. O 
pasionantă întrecere a frontaliș
tilor cu ei înșiși. „Pentru că ve
deți cum este — nc-a spus 
Constantin Zaharia, dc la mina 
Paroșeni, sîntem la un nivel de 
dotare tehnică satisfăcător, ca
re ne poate „sluji" inițiativele, 
și trebuie să învingem inerția. 
Este o lege minerească. Iniția
tiva a avut răsunet și la noi la 
Paroșeni. Brigada pe care o 
conduc, a realizat două cicluri 
și jumătate peste plan, coca ce 
echivalează cu 2 500 tone de 
cărbune în plus".

In clipa cînd apar aceste 
rînduri, inițiativa Erou
lui Muncii Socialiste. Pe

tre Constantin ..DOUA CI
CLURI LUNAR IN PLUS LA 
ABATAJELE FRONTALE-, a a- 
juns la maturitate. Nimic nu 
este mai interesant și mai plin 
de substanță decît să poți ur
mări, în balanța vremii, cum 
se schimbă, uneori, pe nesim
țite, atitudinea omului și chiar 
a colectivului față de propria sa 
muncă și mentalitate. Numai e- 
forturile conjugate pot explica

MAGII PARTIDULUI
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depășirea sarcinilor dc plan în 
luna iunie cu peste 1 000 dc to
ne cărbune, în medic, pe bri
găzi, la absolut toate frontalele 
din Vale. Sînt doVeZj incon
testabile ale virtuților emula
ției în care se află antrenate 
puternice colective minerești 
La Lupeni, Vulcan. Lonca, U- 
ricani, Paroșeni, și chiar la A- 
ninoasa, s-au înregistrat salturi 
spectaculoase în întrecerea so
cialistă. Munca frontaliștilor nu 
cunoaște pauze. Așa se explică 
și faptul că brigada luj Vasile 
Caila a înregistrat 4,5 cicluri, 
cu un plus de 2 800 tone de 
cărbune, a lui Mihai Blaga. pa
tru cicluri cu '2 901 tone, că 
brigăzile conduse de Vespasian 
Catană de la Vulcan și Ștefan 
Ghioc de la Dîlja, toate brigăzi
le de frontaliști din Vale și-au 
realizat și depășit angajamen
tele luate *n cinstea Conferin
ței Naționale a partidului

— Realizările brigăzii noastre 
— ne spunea loan Cojocaru. dc 
la Lonea. nu aparțin unui sin
gur om. Ele poartă semnătura 
întregului colectiv. Fiecare la 
locul său în frontal își aduce 
un aport concret...

Si iată-ne la cifre. Nici 
mai mult, nici mai pu-

• lin decît 16 580 tone pes
te plan. La Dîlja. Vulcan și 
Lupeni, deci, un mare număr 
de brigăzi au ținut să cîștige 
întrecerea. Acest dar al anali

zei desfășurate concret, al gin- 
dirij bazate pe fapte, al posi
bilităților dc eliberare a cărbu
nelui și crearea unei concepții 
vii despre realitate, așa cum se 
destăinuit Rcmus Pădureanu. 
șeful de brigadă :

— In luna asta cine cîștigă, 
tovarășe Rcmus ?

— Cel mai harnic și destoi
nic.

— Adică dumneata și ortacii 
dumitale ?

Remus Pădureanu a rîs:
— Credeți că sintem singurii 

care ne străduim să scoatem 
două cicluri ? Sînt în Vale bri
găzi harnice, colective puterni
ce. Mă gîndcsc la Cojocarii de 
la Lonea, la Constantin Chito.'u,
la Cosrna și Ghioc de la Dîlja
și chiar la lupenarii noștri, 
fost luna imic cum a fost 
acum înc(M) însă...

A 
Dc

Și Remus Pădureanu a lăsat 
fraza în suspensie. In vorbire 
pauza aceasta înseamnă o aș
teptare. In munca lor de zi cu 
zi, frontaliștii au anulat însă 
această așteptare creînd un nou 
sens eliberării cărbunelui din 
adtnc. Ei au continuat ritmul 
chiar din prima zi a lansării i- 
nițiativei. Un ritm viu, bogat în 
rod.

Intr-adevăr.-în Valea Jiu
lui, o dată cu inițiativele 
se creează un spirit nou, 

colectiv. Valoarea acestei între
ceri a însemnat cu peste 30 la

sută mai mult cărbune față dc 
plan; timpul cîștigat în orga
nizare și aprovizionare valo
rează mult. AvîntuJ întrecerii, 
dorința de a nu fi mai prejos 
ca alții a făcut ca minerii să 
prețuiască maj bine timpul.

— In cinstea Conferinței 
partidului, la Lupeni, de pildă, 
brigăzile angajate în întrecere 
și-au realizat angajamentele și 
chiar le-au depășit: Remus Pă- 
durcanu — 450 tone în plus; Titi 
Pîrvan — 310 tone, Nicolac 
Gavra — 349 tone, Vasile Rusu 
— 250 tone, Ioan Mondoca — 
300 tone. O întrecere animată, 
vie...

Intr-un anume fel inițiativa 
a însemnat și o școală. Prin 
„clasele" frontalelor trec toți 
minerii; e un fel de călire, o 
școală a inteligenței active, 
practice.

Din evidența exploatărilor 
am aflat apoi că 15 bri
găzi de frontaliști s-au 

prins în focul întrecerii. in 
lupta pentru cărbune mai mult 
și de calitate.

In abatajele frontale oamenii 
trăiesc cu acuitate timpul.

Și-l vor cît maj dens în tone 
de cărbune. Pînă la 10 iulie, 
ei au cucerit prin densitatea 
faptică a realizărilor. un a- 
vans de 5 000 tone. O bătălie 
dură în care oamenii fac totul 
ca acest cincinal să fie realizat 
cu 6 luni mai înainte.

PANOU
DE

ONOARE

Brigadierul Remus Pădureanu 
și ortacii din schimbul său de 
la E.M. Lupeni.

Au trecut mai bine de do
uă luni de cînd „s-a 
dus vestea", penlru pri

ma oara, de recordmejiii de la 
Uricani. Brigada lui Constantin 
Trilan, reușise — la săpări de 
galerii — 160 m.l. avansare, de 
trei ori mai mult decît în lu
nile precedente. Era un fapt, 
și nu-i o greșeală dacă spunem 
că un asemenea record a pus 
baza altor recorduri și iniția
tive. Ceea ce se desprinde, 
drept trăsătură definitorie și 
esențială, de fiecare dată, este 
încercarea de surprindere. Nu 
se încheiase bine luna mai și... 
„Da. vom realiza 150 metrii" — 
era o opțiune, poale și o dorin
ță a minerului șef de brigadă 
Constantin Grădinaru, o sinte
ză a gindurilor. Și gindul a de
venit faptă. In luna mai, briga
da a obținui o viteză de avan
sare de 154 ml., fața de 83 ml 
planificați în galeria dublă, cu 
profil de 12,5 mp, in iunie — cu 
52 mai mult decît planul. Dc 
astă dată comparațiile nu-și mai 
an rostul. Există un circuit de 
legături invizibile. complicate, 
și ciudat de delicate care sînt 
ascunse în spatele cuvinlului: 
RECORD. O sete de nou, o sete 
dc a fi cu un pas mai înainte 
decît ortacul de muncă. Chiar 
și în limbajul diurn, cel puțin 
atunci cînd Constantin Grădina
ru și ortacii săi au lansat iniția
tiva . SÂ REALIZĂM O VITE
ZĂ MEDIE DE WANSARE LU
NARĂ DE 100 ML PE EXPLOA
TARE ȘI PE FLECARE BRIGA
DĂ ! — cel puțin în Valea Jiu
lui, cuvîntul s-a înscris printre 
acelea menite să dea pregnantă 
unor maxime dorințe dc ordin 
spiritual. N-a trecut decît o zi 
de la lansarea inițiativei și pri
mii care se înscriu pe lista „bă
tăliei" cu 1 impui sînt lupenenii, 
Gheorghe Strugaru și Vasile 
Beleanu. Acești mineri ambiți

oși care știu să tină la bunul 
lor renume au depășii așteptă
rile: brigada lui Slrugaru ob
ține 10 ml peste baremul iniția
tivei, iar Vasile Beleanu 36 me
tri liniari. Rezultatele dobindi- 
te, ni le insușim sec, adesea a- 
pelind la abstractul cifrelor, 
procentelor. Așa cum ne mărtu
risea Petru Tătar, șeful de bri
gadă de Ia mina Pclrila : „E în
drăzneață ideea, dar și reușite
le sint pe măsura îndrăznelii 1 
Munca minerului este o nemai
pomenită sete. Setea de a se re
aliza, setea de a se depăși in 
fiecare zi...". Astea sînt spuse
le unui „recordman", spusele u- 
nuia care, organizindu-și briga
da, locul de muncă, insistînd 
pentru o aprovizionare ritmică 
și eficientă, a reușit să depă
șească așteptările: 101,3 ml de 
galerie. „Este edificator cred — 
mărturisea inginerul Cristian Di- 
nescu, șef de sector la Uricani, 
că inițiativele sînt un fel de 
promotoare, niște rampe de lan
sare, spre cele mai înalte cote 
ale întrecerii".

Dar, pînă să ajungă aici, la 
certitudine, pînă a scruta 
cu încredere viitorul, s-a 

aprins și mai vie, cu mai multă 
dăruire, întrecerea pentru vite
ze de avansare rapide, fără a se 
neglija calitatea. In această bă
tălie Francisc Kovacs, petrilea- 
nul, a depășit „baremul" iniția
tivei cu p<!Sle 5 la sută, la o 
galerie cu profil dc 12,2 mp. De 
fapt, peste lot se vorbește a- 
cum despre inițiativa uricăneni- 
lor, despre un ritm continuu al 
avansărilor rapide și din aceas
ta nimeni nu încearcă să facă 
un secret. Privite lucid, de la 
distantă, lucrurile își au sim
plitatea lor. Decupate din timp, 
cifrele, măsura faptelor, se a- 
șează sigure in ierarhiile — să 
le numim fierbinți — con'igu-

rînd stăruința unor entuziaști, 
aria unui amplu efort uman, di
mensiunile morale ale color in- 
trați în competiție cu ei înșiși. 
Brigăzile „deschizătorilor dc 
drumuri subpămînlene", oame
nii acestora, au făcut un „salt" 
substantial, depărlîndu-se cu 
584 ml de haremurile obișnuite. 
Inițiativa a prins „rădăcini" a- 
dînci în peste 18 colective ca
re au ieșit din „canoanele" o- 
bișnuitului, din șabloane, și c fi
resc ca acest început, acest ca
păt de drum, să se înscrie in 
„istoria" bazinului carbonifer, a 
harnicilor mineri.

— Deocamdată ne-au luat-o 
înainte alții — se destăinuia 
Dumitru Costinaș de la Lonca, 
dar nu ne lăsăm nici noi. Bine 
organizat, locul de muncă, dis
ciplina, sini călăuze de nădej
de în realizarea a tot ce ne-am 
propus.

Cuvintele sini sincere, por
nite din cunoaștere, din 
experiență și poate din 

dorința celor de la Lonea, de a 
fi în rînd cu ortacii lor de la 
alte exploatări... „Dar nu ne lă
săm nici noi!", cuvintele au un 
tîlc. Și Costinaș cu brigada lui 
figurează, încă dc la început, pe 
lista exemplelor demne de ur
mat.

Acum știm, avem certitudinea 
că succesele obținute de cei ca
re au îmbrățișai inițiativa uri- 
cănenilor au o „bază", un drum 
deja croit. E un fapt cert, dove
dit cu prisosință, că brigăzile 
care au obținui, șl obțin cele 
mai mari viteze de avansare, 
sint totodată, prinlr-o coinci
dentă ce nu surprinde — brigă
zile cu cele mai mari viteze dc... 
gindire și acțiune. Emulația ca
re a cuprins pe cei peste 220 
mineri, nu mai surprinde; ini
țiativa se conturează tot mai 
mult, capătă autoritate econo

mică. Dar, fie că este vorba dc 
inițiativă, de întrecere, de mi
ner, luate în atenție laolaltă, co
relate, formca/ă, acel--climat de 
muncă sănătos, deschis,' genera
tor de noi posibilități și acțiuni, 
care poate da drept dc cîștig 
omului, minei și implicit econo
miei naționale. La Lonea, Pctri- 
la, Vulcan, Lupeni, Aninoasa, 
Paroșeni, Dîlja și Livezeni, ini
țiativa a devenit un bun al tu
turor, s-a „instalat" ca la ea a- 
casă. i

Despre oamenii deosebiți, de
spre cei care prin faptele lor, 
realizează mai mult decît alții 
se spune „un om și jumătate", 
La Uricani, am cunoscut aseme
nea „sufletiști" care fac fiecare 
cil doi...

— Cît muncești, tovarășe Gră
dinaru ?

— Cît doi I Și cu și ortacii 
mei, la fel.

Desigur, o expresie o poa
te înlocui pe alta, o me
taforă se poate' substitui 

oricînd alteia. Dar acesta este 
aspectul formal al lucrurilor. In 
dialogul cu Constantin Grădina
ru, expresia „cît doi" n-are va
loare de metaforă. Ea exprimă 
situația exactă. Munca, unor oa
meni, hărnicia, destoinicia lor.

Un amănunt de ultimă oră, 
tot cu privire la inițiativă, la 
tensiunea întrecerii socialiste: 
cele 18 brigăzi și-au realizat și 
depășit angajamentele cu 37,8 
ml de galerie. Merită reținut: 
influenta reciprocă dintre om și 
acțiune, nu rămîne fără rezul
tatul scontat. Marele dialog al 
muncii se amplifică zi de zi, vi
brează mereu mai amplu, mai 
puternic. Inițiativa Iasă porti 
deschise afirmării, îndrăznelii și 
resurselor încă nedescoperite, 
dovedite cu prisosință pînă a- 
cum.

100 ml avansare în medie 
lunar pe brigadă 

și exploatare la lucrările 
de deschideri și pregătiri

• 18 brigăzi au îmbrățișat inițiativa

• 1 050 metri liniari de galerie, cu 

peste 584 metri liniari mai mult 

decît norma cerută

• Toate angajamentele îndeplinite și 

depășite cu 37,8 metri liniari.

Schimbul condus de Liviu 
Urzică din brigada minerului 
Costache Zaharia de la E.M. 
Paroșeni.

Patru cîmpuri pe zi 
și aripă 

la abatajele cameră
• 33 728 tone cărbune peste plan

• 76,9 la sută din numărul brigăzilor
ce lucrează în abatajele cameră, au 
îmbrățișat inițiativa aninosenilor

PATRU CÎMPURI PE ZI 
ȘI ARIPA LA ABATA
JELE CAMERA! lată, 

sintetic exprimat, sensul inițiati
vei lansată de minerul șef de bri
gadă, comunistul Petru Roman 
de la exploatarea minieră Ani
noasa, apoi devenită, în urma 
unor schimburi de experiență 
riguros studiate, angajamentul 
minerilor, un imperativ major 
al întrecerii socialiste, ce con
feră — după o lună — o fina
litate imediată. Intervalul scurt 
in care acestei vibrante che
mări i s-a răspuns din toate 
colțurile Văii Jiului, transferul 
acesta rapid de idei, de perfec
ționări. de inițiative >n perime
trul intim al exploatărilor, 
demonstrează terenul fertil pe 
cai-e-1 găsește în conștiința mi
nerilor.

— Penlru mulți dintre mine
rii noștri — ne relata preșe
dintele sindicatului minei Ani
noasa, Ștefan Cristea, timpul 
nu mai reprezintă o valoare 
abstractă, ci o coordonată lăun
trică, un stimulent personal 
spre o continuă autodepășire. 
Așa a reușit Petru Roman, cel 
care azi înregistrează un plus 
de 4 000 tone de cărbune peste 
plan la zi, cu 500 tone mai 
mult decît angajamentul în cin
stea Conferinței partidului. în
trecerea cuprinde din ce în ce, 
lot mai multe brigăzi.

Exemplul lui Petru Roman, 
se înscrie într-un cuprinzător

evantai al angajamentului, ilus- 
trind astfel neevaiuările lu
cide de „ieri", fiind azi, fapte 
demne de laudă, in „vatra" ini
țiativei. acolo de unde a fost 
lansată, rezultatele sînt, dacă 
e bine spus așa. semnificative; 
Eugen Bodnar — 1 120 tone 
peste plan. luliu Damian — 
1 940 tone, Vasile Mereuță, cel 
care pentru cinstirea Conferin
ței partidului, s-a angajat să 
trimită la ziuă 1 000 tone cărbu
ne peste sarcinile de plan, mo- 
bilizîndu-și colectivul, amplifi- 
cînd inițiativele, dăruirea și 
hărnicia, a reușit o adevărată 
performanță : 5 600 tone de 
cărbune peste plan. Pasionanta 
dispută pentru ocuparea pri
mului loc a devenit și mai di
namică, mai antrenantă, tonele 
de cărbune extrase fiind singu
rul criteriu de apreciere.1 „Ca- 
meriștii" lupeneni. acei , care 
au știut să învingă lipsa de 
organizare, indisciplina. ‘ dar 
mai ales neritmicitatea în a- 
provizionare. acei care printre 
primii au îmbrățișat inițiativa 
aninosenilor, au exțras peste 
plan 6 800 tone.

oate aceste rezultate vin 
în sprijinul ideii că ini
țiativa, atunci cînd 

se simte rmîna"‘ organiza
torică, experiența, hărni
cia, nu poate, n-are cum să 
nu ajungă la rezultate sconta
te. Și cum era și firesc, mine
rii care au aplicat-o, obțin re

zultate bune.
„...Deocamdată numai atît, 

ne-a atras atenția Petru Roman, 
pentru că, în fiecare clipă, în 
abataj sîntem la un fel de în
ceput... Cum am obținut 4 000 
peste plan ? Simplu : sîntem o 
mînă de oameni, o familie o- 
mogenă... In abataj se lucrează 
pe „șapte" fronturi — adică în 
amîndouâ aripile: în timp ce 
unii dau găuri și pregătesc ar
măturile. alții „aruncă" cărbu
nele pe transportor. Fiecare 
membru al brigăzii are sarcini 
precise. Chiar și lăcătușii și e- 
lectricienii. Adică respectăm 
disciplina timpului..."

— S-ar putea și mai mult ? 
— Se poate. Maj trebuie „um

blat" puțin la aprovizionare și—

Preocupări ? Nimic nu este 
neted, nimic nu vine 
dc la sine. Totul ne

cesită muncă, dăruire, hăr
nicie. I^a exploatările minie
re Petrila, Lonea, la Vulcan și 
Dîlja, acolo unde inițiativa și-a 
făcut intrarea ca la ea „acasă", 
pasionanta dispută pentru ocu
parea primului loc este și mai 
dinamică. Reușitele petri fonilor 
Viorel Avarvarei, Emilian Bo- 
bocea, a uricăneanului Gheor
ghe Nichita, a „cameriștilor" 
de la Vulcan Și Lupeni, denotă 
că nu există abataj In Voie în 
care inițiativa să nu-$i fi făcut 
loc. Este o urmare firească a 
inițiativei, a modului dc stimu
lare u eforturilor, a faptelor con

jugate în care rolul hotăritor 
îl are minerul, omul care ho
tărăște prin dăruire, hărnicie și 
spirit de inițiativă, realizarea 
producției de cărbune.

In palmaresul inițiativei, ca
racteristic pentru toate abata
jele cameră din Vale, sînt dem
ne de remarcat cele mai mari 
succese din ultima săptămînă 
cînd, în ciuda greutăților de 
tectonică, de organizare și apro
vizionare, dar mai ales de insta
bilitate a forței de muncă, s-au 
obținut succese remarcabile la 
Vulcan. Lupeni. Livezeni, și 
Petrila. primele trej situîndu-se 
in primele rînduri — cu sarci
nile economice îndeplinite și 
depășite. In sectoarele II de la 
mina Vulcan; V de la mina 
Lupeni, II și I de la mina U- 
ricani. II de la Lonea. I și IV 
de la Petrila acolo unde pon
derea o au abatajele cameră, 
rezultatele n-au întîrziat să se 
arate. Cele peste 20 000 tone de 
cărbune sînt o dovadă a hărni
ciei și demnității minerești.

n fiecare moment fap
tele ne relevă adevă
rurile noastre, adevă

rurile fundamentale. Cu
vîntul celor de la abatajele ca
meră are deci o valoare de 
simbol. Inițiativa comuniștilor 
aninoseni constituie o uriașă 
forță catalitică, dar Și un model 
autentic pentru ceea oe am 
făcut ieri, pentru ceea cc facem 
azi și vom face inline...

Șeful 
ÎMierloiu 
<îe min 
Ia E.M.

de schimb Simion 
din brigada condusă 
ui Mihai Dudescu de 
Vulcan.

Pagină realizată de
C. MAGDALIN, Dem. 1ONAȘCU
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DIN [ARA ȘI DE PESTE HOTARE
RECOLTĂ BUNA Brașov

LA GRÎU
Pînă in ziua premergătoare 

Conferinței Naționale a parti
dului au anunțat terminarea re
coltării .griului întreprinderile 
agricole de stat din nouă jude
țe. printre care Dolj, OU, Te
leorman. Timiș și Galați. In în
treaga tară, unitățile aqricolo 
de stat au strîns recolta de 
grîu de pe 89 la sută din su
prafața cultivată. Ele au înre
gistrat o recolta bună. între
prinderile agricole de stat din 
județele Teleorman și Olt au 
Obținut in medie peste 3 400 kg 
grîu la hectar, iar cele din ju
dețul Dolj — 3 053 kg. De ase-

de
11-

menea, unitățile ogricole 
stal din județele Ialomița și 
fov, în care se recoltează griul 
pe ultimele suprafețe, prevăd 
recolte de 3 600 șl respectiv 
3 390 kq griu la hectar.

★

—♦-----

întrevederea
A. Gromîko

Au anunțai terminarea recol
tării griului și cooperativele a- 
qricole de producție din jude
țele Dolj. Olt, Teleorman, Bră
ila, Buzău, Timiș și Mehedinți. 
In întreaga țară, cooperativele 
agricole de producție au recol
tat griul de pc 1 472 000 ha, ce
ea ce reprezintă 73 la sulă din 
terenurile cultivate. Și unitățile 
agricole cooperatiste obțin re
colte bune do grîu. Producția 
medie la hectar, înregistrată 
pînă acum, este cu circa 200 kq 
mai mare decit cea prevăzută. 
In unele județe, ea este superi
oară. Astfel, unitățile agricole 
cooperatiste din Ialomița și Olt 
realizează anul
3 000 kg griu la hectar.

Un noii
succes 

al construe 
lorilor <le 
tractoare

K. Waldheim
acesta peste

(Agerpres)

MOSCOVa 18 (Agerpres). — 
Andrei Gromîko. ministrul afa
cerilor externe al U.R.S.S., a a- 
vut o întrevedere cu secretarul 
general al O.N.U., Kurt Wald
heim, aflat în vizită la Mosco
va. Cu acest prilej, au fost a- 
bordate probleme privind acti
vitatea O.N.U., precum și o se
rie de alte probleme interna
ționale.

Partea sovietică Și-a exprimat 
sprijinul față de O.N.U., ca in
strument important chemat să 
contribuie în mod eficient la 
reglementarea problemelor po
litice internaționale actuale, în 
interesul întăririi păcii și secu
rității internaționale. In acest 
context, a fost subliniată nece
sitatea ca toate statele să în
deplinească neabătut hotărîrile 
Consiliului de Securitate adop
tate in deplină conformitate cu 
Car^ O.N.U.

De pe banda do montaj a u- 
zinei brașovene a ieșit tracto
rul românesc cu numărul de fa
bricație 320 000. Constructorii 
brașoveni închină acest succes 
de prestigiu Conferinței Națio
nale a partidului.

Colectivul uzinei a îndeplinit 
și depășit angajamentele luate 
în cinstea Conferinței Naționale 
a partidului, a realizat o produc
ție marfă cu 18 milioane lei mai 
mare decit angajamentul asu
mat. Do la începutul anului și 
pînă acum au fost fabricate și 
livrate 17 000 dc tractoare. Prin
tre succesele uzinei se numără 
și asimilarea cu o lună mai de
vreme a tractorului de 55 cp 
pe roți.

Tractoarele care poartă marca 
uzinelor brașovene, sînt cunos
cute și apreciate în peste 60 do 
țări ale lumii. Mai mult de 50 
la sută din producția întreprin
derii este destinată exportului.

(Agerprcsl

Intîlnirea lui E. Honecker
cu președinții partidelor

din blocul democratic
BERLIN 18 (.Agerpres). — E- 

rich Honecker, prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G., și Albert 
Norden, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al 
P.S.U.G., au primit pe preșe
dinții partidelor care fac parte 
din Frontul Național al R. D. 
Germane i Partidul Democrat 
Țărănesc, Uniunea Creștin-Dc- 
mocrată. Partidul Liberal-De
mocrat. Partidul Național-De- 
mocrat.

Erich Honecker și Albert Nor
den au informat pe partici- 
panții la discuții asupra pro
blemelor politice actuale inter-

ne și internaționale, asupra 
relațiilor dintre R.D. Germană 
și alte țări socialiste, privite 
prin prisma celei de-a XXVI-a 
sesiuni a C.A.E.R. de la Mosco
va.

Erich Honecker a expus, de 
asemenea, rezultatele celei de-a 
șasea plenare a C.C. al P.S.U.G., 
arâtînd că desfășurarea plena
rei a confirmat că. o dată cu 
cel de-al VIII-lea Congres al 
P.S.U.G., a fost inaugurată fa
za înfăptuirii societății socia
liste dezvoltate în R.D. Germa-

LUPTELE 
DIN 

INDOCHINA

Mitingul central 
consacrat semicentenarului

• Președintele chilian Salva
dor Allende a înaintat spre exa
minare Congresului Național 
proiectul de lege care stabilește 
participarea muncitorilor la con
ducerea producției și reglemen
tează funcționarea întreprinde
rilor mici și mijlocii.

O Cea de-a doua reuniune In- 
do-paklsfanezâ la nivel înalt, 
programata In septembrie a.c. in 
Pakistan, va ti procedată de in- 
tilnirt ale reprezentanților celor 
două țări, a declarat T. N. Kaul, 
secretar dc stat la Ministerul A- 
iacerilor Externe al Indiei — a- 
mml ’o-ilia France Presse

fg Luimi cuviniui iu posturile 
de radio Și televiziune, preșe
dintele Irakului, Ahmed Hassan 
Al Bakr, a atras atenția asupra 
faptului că, după ce guvernul 
său a naționalizat compania „I- 
rak Petroleum", forțele imperia
liste și-au intensificat acțiunile 
ostile. Guvernul, a spus preșe
dintele Al Bakr, are cunoștință 
dc aceste acțiuni, dar anihilarea 
lor depinde do popor și de uni
tatea forțelor naționale.

< Numărul victimelor taifu
nului și ploilor torențiale ce 
s-au abătut, in ultimele două 
săptăminl. asupra Japoniei se ri
dică la peste 400 persoane. Po
trivit datelor publicate de Mi
nisterul Construcțiilor, numai 
șoselele și digurile distruse re
prezintă pagube in valoare de 
peste 140 miliarde yeni.

• Potrivit unui raport al for
țelor navale americane, testele 
la care a fost supus pînă acum 
avionul „F 14", destinat să devi
nă aparatul deceniului viitor al 
aviației S.U.A., au dezvăluit in 
total peste 40 dc deficiențe ma
jore dc construcție. Cea mai 
mare parte dintre acestea se re
feră la functionarea motoarelor, 
capacitatea aparatului de a evita 
vriele și de a ieși din ele, auto
nomia dc zbor, sistemul de con
trol al rachetelor „Phoenix" cu 
care avionul este dotat ele.

• Agenția Associated Press 
a anunțat că, de la 17 iulie a.c., 
în S.U.A. a fosl Introdus noul 
sistem de transmitere a infor
mațiilor pc baza tehnicii electro
nice.

£ Japonia și-i manifestat in
tenția de a participa la progra
mele N.A.S.A. de studiere, cu n- 
jutorul sateliților, a resurselor 
naturale terestre și de cercetări 
meteorologice, fn afara Japo
niei, la aceste programe partici
pă alte 26 de stale.

O marc porțiune a litora
lului stațiunii Marina di Vec- 
cliiano, de lingă Pisa, a fost in
terzisă utilizării publice din 
cauza gradului ridicat de polua
re a apelor mării.

In urma convorbirilor pe 
care le-a purtat cu reprezentan
ții minorității catolice din Bel
fast, secretarul dc stat pentru 
problemele Irlandei de norii, 
William Whitelaw, a afirmat c<i 
este dispus să retragă progresiv 
forțele britanice dintr-o serie dc 
cartiere locuite do minoritatea 
catolică, cu condiția ca Arma
ta Republicana Irlandeză să în
ceteze acțiunile, fn ultimele 
două zile și-au pierdut viața 
încă 8 persoane, numărul total 
al victimelor ridirîndu-se la 446.

f La sîirșilul dezbaterilor din 
prima zi a reuniunii de la Lon
dra a miniștrilor de finanțe si a 
guvernatorilor băncilor centrale 
din țările membre ale viitoarei 
Piețe comune lărgite s-a ajuns 
la un acord de principiu asu
pra obiectivelor fixate preconi
zatei reforme a actualului sistem 
monetar interoccidental.

In timp ce se pregătea s.î 
aterizeze pe aeroportul Fiumici- 
no din Roma, un avion comer
cial de tip „Boeing", aparținind 
companiei aeriene „Malaysian 
Airlines", a fost atins de o des
cărcare electrică naturală. Apa
ratul a reușit, totuși, să aterize
ze, pagubele suferite fiind rela
tiv reduse.

P. C. din JaponiaVIETNAMUL DE SUD 18 (A- 
qerpres). — Zidurile secularei 
fortărețe sud-vietnameze Quang 
Tri au fost, marți, scena pe ca
re s-au desfășurat intense lup
te între unități ale F.N.E. și 
trupe saigoneze, care au în
cercat să străpungă încercuirea 
patrioților și să pătrundă în o- 
raș. Avioane americane au bom
bardat, în repetate rînduri, zo
nele eliberate din împrejurimi
le orașului. In cursul nopții de 
luni spre marți, bombardierele 
grele americane „B-52" au lan
sat peste o mie de 
bombe în vecinătatea 
localități — transmite agenția 
United Press International. Po
trivit relatărilor agențiilor de 
presă americane U.P.I. și A.P., 
trupele marionetă au înregistrat 
repetate eșecuri în încercarea 
de a se strecura prin barajul de 
foc al patrioților, către zidurile 
fortăreței, deasupra căreia flu
tură steagul Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de 
sud.

Aceleași agenții relatează că 
la sud de Quang Tri, în dto- 
vincia Thua Thien, s-a înregis
trat o intensificare a atacurilor 
forțelor patriotice asupra pozi
țiilor saigoneze. La 90 km nord 
de Saigon, patrioții continuă sa 
supună unui intens tir de arti
lerie garnizoana saigoneză de 
la An Loc.

★
CAMBODGIA 18 (Agerpres).

In cursul lunii iunie, forțe
le armate populare de elibera
re națională din Cambodgia au 
continuat să dea puternice lovi
turi trupelor marionetă lonno- 
liste și agresorilor saigonezi, 
scoțind din luptă, în perioada 
menționată, peste 7 200 militari 
inamici — transmite Agenția 
Khmeră de Informații. Patrioții 
au distrus sau au avariat grav 
23 vehicule militare ale inami
cului, printre care 9 tancuri, au 
doborît și au incendiat 7 .avi
oane, au scufundat 5 ambarca
țiuni militare și au aruncai in 
aer 7 depozite de explozivi' ale 
trupelor lonnoliste. Au fost cap
turate inari cantități de arme 
și muniții. In provinciile Takeo 
și Kompong Speu au fost eli
berați de sub controlul inami
cului 80 000 de locuitori.

tone de 
acestei

TOKIO 18 — In marea 
„Shibuya-Ku-Kaido" din 
a avut loc marți mitingul 
trai consacrat celebrării 
centenarului Partidului 
nisl din Japonia, la 
participat aproximativ 
de persoane — membri și sim
patizant! ai P.C.J. Discursul tic 
deschidere a fosl rostii de pre
ședintele C.C, al partidului San
yo Nosuka, care a subliniat sem
nificația istorică a celei de-a 
50-a aniversări a creării P.C.J.

In continuare s-au adresat 
participanților numeroși oas
peți, între care guvernatorii 
progresiști ai prefecturilor Ky
oto, Tokio, Osaka și Saitama, 
aleși cu sprijinul comun al co
muniștilor și socialiștilor, pre-

salt 
Tokio 

I cen- 
senij- 

Com li
căre «ci 

trei mii

•.dintele Consiliului central al 
'-'ridicatelor japoneze (Sohyo), 
Makoto Ichikawa, reprezentanți 
ai Uniunii sindicatelor indepen
dente (Churilsu Roren), ai Uni
unii sindicatelor țărănești din 
îi treaqa Japonie, ai organizați
ilor de femei, ai Organizației 
pentru abrogarea Tratatului de 
securitate japono-american.

In încheierea mitingului, a 
vut loc un mare spectacol cul
tural-artistic.

★

Cu prilejul aniversării semi
centenarului creării Partidului 
Comunist din Japonia, Comite
tul Central al P.C.J. a publicat 
marți un document intitulat „50 
de ani ai P.C.J.".
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Inundații 
în Ungaria

BUDAPESTA 18 (Agerpres). 
— Marți dimineața, geniști ai 
armatei ungare au fost nevoiți 
să arunce în aer digul de apă
rare de pe riul Mura. într-o 
zonă situată în apropiere de 
granița vestică a țării, anunță 
agenția M.T.I. Măsura a echi
valat cu sacrificarea a peste 
2 000 de holzi de terenuri agri
cole, dar a asigurat salvarea de 
furia apelor revărsate a cîtorva 
sute de locuințe și a șoselei in
ternaționale ,.M-7“. Intr-o altă 
zonă, apele umflate ale micului 
rîu Borszf au depășit digul, i- 
nundind terenuri însumînd 1 500 
de holzi. In schimb, pe rîul 
Raba a avut loc. in zona Vas, 
o scădere considerabilă a nive- 

apei, informează agenția.

Soarele răsare la ora 
și apune la ora 19,54. Zile tre
cute din an — 201. Zile ră
mase — 165.

EVENIMENTE

PETROȘANI — 7 Noiembrie: 
Intrare liberă la oficiul stării 
civile ; Republica : Roata vie
ții ; PETRILA: Moartea fila- 
telistului; LONEA : — Mine
rul : O duminică pierdută;
VULCAN : Parada circului ;
PAROȘENI: Viața in doi;
LUPENI — Cultural : Tată cu 
de-a sila ; Muncitoresc: Spri- 
jiniți-1 pe șerif; URICANI: 
Tunelul.

SPORI
VIENA 18 (Agerpres). ț— Cea 

de a 19-a ediție a campionatului 
mondial universitar de șah pe 
echipe a început la Graz, reu
nind jucători din 29 de țări.

In runda inaugurală, echipa 
României a întîlnit formația 
Franței cu care se află la ega
litate : 1 — 1, două partide fiind 
întrerupte. „

La aceste campionate, echipa 
României este alcătuită din ur
mătorii șahiști : Dumitru Ghiz- 
davu, Sergiu Griinberg,- Dan 
Zara, Aurel Urzică, Valentin 
Stoica și Mihai Șubă.

NEW YORK 18 (Agerpres). — 
' La Washington a început . cel 
de-al doilea turneu din cadrul 
campionatului mondial de te
nis. rezervat jucătorilor din 
gruparea profesionistă W.C.T. 
In primul tur au fost înregis
trate rezultate normale, favori- 
ții obținînd victorii scontate : 
Rod Lavcr — S. Krulevitz 6—4, 
6—2; John Newcombe — D. 
Robbins 6—1, 7—6; Tom Okker 
— W. Lloyd 6—4, 6—2: Mark 
Cox — L. Turville 6—1. 6—2; 
Marty Riessen — S. Turner 
6—1, 6-4.

I
I
I 
I

: cărbunele vest-european !

infra- 
moderne (m.

— S-a născut 
Mihail Andre- 
(90 de ani) (m.
- A fost asasi- MIERCURI 19 IULIE

zică populară; 15,00 Buletin de 
știri ; 15,30 Muzică de estradă; 
16,00 Radiojurnal. Buletin mc- 
teo-rutier ; 16,15 Slăvit să fii 
partid al țării; 16,30 Știința la 
zi; 16,35 La microfon, Luigi 
Ionescu și Rossana Fratello ; 

J6,50 Publicitate radio; 17,00 
Antena tineretului; 17,30
Gheorghe Zamfir — virtuoz al 
naiului; 17,45 Cîntă Jean Pău- 
nescu și Nicoletta ; 18,00 Orele 
serii; 20,00 Tableta de seară ; 
20,05 Zece melodii preferate; 
20,40 Muzică populară inter
pretată de Angela Moldovan ; 
21,00 Revista șlagărelor; 21,25 
Moment poetic. Liră lingă ini
ma țării ; 21,30 Bijuterii muzi
cale ; 22,00 Radiojurnal. Bule
tin meteorologic. Sport; 22,30 
Concert de seară; 24,00 Bule
tin de știri; 0,03 — 6,00 Estra
da nocturnă.

Ceaușcscu, secretar general al 
P.C.R.

17,30 Deschiderea emisiunii 
de după-amiază; 17,40 Bucu- 
reștiul necunoscut: „Fîntîni- 
le orașului1*; 18,00 Muzica — 
emisiune de actualitate mu
zicală; 18,25 Noutăți cultural- 
artistice; 18,40 Tragerea Pro- 
noexpres; 18,50 Timp și ano
timp în agricultură; 19,20 

de seri; 19,30 Telejurnal; 
Film artistic: „Serata**; 
„24 de ore**; 22,40 Re- 
Doina Badea; 23,00 Bu
de știri.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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1874 — S-a născut Constan
tin Levaditi, inframicrobiolog, 
unul dintre fondatorii 
microbiologici 
1954); 1882
compozitorul 
eseu Skelelty 
1965); 1941 -
nat de către fasciști luptăto
rul comunist Filimon SIrbu 
(n. 10 VIII 1916); 1972 — Lu
crările Conferinței Naționale 
a partidului (19—21); 1965 — 
Au avut loc lucrările celui 
de-al IX-lea Congres al Par
tidului Comunist Român (19 
—24); 1972 — „Ziua Martiri
lor" Sărbătoare de stat a Bir-
maniei; 1893 — S-a născut
poetul V. V. Maiakovski ;
1920 — A avut Ioc al II-lea
Congres al Internaționalei Co-
munisle (19 VII -- 7VII1).

PROGRAMUL I : 0,00 Muzi
că și actualități; 7,00 Radio
jurnal ; 8,00 Sumarul presei ,- 
8,08 Matineu muzical; 8,25
Moment poetic. Omagiu Parti
dului ; 8,30 Țara mea e țară 
dragă; 9,00 Din comoara cîn- 
tecului și jocului popular; 10,00 
Succese ale muzicii ușoare ; 
11,00 Frumoasă Românie — 
cintece .și versuri ; 11,30 Melo
diile estradei; 13,00 Radiojur
nal ; 13,15 Avanpremieră coti
diană ; 13,30 Estivală — muzi
că de prinz ; 14,00 Simfonietla 
de Ion Dumitrescu ; 14,30 Mu-
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Astăzi, în patru orașe ale 
țării noastre (București, Craio
va, Cluj și Constanța) încep 
campionatele europene universi
tare de fotbal, la care sînt 
prezente 14 echipe din continen
tul nostru. Primele două echi
pe din fiecare serie se califică în 
faza finală a competiției, care se 
va disputa pe stadionul „1 Mai" 
din Constanța, după următorul 
program : 25—26 iulie: sferturile 
de finală: 28 iulie: semifinale
le; 30 iulie : meciul pentru lo
curile 3—4 și finala.

I

Ieri, temperatura maximă 
a aerului la Petroșani a fost 
de plus 24 de grade, iar la 
Paring de plus 17 grade. Mi
nimele au fost de plus 13 și, 
respectiv, plus 10 grade.

Astăzi, 19 iulie, în jurul 
rei 9 posturile noastre de ra
dio și televiziune vor trans
mite direct, de la Sala Pala
tului Republicii, deschiderea 
lucrărilor Conferinței Națio
nale a P.C.R., raportul pre
zentat de tovarășul Nicolae

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vreme în gene
ral instabilă cu cer variabil 
mai mult noros. Vor cădea 
precipitații sub formă de a- 
verse însoțite de descărcări e- 
lectrice. Vînț slab pînă la po
trivit din sectorul sudic.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I j

Programul primei zile este 
următorul : Grupa I (Craiova) 
U.R.S.S. — Universitatea Craio
va și Cehoslovacia — Luxem
burg. Grupa a II-a (Cluj) : 
Spania — Bulgaria și Anglia — 
Iugoslavia. Grupa a III-a (Bucu
rești) : Franța — Sportul Stu
dențesc și Belgia — Ungaria. 
Grupa a IV-a (Constanța): Ro
mânia — Malta și Olanda — 
R.F. a Germaniei.

VARȘOVIA 18 ((Agerpres). — 
Proba de armă liberă calibru 
redus-trei poziții din cadrul 
concursului internațional de tir 
dc la Bydgoscz a fost cîștigată 
dc sportivul român Nicolae Ro
tam cu 1 158 puncte, urmat de 
polonezul Pendzis — 1 155
puncte.

La talere aruncate din turn, 
G. Pintilie (România) a ocupat 
locul trei cu 193 puncte. Pe 
primul loc s-a clasat danezul 
Instcnscn cu 195 puncte.

(Agerpres)

întreprinderile pentru ex
tragerea cărbunelui din Euro
pa occidentală folosesc peste 
700 de inii de lucrători, iar 
cifra do extracție a fost anul 
trecut de peste 320 milioane 
tone. Totuși, aceste întreprin
deri sînt bolnave. Din lipsă 
de subvenții, a fost nevoie să 
se închidă minele, una după 
alta.

Intr-un moment în care alte 
țări iși propun creșterea ex
tracției de cărbune, iar com
paniile petroliere americane 
cumpără mine de cărbuni, în
treprinderile vest-europene de 
extragere a cărbunelui pierd 
din ce in ce mai mult teren. 
Totul ține, între altele, de o 
productivitate insuficientă. E- 
nergiile concurente, petrol și 
gaz natural, nu lasă nici cea 
mai mică șansă cărbunelui pe 
piața combustibilului. Huila 
poloneză sau americană este 
mai ieftină decît aceea din 
Europa occidentală. In curînd 
s-ar putea să ne încălzim cu 
cărbune sud-african.

Cărbunele britanic încă mai 
reușește să facă față. Este mai 
ieftin cu 19 franci la tonă de
cît concurentul său vest-ger- 
man. „National Coal Board" 
speră să prindă rădăcini mai 
solide pe continent în momen
tul in care aderarea la Piața 
comună se va transforma în 
realitate și cînd, începînd din 
1977, nu se vor mai impune 
laxe, în țările C.E.E., cărbu
nelui britanic. Există, totuși, 
loc și pentru scepticism: în
tre alți factori, revendicările 
minerilor britanici în ce pri
vește salariile lor ar putea să 
facă producția cărbunelui mai 
scumpă decît aceea de pe 
continent. Aceasta este, de

• Raportul lunar al Băncii 
federale vest-germane anunță 
pentru luna iunie o creștere a 
prețurilor la bunurile de larg 
consum cu 5,4 la sută față de 
aceeași perioadă a anului tre
cut. Totodată, actualul nivel al 
prețurilor este superior celui 
din luna mai a.c., cînd se în
registrase o scumpire de 5,1 la 
sută față de luna mai 1971.

Mica
publicitate

VIND motocicletă Jawa 250 
cm cu ataș, in perfectă stare. 
Petroșani, str. 6 August 19.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Agrigo- 
roșoaici Vasile, eliberată de 
E.M. Lupeni. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele I'Tuieraș 
Marioara, eliberată de I.G.C. 
Lonca. O declar nulă.

altfel, și speranța firmelor 
vest-germane pentru a putea 
rămîne în cursă.

Se pune întrebarea, însă, 
dacă cărbunele din R.F.G. es
te competitiv ? Aici este vor
ba de o afacere politică a pre
țurilor. In timp ce odinioară 
preturile se fixau voluntar, 
fără să existe grija pentru 
nivelul atins de piață — une
le contracte pe termen lung 
cu importatorii italieni se 
mai execută încă la prețul de 
mai puțin 30 de mărci tona

Din presa străină
— politica prețurilor s-a înăs
prit în ultimii ani. In schimb, 
„National Coal Board" încear
că să cucerească noi piețe o- 
ferind tarife convenabile. Ast
fel, uzinele vest-germane din 
nord utilizează cărbune bri
tanic la mai puțin de 50 de 
mărci tona, cu alte cuvinte 
la un preț inferior celui al 
cărbunelui extras din bazinul 
Ruhr.

In Belgia au mai rămas a- 
proximativ 19 exploatări car
bonifere care nu depășesc 11,4 
milioane tone anual. Ceea ce 
înseamnă că sfirșitul este des
tul de aproape pentru aceas
tă tară. Un program modest 
de „reconversiune socială" 
este lot ce a mai rămas din 
marea istorie industrială și 
dintr-o activitate care, în 1925, 
ocupa 251 de mine. Olanda 
își execută în mod riguros 
planul de lichidare. Ultima 
mină olandeză se va închide 
înainte de sfîrșitul anului 1975 
și un plan special elaborat 
urmează să reconvertească 
pe cei 25 de mii de lucrători

spre alte ramuri profesiona
le.

Franța și-a redus și ea pro
ducția. Pină în 1975, ea ur
mează să extragă 25 milioane 
tone anual, față de 40 milioa
ne în prezent. Extracția car
boniferă se supune incontes
tabil unor considerații de po
litică energetică șl Parisul, 
ca și Bonn-ul, pune pe primul 
plan, argumentul securității 
de aprovizionare. Pe de altă 
parte Parisul caută, din mo
tive exclusiv bugetare, „ade
vărul prețurilor".

In ce privește Anglia, a- 
ceasta este țara care ar pre
zenta un randament de ex
ploatare superior. z\nul tre
cut, ea putea să se prevale
ze de un cîștig net de 0,56 
franci la tonă, ceea ce, în ra- >
port cu „Ruhrkohle AG", din •
R.F.G., reprezintă un avans I
de aproape 14 franci. '

Aceste rezultate sînt con- |
firmate de indicii de produc- >
livitate. Anglia, cu cele 4882 I
kg extrase pe om și pe strai '
depășește R.F.G. (3755 kg) - »
și în special „Ruhrkohle AG" I
(3846 kg) — Olanda ocupă '
locul trei cu 3260 kg, după |
care urmează Belgia 3169 și »
Franța (2702 kg). j

întreprinderile europene ’
sînt bolnave și nu s-ar putea >
stabili cînd și cum se vor I
putea lipsi de injecțiile care ?
le mențin în viață. Totuși, e- |
conomia nu poate înlocui în *
întregime cărbunele în toate I
domeniile în care este folo- '
sit și diferitele slate vest eu- i
ropene, din motive de poli- ‘
tică a energiei, vor să mai '
poată dispune și să se mai |
folosească de el împotriva e- «
xigențelor recente ale produ- I
cătorilor de petrol.

Stația de cercetări 
pentru securitate minieră 

cu sediul in Petroșani, str. Dr. P. Groza 32—34 

anunță
concurs (examen) în data de 1 august 

1972 pentru ocuparea următoarelor posturi 
vacante :

• 1 ARTIFICIER
• 2 LĂCĂTUȘI MECANICI
• 1 STRUNGAR
• 1 ELECTRICIAN
• 2 FOCHIȘTI
• 1 MUNCITOR CALIFICAT SUBTERAN 
Condițiile de angajare și salarizare conform

Legii nr. 12/1971 și H.C.M. nr. 914/1968.
Informații suplimentare se pot obține la biroul 

personal, telefon 1457.
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