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DATE RECUNOAȘTERI
Șl CIFRE DE PRESTIGIU

2» de ANI,
28 (IC TREPTE se

HOTARITOARE

cerea I
temeliile

despărțitori de noi înșine.

Trebuia să regăsimne

cu cele două

August, arc de triumf

sub care trecu

0-
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a avut loc ședința 
al P.C.R. prezidată

șl 
a-

prof. Stelian POPESCU, 
șef de secție la Muzeul P.C.R

și principala forță conducătoare 
a insurecției a fost Partidul Co
munist Român. Credincios inte
reselor celor ce muncesc con-

pereții negri, 

vrăjmași,

ÎN MUNCĂ

August, cer vindecat, 

deschidere albelor zboruri | 

și coloanelor fără sfirșit.

milenii

ȚARA II
spre sine | 

istorib | 

strigată de sus, de pe culmi, | 

cu glasul de foc al partidu- | 

lui — I

spre socialism
CLEMENT NEGRUȚ, 

prim-secretar al Comitetului municipal 
de partid, președintele Consiliului popular 

municipal

Sărbătorim în acest an ziua eliberării de sub 
fascist — 23 August — în condițiile cînd peste pămîntul pa
triei, peste orașele și satele noastre vibrează viu ecoul isto
ricelor zile ale Conferinței Naționale a partidului, cînd în 
inima mare a poporului pulsează tumultuos rezonanțele în- 
flăcăratului apel făcut de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, tuturor celor ce poartă pe u- 
merii lor uriașa răspundere a zidirii societății socialiste. Și 
tocmai pentru aceea, mai mult decît altădată, oamenii muncii 
au dovedit o angajare totală in bătălia pentru sporirea re
zultatelor producției, pentru ridicarea la cotele cele mai 
superioare a elanului lor creator

Se împlinesc 28 de ani de cînd, noi toți am făcut un 
pas esențial de la preistorie. în direcția adevăratei istorii 
umane. Sfărîmînd lanțurile umilinței și robiei, ne-am în
scris puternic, cu litere de foc, în rîndurile luptătorilor 
pentru eliberarea omului. Din chiar primul ceas al insurec
ției naționale, organizată și condusă de partidul comunist, 
armata română a luptat cu eroism pentru izgonirea trupelor 
hitleriste de pe pămîntul patriei, dind grele jertfe de sînge.

Analizînd din punct de vedere istoric situația din acel 
august 1944, preluarea puterii de către popor apărea ca 
o posibilitate obiectivă. Se știe că pentru a transforma o 
posibilitate în realitate se cere un salt calitativ, un efort 
social în care se consumă energii de ordinul exploziilor 
solare.

A pune in mișcare aceste forțe sociale ce transformă o 
stare social-politică într-una calitativ nouă și superioară, e 
o sarcină pe care numai partidul a fost în stare să o în
deplinească. Ca un stejar, cu rădăcini adinei în trecutul de 
luptă al patriei, al istoriei mișcării muncitorești Partidul Co- 
munist Român s-a ridicat drept în fa(a cotropitorilor, ri- 
dicînd odată cu el un întreg popor, dornic și hotărît să 
devină singurul stăpîn al destinului său.

Istoria celor 28 de ani de la eliberare și-a spus pe deplin 
cuvîntul : Declinul și epuizarea capacității de rezistență 
a vechilor clase, victoria insurecției armate, procesul de for
mare a unității socialiste, reprezintă continuarea și desăvir- 
șirea triumfală a luptei poporului pentru libertatea națio
nală și socială, pentru progres material și spiritual, pentru 
dobândirea unui loc de prestigiu și demnitate în viața inter
naționala O întreagă lume cunoaște acum o Românie ca
pabilă să dcclansez-e puterea novatoare a unui întreg popor, 
să realizeze deplina egalitate în drepturi a tuturor cetățeni
lor tărlî că desfășoare larg forțele sociale și politice ale
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Ca in fiecare an, in aceste zile incandescente de august, 
colectivele de muncă din Valea Jiului fac bilanțul activității fruc
tuoase desfășurate in perioada trecută din an și iși etalează suc
cesele in îndeplinirea sarcinilor de producție cu care cinstesc a- 
ceastă minunat de frumoasă zi a Eliberării patriei.

Minerii, preparatorii, constructorii și montorii, energeticienii, 
lucrătorii din transporturi și toți oamenii muncii ai municipiului 
raportează de 23 August, așa cum au făcut-o de fiecare dată in 
toți cei 28 de ani, noi Izbinzi ale muncii lor, fapte cu care spriji
nă, pașii uriași pe care poporul nostru, călăuzit de partid, și i-a 
propus pentru grăbirea țelului final - edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate in patria noastră, așa cum a stabilit 
Conferința Națională a partidului.

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

In ziua de 21 august 1972. 
Comitetului Executiv al C.C. 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a prezentat o informare asupra întâlnirii priete
nești a conducătorilor partidelor comuniste 
muncitorești din unele țări socialiste, care a 
vut loc in Crlmeea, la 31 Iulie 1972.

De asemenea, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
informat Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. 
supra convorbirilor purtate cu tovarășul Leonid 
Brejnev, secretarul general al C.C al P.C.U.S., 
la intilnirea din 1 august a.c.

In legătură cu ambele intilniri, Comitetul Exe
cutiv a adoptat. în unanimitate, o hotărîre.

In continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a prezentat o Informare privind intilnirea Șl 
convorbirile cu tovarășul Todor Jivkov, prlm-se- 
cretar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Con 
slllulul de Stat al R.P Bulgaria, ni prilejul vi

zltei întreprinse In tara noastră In zilele de 9—10 
august a.c.

In cadrul ședinței. Comitelui Executiv a) C.C. 
al P.C.R. a examinat Informarea asupra realiză
rii șl repartizării locuințelor construite din fon
durile de stat în perioada 1971—1975 șl a sta
bilit măsuri In vederea îmbunătățirii actlvPălII 
In acest domeniu.

De asemenea, au fost soluționate unele pro
bleme ale activității curente.

Cu privire la participarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la intilnirea prietenească a con
ducătorilor partidelor comuniste și muncitorești 
din unele țâri socialiste și la convorbirile din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Leonid 

Brejnev

Eugen Frunză |
timpul spre matca 

lui, 

în veac fulgerară

spulberind

♦ In condițiile unei dinamici 
ascendente de creștere a pro
ducției de cărbune, în cele 8 
luni trecute de la începutul a- 
nului, colectivul minerilor de la 
Uricani a reușit lună de lună să 
îndeplinească și depășească sar
cinile de plan la producția de 
cărbune și la lucrările de pre
gătiri. Bilanțul este bogat: 
2 700 tone cărbune extrase pes
te plan șl 800 ml de pregătiri 
în plus, fiind create în același 
timp toate condițiile pentru pre
luarea integrală a sarcinilor de 
plan pentru următoarea perioa- 
a acestui an si a anului viitor.

Peste 5000 tone date în plus 
fată de plan de la începutul a- 
nului și realizarea planului de 
pregătiri în proporție de 108 
la sută în aceeași perioadă sînt 
cifrele care exprimă realizările 
colectivului sectorului II al mi
nei, colectiv din rîndul căruia 
se evidențiază brigăzile condu
se de Pavel Madaraș, Jenică 
Năstase și Pop Tralan. Colecti
vul sectorului I al minei rapor
tează, de asemenea, 1 000 tone 
cărbune peste plan de la înce
putul anului și realizarea planu
lui de pregătiri. In fiecare lună

(don ținu are în pag

privind contribuția României 
la victoria asupra fascismului!

ț România a trecut acum m rîndul Națiu
nilor Unite care luptă pentru civilizație și împo
triva stăpinirîi Europei de către germani. Fapta 
României constituie un act de mare curaj și a- 
cest act va grăbi sfîrșitul războiului... COMEN
TARIU AL POSTULUI DE RADIO LONDRA DIN 
24 AUGUST 1944

Mo men lele cruciale de coti 
tură in viata și destinele unui 
popor, se întipăresc în filele is
toriei sale, în conștiința și în 
tradițiile Iul de luptă, transmi- 
tlndu-se nepieritoare din gene
rație în generație. Insurecția na-

lui' român de a-și hotărî singur 
soarta, unu) din acele momen
te cardinale în dezvoltarea u- 
nei țări, cînd se manifestă deo
sebit de pregnant rolul mase
lor în făurirea istoriei. Călăuza 
încercată a poporului, Inițiatorul

tională antifascistă din august 
1944 înfăptuită prin lupta for
țelor patriotice, a întregului po
por, a rămas în istoria patriei 
ca piatră fundamentală așeza
tă la temelia vieții noi, de ca
re ne bucurăm astăzi. 23 Au
gust 1944 a constituit o puter
nică expresie a voinței pnporu

• Armata română a luptat ne
contenit 260 de zile.

• A pătruns în dispozitivul ina
mic peste 1 000 km, parcurgînd un 
traseu care începe la Mureș și 
încheie în apropiere de Praga;

• A străbătut 17 masive mun
toase, dintre care unele pe timp de 
iarnă;

• A forțat 12 cursuri de apă;
• A eliberat 3 831 de localități, 

dintre care 53 de orașe;
• Pierderile provocate inamicu

lui s-au cifrat la circa 120 000 pri
zonieri și la aproape 20 000 de 
morți. echivalentul a circa 14 di
vizii;

• Pierderile suferite s-au ridicat 
la circa 170 000 oameni dintre care 
peste 5 000 de ofițeri și tot atîția 
suhofițeri căzuți în lupte;

• Faptele de arme ale trupelor 
române au fost citate prin șapte or
dine ale comandamentului suprem 
sovietic șf prîn 21 comunicate de 
război;

• Peste 300 000 de soldați,
fițeri și subofițeri au fost distinși 
cu ordine și medalii românești, so
vietice și cehoslovace !

9 ieșirea României din axa fascistă este 
importantă nu numai pentru poporul roman. 
Presa străină are dreptul să spună că aceasta 
înseamnă prăbușirea întregului sistem de apăra
re german din Balcani. „PRAVDA" DIN 28 AU
GUST 1944

• întoarcerea armelor de către România 
constituie fără îndoială lovitura cea mai grea 
pe care Germania a primit-o în această regiu
ne a Europei. Intîi pentru că aceasta o privea
ză definitiv de ultimele rezerve de petrol pe care 
bombardamentele neîncetate le lăsaseră intac
te. Apoi pentru că cu concursul României acce
sul către Cîmpia Ungară devine mai ușor pen
tru armatele ruse și prin Cîmpia Ungară se pă
trunde ușor in Austria- ..LE FIGARO" DIN 3C 
AUGUST 1944

• Dezastrul german din România a pece
tluit soarta armatelor Reichului din Balcani. Prin 
trecerea României de partea aliaților, Germania 
este amenințată din sud-est iar Ungaria se află 
in pragul prăbușirii... Este deci legitim ca po
porul român să aibă în momentul de față un 
sentiment de satisfacție, căci România are o 
contribuție însemnată la grăbirea sfîrșitului. Este 
o contribuție de care poporul român se poate 
felicita. COMENTARIU AL POSTULUI DE RADIO 
NEW YORK DIN 18 SEPTEMBRIE 1944.

(Continuare în pag. a 4-a)
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„Dragi tovarăși și prieteni, să facem totul I 
| pentru a fi demni de istoria glorioasă a poporu- ! 
| lui nostru, să putem spune întotdeauna că nu am | I precupețit nimic pentru a făuri un viitor demn l J națiunii noastre socialiste. Să lăsăm generațiilor I I viitoare, urmașilor urmașilor noștri, o viață liberă, j i înfloritoare, un viitor minunat, comunist."

NICOLAE CEAUȘESCU

„Să uhee 
hafiiiMfi

A intrat in tradiție ca minerii in situații
le de succes deosebit sa fie inlimpinați la ie
șirea din subteran cu muzică, cu flori. Este 
dovada prețuirii de care se bucură în societa

tea noastră, a stimei față de inunca depusă 
pentru sporirea producției de cărbune, pentru 
ascensiunea continuă a patriei pe drumul co
munismului.

N i voi puteo spune nicio- 
dotă „om revăzut Va
lea Jiului" pentru sim

plul motiv că nu voi inceto ni
ciodată să continui să o văd, 
să o om mereu in foțo ochilor 
ca pe o imogine vie — acea i-
magine cu care m-am născut 
și om copilărit - imaginea u- 
nei picturi pe core maestrul ar
tist a creionat mirocole greu de 
descris : o voie — nici îngustă, 
nici prea largă — stră
juită de munți semeți, stră
bătută de ope repezi. îm
brățișată de păduri răcoroa
se, populată de oameni minu
nați, Dintre munți, unuia, local
nicii ii spun, după obiceiul năs
cut dintr-un justificat botez, 
virful Mîndra. altuia virful Stra
ja. Apele sînt două surori, doi 
frați care, după ce se revarsă 
învolburați din obirșii ascunse, 
iși dau mina, se unesc, transmi- 
țîndu-ne din timpurile cele moi 
străvechi puternicul simbol ol 
frățietății Pădurile sînt multimi
lenare. Ele au deținut o vreme, 
in cîrdășie cu munții, citeva se
crete. Unul dintre acestea a în
cetat să mai fie o „necunoscu
tă” pentru om și, de atunci, de 
cînd o fost descoperit, dezvălu
it, scos Io suprafață, de atunci 
s-a născut ..din cărbune" și 
„pentru cărbune" Valea Jiului.

In sfirșit, oamenii cărora me
diul le împrumută un ce mira
culos din tăria lui, oomenii sînt, 
într-un cuvint, deosebiți. Ei se 
numesc Petre Constantin, Arpad 
Kadar, Constantin Grădinaru, 
Petru Roman, loan Mondoco, 
loan Onuț, Costache Zaharia, 
Dumitru Fulga, Bolas Szabo, Ion 
Cojocaru, Gherasim Fiito, Nico- 
loe Ungureanu, Aurel Cristea, 
Constantin Peloiu și atiția alții 
Se mai numesc mineri, prepara

tori de cărbune, constructori de 
utilaje, făuritori de case, fila
tori, învățători, medici, artiști, 
pictori, poeți și literați. Sint, ei, 
acești oomeni, de toate profe
siile, de multe naționalități, dar, 
de un singur crez politic, de o 
singură și miraculoasă formo- 
ție spirituală, oomeni pe care 
i-am cunoscut indeoproope, că
rora le-am ascultat vorbele în
țelepte așa :um se cuvine să 
fie ascultați acești autentici „pro. 
fesori universitari" ai muncii, ai 
vieții. Și, dacă din lecțiile lor de 
muncă și viață am învățat ceva, 
nu le voi puteo tăgădui nicio
dată paternitatea, pentru că nu 
voi inceto niciodată să folosesc 
acel ceva in propria-mi viață, 
și în măsura in care îmi este în
găduit, să mă foc purtătorul lor 
de cuvint (de valori) pentru se
menii moi tineri.

Văd. deci, oriunde m-aș afla 
Valea Jiului. O privesc astăzi, 
de pe a douăzeci și opto treap
tă a noii ei vieți, și încerc cu 
timiditate o sumară retrospecti
vă (fără obișnuitele comparații) 
iar apoi o îndrăzneață privire 
în viitor. In viitorul oamenilor...

Pe treapta intiia - anul 
de cotitură - s-au aflat 
puține dotări, multe 

neajunsuri. Puțină experient-* 
dor mult entuziasm. Acesta din 
urmă avea să compenseze și 
lipsa de dotare, și puținătatea 
calificării. După entuziasm an 
de an, treaptă cu treaptă a 
fost sădită în solul fertil și sănă
tos al sufletului unor oameni 
curați, încrederea. Pe suportul 
ei, Valea Jiului a crescut așa 
cum o crescut întreaga țară. La

TIMP
Și REALITATE 

ÎN VALEA JIULUI

a-

suprafață au înflorit noi orașe 
core și-au deschis ferestre mări 
de lumină, ciștigind prin măies
tria constructorilor dimensiuni 
care resping ideea unei posibi
le comporoții cu trecutul. Nu,

- '65. De atunci om lăsat „in 
urmă" baza de calcul ; in unele 
privințe operațiunea ar semă.io 
cu o împărțire de genul „zece 
la nimic", fapt care din nou 
să recunoaștem, nu mai trezește

De vorbă cu un 
interlocutor regăsit, 
despre dimensiunile 
noi ole Văii jiului

i .—... —J

nu voi compara încrederea de 
astăzi cu îngrijorarea ce dom
nea altădată, nu voi compara 
cartierele luminoase de astăzi 
care se refuză oricăror alătu
rări cu cocioabele insalubre, în
tunecoase de altădată.

Cu fiecare treaptă, cu fie
care pas spre bunăsta
re și confort au fost 

consolidate apoi in conștiințele 
oamenilor devotamentul, respon
sabilitatea, maturitatea în gîn- 
dire și acțiune, creativitatea. A- 
ceste trăsături proprii oamenilor 
ca cei enumeroți mai sus refu
ză și ele ideea unei comparații. 
Să recunoaștem, comparațiile se 
puteau face pină prin anii '60

interes, căci cu nimicul am în
cetat să ne mai comparăm, a- 
runcindu-ne tot mai încrezător 
privirea înspre zările luminoase 
ale viitorului.

Am avut prilejul să zăbo
vesc mai mult timp de 
vorbă cu un om foță 

de care la un moment dat îmi 
scăzuse cota de considerație, 
pentru trecătoareo lui slăbiciu
ne de a se fi lăsat ademenit de 
mirajul și rezonanța oilor melea
guri ale țării. După un peregri
naj . nesilit de nimeni" călăto
rul se inapoiase aducind in ba
gajul lui de cunoștințe două 
lecții marcate cu aurul nepre
țuit al experienței, pe care mi

le-a relatat sincer, de o since
ritate capabilă să-și reciștige 
considerația pierdută. De ce ? 
Pentru că recunoașterea (since
ră). era insoțită de o frază o- 
nume pe care nu am pus-o la 
îndoială. Din prima lui lecție 
am înțeles recunoașterea since
ră o înșelătorului miraj ; din a 
doua, uimirea lui in fața schim
bărilor profunde petrecute in 
municipiul minerilor. „Nu trebu
ia să părăsesc aceste locuri" 
- sunau cuvintele lui. Regret că 
nu am fost de față la 
toate aceste înnoiri, că nu 
am participat cu ce mă pri
cepeam la munca entuziastă a 
foștilor mei ortaci".

Este o recunoaștere ? Și nu 
numai atit : este o confirmare a 
mutațiilor pe scora conștiinței, 
petrecute nu numai asupra te
merarilor care „au îndrăznit" 
să rămînă pe loc, să înfrunte 
neajunsurile, ci, prin exemplul 
la care om recurs, asupra ulti
mului neîncrezător care a pre
ferat locuri încălzite de alții, 
care regretă sincer că nu a par
ticipat alături de miile de oa
meni ai muncii din municipiul 
nostru, la truda minerilor, con

țin Grădinaru și alții - iniția

structorilor, făuritorilor de viață 
nouă ?

uneori, de vorbă
s cu acești oameni care
** se numesc Petre Con-

stantin, Petru Roman, Constan-

tori ai unei acerbe întrecer 
pentru sporirea producției dc 
cărbune. Nu este această între
cere o mărturisită și conștientă 
angajare pe drumul spre comu
nism ?

Stăm de vorbă cu oameni, Ic 
oferim flori, uneori le adresăm 
cuvinte festive (cu prilejuri Ies 
tive). Privim spre viitor uitind 
sou, in mod deliberat, refuzînd 
să moi facem comparații cu 
trecutul, dintr-o preferință care 
se numește întrecere cu timpul, 
cu viitorul, pe care-l dorim rea
lizat cit mai devreme. Din too- 
tă această trudă, cu fiecare an, 
pe fiecare treaptă prin care 
ne-am obișnuit să ne măsurăm 
altitudinea, răsar noi și noi e- 
lemente în peisajul industrial si 
soc:al al municipiului, îmbogă
țind imaginea acestei Văi, nici 
îngustă nici prea largă, căreia 
omul ii împrumută rindul lui. 
amprenta noului, îi conferă no' 
dimensiuni pe scara progrese 
lui general.

Nu pot spune, acum la în
toarcere „am revăzut" Valea 
Jiului - imi declara interlocuto
rul - pentru că nu am încetat 
niciodată să o am mereu in fa
la ochilor. Dar, cu toată pute
rea imaginativă de care eram 
capabil, nu am putut construi in 
gind, de departe, dimensiunile 
ei actuale.

Sint dimensiunile unei vieți 
noi, libere, ol cărei țel este bu
năstarea. comunismul.

Pagină realizată de :

Ion MUSTAȚA

Tiberiu SPĂTARII
Fotografii : Ion LICIU

In urmă cu citeva zile ascultam impresiile unui scriitor 
despre Valea Jiului. Revenea aici după 25 de ani fi era 
adine impresionat de ceea ce i se oferea ochiului — pri
veliști citadine aproape de nerecunoscut. Avind fn memo
rie imagini din urmă cu un sfert de secol, firește că era frapat 
de saltul realizat fn arest timp, avind posibilitatea efectu
ării unei comparații cu stări revolute.

Trăind fn mijlocul evenimentelor nu ne dăm seama di
devărala valoare a transformărilor. Dar și cel care are pu
tința comparației este pihdit de o primejdie aceea de a nu 
cunoaște profunzimea evoluției. AM, fn Valea Jiului, s-au 
petrecut intr-adevăr schimbări de structură intr-un ritm a- 
lert : înfățișarea orașelor vădește un alt aspect citadin fn ca
ro se află turnat un alt conținut; viața omului e racordată la 
toate binefacerile pe care le-a adus civilizația și bunăstarea 
in anii de construcție socialistă. Dar fn această regiune, 
care-și poartă tradiția seculară in minerit, viața se desfășoa
ră la două nivele : unul vizibil, supus percepției noastre. al
tul invizibil, relevat numai după ce este cunoscut specificul 
muncii predominante - mineritul. In Petroșani și l.upeni 
în Vulcan, Uricani, Petrila sau Lonea admirăm astăzi cartie 
re întregi de construcții noi, edificii noi de interes economic 
social sau cultural. Dar, străbătindu-le cu pasul, zborul ima
ginației se oprește la gindul că toate au un corespondent in 
adlncuri : mine, noi, zeci de kilometri de galerii din care căr
bunele este adus la suprafață intr-un necontenit fluviu. În
suși mineritul a cunoscut prefaceri radicale...

...Școala profesională din l.upeni, din înălțimea unde si- 
luată, pare să vegheze asupra orașului cu glorioase tradiții 
de. viață și. muncă minerească. Mii de muncitori necesari in
dustriei extractive. înzestrați cu o calificare temeinică, au 
coborit acea pantă, inrepind cu un simbolic drum o muncă 
plină de noblețe,

— Cea mai nouă meserie asimilată — ne spunea ing. 
GHEORGHE l'H.ip, director al școlii — este de mecanizator 
minier. Ea a fost impusa de o necesitate stringentă — mo
dernizarea aitirilății din subteran, mecanizarea și automa
tizarea mumii (jelui care lucrează astăzi in subteran îi 
sint trebuincioase cunoștințe mai largi, din difeiitc domenii, 
pentru a mintii mașinile. De pildă, minele din l.upeni și Pa 
roșeai sint mecanizate in proporție de 70—80 la sulă. ea de 
la Liyezeni va fi in bună parte automatizată. Ca do: adă a 
pregătirii lor amint-sc doar că absolvenții noștri, reparti
zați la Lupeni. au fost cuprinși in abataje dotate cu com
plexe OMKT-2...

Noua orientare ce se 'Vgicndc din prorcsul de formare 
a viitorilor muncitori din domeniul minerit ului imi perm ic 
să adincc.se ideea transformărilor pe care le-a adus socialis
mul in Valea Jiului. Ele. au atins trei nivele : extinib rea ex
ploatării cărbunelui, conștiința omului (reflectată in pregăti
rea profesională a muncitorului din subteran și in viața lui) 
și, ca un efect al lor, urbanismul nou care pune la unison 
viața omului de aici, altădată frustrat de binefacerile culta 
rii și civilizației, căruia ii sint oferite toate posibilitățile pen
tru a-și împlini personalitatea intr-un tot armonios.

De multe ori sintem surprinși de similitudinea de destin 
al omului cu cel al locului in care trăiește — in om se con
centrează toată ascensiunea locului. O astfel de sinteză o a- 
flăm in personalitatea inginerului ION VASILE: mai ieri, 
alultăieri. un foarte destoinic și apreciat miner care a stră
bătut, printr-un exemplar efort de voință, toate treptele 
meseriei cărcia-i cunoaște tainele.

Destine complexe. Ale oamenilor și ale Văii Jiului. Peri 
tru a stăpini minele și complexele de extracție, minerului 
ii sini indispensabile tot mai întinse cunoștințe din mat 
multe domenii, acum înrudite. In mod practic minerul este 
polispecializat. Ințelegind această necesitate, participarea iu 
muncă și viață, ca proprietar și producător de bunuri este 
mai eficientă. Intr-o anume împrejurare ing. NICULAE NI- 
CORICI, directorul minei Uricani. făcea următoarea remar
că: „Muncind, ne dăm seama că avem de parcurs tot mai 
mult pe spirala ascensiunii, către mai bine. De aceea ne 
străduim să facem din întrecerea socialistă o metodă perma
nentă și reală de' antrenare a întregului colectiv la rezolva
rea complexelor probleme ce ne stau în ]<iț(T

Pregătirea profesională temeinica, multilaterală, dublată 
de conștiința rostului muncii individuale, ca un fragment al 
unui concert colectiv al țării - iută ce caracterizează mi
nerii de astăzi, promotori și autori ai remarcabilelor inițiati
ve și succese in cinstea Conferinței Naționale a partidului, 
a zilei de 23 August și a unui sfert de veac di' la proclama
rea Republicii.

Paralel cu aceste schimbări profunde, Valea Jiului a de
venit un important centru social-cultural și de invățăminv 
Cel ce obișnuiește să treacă prin cluburile localităților de 
aici are reale revelații in fața unor lucrări artistice executa
te de mineri sau fiii lor, uită că sint amatori, soliști muzi
cali. interpreții diverselor piese sau brigăzi artistice. Sint re
alități cotidiene care, alăturate procesului de invățămint ce 
are loc in zecile de școli de toate gradele, au șters imaginea 
acelei întunecate Văi a Jiului, de odinioară, dovedind talen
tul și capacitatea creatoare a omului de pe aceste me
leaguri...

Așadar, călăuzindu-ne doar după ce ne oferă ochiul, și 
ajirmind că~ Valea Jiului a făcut un însemnat salt spre pro
gres și bunăstare in acești 28 de ani de construcție socialis
tă, de viață nouă, e un adevăr de ordinul evidenței, dar par
țial. Cunoscind profunzimile vieții de aici, naturale și su
biect ive, modul cum gindesc oamenii, felul cum se încadrea
ză în munca generală, constatarea finală este că saltul e ma
gistral.

...Trecem pe străzi și prin cartiere noi in care pulsează 
prospețimea și lăsăm friu liber imaginației pentru a clădi 
viitorul ce- este schițat încă de acum. Dar gindul este intor 
spre adincuri, la sute de metri, unde freamătă o altă viață, 
framintată și eroică, un adevărat fundament pentru cea de 
la suprafață. Este munca minerului, făuritor de viață nouă 
angajat plenar in măreața operă prin care întreaga țară 
urcă neîntrerupt spre comunism.

Trei clișee care vorbesc dc 
la sine despre noile dimensi
uni economice și social-cultu- 
rale ale municipiului nostru, 
înfățișarea de astăzi, a unei ex
ploatări miniere se refuză 
comparațiilor cu trecutul ; In- 
vățămintul modern pregăteș

te tînara generație in spiri
tul respectului față de mun
că, al răspunderilor sporite ce 
le ridică viitorul ; Lumină. 
< onfort, bunăstare — trăsături 
noi ale cartierelor de mineri 
din zilele noastre.

adincc.se
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innotloerc — c seninul istoriei in devenire și de fiecare da
lii ne (Autlm chipul in imaginea ei inaltfi. pc schele I-a 
««est rcpcT de august. fierbinte timpul Iși evaluează mai 
lucid și mai concret densitatea: prezentul de un punct dr 
convergența al izbinzilor trecute cu prefigurările viitoare. 
Bilanțurile devin prilej de meditație; orice privire re- 
trospectivfi asupra drumului parcurs caut6 acele linii, acei 
indici care pot fi incorporați in dimensiunea perspectivei. 
Traseele viitorului se taie in platrft și-n aptitudinea aces
tor clipe, ru o expresivitate atit do scmnificativfi Sini, 
astfel, de rememorat împliniri dense și glorioase — toate 
ad&ugind patriei și oamenilor ci un spor de noblețe spiri 
tualfi și de prosperitate materială. I.« gindul că noi, cei 20 
de milioane de oameni, am înfăptuit cu strădanie și en
tuziasm mergind pină la eroism, aceste coloane contem
porane de experiență, ne cuprinde un sentiment de reală 
mindrie : dar, totodată, și gindul că înfăptuirile acestor 28 
de,ani sint numai o treaptă de lansare In viilor. Un viitor 
care se prefigurează complex și inal( — dovadă obiectivele 
insuflețitnare ce ne stau tn fată. Prin eforturile comune 
ale tuturor celor ce muncesc, prevederile care devin reali
tate vie. materializată intr-un potential considerabil sporit 
al economiei naționale, intr-o organizare superioară a vieții 
sociale intr-un nivel de trai inalt al celor ce muncesc,

O perspectivă conmlexă. a devenit fapt împlinit nu
mai prin munca devotată a unor oameni liberi, tot mai 
perfecționați profesional, tot mai complecși ca spirit și ini
țiativă Primii oameni care s au născut o dată cu ziua 
eliberării, au crescut odată cu tara, au o biografic, comu 
nft cu biografia însăși a prefacerilor prin care a trecut pa 
tria in cei 28 de ani liberi și luminoși Despre acești tineri 
de-o virstă cu AUGUSTUL DE FOC despre ceea ce-i preocu 
pă iși propun să destfiinuie cititorilor rîndurilc prezentei 
pagini.

Căci cunoscînd istoria, ințelcgind exigentele momentu
lui actual, depășind interesele strict personale și incadrin- 
du-sc in marele proces al muncii, al unui om adaptabil 
schimbărilor fulgerătoare ale epocii, capabil să-și hotăras
că destinul in funcție de necesitățile viitorului, toți acești 
tineri, lucizi si cuprinzători, trăiesc de Pc acum cu sufletul 
si cu gindul la comunism.

august
Peste cinci minute plea

că tn cursd... La linia 4...
...L-am ffOsit. Era la fereas

tra locomotivei sale. Dialo
gul se încheagă răpiri... Con- 
tra-cronometru :

— Unde te-nj născut ?

— In Petroșani Aici am 
crem-ut, aici am învățul 4rn 
făcut școala profesională pen 
tru electricieni de mină. A- 
cum sint mecanic de. locomo
ție.

— Generația dumitale a a- 
vut modele 7

— Noi am avut entuzias
mul

-* Dumneata ai dori sfl fii 
modelul cuiva, la cei 28 de 
ani pe care-i ai i Sau ești de
ja 7

— Nu știu dacă sint. Am 
învățat și învăț încă de la 
alții.

— Prestigiul Se obține prin 
profesie 7

— Fără îndoială. Iți înveți 
profesia, delii ambițios, în

cepi <i-|i stăpinești voința, 
dorești să te afirmi, capeți 
răspundere mai mare, zlș-j se 
făurește prestigiul.

Ca mecanic de locomo
tivă. prin muncă și felul dc- 
a-fi îndeplini obligațiile. i|i 
plac laudele 7

- De ce sfl mint 7 Itni plac. 
Dar, să ne înțelegem : este 
vorba despre faptul efl (mi 
place să se spună despre mi
ne adevărul, să mă simt și 
eu mfl<7ulit, de fapt, mulțu
mit pentru ceea ce fac și stnt.

— In depoul de care apar- 
ții, sini multi tineri f

— Aproape 70 la sută.
— Cum înfelege generația 

de astăzi, răspunderea ?

— Ca pe o obligație fireas
că.

— Dar curajul <
— Depinde unde se mani

festă. Să ai curajul de a spu
ne că nu știi încă totul, dar 
și de a-|i susține o idee, cind 
ești stăpln pe munca ta. Așa 
cred. Răspunderea și curajul 
stnt niște calități personale 
esențiale. Pentru mine, ele 
se înglobează in fiecare kilo
metru parcurs. Pe fină nu se 
vede amprenta mea. Pentru 
mine există însă.

— Ea poartă In schimb, 
marca uzinei.

— E firesc...
4r

Nu sint doar vorbe Gene
rațiile lui august iși mflrfurl-

sesc glodurile iziorîte. diiltr-o I
experiență de. mică întinde- ■
re (ncâ, in spațiul infinit al I
timpului, dar foarte densă. "
Viața lor poartă semnifica- I
(ia cîtorva mari idei generoa- .
sc care marchează realitatea |
politică fi socială contempo- ■
rană. Poartă simbolul fră- |
montărilor, neliniștilor, cău- ■
țârilor, reușitelor, viziunii 
noastre de viitor. Tinerețea |
celor 28 de ani pe care-i au. I
i-a (nvdtat pe ei și pe alții 
ca ei, că munca cere o no
bilă dăruire, că societatea fn I
care trăiesc îndeamnă necon- "
tenit spre perfecționare și 
că acest cuvînt, semnificlnd 
o obligație umană esențlila. 
devine crez al viitorului.

r

Crenepația

Metro

Bucurii de
— E grea munca de inginer mi

ner, tovarășe Boantă ?
— E moi grea munco cu oame

nii. Cu schimbareo lor.
Aștept continuarea acestui 

gind.
- Nu-i nimic de mirore aici. 

După tradiția minerească, lucru
rile s-ar fi cuvenit să se petreacă 
așa : oamenii ou suferit mult în 
trecut ; deci, e ușor să-i faci să-și 
schimbe traiul și gindul. Nimic de 
zis, e posibil asta. Dar la noi lu
crurile sint un pic mai complica
te.

fiecare zi
- Adică ?
- Adică, mă refer la minerii 

din Lonea. Ce erau oamenii ăș
tia inointe eu nu știu. La schim
bările din zilele noastre sint par
ticipant activ, deși...

Deschidem aci o scurtă paran
teză. Viorel Boantă este inginer in 
sectorul IV al minei Lonea. S-ar 
puteo spune o meserie, cu satis
facțiile și necazurile ei. S-a călit 
la școala muncii — localnic fiind, 
a prins gustul mineritului de la 
părinții lui - de aceea, se spune 
despre el că este unul dintre ti

nerii ingineri care meditează, 
calculează și găsește soluțiile ce
le mai nimerite in situațiile difi
cile, atunci cind in abataj apare 
o problemă greu de scos la li
man.

- In general, munca aceasta 
nu-i dcfoc ușoară, mai bine spus, 
este destul de grea, pentru că ai 
de-a face cu caractere diferite, 
cu oameni cu pregătiri diferite. 
Tocmai aici cre'd că este cheia : 
să ști să descoperi la ce nivel se 
află minerul și să te porți pe mă
sură, in mod diferențiat de la u- 
nul la altul.

Inginerul Viorel Boantă, ajutor 
șef de sector, este, după afirma
ția cuiva : „un sufletist, un anima
tor ol muncii, un tinăr pe măsura 
generației sole". „Eu la origine

sint fiu de miner. Meserie tradi
țională in Valea Jiului, inrudită 
cu munca mea de acum. Cind 
m-am întors de la institut, pină 
mi-am găsit locul potrivit, au tre
cut ani buni. Am învățat singur 
să-mi respect meseria, munca as
ta mă pasionează, dar, sincer să 
fiu, n-am putut verifica niciodată 
pentru propria mea liniște, in ce 
măsură pasiunea e acoperită și 
de talent. In zona intimă a gene
rației noastre munca e totul. 
Sint destul de realist ca să-mi 
dau seama că nu e obligatoriu 
să fii inginer pentru asta. Sintem 
aici peste 500 de tineri, citeva su
te mai învață încă, se speciali
zează la școli de ridicare a cali
ficării, pentru că așa trebuie să 
fie. A învăța este, dacă mă gin-

desc bine, una din cerințele omu
lui societății noastre, viitorul a- 
cesleio".

Sint spusele unui tinăr cu mers 
grăbit, cu privirea vioaie, inteli
gentă, ascunsă sub fruntea nete
dă, dincolo de care se întreză
resc frămintări, gînduri. Cind am 
discutat cu el tocmai explica mi
nerilor ieșiți din schimb „ce-ou 
făcut și ce n-ou făcut bine". Și,, 
îmi. plăcea tonul pe care-l folo
sea. „Așa cum lucrați în abataj 
nu-i bine, n-aveți spor, irosiți o 
groază de timp cu armarea. Vă 
încurcați unul pe altul I" Și mi
nerii îl ascultau. Nu era dădăcea
lă, ci dorința expresă ca un lu
cru să fie clar, să nu existe echi
voc. Pentru că exigența este o 
altă virtute a acestui om cu o 
înaltă pregătire tehnică.

- Am auzit că vă afloți mereu 
acolo unde-i greul... Cum e ?

- Mă rog, nu prea aș vrea să 
vorbesc de asta... Nu mă rabdă 
inima să știu că batem pasul pe 
loc E multă nevoie de cărbune 
și noi avem datoria să-l dăm. 
Cărbunele nu se elibereozâ nu
mai cu brațul, ci și cu inima.

...priitul unui telefon întrerupe 
pentru citeva momente discuția 
începută. Nu știam ce se intîmplâ. 
Remarcam insă o increțire a frun
ții, o seînteie in ochii mori și apoi 
iar înseninarea feții.

- Bine, cobor imediat. Peste o 
oră o să aveți și lemn și...

S-a întors spre mine :
- Lucrăm in plin. E ceva, nu ? I
Bucurii simple, de fiecare zi - 

bucuriile unui om al zilelor noas
tre.

nomul
faptelor - 

hărnicia, 
dăruirea, 
oîrzenia

trecute la Fabrica de 
| produse lactate de la
- Livc. cn i. șefa serviciului teh- 
| nologic era in control, unde- 
s va in tunelul de frig...
I — E în tunel, ne spunea 
* secretara organizației de par- 
I tjd Elena Popescu — de alt-
I fel. să știți câ e foarte îngri- 
' jorată. Nu avem cantitatea 
I necesară de frig pentru pro- 
' ducția de înghețată.
I $i în timp ce interlocutoa- 
» rea mea încerca să mă in- 
| irodticâ în biografia acestei 
» -neastâmpărate", apare o fc- 
| lișeană. puțintică la trup, ar- 
J să de soare. Pare nervoasă 
I glasu-i tremură, probabil 
I de frigul pe care-l îndurase în 
' tunel. Se spune că se află în 
I fabrică de la începutul înce- 
' puțurilor. Coborim în hală. 
| Aici lucrează peste 100 de 
i____________________________

muncitori în majoritate fe
mei.

— Ni s-a spus că sînteți o 
femeie curajoasă, e adevărat ?

— Cine a spus-o nu s-a re
ferit în nici un caz la frigul 
Pe care l-am îndurat în plin 
august...

— Atunci ?
— Ca să mă înțelegeți mai 

bine, am să vă spun de ce 
fac acest control. Ne „crapă 
măseaua" pentru producția 
de înghețată și noi lucrăm cu 
jumătate randament, iar piața 
ne solicită cantități mari, me
reu mai mari. S-a făcut o 
reparație la instalație, dar 
numai reparație n-a fost. Nu 
i-am găsit eu aici pe repre
zentanții -Tehnofrigului11 Bu
curești că luam trei pici de 
pe mîinile lor ! Au avut no
roc că eram în concediu. Dar 
n-o să le meargă...

— Credeți ?

Mi-a arătat, cu creionul 
pe hîrtie, cum fabrica 
a pierdut, și pe bună 

dreptate, peste 4 milioane lei

Q&eul f^eiind al pmiiuiilo-r-
Metafora aparține o- 

muluf. cu uitătu
ră tăioasă și glas 

domol, blind.
— Iată — zice el — 

mi-ați cerut un simbol 
al generației mele. Ei. 
bine, l-am găsit. Priviți 
mărul acela, cu ramuri a- 
tit de bogate. Așa ..văd" 
eu tinerețea, anii mei, ca 
niște mlădițe ce pornesc 
spre cerul vieții vijelios, 
frumos, darnic și lucid. 
Nu zimbiți, generația 
noastră, simbioza dintre 
idealul curajului roman
tic și șansa, investită 
științific, de a-1 face posi

o
0

rumic 
con- 

fapte 
unei

n-o prezintă 
vingător decu propriile ei 
și urmele de neșters ale 
activități de 12 ani de șantier și

fl la I.P.S.P. Li.ezeni, unde s-a

AMBIȚII POZITIVA DUBLATĂ
BE KISI’ONSUIIlIMN

din cauza acestor „fușeri", 
„Nu, trebuie să fii pentru a 
înțelege superficialitatea cu 
care s-a lucrat, vreun specia
list. Poate, nici măcar de-al 
fabricii. E. nu știu cum să 
vă spun...11

Cu o asemenea femeie, ca 
dobrogeancă care a dobîndit 
o meserie demnă de invidiat 
— inginer specialist in fer
mentări de bere, vinuri, tu
tunuri și cîte altele — o ase-

'menca specialistă de... clasă, 
’merită să discuți despre fa- 
*brx*ă, despre oameni. Discuția 
de’yine din primul moment 
frâncă, alertă, fără ezitări. 
Interlocutoarea captează inte
resul — și cred că știe acest 
lucru — prin vioiciunea vor
bei, prin inteligența replici
lor. O femeie la 28 de ani so- 

. licitată pe multe planuri de 
profesie — tehnologul fabri- 

|cîi — în calitatea ei găsește

puterea și ambiția de a răs: 
punde tuturor acestor obliga
ții, nu numai cu seriozitate, 
ci și cu competență. Ar fi 
poate ceva obișnuit. Deși fi
ravă, pare totuși o persona
litate.

— Cum colaborați cu mun
citorii, cu ceilalți salariați ?

— Firesc și simplu. Doar 
avem aceleași interese: pla
nul de producție să fie reali
zat.

— Nu este prea puțin ?
— Cam. Dar mai bine să 

fi scurt de la început, să cîș- 
tigi timp... A. nu, lăudăroșii 
nu-ini plac. Am tras destule 
ponoase de pe urma lor. Am 
luptat cit am putut împotriva 
lor și. vă rog să mă credeți, 
nu-i ușor, pentru că multora 
le este mai comod să accepte 
o „minciună frumoasă* decît

un adevăr care le cere să-și 
mobilizeze eforturile.

Are un fel al ci, cu totul 
personal de a prezen

ta lucrurile. Demn dc 
reținut e că meseria a învă
țat-o cum trebyie. De altfel, 
este și mîndră Oe asta, secre
tara dc partid ne spunea ■

— Ne place la ea hărnicia 
și pasiunea pe care le pune 
în meserie. Aici se lucrează 
cu laptele, foarte dificil... Oa
menii o ascultă. De ce? Pen
tru că ea nu aplică doar ceea 
ce a învățat, ci încearcă să 
găsească soluții și metode 
practice. E o ingineră capa
bilă, harnică.

Mai avem ceva dc adău
gat ? Doar numelet 
Maria POPA.

bil. Mlădițele au crescut 
sănătos și cu responsa
bilitate față de viitor, 
pentru că se sprijină pe 
trunchiul viguros al so
cietății noastre. Noi sin
tem o altă virstă a tă
rii. Destinele noastre 
pornesc din „trunchiul" 
ei. Traiectoria lor depin
de de ambițiile, de posi
bilitățile, de munca 
noastră, a fiecăruia. Sen
sul lor social și uman 
vine insă din „seva" ca
re ne-a hrănit.

•— Minunat 1 Sinteți 
poet ?

— Nu, miner sadea.

Metafora nu e... pe 
specific. Omul despre 
care scriem nu se deo
sebește esențial de ma
joritatea „fețelor negre" 
de la mina Petrila. Spe
cifică și personală rămî- 
ne doar cărarea pe care 
fiecare a pornit spre 
a-și îndeplini destinul, 

înalt, puternic, brunet, 
cu priviri piezișe și se
mețe, jucăușe în zmaral- 
dul lor, ca și cerul de 
pesle Paring. Muncește 
la Petrila și-l cheamă 
NĂSTASE APOSTU.

— Cum se impacă po
ezia, de pildă, cu mine
ritul ?

Se uită bănuitor: 
„Grozav ! Că lucrez 
in abataj, nu e un

ACELE LUCRUR

bai. Mina e mină, poezia 
e poezie". Pentru cineva 
care nu cunoaște mese
ria de miner, răspunsul 
poate părea ciudat. Dar 
el cuprinde, în esență, 
totul. întregul destin al 
..băiatului" care Ia 19 
ani dădea cărbune pa
triei. Viața, ca și munca, 
este aspră in adine, cere 
dîrzenie și pricepere.

— Da, m-am născut o- 
dată cu eliberarea. Ani 
venit Ia mină foarte e- 
moționat, din Moldova, 
căci să știți eu am ve
nit stăpinit de emoții 
din două motive: PRI
MUL — pășeam. cum 
s-ar spune, într-o mese
rie — coboram pentru 
prima oară in mină. Cum

CARE TREBUIE PĂZITE
TOATA VIAJA

reia ie vrei reflectat bun, sirguin- 
cios, demn.

- Da, peste citeva zile împli
nesc 28 de ani. M-am născut 
la Motoșeni - Bacău. Meseria 
om deprins-o pe șantier. Fată 
de la țară, care nu eram obișnu
ită cu mașini, cu fel și fel de 
utilaje, poate cu udatul florilor. 
Cind pleca meșterul de la care

buni, cu care am parcurs cei 
mai frumoși ani". De la cei mai 
buni meseriași a preluat și no
bila deprindere de a-i invăța, 
la rindul ei, pe „bobocii" șantie
rului să escaladeze temeinic, 
treaptă cu treaptă, dificultățile 
și secretele meseriei.

O privesc. Tăcem citeva minu
te. Regăsesc in infățișarea ei a- 
rppnțî fpmpip națională. CO-

u. De vreme ce ții citit 
de mult la ceva, 
și puterea să-l

Și Joița știe să facă asta. Ea iși 
iubește cu aceeași ardoare și 
familia - are un băiat de 9 ani
- impacă foarte bine, migălea- 
la lucrurilor de mină croșetate 
sau a treburilor gospodărești, 
cu tensiunea orelor de pe șan-

va fi acolo ? Și cum 
voi fi eu, miner ? Da. a- 
cum cind am trecut prin 
toate „clasele" adincu- 
lui știu că n-aveam de ce 
mă teme. AL DOILEA 
MOTIV : cum o să mă 
simt intre oamenii ăștia 
aspri șl duri — că așa-i 
munca minerului, grea, 
pe măsura locului. Mi
nerii bătrini m-au pri
mit cu dragoste și gri
jă... Ce să mai spun ?

întrebăm :
— Ce faci în timpul 

liber, cu ce te ocupi ?
— Citesc. Asta in pri

mul rind. Dar nu ajunge, 
îmi place să cînt. Fiind
că le place și altora, am 
devenit solist de muzică 
populară. Cint și la co

rul clubului. Am insă o 
altă pasiune — poezia. 
Am scris și scriu și eu. 
acolo, să nu uit că am 
învățat să scriu.

— De ce tocmai poe
zia ?

— E o treabă serioa
să...

— Ai invățat bine. De 
ce nu te-ai dus mai de
parte. la școală ?

— De ce ? Aici mi-a 
plăcut să muncesc și aici 
muncesc. îmi place mun
ca mea și trăiesc, aș 
zice, frumos. Nu-mi re
proșez nimic. Și apoi, a- 
ceasta. nu înseamnă că 
nu voi merge MAI DE
PARTE, așa cum spuneți.

Mă uit la chipul „dăl
tuit" al lui Năslase A-

postu, care aruncă cu
vintele parcă într-o par
te, și imi pare mult mai 
tinăr decît o dovedesc 
anii. Ochii lucesc nefi
resc : „Eu nu știu cum 
sint alții, dar la noi in 
abataj se muncește nu 
glumă. Cit vrei, nimic 
nu-i imposibil; dar tre
buie să dorești să mun
cești...."

— Ai avut ..curajul" 
să mai și greșești ?

— Ca să greșești nu-ți 
trebuie curaj, ci incon- 
știlnță. De curaj e ne
voie in viață pentru al
te lucruri, de pildă, pen
tru a te autodepășl. Aici 
se cere curajul, îndrăz
neala I

E clar!

— formezi un om, să-l 
vezi apoi „întreg-, ba încă și 
miner, constituie o satisfac
ție pe care, vezi bine, nu-i 
este dat oricui s-o trăiască 
Și dacă mă gindesc bine, pot 
spune că noi am crescut ge
nerația asta.

Cuvintele acestea aparțin 
minerului BOB VIAN, un șef 
de brigadă de la mina Uri- 
cani, omul care a rămas fidel 
crezului de a educa, de a 
crește cadre bine califica
te : din rindul acestora face 
parte și NICOI.AE ROȘCAN, 
omul care știe să tacă, mnd 
este vorba de reveniri la 
ceea ce a fost. La început am 
încercat să mu apropii alt
fel de el, omenește, fără a- 
cele tipicuri obișnuite. ..Vreți 
să vorbesc despre mine r Ce
va deosebit ? Ca mai toți ti
nerii generației mele, m-am 
născut într-o zi de august, la 
Căiuț — Buzău. M-am califi
cat la Teliuc și aici la Uri- 
cani. fs mindru de meseria a- 
leasă. Am o deosebită satisfac 
ție cind știu că acest cărbu
ne folosește omului. Știu că 
e și rodul miinilor mele.

Pe lingă muncă îmi con
tinui școala pină la clasa a 
Xll-a. Apoi... Am gînduri 
mari

— N-au venit prea tirziu ?
— Ce?
— Gfjidurile...
— Deloc. împlinesc 28 de 

ani în ziua de 23 August, știu 
ce vreau și o să muncesc 
ca să-mi realizez idealul.

că iubim generația lui 
ugust, este și pentru că 

vigoarea, prospețimea 
și entuziasmul care o carac
terizează ii că posibilitatea 
să se afirme plenar, in tot 
ceea ce întreprindem. Gene
rația lui august a inălțat 
munca pe cel mai inalt pie
destal. al demnității, cinstei 
și onoarei.

Deci ăsta e destinul mine
rului Nicolae Roșcan

Drumul e deschis...

Purtînd în palme
caratele brățării de aur

începe simplu :
, M-<im născut la 2 
km do Huși, am ter
minat . oala profesie--

— Felicitări!
Intr-un minut de 

răgaz, între două o- 
perațiuni, l-am reți
nut in dorința de a 
termina mai repede. 
„Știți, timpul, s-a 
scuzat el. La noi 
timpul contea/u foar
te mult, acum mai a- 
les, cind nc-am anga
jat să facem totul 
pentru îndeplinirea 
cincinalului în patru 
ani și jumătate"

L-am înțeles. In u- 
zină asemenea afir
mații sini întotdeauna 
de înțeles chiar îna
inte de a li rostite. 
Aici timpul este su
pus. Costica Mardare.

declara, nu fără o ur
mă de regret, dar cu 
certitudinea luptei vi
itoare : „Anii mei, 
constituie o virstă in
trată deja în tinere
țea matură, a vieții. 
Vreau să fiu in pas 
cu știința, trebuie, 
ne-o cere partidul, 
ne-o cere timpul, 
n.e-o cere țara. 
Și-apoi economie mo
dernă fără oameni 
bine pregătiți nu se 
poate".

Intre acești tineri, 
un nume: Constan
tin Gh. Mardare, ale- 
zor și strungar la 
U.U.M.P. Poat,. nu 
cel mai semnificativ.
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Generația lui AUGUST poartă 
cu ea ștafeta marilor bătălii cîști- 
gate pe magistrala înaintării noas
tre socialiste. De mai lungă sau mai 
scurtă durată, spectaculoase sau a- 
nonime, purtînd pecetea unui sine ur 
om sau a unei colectivități, mai gre
le sau mai ușoare, batăbi^e, 
rile — treaptă cu tre^ ută — relegă 
resorturile conștiinței so i Jiste în 
plină afirmare. Mai ale*= momente
le de vîrf ale acestor bătălii, mo
mente de înaltă tensiune, au luminat 
și luminează forța transformatoare 
a omului care, prin actul creator al 
muncii, dăruire și talent, se trans
formă pe sine însuși.

NICOI.AE
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28 de ANI, 28 de TREPTE spre socialismNicolae Ceaușescu la întîlnlrea prietenească
a conducătorilor partidelor comuniste

șl muncitorești din unele țări socialiste
șl la convorbirile

Nicolae Ceaușescu

Cu privire la participarea tovarășului

(Urmare din pag f)

(Urmare din pag

Comitetul Executiv al CC. al 
P.C.R., ascultind informarea pre
zentată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu asupra întîlnirii prie
tenești a conducătorilor parti
delor comuniste și muncitorești 
din unele țări socialiste, care a 
avut loc în Crimeea la 31 iulie 
1972, aprobă în unanimitate și 
dă o înaltă apreciere activității 
desfășurate de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Comitetul Executiv apreciază 
că poziția adoptată de secreta
rul general al Partidului Comu
nist Român In problemele abor
date la intilnirea din Crimeea se 
înscrie pe linia politicii consec
vente a partidului nostru de a 
contribui la întărirea colaboră
rii șl unității țărilor socialiste, 
ia creșterea prestigiului socia
lismului în lume, la coeziunea 
forțelor antiimperialiste și pro
gresiste de pretutindeni.

Comitetul Executiv apreciază 
că întîlnirea din Crimeea a pri
lejuit un util schimb de păreri 
cu privire la mersul construcției 
socialiste, constituind, în același 
timp, o expresie a hotărîrii ță
rilor socialiste participante de a 
dezvolta și adinei in continuare 
colaborarea frățească dintre ele

de luptă 
comunist

Manifestări peste 
Zilei de

dintre tovarășii 
șl Leonid Brejnev
In toate domeniile de activitate.

Inlîlnirea a prilejuit, de ase
menea. un schimb larg de păreri 
în probleme ale vieții internațio
nale actuale șl, în mod deose
bit, ale realizării securității pe 
continentul european. Subliniind 
necesitatea intensificării efortu
rilor pentru pregătirea și ținerea 
conferinței consacrată securității 
europene, Comitetul Executiv al 
C.C. al P.C.R. a stabilit o serie 
de măsuri pentru dezvoltarea in 
continuare a relațiilor României 
cu toate țările europene, pentru 
întărirea climatului de pace, co
laborare și securitate pe conti
nent.

Comitetul Executiv a apreciat 
ca deosebit de pozitive rezultate
le întîlnirii dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Leonid Brejnev. Convorbirile pur
tate cu acest prilej constituie un 
moment remarcabil in dezvolta
rea continuă a relațiilor de prie
tenie și colaborare frățească din
tre P.C.R. și P.C.U.S., dintre Re
publica Socialistă România și U- 
niunea Republicilor Sovietice So
cialiste, în interesul ambelor po
poare, al întăririi colaborării din
tre țările socialiste, al cauzei ge 
nerale a socialismului și păcii.

(Urmare din pag /) 

întregii națiuni. Redescoperirea României, prin ridicarea la 
scara realității a celor mai nobile virtuți ale socialismu
lui, rftniine Indisolubil legată dc cutezanța, spiritul de sa
crificiu, înțelepciunea șl activitatea fecundă a partidului 
nostru, de capacitatea comuniștilor români de a transforma 
in fapte vocația șl puterea poporului, prin fructificarea ma
ximă n tradițiilor revoluționare, prin îndeplinirea u- 
nui gind mai vechi despre o Românie a libertății și progre
sului multilateral, visată și anticipată de atîtca generații de 
patrioțL

Epopeea marilor construcții ale socialismului c cunoscu
tă dc acum. De-a lungul celor 28 do ani o țară înapoiată din 
punct de vedere economic, cu un profil predominant agrar 
și-a construit la ca acasă o industrie dinamică, competitivă.

Imaginea României contemporane, reprezintă Un puter
nic și elocvent argument, o convingătoare demonstrație a 
împlinirii prin munca unită a întregii națiuni a ideilor și 
crezului dc luptă, sub faldurile cărora ne-am înrolat în 
acel august dc foc.

La această mare sărbătoare a țării, bilanțul marilor rea
lizări obținute, e menit să ne dea noi aripi in zborul nos
tru spre înălțimi. In uriașul torent al împlinirilor, sc revar
să cu întreaga sa vigoare și contribuția celor ce trăim și 
muncim aici, pe aceste meleaguri, din adîncul cărora se 
scoate aurul negru al pămîntului. Credincioși angajamen
telor luate, minerii acestui marc bazin carbonifer, s-au mo
bilizat in cinstea măreței zile Pe care o sărbătorim, sco- 
țind la ziuă mii și mii de tone de cărbune. întreaga Vale 
a Jiului e cuprinsă dc suflul mereu in creștere al întrecerii 
socialiste. Căutările, ncastimpărul dorinței de a se ajunge 
Ia mereu mai mult, s-au materializat în inițiative dc mare 
randament, scoțind la lumină dirzenia și eroismul unor oa
meni cum sînt Petre Constantin, erou al muncii socialiste. 
Constantin Grădinarii, Petru Roman, Constantin Trifan, 
Constantin Peloiu și mulți alții care fac mîndria detașamen
tului celor mai neinfrînți oameni — minerii.

Sub semnul unității în jurul partidului, a conducerii 
sale, cu hotărirca nestrămutată de a înfăptui neabătut politi
ca sa, ne regăsim în coloanele acestei mari sărbători ce 
exprimă însăși făptura spirituală a națiunii noastre. Trăim 
plenar bucuria libertății, bucuria creației, trăim satisfacția 
atit de adine umană a datoriei împlinite, satisfacție pe care 
ți-o dă un lucru făcut — și mai ales făcut bine — despre

carc poți spune fără șovăire : „la împlinirea lui am pus și 
cu umărul".

Trăim cu putere sentimentul încadrării în ziua de miine, 
născut din certitudinile de azi. Trăim din plin dragostea 
nețărmurit!) față de partid, adinca recunoștință, profundul 
respect față de ceea ce partidul reprezintă pentru destinul 
țării, al poporului, al flocăruia dintre noi. Trăim sentimen
tul că această aniversare ne găsește mal bogați, cu și mal 
multe din aspirațiile noastre Împlinite, mai puternici, mai 
cutezători, mai hotăriți ca niciodată să nu precupețim ni
mic, nici un efort pentru ca patria să crească ți să înfloreas
că necontenit.

Aniversarea celor 28 de ani de la intrarea ireversibilă 
a patriei noastre în evul său socialist, reprezintă pentru noi 
toți și inainte de orice evocare, sinteză șl interpretare a dru
mului parcurs, un tablou atotcuprinzător al epocii de reînno
ire istorică și în același timp o prospectare lucidă a ceea 
ce vor însemna zilele viitorului spre care pășim temerari. 
Pentru că succesele acestui viitor rămîn și ele fapte certe; 
ele se vor naște pe trunchiul solid al prezentului, prin des
toinicia unei națiuni ce și-a demonstrat din plin virtuțile, 
sub îndrumarea unui partid incercat. Succesele dc pînă a- 
cum își răsfrîng generos lumina peste anii cincinalului în 
care ne aflăm, călăuzindu-nc spre noi și noi izbînzi, mobili- 
zindu-ne într-o neîntreruptă ascensiune spre piscurile mereu 
mai înalte ale României socialiste. Am fost și vom rămine 
în continuare martorii, creatorii și beneficiarii acestei isto
rii alerte, născută prin gîndul partidului și puterea de dă
ruire a unui întreg popor descătușat. O realitate incontes
tabilă se impune deopotrivă inimii și cugetului nostru prin 
solemnitatea strălucitorului moment de istorie Pe care-1 
trăim, prin vibranta retrospectivă a unui trecut tumultuos și 
măreț, prin largile dimensiuni ale unui viitor însorit. 
Am ajuns aici, la acest stadiu de dezvoltare, dînd cîștig 
de cauză rațiunii, alegind făgașul biruinței într-o luptă ne 
curmată cu necunoscutul și inerția. Am reușit să pășim cu 
fruntea sus, să devenim noi înșine, să ne bucurăm de roade
le și frumusețea minunatei noastre țări, iubită și proslă
vită de veacuri, de către toți cei ce și-au unit sufletul cu 
destinul ei, legănînd-o în balade și doine, udîndu-i țărîna cu 
singe și lacrimi.

Mîndri de tot ce am obținut în acești 28 de ani de mun
că liberă, sintem hotăriți să urcăm cu aceeași dîrzenie pe 
spirala ascendentă, a drumului spre cele mai inalte culmi 
de progres și civilizație.

0 MOSCOVA 21. — Cores
pondentul Agerpres, Laurențiu 
Duță, transmite : In parcul cen
tral de cultură șl odihnă „Ma
xim Gorki1' din Moscova a avut 
loc o adunare festivă organiza
tă de Asociația de Prietenie 
Sovietico-Română In cinstea zi
lei de 23 August. In fața unei 
numeroase asistențe, a luat cu- 
vîntul colonelul Andrei Ante- 
seak, candidat fn științe Istori
ce, care a evocai semnificația 
acestui mare act revoluționar 
!n istoria poporului român, a re
latat despre succesele repurta
te de poporul român, sub condu
cerea partidului său, in operele 
de făurire a societății noi, a 
subliniat dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și colaborare intre 
P.C.U.S. și P.C.R., Intre popoa
rele sovietic șl cel român. Ian- 
cu Rlpan, secretar al Ambasa
dei române la Moscova, a re
latat celor prezenți despre at
mosfera de puternic entuziasm cu 
care oamenii muncii din Româ
nia întimpină anul acesta ziua 
de 23 August și împlinirea u- 
nui sfert de veac de la crearea 
Republicii.

★
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secvent tradițiilor sale 
antifascistă, partidul 
s-a ridicat de la început cu ho- 
tărîre împotriva dictaturii mili
tare fasciste șî a războiului hit- 
lerist antisovietic în care fuse
se tîrîtă România, a elaborat 
tactica de unire a tuturor for
țelor patriotice, antifasciste, in
tr-un front unic național pentru 
răsturnarea dictaturii și elibera
rea țării de sub jugul fascist. 
Organizînd lupta antifascistă 
partidul comunist a venit in în- 
tlmpinarea voinței întregului po
por român, a răspuns sentimen
telor și aspirațiilor lui de a 
scutura robia fascistă, de a-i 
lunga pe hitleriști din țară, 
a-si redobîndi libertatea și 
dependența națională.

încă cu mulți ani înainte
declanșarea celui de-al doilea 
război mondial, poporul nostru 
își manifestase prin hotărite ac
țiuni de luptă voința de a se 
împotrivi fascismului și expan
siunii imperialismului german 
care amenința grav suveranita
tea și independența țării, inte
gritatea sa teritorială. Alături 
de clasa muncitoare, de masele 
largi ale poporului, au partici
pat la mișcarea antifascistă in
telectualitatea progresistă, per
sonalități de frunte ale vieții 
culturale și științifice ca : C. I. 
Parhon, Mihail Sadoveanu, Geor
ge Enescu, Nicolae Iorga. îm
potriva expansiunii Germaniei 
hitleriste au luat atitudine oa-

a- 
de 
in-

de

meni politici de cele mai dife
rite convingeri ca Grigore Lu- 
nian, Virgil Madgearu, Dem. , 
Dobrescu, Grigore Filipescu și 
alții.

In fruntea mișcării de rezis
tență s-a situat clasa muncitoa
re — forța socială cea mai 
înaintată, mai organizată și mai 
combativă. Starea de spirit a 
muncitorimii își găsea expresia 
in faptul că in condițiile tero
rii dezlănțuite de dictatura fas
cistă și de Gestapo, muncitorii 
au organizat demonstrații de 
stradă — cum a fost demon
strația de la 3 noiembrie 1940 
din cartierul Obor din Bucu
rești unde mii de oameni au 
strigat: „Jos fascismul I Jos te
roarea ! Vrem independență 
națională"! „Afară cu armata de 
ocupație!". Pe de altă parte, 
muncitorii uniți în acțiune, sub 
conducerea partidului au făcut 
numeroase greve care loveau 
în capacitatea de luptă a ma
șinii de război hitleriste.

Greva minerilor din Valea 
Jiului de pildă care a durat 
trei săptămini (15 aprilie — 5 
mai 1941) a provocat însemna
te daune transporturilor pe ca
lea ferată șl producției Indus
triale, După începerea agresiu
nii hitleriste antisovietice, mun
citorii din numeroase între
prinderi metalurgice, petrolie
re, miniere, maritime și de 
transport sabotînd războiul hit- 
lerist încetineau în mod siste
matic ritmul de produc
ție, deteriorau mașini și

instalații. Tot mal frecvente 
erau acțiunile de sabotaj în 
transporturi, provocînd deraie
rea trenurilor militare, cazuri
le de incendiere și distrugere 
a unor obiective militare.

Alături de muncitori, și-au 
manifestat fățiș împotrivirea fa
ță de războiul hitlerisl masele 
largi ale țărănimii.

Numeroși oameni de știință 
și cultură de diferite convin
geri politice au participat la di
ferite acțiuni de 
împotriva regimului 
au activat în organizații ilega
le (Uniunea Patrioților, Apăra
rea patriotică) sau legale (Aso
ciațiile refugiaților ardeleni etc.). 
O parte dintre aceștia ca dr. 
Petru Groza, P. Constantinescu 
Iași, Gheorghe Vlădescu — Ră- 
coasa, Tudor Arghezi, Scarlat 
Calimachi, Atanase Joja, Victor 
Eftimiu și alții au fost arestați 
și internați în închisori și la
găre de concentrare pentru ac
tivitatea lor antifascistă.

Ostilitatea mereu crescîndă 
a poporului față de dictatura 
militară antonesciană și Ger
mania hitleristă s-a reflectat 
puternic în armată. Chiar de la 
intrarea în țară a trupelor hit
leriste, organele de informare 
semnalau aproape zilnic mani
festări ale urei și revoltei mili
tarilor români împotriva hitle- 
riștilor, în pofida ordinelor 
drastice date de regimul anto- 
nescian.

In cursul războiului, numeroși

protest 
fascist,

ostași români părăseau liniile 
frontului sau treceau de partea 
armatei și partizanilor sovietici; 
în răstimpul iunie 1941 — iu
lie 1944 au fost condamnați de 
curțile marțiale pentru dezer
tare de pe front și neprezen- 
tare la încorporare și mobili
zare aproape 86 000 de oameni.

Catastrofa spre care era îm
pinsă România a provocat fră- 
mîntări și în rîndul unor ofi
țeri din comandamentele supe
rioare ale armatei. Determina
te de cauze multiple, diferite 
cercuri politice și grupări 
burgheziei manifestau de 
menea, adversitate față de hit
leriști și de jaful acestora în 
economia națională — deși po
ziția lor in perioada dictaturii 
militare a fost deseori contra
dictorie avînd mai mult carac
terul unei rezistențe pasive.

Cercuri industriale și bancare 
ale burgheziei se opuneau aca
parării economiei de către ca
pitalul german, cererilor rapace 
ale Reichului. Sub impulsul creș
terii luptei antifasciste a mase
lor și al desfășurării evenimen
telor pe front, cercurile poli
tice burgheze au evoluat spre o 
convergență a acțiunilor 
partidul comunist pe linia 
rării intereselor naționale 
scoaterii țării din război.

In condițiile întregii evoluții 
a situației politice și militare 
tactica justă a partidului co
munist, chemările sale perma
nente pentru crearea unui front 
național antihitlerist, au dat 
roade făcînd ca în jurul său să 
se polarizeze toate forțele anti- 

. fasciste la baza unei platforme 
comune de acțiune.

ale 
ase-

cu 
apă- 
și a

Un rol important in lupta îm
potriva ocupanților hitleriști și 
a mașinii lor de război în pre
gătirea insurecției l-au avut 
formațiile de luptă patriotice, 
detașamentele proprii înarmate 
ale clasei muncitoare. Lupta 
forțelor patriotice antifasciste a 
fost înlesnită de condițiile priel
nice externe, create prin suc
cesele coaliției antihitleriste pe 
fronturi în frunte cu Uniunea 
Sovietică, prin avîntul luptei 
de eliberare a popoarelor aflate 
sub jugul fascist.

Puternica stare de spirit anti
fascistă a maselor a creat cel 
mai favorabil teren pentru de
clanșarea și desfășurarea insu
recției armate, organizate 
partidul comunist. Aceasta 
explică sprijinul nelimitat 
care l-a dat din prima clipă 
întregul popor forțelor insurec
ționale. Tocmai faptul că în 
zilele insurecției s-au ridicat 
la luptă masele largi popu
lare a făcut posibilă desfășu
rarea ei victorioasă, anihilarea 
intr-un timp scurt a furibundei 
rezistențe armate germane.

Mobilizatorul maselor și ar
matei, forța cea mai dinami
că și hotărită pentru biruința 
insurecției și participarea Româ
niei la războiul antihitlerist a 
fost Partidul Comunist Român, 
fn focul acestor evenimente 
muncitorii, țăranii, intelectualii, 
păturile largi de la orașe și 
sate, toți oamenii politici ani
mați de un real patriotism s-au 
putut convinge încă o dată și 
din plin, că politica partidului 
comunist dă glas cu adevărat 
celor mai fierbinți aspirații na
ționale.

brigăzile acestui colectiv, con
duse de Romulus Boia, Evian 
Pop și Dumitru Vlșan șl-au de
pășit sarcinile de producție ce 
le reveneau.

de 
Și

Pe

< Cu două zile înaintea zi
lei de 23 August, colectivul sec
torului II al exploatării miniere 
Vulcan a reușit să îndeplineas
că sarcina de plan a primelor 
opt luni ale anului, sărbătorind 
ziua eliberării cu prinos de rea
lizări. Depășirea planului de 
producție la zi de la începutul 
anului se cifrează la 
6100 tone cărbune, din 
peste 5 000 tone au fost extra
se de către frontaliștii conduși 
de comunistul Vespasian Căla- 
nă. Cote Înalte de realizări, lu
nă de lună de la începutul a- 
nului, au reușit să obțină și mi
nerii conduși de Gheor- 
glie Ciobanu precum și cei din 
brigada de pregătiri condusă de 
Dumitru Sănăuțeanu (335 metri 
cubi peste plan pe 
scursă din an).

Eficiența muncii depuse 
colectiv se concretizează și în 
depășirea randamentului mediu 
planificat pe sector cu 77 
kg/post și economii la materia
le în valoare de 297 000 lei.

peste 
care

perioada

de

O.C.L. ALIMENTARAPETROȘANI
Anunță:

orarul special
de funcționare a magazinelor alimentare, centre 
de pîine, lapte și magazine de carne pentru 
perioada 22 — 24 august 1972 :

MARȚI, 22 AUGUST

• Toate unitățile deschise. Magazinele pe un singur 
schimb cu prelungirea orarului de funcționare, una oră la 
amiază și una oră seara. Centrele de carne vor 
fără întrerupere de la orele 6,00—22,00.

funcționa

MIERCURI, 23 AUGUST
centrelor 

la ora 11.
9 Toate unitățile vor fi închise cu excepția 

de pîine și lapte, care vor funcționa de 13 ora 7 
Magazinul nr. 8 din Petroșani va organiza funcționarea ra
ionului de pîine și lapte, intre orele 6,30—8,00,

Magazinele cu raioane de pîine și lapte ca: magazinul 
nr. 24 Petrila: nr. 22 Petroșani; nr. 43, nr. 58 și 44 Vulcan; 
nr. 61 Lupeni vor funcționa de la ora 7,00 la 11,00,

JOI, 24 AUGUST
© Vor fi deschise toate centrele de pîine, lapte și carne 

între orele 7,60—11,00, iar pe localități vor funcționa maga
zine de serviciu, după cum urmează :

— Bănită magazinul nr. 86;
— Lonea magazinul nr. 33;
— Petrila magazinele nr. 42 și 26;
— Petroșani magazinele nr. 18, 5, 4, 8, 16, 15, 12 și 22;
— Livezeni magazinul nr. 89, centru de pîine;
— Aninoasa magazinul 41;
— Vulcan magazinele 43, 58 și 44;
— Paroșeni magazinul nr. 54;
— Lupeni magazinele nr. 62, 61, 68, 77 și 55;
— Uricâni magazinul nr. 83, care vor funcționa în

tre orele 7,00—10,00.

în anul / pentru meseriile,

mecanizator miner
electrician de mină
lăcătuș c'e mină

strada Viitorului nr. 27 Lupenl. județul Hu
nedoara, pină la data de 31 august 1972.

Informații suplimentare se pot obține zil
nic Intre orele 8 — 11, la secretariatul școlii,

Se primesc absolvenți a 8 și 10 clase.
Pentru meseria de mecanizator miner se 

primesc tineri pină la virsta de 20 ani.
înscrierile se fac zilnic la sediul școlii,

O In zilele premergătoare lui 
23 August colectivul de mineri 
al sectorului IV al minei Petrila 
și-a sporit eforturile pentru a 
adăuga celor 3094 tone, cit rea
lizase peste plan în primele 7 
luni ale anului, încă 500 tone 
cărbune cu cit s-au angajat. Ei 
au reușit să majoreze ceea ce 
și-au propus, extrăgînd peste 
plan 1200 tone, sporind randa
mentul mediu în primele două 
decade ale lunii pe abataje cu 
128 kg/post și pe sector cu 165 
kg/post. Cele mai bune reali-

Primește înscrieri pentru
CONCURSUL DE ADMITERE

Redacția șl administrația ziarului i Petroșani, strada Republicii Nr, £0, telefon i 1662

hotare consacrate 
23 August

In orașul Numazu din prefec
tura Shizuoka a avut loc o adu* 
nare consacrată aniversării ZI* 
lol de 23 August, la care au par* 
tlcipat cadre didactice, studențl, 
muncitori, precum șl conducă
tori de organizații sindicale din 
fabricile „Toray" șl Nissan" din 
localitățile Numazu șl, respec
tiv, Fuji.

Cu acest prilej, Grigore Al- 
dea, secretar al ambasadei țării 
noastre din Japonia, a vorbit 
despre România șl semnificația 
Zilei de 23 August.

Au fost prezentate 
„Meșteșuguri populare", 
diții maramureșene" 
sie In București".

filmele 
„Tra

și „Excur-

★

O BUDAPESTA 
dcntul Agerpres : 
Pintea, transmite : 
ungare de radio „Kossuth" 
„Petofi“ a început, luni. „Săptă- 
mlna culturii românești", organi
zată cu ocazia sărbătorii națio
nale a României. Programul cu
prinde cicluri de emisiuni mu
zicale, incluzlnd piese simfoni
ce șl folclorice, prezentarea u- 
nor opere din literatura româ
nă contemporană.

Corespon- 
Alexandru 

La posturile 
:i

21

SALBA DL SOCCLSL
zări, le-au obținut formațiile de 
lucru conduse de șefii de briga
dă Eugen Voicu, Zamfir Năsta- 
se (400 tone peste plan pînă a- 
cum în această lună) și Cons
tantin Alexe.

♦ Alături de mineri, prepa
ratorii Văii Jiului și-au adus 
din plin aportul la obținerea din 
produsul brut a unor produse 
de calitate superioară, folositoa
re industriei țării.

Preparatorii petrileni au de
pășit cu 610 000 lei valoarea 
producției marfă ; indicatorul ca
litativ, cheltuieli la 1000 lei 
producție marfă, a fost îmbună
tățit cu 33,9 lei. Prin aceasta 
s-au obținut economii la prețul 
de cost de 217 000 lei, beneficii 
peste plan în valoare de 500 000 
lei, iar prin îmbunătățirea cali
tății produselor s-au 
nificații în valoare 
Iei.

Sectorul brichetaj 
Hei a produs cu 7 100 iooe bri
chete peste planul perioadei 
trecute din an.

u
ductivitatea muncii Înregisîrind 
o creștere față de cea planifi
cată cu 1,2 la sută.

S-au produs peste plaD 
tone fire viscoză și 2,5 
sfoară viscoză. Calitățile 
ma" și „extra" la fire viscoză 
s-au produs în proporție de 
100,2 la sută. Totodată au fost 
realizate beneficii peste plan în 
valoare de 546 000 lei In condi
țiile reducerii cheltuielilor la 
1 000 lei producție cu 3 lei, din 
care 2,90 lei prin reducerea 
cheltuielilor materiale.

9,6 
tone 
,pri-

încasat bo
de 416 500

al prepara

+ Uzina de utilaj minier Pe
troșani, unitate economică de 
mare interes, furnizoare de uti
laj șl piese de schimb necesare 
exploatărilor miniere din bazin, 
cinstește marea sărbătoare cu 
realizări demne de harnicul ei co
lectiv. Producția totală a peri
oadei scurse de la începutul a- 
nului a fost realizată în propor
ție de 109 Ia sută, Iar produc
ția marfă în proporție de 107 la 
sută. S-au obținut economii su
plimentare la prețul de cost în 
valoare de peste 1 800 000 lei și 
beneficii suplimentare de peste 
2 200 000 lei.

♦ Colectivele de muncit ori, 
tehnicieni și ingineri ai Șantie
rului de construcții forestiere 
industriale Cimpa se prezintă 
în fața marii sărbători a elibe
rării cu un bilanț rodnic. Punc
tăm principalele sale realizări i

— planul valoric anual a fost 
îndeplinit pînă acum în propor
ție de 85 la sută ; 70 la sută din 
obiectivele planificate în acest 
an au fost predate, mulle din 
ele în devans fată de termene
le planificate ;

— pe primele șapte luni, in
dicatorul productivitatea mun
cii a fost realizat în proporție 
de 131 la sută ;

— cheltuielile la 1000 de lei 
producție au fost micșorate cu 
125 lei.

< Colectivul fabricii „Vis- 
coza" Lupeni se prezintă cu 
realizări demne de faima pe ca
re o deține în municipiu. Pro
ducția globală a perioadei de 
la începutul anului pînă în a- 
junul măreței sărbători a fost 
realizată în proporție de 101,3 
la sută, iar producția marfă în 
proporție de 102 la sută, pro-

< Secția Livezeni a întreprin
derii de producții secundare și 
prestații Deva și-a îndeplinii si 
depășit lună de lună de la în
ceputul anului obligațiile de 
plan. Ziua de 23 August, colec
tivul secției, o întimpină cu noi 
succese materializate în:

— realizarea planului produc
ției globale în proporție de 104 
la sulă ;

— depășirea producției valo
rice cu 400 000 lei, ceea ce re
prezintă 2/3 din angajamentul 
anual îmbunătățit al colectivu
lui.

— economii la prețul de cost 
de 170 000 lei, ceea ce reprezin
tă aproape de trei ori valoarea 
angajamentului anual.
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Sr. informații utilitare
CALENDAR

MARȚI

Soarele 
apune la 
cute din 
mase —

22 AUGUST 1972

răsare la ora 5,28 și 
ora 19,09. Zile tre- 
an — 235. Zile ră- 

131.
EVENIMENTE

©. 1887 — A murit Timotei 
Cipariu, filolog, participant la 
revoluția din 1818 din Transil
vania (n. 1805). Q 1390 -- A 
murit scriitorul Vasile Alec- 
sandri (n. 1821). > 1904 - 
S-a născut Gh. D. Anghel. 
sculptor (m. 7 IV. 1966). ©
1864 — A fost creată Interna 
tionala l-a.

FIIILM
MARȚI 22 AUGUST 1972 

PETROȘANI — 7 Noiembrie: 
Livada din stepă; Republica: 
Trenul; PETRILA : Aventuri 
în Ontario ; LONEA — Mine
rul : Poveste sîngeroasă ; VUL
CAN : Golgota ; LUPENI — 
Muncitoresc: Asediul ; Cultu
ral : 19 fete șl un mariner.

10,00 Buletin de știri ; 10,05
Muzică populară ; 10,30 Start 
la intersecție; 10,45 Valsuri 
din operete; 11,00 Buletin de 
știri; 11,05 Cîntecele litoralu
lui ; 11,35 Muzică ușoară ; 12,00 
Autograf pe un disc: Dorina 
Drăghici ; 12,30 Intîlnire cu
melodia populară și interpre
tul preferat; 13,00 Radiojur
nal ; 13,30 Estivală; 14,00 Sim- 
fonielta de Ion Dumitrescu ;
14.35 Soliști de muzică popu
lară ; 15,00 Buletin de știri ; 
15,05 Radiosimpozion ; 15,40
Muzică de estradă; 16,00 Ra
diojurnal ; 16,30 Știința la zi ;
16.35 Cinlecul săptăminii ;
17,00 Antena tineretului ; 17,20 
Muzică de promenadă ; i 7,35 
Program muzical oferit colec
tivului de salariați de la Corn 
binatul siderurgic Hunedoara , 
18,00 Orele serii; 20,00 Zece 
melodii preferate; 20,35 La
microfon Ion Luican și Dumi
tru Fărcaș; 21,00 Revista Șla
gărelor ; 21,25 Moment poetic; 
21,30 Bijuterii muzicale; 22,00 
Radiojurnal; 22,30 Concert de 
seară ; 24,00 Buletin de știri ; 
0,03—6,00 Estrada nocturnă.

le din cel de-al Vlll-lea Fes
tival de folclor ; 9,20 Căminul ; 
10,00 Curs de limba engleză. 
Lecția a 11-a; 10,30 Film se
rial : „Salut Germain". „Paro
la Confience" ; 11.10 Reportaj 
T.V.: „Oamenii nopților al
be" ; 11,40 Selecțiuni din emi
siunea „Promenada duminica
lă" ; 12,25 Telejurnal; 17,30 
Deschiderea emisiunii de după- 
amiazâ. 18,00 Cum vorbim; In 
jurul orei 18,30 Specta
col festiv prezentat cu oca
zia celei de-a 28-n aniversări 
a eliberării României de sub 
jugul fascist. Transmisiune d- 
roctă din Sala Palatului R.S.R 
19,30 Telejurnal. In aju 
nul marii sărbători; 20,10 
Reportaj T.V. ■ „Oameni din 
Poiana Uzului" : 20,30 Seară de 
teatru ; „Nopți în care nu se 
doarme" de Al. Voitin ; 22,30 
„24 de ore".

VREMEA

S
5

I

$
i
N

i

S

â

Radio

Ieri, temperatura maximă a 
aerului a fost de plus 19 grade 
la Petroșani și de plus 12 
de la Paring. Minimele 
fost de plus 13 grade și 
pectiv plus 7 grade.
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MARȚI 22 AUGUST 1972
6,00 Muzică și actualități -, 

7,00 Radiojurnal ; 8,00 Suma
rul presei ; 9,30 Atlas cultural ;

MARȚI 22 AUGUST 1972

9,00 Deschiderea emisiunii. 
Telex ; 9,05 Litoral '72. Aspec-

PENTRU URMĂTOARELE 
DE ORE: Vreme instabilă 
cer variabil. Vor cădea preci
pitații snb formă de averse 
Vin' «t-ib dm sectorul sudic.

ffiparul "■ întreprinderea poligrafică Hunedoara •• Subunitatea Petroșani 40 396
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