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File din cronica marii întreceri
Cu mult timp înainte, apropierea săr

bătorii minerilor a declanșat în abataje și 
galerii, Ia suprafață, în unitățile de prepa
rare a cărbunelui, un plus de dăruire în 
muncă, de vrednicie in îndeplinirea și 
depășirea angajamentelor asumate în în

trecerea socialistă pentru sporirea produc
ției de cărbune. Acestei dăruiri minerești 
îi stau mărturie faptele de muncă înscrise 
in cronica marii întreceri, în prima jumă
tate a anului, ca și angajamentele reîn
noite pentru semestrul in care am intrat.

Decorări cu prilejul
Zilei minerului

r „Știu că minerii sînt oameni de cuvînt ; întotdeauna ei 
au constituit un detașament puternic al clasei muncitoare, 
un detașament de încredere al partidului. Partidul s-a bizuit 
in trecut și se bizuie și astăzi cu încredere pe minerii din 
Valea Jiului".

NICOLAE CEAUȘESCU

Cinste

și prețuire muncii
de miner

A intrat în tradițiile poporului nostru ca in prima dumi
nică după aniversarea eroicei greve din 6 august 1929 a mi
nerilor din Lupeni, să sărbătorească ZIUA MINERULUI — pri
lej de înaltă cinstire a trecutului glorios de luptă și de prețuire 
a muncii eroice pătrunsă de un înalt spirit de abnegație și 
dăruire, pe care minerii o depun în adîncurile pămîntului pen
tru a extrage cărbunele șl metalele necesare dezvoltării pa
triei noastre socialiste.

Anul acesta sărbătorim Ziua minerului într-o atmosferă 
de efervescentă activitate creatoare, dominată de puternicul 
ecou stîrnit în rîndurile întregului popor român de mărețul pro
gram elaborat de Congresul al X-lea și Conferința Națională 
ale partidului în vederea' accelerării progresului patriei noastre 
pe calea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate. 
Angajați plenar in îndeplinirea programelor de măsuri stabilite 
pe baza indicațiilor concrete date de conducătorul iubit al 
partidului și statului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul 
vizitei de lucru, din toamna anului trecut, în Valea Jiului, pri
vind creșterea extracției de cărbune, introducerea unei tehnici 
moderne, de înaltă productivitate, pregătirea cadrelor, îmbună
tățirea condițiilor de muncă și de viață, muncitorii, inginerii 
și tehnicienii de la unitățile miniere din bazinul carbonifer al 
Văii Jiului își aduc din plin contribuția la eforturile unanime ale 
ooporului pentru înfăptuirea politicii partidului.

Bilanțul cu care minerii din Valea Jiului se prezintă în fața 
partidului de ziua lor, deși nu înglobează rezultate pe măsura 
voinței și a puternicului elan care-i caracterizează, reflectă 
munca plină de tenacitate, eforturile deosebite depuse de co
lectivele de muncă din toate exploatările miniere pentru a în
deplini întocmai directivele partidului, conștienți că nivelul ac
tual al extracției de cărbune este impus de ritmul accelerat al 
dezvoltării întregii economii naționale, de nevoile sporite de 
cărbune ale industriei energetice și siderurgice. Prin munca stă
ruitoare a minerilor, în frunte cu organizațiile de partid, proble
mele cu care se confruntă unitățile miniere din bazin sînt re
zolvate treptat și ferm. Pretutindeni, sînt prezente rezultatele po
zitive ale aplicării măsurilor luate în urma vizitei de lucru făcută 
in Valea Jiului de conducătorul partidului și statului ; s-ou 
înlăturat multe neajunsuri din producție, s-au îmbunătățit con
dițiile de viață ale minerilor, s-a creat un .climat de muncă tot 
mai prielnic. In semn de profundă recunoștință față de condu
cerea partidului pentru grîja deosebită pe care o acordă îm
bunătățirii condițiilor de muncă și traiului material și spiritual al 
celor ce muncesc în subteran, de nemărginit atașament față 
de politica partidului, minerii din bazinul Văii Jiului își respectă
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Adunări 
consacrate 
sărbătoririi 

Zilei 
minerului

Ieri, Ia toate exploatările 
miniere din Valea Jiului, la 
Exploatarea de preparare a 
cărbunelui Vulcan și la Cen
trul de. cercetări pentru secu
ritate minieră Petroșani au 
avut loc adunări consacrate 
sărbătoririi Zilei minerului.

In fața a sute de mineri, In
gineri și tehnicieni prczenți în 
sălile de apel ori în sălile fes
tive ale exploatărilor miniere, 
a muncitorilor și tehnicieni
lor preparatori și a specialiști
lor de la C.C.S.M., despre gri
ja pe care conducerea, părti- 

' dului’ și statului' n'ostru*' o ma
nifestă față de: condițiile de 

.muncă și de viață ale mineri
lor, ca și despre necesitatea și 

' importanța cărbunelui pentru 
’ economia noastră națională au 
vorbit tovarășii Constantin 
Dumitrescu, secretar al Co
mitetului județean Hunedoara 
al P.C.R., la E. M. Lupeni, 
Clement Negruț, prim-secre- 
tar al Comitetului municipal 
de partid, la E. M. Petrila, 
Nicolae Andronache, membru 
al biroului Comitetului jude
țean Hunedoara al P.C.R., la 
E. M. Vulcan, Gheorghe Feier 
și Loghin Popa, secretari ai 
Comitetului municipal de 
partid, la mina Uricani și pre- 
parația Coroești, Pogea Brîn- 
coveanu, președintele Consi

liului județean al sindicatelor, 
minerilor de la E.M. Dîlja, 
Ion Rădulescu, prim-secretar 
al Comitetului orășenesc Pe
trila, la E. M. Lonea, Vasile 
Ogherlaci, director general ad
junct al C.C.P., la E. M. Ani- 
noasa, Ion Bîldea, secretar al 
Comitetului orășenesc de 
partid Vulcan, la E. M. Paro- 
șeni, și Gavrilă David, pre
ședintele Consiliului municipal 
ah sindicatelor, la Centrul de 
cercetări pentru securitate 
minieră.

In încheierea unora dintre 
aceste adunări, formațiile ar
tistice ale cluburilor au pre
zentat scurte programe artis
tice, pionierii au înmînat bu
chete de flori minerilor sărbă
toriți.

Un nou 
imbold 

în abataje
Un număr de - cinci 

exploatări miniere au 
raportat îndeplinirea in
tegrală a angajamente
lor asumate pe anul 1973 
cu șase luni înainte de 
termen. Este vorba de 
harnicele colective de 
muncitori, ingineri
și tehnicieni de la 
minele Paroșeni, Vul
can, Dîlja, Lonea 
și Petrila. Aceste 
succese au constituit un 
nou imbold pentru mi
neri, care, recent, și-au 
suplimentat angajamen
tele pentru acest an în 
mod substanțial. Volu
mul de cărbune extras 
peste sarcinile de plan 
de colectivele amintite 
însumează peste 40 000 
tone de cărbune brut.

Perspective des
chise continuei 

mecanizări
Semnalăm o cucerire 

„de ultimă oră“ pe linia 
extinderii mecanizării 
în abataje: experimenta
rea cadrelor și grinzilor 
pășitoare la minele Pe
trila și Dîlja. Noile uti
laje, realizate pe plan 
local de specialiștii în
treprinderii de utilaj mi
nier Petroșani, deschid 
largi perspective meca
nizării complexe a lu
crărilor din abataje creș
terii continue a produc
tivității muncii.

Această nouă realiza
re tehnică constituie o. 
materializare a indicați
ilor făcute cu prilejul 
vizitei de lucru din 
toamna anului trecut de 
către conducerea de 
partid și de stat.

Preocupări 
pentru producția 

de viitor
In cadrul preocupă

rilor colectivelor de 
mineri pentru pre
gătirea din timp a 
noilor capacități de pro
ducție se evidenția
ză numeroase brigăzi de 
la mina Uricani, unde 
vor începe în curînd lu
crările de deschidere a 
viitorului orizont prin
cipal de transport și de 
pregătire a aripei estice 
a cîmpului minier.

La mina Aninoasa se 
prevede, intrarea în ex
ploatare a stratului 15, 
aripa estică, din blocul 
I, cu 15 zile mai devre
me, devansîndu-se tot
odată și termenele de 
dare în folosință a unor 
noi abataje în stratele 3 
și 5.

Cu prilejul sărbătoririi Zilei 
minerului, pentru merite deo
sebite în opera de construire 
a socialismului, prin decret al 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România au fost 
conferite ordine și medalii u- 
nui mare număr de muncitori, 
tehnicieni și ingineri.

Au fost distinși cu Ordinul 
Muncii clasa a Il-a: Gheor
ghe P. Buftea, maistru princi
pal la Exploatarea minieră A- 
ninoasa, Nicolae I. Costinaș, 
maistru miner, șef de raion la

Exploatarea minieră Baia de 
Arieș, Nicolae P. Csuk, miner 
la Exploatarea Băiuț, Vasile 
V. Gîrlan, inginer șef Ia Ex
ploatarea minieră Baia de 
Arieș, Nicolae M. Muște, mi
ner la Combinatul cărbunelui 
Oradea, Petru I. Roman, șef 
de brigadă la Exploatarea mi
nieră Aninoasa, Gheorghe V. 
Scorpie, șef de brigadă la Ex
ploatarea minieră Uricani, 
Constantin C. Văduva, maistru
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Solemnitatea înmînării 

unor ordine și medalii
Ieri, la Casa de cultură a 

sindicatelor din Petroșani a 
avut loc solemnitatea înmî
nării unor înalte distincții 
conferite prin decret al Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România unui ma
re număr de mineri, munci
tori, ingineri și tehnicieni de 
la unitățile din Valea Jiului 
aparținătoare Centralei căr
bunelui Petroșani, de la ■ în
treprinderea de utilaj mi

nier, Șantierul Petroșani al 
T.C.M.M., I.C.P.M.H. și cen
trul de cercetări pentru se
curitatea minieră.

La solemnitate au luat par
te Bujor Almășan, membru 
al C.C. al P.C.R., ministrul 
minelor, petrolului și| geolo
giei, Ion Anton, membru al 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Cons
tantin Dumitrescu, secretar
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Omagiu
Orașul trăiește clipe emo

ționante. Din curtea minei 
se aud acorduri și ritmuri de 
fanfară ; la monumentul din 
centrul orașului fac de gardă 
pionieri, tineri și luptători ai 
gărzilor patriotice ; oamenii, 
în ținută de sărbătoare, se 
îndreaptă grăbiți spre curtea 
minei.

După adunarea consacrată 
Zilei minerului, după emo
ționanta evocare a pionierilor, 
platoul din fața plăcii come
morative devine neîncăpă
tor. Sute de mineri și alți 
oameni ai muncii din oraș 
își aduc omagiul eroilor că- 
zuți în acel august al anului 
1929. Apoi, întreaga asisten
ță se îndreaptă spre uzina 
electrică. Sirena sună pre
lung dominînd momentul e- I moționant al reculegerii. In I acordurile solemne ale „Im
nului eroilor", în prezența 

| tovarășilor CONSTANTIN 
I DUMITRESCU, secretar al 
I Comitetului județean de 
I partid, CLEMENT NEGRUȚ,

»//
pe coordona

tele vieții 

și muncii 

socialiste
(In pagina a 2-a)

prim-secretar al Comitetului 
municipal de partid, WIL
HELM NEAG, prim-secretar 
al Comitetului orășenesc de 
partid Lupeni sînt depuse 
jerbe și coroane.de. flori.

In curtea minei se formea
ză o impresionantă coloană 
care străbate orașul. Pășesc 
alături mineri tineri și pen
sionari cu părul cernit. Prin
tre ei Eroul Muncii Socialis
te Petre Constantin și vete
ranul Aurel Cristea. In fața 
monumentului închinat mi
nerilor eroi din Lupeni co
loana se oprește. Acordurile 
„Imnului eroilor" răsună din 
nou. Pe soclul-monumentului 
sînt depuse jerbe și coroane 
de flori. Momentul solemn se 
prelungește. Bărbați, pio
nieri, femei cu părul nins ies 
din rînduri și depun florL 
Multe flori. Se pleacă în fața 
monumentului aducînd un
pios omagiu acelora care 
și-au jertfit viața pentru zi
lele însorite pe care le trăim.

Acolo unde se călesc oameni 
mai tari decît piatra

• Ceea ce am simțit... a fost demnitatea de om, 
de miner, de cetățean al țării.

• Aceasta e totul : să fii OM, să fii muncitor ade
vărat !

® In mină am învățat ce înseamnă cu adevărat 
„toți pentru unul, unul pentru toți".

• Să dai cărbune mult, cît mai mult ! Pentru mi
ne asta înseamnă să simți, să trăiești cu țara !

(In pagina a 3-a)

NICOLAE BOKOR, 
miner, E. M. Aninoasa
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OAMENI DIN LINIA ÎNTÎI
In cele unsprezece 

portrete inserate în 
rubrica noastră se re
cunosc, cu siguranță, 
zeci și sute de mineri, 
șefi de brigadă și de 
schimb, maiștri, teh
nicieni, conducători 
de sectoare, specia
liști ai procesului de 
producție din subte

ran și de la suprafa
ță, care își intensifi
că zi de zi eforturile 
creatoare pentru spo
rirea extracției de 
cărbune și obținerea 
unor indicatori eco
nomici superiori, pe 
calea perfecționării 
activității exploatări
lor miniere.

Aflați mereu în li
nia intîi a întrecerii 
socialiste, fruntașii 
minelor contribuie 
activ la cucerirea de 
noi cote pe scara pro
gresului mineritu
lui nostru, a Pro
gresului general al 
societății, înscriind în 
istoria socialismului

autentice acte de e- 
roism cotidian, pe 
măsura glorioaselor 
tradiții minerești.

Fruntașii au rapor
tat, conform acestei 
tradiții, cu prilejul 
sărbătorii minerilor, 
însemnate sporuri de 
producție, prin care

și-au exprimat hotă- 
rîrea lor de a contri
bui efectiv la dezvol
tarea în ritm accele
rat a economiei na
ționale, la edificarea 
României socialiste 
multilateral dezvolta
te, în continuă înflo
rire.

Intr-un consens u- 
nanim, fruntașii mi
nelor noastre, întîm- 
pinați după multe 
succese cu flori și 
cele mai calde strîn- 
geri de mîini la ie
șirea din abataje, sînt 
înconjurați cu prile
jul sărbătorii lor.

de toată prețuirea ce 
li se cuvine pentru 
munca bărbătească, 
rodnică din adîncuri, 
pentru preocupări
le lor neîntre
rupte de a da patriei 
mai mult cărbune — 
mai multă lumină, 
mai multă căldură.

NICOLAE RÂSPOPA,
inginer, E. M. Lupeni

TITU TEACENCO, 
miner, E. M. Paroșeni

DIANA CHIȚU, 
maistru miner, E. M. Paroșeni

CONSTANTIN BIGU, 
miner, E. M, Lonea

EUGEN VOICU. 
miner, E. M. Petrila

VESPASIAN CĂTANĂ, 
miner, E. M. Vulcan

CONSTANTIN SCUTARU, 
miner, E. M, Dîlja

PETRU TÂTARU, 
miner, E. M. Petrila

GHEORGHE SCORPIE,
miner E.M. Uricani

coroane.de
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ANGA1AI1 PLENAR 
printr-un act da conștiință

tăierea mecanică a cărbunelui, operațiune care reduce considerabil efortul fi
zic al minerilor contribuind la sporirea producției. La mina Paroșeni, unde a fost 
realizat instantaneul de mai sus, volumul de cărbune extras prin tăiere meca
nică depășește 50 la sută din producția totală a minei.

Intr-un abataj cameră, printre fruntașii minei Dîlja, 
unde producția se realizează odată cu educația prin muncă 
a tineretului. In clișeu, tînărul Valerian Maxim mînuind 
cu pricepere ciocanul de abataj.

ÎNCREZĂTORI
în ziua de mîine

Ați observat ? Din povesti
rile despre mineri, copiii nu 
lipsesc decît in rare, foarte 
rare excepții. In lipsa unei 
teorii riguroase care să clari
fice o astfel de temă, încă 
necontroversată, să credem 
pînă una, alta, că nu e simplă 
întîmplare. Că, povestitorii, 
atrași cu o putere magnetică 
de viata și munca minerilor, 
au întîlnit în drumurile lor o 
lume situată, prin gingășia ei, 
la polul opus aceleia încărca
te de asprimea faptelor eroice 
din adîncurile pămîntului. Că 
această lume a copiilor i-a 
fermecat deopotrivă ca lumea 
bărbaților din abataje și, din- 
tr-o omenească sete de echili
bru au redat-o aidoma în po
veștile lor, încercînd să re
flecte o realitate dintotdea- 

una: minerul Înconjurat de 
copiii săi, de dragostea lor, 
inmănuncheați în cel mal 
semnificativ simbol al vieții.

In august '29, multor mineri 
izolafi de lume, înconjurați 
în incinta minei Lupeni de 
arme cu baionete, o mină de 
copii, băieți și fetițe de 10-12 
ani le-au dus de mincare, 
le-au dat vești din afară, de 
la familiile lor. Alte exemple 
ne vorbesc despre actele de 
participare ale fiilor de mi
neri In confruntări comune, a- 
lături de părinții lor, despre 
maturitatea surprinzător de 
timpurie a acelorași copii,, a- 
junși la o vîrstă cînd nu pre
getau să preia lampa și unel
tele tatălui cu care împărfeau 
apoi lucrul în abataj, lucrul 
în gospodărie. De aici, dra

In municipiul nostru, trăiesc 
și muncesc zeci uu mu ue mi
neri. «cestoid U se aoaugo ci- 
teva mu oe preparatori. Nu 
putem sene aespie viața tutu
ror, aar putem uooraa subiec
tul care le este aeopotriva co
mun ; atitudinea înaintata ța
ța ae munca, țața ae societa
te.

Din nenumăratele peregri
nări pe la exploatările minie
re am ajuns, m multe zile, a- 
casa, cu o adnotare (mereu a- 
ceeașij care, prin repetarea ei, 
căpătă dimensiunile celui mai 
potrivit exemplu pentru a ilus
tra atitudinea etică înaintata 
a minerului :

- Am rămas incă două ore 
in abataj, tot schimbul pentru 
remedierea unei defecțiuni, Iu 
crînd cot la cot cu ortacii din 
schimbul următor. Nici n-am 
observat cum a trecut timpul...

- Cel mai lung șut l-am fă
cut la introducerea complexu
lui, cînd am lucrat trei schim
buri unul după altul. Ne-am 
dat seama, cu toții, că trebuie 
să-l montăm repede, să nu 
pierdem nici o tonă de cărbu
ne, căci totul e în folosul so
cietății, al nostru...

Sint mărturisiri simple care 
cuprind in esența lor exem
plul unei atitudini înaintate, a 
conștiinței înaintate, socialis
te. Sint exemple petrecute de 
nenumărate ori, în nenumăra
te abataje, galerii și suitori, 
unde producția se realizează 
concomitent cu educația prin 
muncă și pentru muncă a o- 
mului în „terapeutica morală" 
a mineritului modern. Sint 
fapte de muncă ce poartă 
semnăturile lui Petre sau Sălă- 
jean, Repaș, Grădi- ru, De- 
diu, Teacenco sau i/oicu, ale

_______________________

O cucerire de „ultimă o- 
ră“, primită cu viu interes 
de minerii lui Vasile Nis- 
tor de la aceeași exploata
re: GRINZILE PĂȘITOA- 
RE. 

gostea minerului pentru copii, 
de aici universul miraculos al 
unei lumi în care asprimea și 
gingășia își găsesc locul sub 
același acoperiș.

Cu aceste gînduri am pără
sit, după o vizită scurtă, pen
tru o fotografie familiară, lo
cuința minerului Constantin 
Nichita, de la mina Lupeni. 
Imaginea document pe care 
am realizat-o ni se pare sim
bol grăitor pe două planuri : 
unul este acela al nețărmuri
tei iubiri a părintelui fată de 
copii. Cel de-al doilea ne 
vorbește despre armonia și e- 
chilibrul familiei de mineri a 
timpurilor noastre, din sinul 
căreia grija zilei de mîine a 
dispărut, luîndu-i locul în
crederea, optimismul, ferici
rea.

iui Cojocăru, Flutur, Scorpie, 
Levay, Cosma, Cristea, Rușitoru 
sau Mionici, și ale atîtor șefi de 
brigadă și de schimb, mineri 
sdu lăcătuși, maiștri sau tehni
cieni, al căror număr sporește 
neîntrerupt. Din dăruirea lor 
plenară, din înțelegerea pro
fundă a cerințelor minei au 
'zvorit, în decursul anilor, zeci 
de mii de tone extrase supli
mentar, ca un plus de benefi
ciu închinat societății.

— Sintem chemați, în aceas
tă etapă, să sporim tot mai 
mult beneficiul ce-l nutem a- 
duce societății noastre, ne-a 
declarat cu două zile în urmă 
'a mina l.upeni, brigadierul 
Vasile Rușitoru, comnletîndu-și 
spusele cu o precizare ce nu 
necesită prea multe comenta
rii : Să știți că hotărîren mi
nerilor e una singură : să 
nu-și precupețească eforturile 
pentru sporirea oeestui bene
ficiu.

Drept suport al celor spuse 
de brigadier stau angajamen
tele minerilor pentru semestrul 
II, luate în aceste zile, ca ex
presie a atitudinii lor de anga
jare plenară pentru sporirea 
producției de cărbune : 
5 000 tone de cărbu
ne este angajamentul mi
nerilor de la Paroșeni. 9000 
tone al celor de la Vulcan. La 
alte sporuri de producție s-au 
anaaîat minerii din Lonea și 
Petrila, Aninoasa, Dîlja, Lu- 
aeni și Uricani, confirmînd ast- 
feț frumoasa tradiție înscrisă 
de-a lungul anilor pe graficele 
întrecerii socialiste : munca 
rodnică, avîntată.

Pentru a Sugera adevăratele 
dimensiuni ale angajării mine
rilor, încercările noastre se vor 
dovedi insuficiente dacă nu 
creionăm o a doua față a lu

crărilor : aceea . care exprimă 
participarea lor activă la ac
tul conducerii.

La oricare mină din bazin, 
hotărîrile ce privesc soarta 
producției, de soluționare ime
diată a unor dificultăți, sau de 
rezolvare a problemelor de 
perspectivă, nu sint luate fă
ră consultarea minerilor, con
sultare care se petrece ne
contenit, în abataje sau în 
„rapoartele'' de lucru ale sec
toarelor, în dezbaterile comi
tetelor oamenilor muncii. In 
procesul larg al conducerii co
lective, minerii participă cu 
propuneri de autentică valoa
re practică. „Sugerăm monta
rea unui împingător pe linia 
goalelor", „solicităm suplimen
tarea efectivului la 5 oameni 
pe schimb, la transport", „pro- 
ounem echilibrarea forțelor ca
lificate între sectoare și bri
găzi" — sînt doar cîteva acte 
ale participării lor, culese din 
adnotări foarte recente expri
mate în adunările generale a- 
le oamenilor muncii, adnotări 
care ilustrează activitatea vie, 
creatoare pe care o desfășoa
ră minerii, interesați - și răs
punzători- nu numai de aba
tajul sau galeria unde lucrea
ză, ci de un ansamblu de pro
bleme, văzute într-o perspec
tivă largă, de dezvoltare a 
mai multor compartimente ale 
minei.

Annaiare plenară, partici
pare activă - cuvinte bogate 
în semnificațiile cu care sînt 
încărcate, cuvinte ce au înso
țit, în coloanele ziarului, nenu
mărate rînduri scrise despre 
mineri. Sînt ipostaze ce carac
terizează pe multiplele planuri 
ale producției atitudinea lor 
înaintată față de muncă, față 
de societate.

Pe coordonatele muncii mi
nerilor s-au petrecut mutații 
substanțiale. De la tăierea și 
transportul efectuate rudi
mentar, s-a ajuns in zilele 
noastre la un proces tehnolo
gic complex, cu un Înalt grad 
de mecanizare, datorită căruia 
sint solicitate mai mult efor
turile de gindire, decît cele 
fizice.

Mecanizarea in întregime 
a transportului pe orizontală 
și pe verticală a fost rapor
tată încă de acum cîțiva ani. 
In cadrul exploatărilor mini
ere, transportoarele și benzile 
de cauciuc puse „cap la cap“ 
însumează sute de kilometri. 
Susținerea metalică in abata
je ciștigă și ea tot mai mult 
teren. Pe acest plan se cuvine 
menționată o remarcabilă 
realizare, de ultimă oră, în 
sprijinul minerilor : GRINDA 
PAȘ1TOARE, experimentată 
cu succes la minele Dîlja și 
Petrila. Pentru mecanizarea tă
ierii și Încărcării cărbunelui, 
preocupările cunosc o Înaltă 
cotă de interes. Metoda de 
exploatare tot mai pregnant 
aplicată este aceea a abataju
lui cu front lung, propice 
mecanizării. Și pe acest plan 
menționăm o preocupare de 
ultimă oră: pregătirea unui 
abataj frontal de mare capaci
tate, la mina Vulcan, ce va fi 
dotat cu un nou complex me
canizat de tăiere și încărcare.

In tot mai multe exploatări 

V_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BENEFICIARI
ai progresului general

miniere, suitorii sînt săpați 
mecanizat, cu foreze de o 
construcție aparte, adaptate 
acestui gen de lucrare de spe
cialiști ai mineritului nostru. 
Săparea și adincirea pufurilor 
de mină se face cu sprijinul 
unor utilaje adecvate, asigu- 
rînd, deopotrivă, viteze spori
te de înaintare și o deplină 
securitate a muncii. La toate 
acestea se adaugă numeroase 
utilaje destinate securității 
muncii, echipamente necesare 
proteefiei omului in subteran, 
asigurării unor condifii de 
muncă tot mai avansate.

Am recurs la această înși
ruire nu pentru a inventaria 
dotarea actuală a minelor, 
cit pentru a sugera imaginea 
modernă în care își desfășoa
ră activitatea minerii de as
tăzi, imaginea pe care o în
tregim cu cea a minerului de 
tip nou, socialist, permanent 
preocupat pentru a fine pasul 
cu tehnica nouă, introdusă în 
abataj, cu progresul întregii 
noastre societăți cu imaginea 
minerului ca BENEFICIAR al 
propriilor sale înfăptuiri.

Mecanizarea proceselor de 
tăiere, Încărcare și transport 
a cărbunelui, introducerea în 
subteran a unor utilaje adec
vate condițiilor specifice ale 
fiecărei exploatări miniere, cu 
parametri de exploatare supe
riori și un înalt grad de secu
ritate a muncii constituie o 
preocupare continuă a condu
cerii de partid și de stat pe a

PARTICIPANT! 
la actul de cultură

Cu ani în urmă, imaginea 
clasică a minerului era- ilus
trată de omul veșnic trudit, 
îmbrăcat în haine ponosite, 
care se îndrepta spre casă cu 
nelipsitul butuc de lemn 
în spinare. De multi ani 
ea a intrat în dome
niul amintirilor locul iiindu-1 
luat de imaginea nouă a mi
nerului din anii luminoși, ai 
socialismului.

Am căutat minerii în timpul 
lor liber, l-am întîlnit încon
jurați de preocupări multiple, 
în familie, la club, după 
cumpărături, la ștrand. Ima
ginile realizate refuză compa
rațiile cu trecutul îndepărtat, 
cu imaginea clasică a omului 
cu butucul. Asemenea imagi
nilor, preocupările actuale ale 
minerilor se situează și ele, 
pe scara valorilor, la anl-lu- 
mină de cele din trecut, în- 
scriindu-se pe coordonatele 
Unor domenii la care în tre
cut nu aveau acces: CULTU
RĂ, ARTĂ, SPORT. 

Pagină realizată de
Ion MUSTAȚA Ilustrația : Ion LICIU

circi cale se realizează, deo
potrivă, creșterea producției 
de cărbune, reducerea efortu
lui fizic al minerilor, asigura
rea deplinei securități a mun
cii In abataje.

Toate aceste cerințe au fost 
analizate cu multă răspundere 
de către cadrele tehnice, de 
specialitate din cadrul Cen
tralei cărbunelui Petroșani și 
de la exploatările miniere, cu 
consultarea beneficiarilor di
rect i ai introducerii utilajelor 
moderne — minerii — intr-o 
consfătuire de lucru organiza
tă cu furnizorii de utilaje mi
niere, ca urmare a indicațiilor 
secretarului general al parti
dului, tovarășul N ic olae 
Ceaușescu, date cu prilejul 
neuitatei vizite făcută în Va
lea Jiului în toamna anului 
trecut.

In urma acestei consfătuiri 
minerii care i-au primit în a- 
bataje pe specialiștii uzinelor 
producătoare, au făcut propu
neri utile, sugerînd, pe baza 
unei bogate experiențe de 
muncă, producerea acelor uti
laje, de acel tip și de acea 
construcție care să îngăduie 
în condițiile muncii din subte
ran, obținerea unor indicatori 
economici superiori în condi
ții optime de lucru, dovedind 
încă o dată un larg interes 
pentru introducerea tehnicii 
noi In abataje, pentru crește
rea productivității muncii, 
sporirea continuă a producției 
de cărbune.

Alături de imaginea mine
rului care, de exemplu, zil
nic își poate îngădui cîteva 
clipe de odihnă la ștrandul 
din localitate, sau a mineru
lui (sînt atitea cazuri) care 
își îngăduie aceeași recreere 
la Geoagiu sau Va/a (mașina 
li stă la dispoziție) alături de 
imaginea care ilustrează se
tea de cultură a minerului că
ruia biblioteca din localitate 
i-a devenit neîndestulătoare, 
sau a celui care este partici
pant activ la actul de cultură 
— în pictură, literatură, tea
tru — nu putem așeza imagini 
din trecut. Căci, nu găsim. 
Oricît am căuta I

Dinamica vieții aduce me
reu elemente Inedite ale ipos
tazei minerului în societate, 
ca beneficiar al propriilor sa
le realizări. Dintr-o multitu
dine de astfel de ipostaze am 
ales cîteva, drept certe măr
turii ale luminoaselor preo
cupări de astăzi ale mineri
lor.

In grupul de tineri care formează brigada artistică a clubului minier din Vul
can activează, cu multă pasiune și aptitudini „actoricești", tinerii Vasile Ursan, Pe
tre Gheorghe șl Arpad Makkay de la E.M. Vulcan.

Setea de cultură nu cunoaște margini. In clișeu, mi
nerul Petre GaChe și lăcătușul-mecanic Dumitru Ono- 
fraș în sala de lectură a bibliotecii clubului Vulcan.

Destindere și recreere înaintea intrării în subteran, in clișeu, maistrul minier 
Dumitru Armean de la mina Lupeni, întîlnit într-o zi obișnuită, la ștrand.
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Da, a fost o mare bucu
rie să fiu felicitat de 
propriul meu copil pen
tru modul cum îmi fac 
datoria față de mină, fa
ță de țară, în definitiv... 
Ceea ce am simțit atunci 
a fost demnitatea de om, 
de miner, de cetățean al 
țării.

Dumitru O AN A

ACOLO UNDE St CĂKSC OĂMWI MÂI TARI OtClT PIATRA
Mineri ai Petr lei definesc personalitatea omului prin atitudinea sa față de muncă

- Reușita în munca unui colectiv, ca și în viața unui om, ca membru al 
colectivității, al societății in definitiv, depinde de conștiința demnității umane 
a celor ce compun colectivul respectiv, a prețului lor social, a prețului produ
sului muncii pe care-i pun la dispoziția societății.

Dar vorbim de mină, de mineri. Da, mina este o școală a demnității 
umane, a responsabilității civice. Totul depinde de procesul educativ, în 
primul rînd în acel microgrup social care este formația de lucru - deci de 
școala abatajului unde se formează omul, minerul, persănalitatea lui. Or, 
aici are primul cUvînt conducătorul formației respective - brigadierul, capaci
tatea, talentul lui aș zice de organizator, de pedagog...

Secretarul de partid al minei Petrila, loan Cherecheș, își întrerupe consi
derațiile și ne creionează cîteva figuri de mineri ale căror reușite în viața co
lectivului susțin prin tăria faptelor afirmațiile de pînă acum.

0 Eugen Voicu a fost mutat din sectorul IV la III și pus să conducă o 
brigadă din cel mai mare frontal de pe stratul 3. Cu toate greutățile, cu toate 
„pesimismele" unora, a reușit să transforme brigada care pînă mai ieri „nu 
putea", într-una din formațiile bune, să pregătească abatajul pentru o misiune 
pe cît de dificilă pe atît de mare răspundere : experimentarea cadrelor păși- 
toare produse de muncitorii și specialiștii Văii Jiului.

0 Brigada Francisc Kovacs, de la V, în tot cursul anului nu au avut o ne
motivată măcar. De ce ? Pentru că e o brigadă unită, omogenă, care știe ce 
vrea și știe să și realizeze ceea ce și-a propus.

0 La brigada lui Vasile Avarvarei de la I se mătură în abataj, în cel mai 
strict înțeles a! cuvîntului. E un lucru deosebit ? Da. Este expresia simplă a 
unui spirit de ordine și disciplină care confirmă proverbul că „omul sfințește 

locul...".
Ce sînt aceste exemple ? Nu altceva decît o expresie a competenței mi

nerilor, a reușitei brigadierilor de a insufla oamenilor din jur răspunderea, să 
pună suflet în tot ce fac, ceea ce înseamnă - pe minerește - să pună mai 
ales umărul la bunul mers al colectivului din care fac parte. Este — incontes
tabil — expresia eficienței procesului educativ din abatajele minei.

- Ce eveniment, ce întîmplare din viața dumneavoastră de miner v-a 
prilejuit bucuria, satisfacția cea mai mare ?

- Ce calități, ce trăsături de caracter socotiți mai necesare minerului 
de azi și de mîine ?

Sînt două întrebări la care am căutat răspuns printr-un dialog „pe viu" toc
mai Cu cîțiva din minerii cei mai vrednici ai Petrilei, oameni ale căror colec
tive au reușit să se afirme cu adevărat ca școli ale virtuților minerești. Dialo
gul, nu atît prin formă, ci prin substanța răspunsurilor a devenit un veritabil 
colocviu etic în stare de a pune în lumină adevărul susținut prin atîtea fapte 
că rodnicia eforturilor brațelor și minții oamenilor de pe frontul cărbunelui 
nu este altceva decît o materializare a angajării lor plenare, conștiente în 
marea operă de propășire a patriei.

DUMITRU OANĂ, șef de bri
gadă, sectorul I :

- Sînt brigadier de 9 ani. 
Satisfacția cea mai mare am 
trăit-o acum vreo doi sau trei 
ani... nu rețin bine. Intr-o sea
ră, fetița mea era în mare 
alertă. își pregătea bluzița 
albă, cravata roșie pentru a 
doua zi. Nu a reușit să nu-și 
trădeze emoția : „Tăticule, 
mîine ne duce la mină să fe
licităm minerii cei mai buni ai 
Petrilei". „Foarte frumos", am 
zis fără să mă mai gîndesc la 
altceva. A doua zi, însă, am 
primit un telefon în mină de 
Ia sindicat să mă prezint în 
sala mare la o ședință. „Iarăși 
o ședință !" mi-am zis. Sur
priza cea mare, care m-a făcut 
să plîng de emoție, am avut-o 
abia în sala festivă, unde... 
ne-au așteptat fanfara și pio
nierii cu flori 1 Era și fetița 
mea.

Da. a fost o mare bucurie 
să fiu felicitat de propriul meu 
copil pentru modul cum îmi fac 
datoria față de mină, față de 
țară în definitiv... Ceea ce am 
simțit a fost demnitatea de om, 
de miner, de cetățean al țării.

Și, referitor Ia a doua între
bare : această demnitate mă 
străduiesc să o formez și la 
minerii tineri ; le cer să lucre
ze cinstit, să-și cîștige respec
tul și demnitatea prin muncă, 
mai întîi față de tine însuți. Le 
spun, tot cinstit: „Nu vă cer 
să faceți mai mult decît ceea

Cinste și prețuire 
muncii de miner

(Urmare din pag. 1)

cu demnitate angajamentele luate față de conducerea parti
dului de a asigura țării cărbunele necesar.

Progresele făcute în redresarea producției de cărbune sînt 
deosebit de importante, dar nu în măsură să satisfacă pe 
deplin. Puternicul dinamism al economiei naționale, solicitările 
tot mai mari de cărbune pentru cocs, energie electrică și con
sumul populației ridică probleme de o complexitate deosebită, 
obligă la eforturi susținute pentru organizarea și conducerea 
mai bună a procesului de producție, pentru îmbunătățirea în
tregii activități economice.

Recentele adunări ale oamenilor muncii de la unitățile 
carbonifere au reflectat atitudinea exigentă, hotărîrea fermă de 
a lichida neajunsurile care frînează îndeplinirea sarcinilor de 
plan, de a valorifica mal bine marile rezerve de creștere a pro
ductivității muncii, de îmbunătățire a calității cărbunelui, de re
ducere a prețului de cost și de ridicare, pe această cale, a efi
cienței întregii activități.

Partidul a pus în fața minerilor din Valea Jiului un obiec
tiv măreț care-i onorează și-i mobilizează în același timp : dez
voltarea mai accentuată a extracției de cărbune în actualul cin
cinal și în perspectivă, realizarea unui nivel al producției de 
cărbune cocslficabil care să ajungă - așa cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la întîlnirea cu activul de partid de la Pe
troșani - la sfîrșitul viitorului cincinal, la 7 milioane tone căr
bune cocsificabil. El le-a indicat în același timp, cu claritate, și 
drumul ce trebuie urmat pentru sporirea substanțială a extrac
ției de cărbune : introducerea unei tehnici moderne, de înaltă 
productivitate, făurirea unui miner nou, capabil să stăpînească 
și să folosească această tehnică.

Rezolvarea acestor probleme care constituie pirghii hotărî- 
toare în atingerea nivelelor producției de cărbune cocsificabil și 
energetic, impuse de ritmul rapid al economiei naționale, obligă 
organizațiile de partid, comitetele oamenilor muncii, organiza
țiile de sindicat și de tineret din unitățile miniere la îmbunătă
țirea stilului de muncă, la înviorarea întregii activități în vede
rea soluționării problemelor de importanță decisivă pentru 
creșterea nivelului extracției de cărbune și ridicarea gradului de 
eficiență economică, la folosirea cît mai deplină a fondului de 
timp șl a utilajelor, a întregului potențial uman și tehnic de 
care dispune fiecare unitate.

Minerii noștri sînt conștienți că de realizarea țelurilor sta
bilite de partid privind creșterea extracției de cărbune depinde 
dezvoltarea urbanistică a Văii Jiului, creșterea nivelului de ci
vilizație, sporirea belșugului și bucuriei în casa fiecăruia din
tre ei. Această conștiință le sporește elanul și puterea de mun
că, le întărește hotărîrea de a face totul pentru a asigura eco
nomiei naționale cărbunele necesar în actuala etapă, de rapidă 
înflorire a țării.

De ziua lor, în inimile minerilor noștri vibrează, mai pu
ternic ca oricînd, cuvintele de caldă prietenie și încredere adre
sate de secretarul general al partidului, oamenilor muncii din 
bazinul nostru carbonifer : „Sînt convins că oamenii muncii din 
Valea Jiului - ca de altfel întreaga noastră clasă muncitoare, 
întregul popor - își vor face și în viitor, ca și pînă acum, da
toria cu tot mai multă fermitate, vor învinge greutățile și vor 
ocupa un loc de cinste în întrecerea pentru îndeplinirea înainte 
de termen a planului cincinal".

Mina îți cere seriozi
tate. Seriozitate în mun
că, în viață, seriozitate 
față de cei din jur și, 
în primul rînd, față de 
tine însuți. Altfel tnina, 
colectivitatea nu numai 
că nu te respectă, dar te 
și resping. Aceasta e to
tul : să fii OM, să fii 
muncitor adevărat!

Vaier IMBREA 

ce fac eu“. Că doar numai 
prin exemplu poți educa pe 
alții...

VALER IMBREA, șef de bri
gadă, sectorul I ;

- Am 14 ani în Valea Jiu
lui. Aici m-am realizat ca om, 
ca cetățean. Bucuria mea e 
bucuria celor trei copii ai mei 
care au tot ce le trebuie. Dar 
să vă spun o bucurie anume, 
nu e ușor. Sînt multe. Totuși 
luna trecută ne-a reușit foarte 
bine o străpungere. Am execu
tat o galerie de cap în stratul
4. Am lucrat două brigăzi din 
două sensuri, ne-am apropiat 
de punctul de „întîlnire" pe 
aceeași direcție. Ne-am tntîlnit, 
am străpuns adică exact aco
lo unde trebuia. De ce mî-a o- 
ferit aceasta o satisfacție deo
sebită ? Pentru că a fost, cum 
să spun, o reușită, un exameh 
al priceperii noastre în mine
rit, al ambelor briqăzi, și pen
tru că prin această străpunge
re — realizată Ia timp și bine — 
am. deschis o cale nouă viitoa
relor abataje, am creat noi 
condiții pentru creșterea pro
ducției. Asemenea satisfacții 
mina îți oferă de foarte multe 
ori. în schimb îti cere seriozi
tate. Seriozitate în muncă, în 
viată, seriozitate fată de cei 
din iur si, în primul rînd, fată 
de tine însuți. Altfel mina, co
lectivitatea nu numai că nu te 
respectă dar te si resaina. A- 
ceasta e totul deci : să fii OM,

In mină am învățat ce 

înseamnă cu adevărat 

„TOȚI PENTRU UNUL, 

UNUL PENTRU TOȚI". 

Iată de ce sînt mîndru 

că m-am făcut miner.
(

Arpad KADAR

să fii muncitor cu adevărat I

ARPAD KADAR, șef de bri
gadă, sectorul XI :

— Lucrez de 10 ani în adîn- 
curile minei Petrila și conduc 
o brigadă de vreo doi ani. De 
la început toți am fost tineri 
în brigadă. Am reușit însă să 
ne facem datoria chiar de la 
început. Să vă spun un exem
plu. Ne-a fost încredințată o 
lucrare pe care majoritatea 
nu e executaseră încă. Mai 
mult, nici eu nu eram sigur 
pe mine. Era vorba de un sui
tor. Suitorul central de aeraj în 
stratul 5 din sectorul I. într-a- 
devăr, nu ne-a fost ușor, mai 
ales la început. Uneori in su
flet ni s-a cuibărit îndoiala... 
Dar după ce a fost greu... a 
fost și ușor. Lucrarea a fost 
executată în termenul prevă
zut și în bune condițiuni. Nu 
ne-am făcut deci de rușine. 
Am fost felicitați. La străpun
gere ne-am bucurat toți. De 
fapt bucuria a venit de la un 
singur lucru : A fost bucuria 
colectivă a unei reușite comu
ne. Și știam toți că succesul nu 
a venit ușor. A fost nevoie de 
curaj, de pricepere, de răspun
dere din partea fiecăruia, de 
sinceritatea fiecăruia față de 
cel de alături și de atitudine 
responsabilă față de cuvîntul 
dat. In mină am învățat ce în
seamnă cu adevărat „toți pen
tru unul, unul pentru toți", lată 
de ce sînt mîndru că m-am 
făcut miner.

EXPRESIE A APRECIERII
Salariații de la unitățile Centralei cărbunelui, în

treprinderea de utilaj minier Petroșani, Centrul de 
cercetări pentru securitate minieră și Șantierul Va
lea Jiului al T.C.M.M. decorați cu prilejul Zilei mi
nerului

ORDINUL MUNCII CLASA 
a Il-a

E.M. Aninoasa
Buftea P. Gheorghe', Roman

I. Petru
E.M. Uricani

Scorpie V. Gheorghe

STEAUA REPUBLICII
SOCIALISTE ROMANIA 

CLASA a IlI-a

E.M. Lonea
Miclea T. Ioan III

STEAUA REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMÂNIA

CLASA a IV-a

E.M, Lonea
Ștefănescu D. Anghel

ORIMNUL TUDOR VLADI-
MIRESCU CLASA a IlI-a

E.M. Petrila
Bodenlosz I. Ifcan

E.M. Lupeni .
Nichita Gh. Constantin

Azi, ca niciodată, mi
nerul simte împreună 
cu toată țara. Cum? Um
blă și vede... Vede adi
că țara înflorind. Cum 
poți fi altfel tu, fiu al 
acestui pămînt, decît 
părtaș prin munca ta la 
această mare operă ! Să 
dai cărbune mult, cît 
mai mult! Pentru mine 
asta înseamnă să simți, 
să trăiești cu țara.

Mihai ISZLAI

MIHAI ISZLAI, miner șef de 
brigadă, sectorul V :

- Am 21 de ani lucrați la 
această mină și, în tot acest 
timp, am avut doar o dată 20 
de zile concediu medical. N-am 
avut încotro. în rest nici o zi 
de absență, nici o zi de boală. 
Mi-am făcut, cum s-ar zice, 
datoria și mi-o voi face pînă la 
pensie. Este, credeți-mă, o sa
tisfacție „să-ți pui la bătaie" 
tot ce ai mai bun în tine, cin
stit, consecvent și să trăiești 
din plin sentimentul datoriei 
împlinite pe care ti-o conferă 
aprecierea colectivului. Da, este 
o satisfacție.

Azi, ca niciodată, minerul 
simte împreună cu toată tara. 
Cum ? Umblă și vede. Merae 
la odihnă, In tratament : oeste 
tot construcții, orașe noi uzine 
noi : vede adică tara înflorind. 
Cum ooti fi tu altfel, ca fiu ai 
acestui Pămînt, decît părtaș prin 
munco *o Jn ageas*a mare o- 
peră I Să doi cărbune mult, 
cit moi moli I Pantru mine aste 
înseamnă să simți, să trăiești 
cu tara.

OHFORGHE CFNARU. nrim 
maistru minier, secretarul oraa- 
nîzatiei de partid - sectorul 
II :

- Sînt miner de ia IR ani 
Am venit aici de la Roșia Mon
tană. prin 'osn. Tomnorar. 
adică, cu a'ndiil m* întorc 
peste un an acasă. Dar s-a 
întîmplat ca dună un an de la

ORDINUL MUNCII CLASA 
a HI-a

E.M. Lonea
Molnar F. Traian, Baciu I. 

Ioan. Flutur V. Teodor, Fiito 
A. Gherasin, lonuț A. Virgil 
E.M. Petrila

Alexe C. Constantin, Glisca 
P. Vasile, Graure I. Ilie, Acs 
Ludovic
E.M. Dilja

Bogye Carol. Billek R. 
Ioan, Scutaru P. Constantin
E.M, Aninoasa

Dediu C. Pavel, Mihai C 
Bănică, Blaj A. Pavel, Da
nila P. Gheorghe
E.M. Vulcan

Milea N. Dumitru, Petrișor
S. Florea, Pădurean N. Si- 
mion, Petruț I. Ioan, Stoican 
P. Gheorghe, Sănăuțeanu V. 
Dumitru Fuiorea G. Adrian
E.M. Paroșeni

Teacenko I. Titu, Mihai Gr. 
Dumitru, Demeter S. Ioan
E. M. Lupeni

Ciungan V. Ipan, Răspopa 
I. Neculai Bakos I. Mihai, 
Racolța I. Ioan, Miclea I- 
Florian, Sălăgean A. Ioan, 
Gîrea S. Jean, Tămîrș I. Du
mitru, Cojocaru I. Victor, Aș- 
telean Gh. Gheorghe, Jancă

Cum se poate dezvolta 
la un tînăr dragostea fa
ță de mină ? Ajutindu-1 
să înțeleagă ce se întîm- 
plă cu cărbunele ce-1 
scoate la ziuă, care-i 
rostul lui, de ce țara are 
nevoie de el... adică, 
ajutîndu-1 să înțeleagă 
ce legătură există între 
el, ca om, între munca 
lui și țară.

Gheorghe CENARU

preluarea unei brigăzi să fiu 
declarat fruntaș. Ni s-a făcut 
o masă frumoasă aci la mină. 
A fost invitată și soția. Văzînd 
prețuirea de care mă bucur 
ne-am „așezat" aici. Satisfac
țiile au venit și după aceea. 
Prin muncă au venit. Mi-am 
dat si eu interesul.

De ce îmi place mineritul, 
mina ? Asa am moștenit din 
părinți... îmi place cum se rupe 
cărbunele, cum se rupe pia
tra, cum învinae omul. De a- 
ceea m-am „loaodit" cu mina 
de la 18 ani. Am ales-o ca 
meserie si cu aceasta mă și 
duc înainte... cu capul sus. 
Dar mai e o treabă : dacă ai 
îndrăait mineritul înseamnă să 
te lunti pentru a ti-l însusi cit 
mai bîno. Asa aiimoî să Tîî stă- 
pîn pe meserie, să te stimeze 
ortacii, colectivul, familia.

Cum se ooate dezvolta la 
un tînăr dragostea față de 
mină ? Aiutîndu-I să înteleaaă 
ce se întîmolă cu cărbunele 
ce-l scoate la Ziuă, care-i 
rostul lui, de ce tara are ne
voie de el... Adică, alutîndu-l 
să înteleaaă ce leaătură există 
între el. ca om, intre munca 
lui si tară : să-l aîuți să-sî facă 
datoria plenar asa cum cere 
tara, să-și formeze cele moi 
trumoa.se calități omenești.

Asa devine mina. abatajul 
scoală a resoonsabilitătil ce
tățenești, locul unde se călesc 
oameni mai tari decît piatra, 
mai puternici decît odîncul

Ion DUBEK

Șl STIMEI
V. Sava, Prisecaru M. Cons
tantin. piochia A. Marin 
E.M. Uricani

Schreter M. Carol. Nistor V. 
Gheorghe, Năstase C. Jenică, 
Gheorghiu C. Constantin 
Exploatarea de preparare a 
cărbunelui V Jiului — Vulcan

Voiculescu V. Vasile, ^lar- 
cu I. Ioan, Berdaly V. Vasile, 
Aștelean A. Aurel, Bodoni N. 
Alexandru
Centrala cărbunelui Petroșani

Pralea V. Eugen 
întreprinderea de utilaj mi
nier Petroșani

Boța E. Dumitru, Crăciun
D. Dumitru, Demeter I. Ale
xandru
Centrul de cercetări pentru 
securitate minieră

Micheș N. Gheorghe
Șantierul Valea Jiului al 
T.C.M.M.

Costică I. Dumitru. Niță A. 
Gheorghe, Nichita M. Teodor

MEDALIA MUNCII

E. M. Lonea
Stupu C. Petru, Bîgu Gh. 

Costache, Popovici Gh. Ni
colae, Chițoiu I. Constantin, 
Nelepcu I. Aurel, Bălăuță M. 
Zaharia, AIbu M. Stancu, 
Mîrlogeanu M. loan

Epopeea Lupenilor —
Epopeea Văii Jiului

Lucrătorii minelor din 
Valea Jiului unde ființează 
unele din cele mai vechi ex
ploatări carbonifere din țara 
noastră au o bogată tradiție 
de luptă pentru scuturarea ju
gului asupririi sociale și na
ționale. Timp de aproape 
nouă decenii cite trecuseră 
pînă la luptele din 1929 mi
nerii au fost exploatați sîn- 
geros, condamnați la cele mai 
inumane condiții de muncă și 
de viață, frustrați de cele mai 
elementare drepturi și liber
tăți. In Valea Jiului a exis
tat in permanență un puter
nic conflict între muncă și 
capital, între mineri pe de o 
parte și patroni și autorități 
pe de altă parte.

Infruntînd teroarea, ris- 
cîndu-și libertatea și viața, 
minerii rbmâni, maghiari, 
germani și de alte naționali
tăți au dat numeroase bătă
lii de clasă pentru drepturi 
și libertăți democratice, pen
tru pîine. In anul 1868 cînd 
s-a trecut la exploatarea in
dustrială a cărbunelui a avut 
Ioc aici greva muncitorilor 
de la construcția liniei fera
te Slmeria — , Petroșani, iar 
în 1874 si 1875 grevele mi
nerilor din Petroșani care 
au fost reprimate eu forța 
rnillbvră Tn 1890 minerii au 
sărbătorit ziua de 1 Mai nrin 
Breve si demonstrații Doi 
ani mai t-îrziii muncitorii mi
neri din Petroșani au intrat 
în Brevă onunînd rezistentă 
actelor represive ale jandar
milor Tnterzîcîndu-li-se or
ganizarea în sindicate, mine
rii au ales romitate sindi
cale secrete si bărbați de în
credere în vederea organiză
rii luptei.

Prima grevă generală în în
treg bazîn'ttl carbonifer din 
Valea .Țiului s-a desfășurat 
în iunie 1906 Tn timpul gre
vei au avut loc ciocniri cu 
forțele jandarmeriei. La Pe
troșani s-a tras în greviști. Au 
fost zeci do răniți si Un miner 
a fost ucis. Alte două greve 
genoralo au avut loc în 1916 
si 1918 în condițiile primu
lui rgzhnl mondial.

Tn 1918. muncitorii mineri 
alături de masele populare 
au participat la luptele pen
tru înfăptuirea Unirii Tran
silvaniei cu România, act is
toric în care vedem începu
tul unei epoci a drepturilor 
și libertăților democratice, a 
progresului social.

Tn martie 1919 are Ioc Con
gresul de constituire a Uniu
nii muncitorilor minieri din 
România. Tn anul care a ur
mat. din cauza nemulțumiri
lor generale. muncitorimea 
minieră alăturată de masele 
muncitoare din tară partici
pă activ Ia greva generală 
din luna octombrie.

Tn condițiile creării P.C.R 
și a creșterii avîntului re
voluționar au fost cucerite 
primele contracte colective 
în Valea Jiului care preve
deau Printre altele • 8 ore
de lucru, repaus duminical 
concedii plătite, dreptul la 
pensie. aprovizionarea mai 
hună ” ‘■nlariatîior si alte in- 
îpcnîv'i

După greva generală din 
1920 guvernul Avereseu in
troduce starea de asediu de
venită permanentă în 1922- 
1928. Tn. acești ani exploatări
le miniere s-au dezvoltat dar 
deși minerul scotea mai mult 
cărbune pîinea lui devenea 
mai mică, libertatea mai res- 
trîn«ă. m'zerfn mn! neagră

Tn condițiile stabilizării re
lative a capitalismului și 
sub ocrotirea stării de asediu, 
societățile miniere sprijinite 
de autorități, au organizat o 
fensiva împotriva nivelului 
de viată al muncitorilor pen 
tru a-și mări continuu profi 
tul. De la an la an ele au 
reușit să reducă parțial preve
derile care avantajau pe 
muncitori, pentru ca în 1926 
contractul colectiv să nu mai 
prevadă obligativitatea pa
tronilor de a aproviziona sa

E.M. Petrila
Coroban D. Mircea, Avar

varei E. Vasile, Apostol T. 
loan, Ciochina D. Dumitru, 
Grăjdan Gh. Grigore, Galoș
D. Traian, Kotva V. Iosif, 
Mioneci M. Florea, Terentică 
G. Nicolae. Mariș S. Aurel
E. M. Dîlja

Borșa M. Martin. Marian 
Nicolae, Cacoveanu Mihai, 
Levay M. Gabor, Negru I. Si- 
mion. Damian I. Ioan, Prodan 
V. Vasile, Todea Gh. Vasile
E.M. Aninoasa

Marta S. Vasile, Badner G. 
Eugen, Bokor F. Nicolae, Bor- 
joga B. Vasile, Costinaș N. 
Virgil, Gherman I. Constantin, 
Grosu V. Aurelian, Uțescu. I. 
Ioan, Cernita Gh. Alexandru 
E.M. Vulcan /

Alincăi Gh. Petru, Alb ’ C. 
Petru, Bălțătescu Mircea Oc
tavian, Cioiu A. Mihai, Ho- 
mescu I. loan, Moraru A. 
Petru, Roșia C. Carol, Zăgă- 
ianu I. Grigore. Tătârcan Gh 
Dumitru

E.M, Paroșeni
Brutu I. Nicolae, Vincze I 

Iosif, Boaru H. Constantin 
Jura M. Ioan, Drăgan L. La- 
zăr

E.M. Lupeni
Căruntu C. loan, Tomolea 

V. Nicolae, Rușitoru I. Va
sile, Sterie E. Ene, Zoie D. 
Dionisie, Sandu Gh. Mihai, 
Marian Gr. Alexandru, Mon- 
doca V. Ioan, Olteanu I 
Alexandru, Sbîrnă I. . Victor, 
Costache H. ®itus Roman 

lariații la prețuri reduse, în 
plus a fost introdus un sis
tem de salarizare care obli
ga pe mineri să lucreze nu 6, 
ci 8-9 șuturi pe săptămînă 
pentru a realiza un salariu de 
mizerie ce nu-i asigura nici 
minimul de existență. La a- 
ceasta se adăugau abuzurile 
la calcularea producției de 
cărbune realizată pe echipe, 
cei 20 000 de mineri fiind 
frustrați de plata a zeci de mii 
vagonete cu cărbune într-un 
an ceea ce echivala cu mili
oane de lei.

Pentru a sili minerii să le 
accepte condițiile, societățile 
Petroșani și Lupeni au tre
cut la concediere. Intre anii 
1924 și 1929 numărul lucrăto
rilor de la societatea Petro
șani a scăzut de la 10 195 la 
7093 iar al celor de la socie
tatea Lupeni de la 5152 la 
4040. In același timp patronii 
au intensificat exploatarea 
prin prelungirea zilei de lu
cru și prin introducerea 
altor măsuri în cadrul rațio
nalizării capitaliste. La so
cietatea Petroșani producția 
zilnică pe cap de locuitor era 
în anul 1929 de 281,5 kg iar 
la societatea Lupeni de 287 
kg. Si acestea le-au realizat 
în .primul rînd printr-o mun
că intensivă pretinsă muncito
rilor. Acestea sînt cauzele ge
nerale care au determinat 
luptei0 din august 1929 în 
Lupeni.
vzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
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Cauzele imediate ale declan
șării grevei de la Lupeni se 
leagă de luptele care s-au dat 
pentru încheierea neului con
tract colectiv de muncă pe 
anul 1929 I)a sfîrșitul anului 
1928 cînd expirase vechiul con
tract delegația muncitorilor 
din Valea Jiului s-a așezat la 
masa tratativelor pretinzînd 
patronilor încheierea unei noi 
convenții de muncă Tn fond 
muncitorii revendicau toate 
drepturile cucerite în luptă în 
anii avîntului revoluționar 
consemnate în contractul co
lectiv de muncă pe anul 1922- 
1923 și care au rămas în vi
goare pînă în anul 1926. Aces
tea erau : salariu corespunză
tor în raport cu scumpirea vie
ții, respectarea celor opt ore 
de lucru, retribuirea muncii 
suplimentare și plata lor cu 
regularitate : încetarea con
cedierilor și reprimirea la lu
cru a muncitorilor concediat! : 
abolirea sistemului comenzi
lor și a abuzurilor, protecția 
muncii femeilor și copiilor, re
introducerea sistemului de a- 
nrovizionare cu alimente.

Din capul locului reprezen
tanții societăților miniere nici 
n-au vrut să audă de încheie
rea unui nou contract colectiv 
Potrivit legilor în vigoare con
flictul colectiv de muncă ainn- 
ge în fata comisiei dp arbitrai 
'n cadru1 Tribunalului Hune
doara — Deva care In insisten
tele patronilor, tărăgănează 
soluționarea litigiului pînă în 
perioada anului 1929 La 8 a- 
nrilic IRcp președintele Tribu
nalului Hunedoara se pronun
ță obligatoriu asupra noului 
contrart de muncă care în 
"senhă îi dezavantaja si mai 
mult pe muncitori fată dp si
tuat;? anterioară insuporta
bilă Practic aceasta însemna 
■ă minerii nentru același sa- 
•ariu vor lucra in viitor "îte 
8 si chiar 10 om dc muncă e- 
tpetivă In fata incului Dec’ 
aii 2—3 ore mai mult ca înn- 
■nte Soluția tribunalului a 
arovocat o profundă nemulțu
mire si Indignam în rîndiri 
muncitorimii miniere Peste 
tot în Valea Țiului mi ioc a- 
dunări muncitorești nrotes- 
Rnd împotriva impi asemenea 
hotărîri străine de interesele 
si drepturile elementare ale

E. M. Uricani
Nichiteleă D. Ioan, Bob I. 

Evian, Bacu A. Antonii, Cre- 
țu C. Nicolae, Brici V. Vasi
le, Mureșan G. Mihai, Penciu 
G. Nicolae. Moater N. Proco- 
pie
Exploatarea de preparare a 
cărbunelui Valea Jiului — 
Vulcan

Pall I. Dionisiu, Horga V. 
Ioan, Pangalos D. Adrian, 
Wilk M. Maria
Baza de aprovizionare, trans
port și prestări servicii

Szocs I Adalbert
Institutul de cercetări și 
proiectări miniere pentru 
huilă

Burlec P.B. Cornel, Nitray 
N. Iosif
Centrala cărbunelui Petroșani

Burian I. Costică, Cioată 
V. Ariadna, Gurka F. Rudolf, 
Pollak E. Carol, Covlea C. 
Constantin
întreprinderea de utilaj mi
nier Petroșani

Tudor N. Nicolae, Maghia
ro I. Gheorghe, Ștefan Gh. 
Marin
Centrul de cercetări pentru 
securitate minieră

Vînătoru C. loan, Marian 
Gr. Constantin, Matei I. 
loan
Șantierul Valea Jiului al 
T.C.M.M.

Valeriu A. Groșan, Carol
F. Ridzi.

muncitorilor și care-i avantaj; 
numai pe patroni.

La îndemnul partidului co 
munist presa muncitorească 
revoluționară a susținut con
tinuu mișcarea revendicativă 
a muncitorilor. „Viața munci
toare", la 17 martie 1929 ln 
timpul cînd se duceau tratati
vele pentru încheierea contrac
tului colectiv, consemna prin
tre altele : „Cei 30 000 de robi 
din Valea Jiului ce scormo
neau adîncurile pămîntului nu 
vor să rabde mizeriile... Peste 
puțină vreme ei vor porni la 
luptă pentru cucerirea reven
dicărilor lor. Spiritul de soli
daritate și de luptă al robilor 
din Valea Jiului va face să 
tremure întreaga burghezie... 
Muncitorii trebuie să știe că 
numai prin lupta lor vor pu
tea impune revendicările lor. 
Altfel nu“

De necesitatea luptei deve 
nită inevitabilă s-au convins 
și mai mult muncitorii mineri 
atunci cînd au epuizat calea 
de recurs împotriva hotărîrii 
de arbitraj, cînd delegațiile de 
mineri s-au reîntors de 1b 
București doar cu promising 
formale și cînd la 'nsT.tențele 
lor Tuliu Maniu, care se afla 
la cîrma tării a ordonat e co
misie guvernamentală pentru 
anchetarea condițiilpr de mun
că din mine și care pînă ta 
urmă a avut aceeași soartă ca 
și tratativele de la arbitraj.

Răbdarea și siifei-in1"1" mi
nerilor atinseseră limita. Tde- 
ea grevei generale a cuprins 
întreaga muncitorime minie
ră.

Nu ne putem abține a nu 
relata faptul că în viguroasa 
luntă de la Lupeni. alături 
de vîrstnici. tineretul și întrea
ga populație minieră din loca
litate au făcut front unic îm
potriva patronilor si autori
tăților statului burghezo-mn- 
sieresc In focul luptelor în 
primele linii s-au situat tineri’ 
muncitori plini de curaj, de 
avînt revoluționar pentru drep
tate și libertate Dintre cei Ti 
mineri decedați în urma lup
telor de la Lupeni cel mai tî
năr °ron a fost Toma Maxim 
în vîrstă de numai 16 ani 
Fruja Petru, avea 20 de an! 
Vitos GavrilS 21 etc

Dintre cei care nu au căz”’ 
răpuși de gloanțe și baionete 
70 de luptători mineri au fos’ 
implicați în procesul greviști 
lor

După cum se știe. Partidul 
Comunist Român a organizat 
însă un alt proces pentru ju
decarea evenimentelor din 
5—8 august 1929. procesul în 
fata opiniei publice din 'țară 
și peste hotare. Tn acest sens 
au fost editate și difuzate în 
masă manifeste semnate de
C.C.  al P C.R., au apărut arti
cole în „Viata muncitoare", 
..înainte". ..Apărătorul prole
tar", „Ifju Bolsevik", „Voros- 
sabogo" si altele, prin care a 
fost condamnată eu asprime 
crima de la Lupeni.

Deși înăbușită, bătălia re
voluționară a minerilor a avut 
o mare însemnătate politică 
Ea a scos în evidentă înalta 
combativitate n clasei munci
toare, hotărîrea ei de a se îm
potrivi ofensivei capitaliste și 
a demonstrat caracterul antl- 
muncitoresc al guvernului na- 
tional-țărănesc aflat la putere, 
care s-a dovedit incapabil de 
a soluționa marile probleme 
social-economice ale României

Organizată și condusă de 
partidul comuniștilor, greva 
din 1929 de la Lupeni a re
prezentat « pagină de epopee 
din îndelungata luptă revolu
ționară a clasei noastre mun
citoare Sîngele vărsat de mi
neri în acel august fierbinte 
poartă pecetea simbolului lup
tei pentru dreptatea și liberta
tea celor mulți.

Nicolae WARDEGGER.
Arhivele Statului — Deva

Solemnitatea 
înmînărll unor 

ordine șl medalii 
(Urmare din gag 1) 

al Comitetului județean Hu
nedoara al P.C.R., Vichente 
Bălan, membru al biroului 
Comitetului județean Hune
doara al P.C.R., prim-vicepre- 
ședinte al comitetului execu
tiv al Consiliului popular 
județean, Clement Ne- 
gruț, prim-secretar al Co
mitetului municipal de 
partid, Gheorghe Feier. se
cretar al Comitetului muni
cipal de partid, Ioan Mineu, 
adjunct al ministrului mine
lor, petrolului și geologiei, 
director general al Centralei 
cărbunelui Petroșani, Vasile 
Ogherlaci, director general 
adjunct al Centralei cărbu
nelui.

înaltele distincții au fost 
înmînate de tovarășul Ion 
Anton, membru al Consiliu
lui de Stat.

Pentru a mulțumi conduce
rii partidului și statului nos
tru care acordă o înaltă pre
țuire muncii minerilor în 
numele celor decorați au luat 
cuvîntul Mihai Bakos, miner 
șef de brigadă la mina Bu- 
pehi. Anghel Ștefănescu. lăcă
tuș, șef de echipă la -Exploa
tarea minieră Lonea, Vasile 
Voiculescu, de la pre- 
parația Coroești, Mihai Băni
că, miner șef de brigadă la 
mina Aninoasa .

In Încheierea solemnității 
tovarășul Ion Anton, a adre
sat calde felicitări celor dis 
tinși.

trumoa.se
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Decorări cu prilejul

Zilei minerului
ULTIMELE ȘTIRI V

c

(Urmare dm pap. 1)

miner la întreprinderea Sali
na Slănic.

Ou Ordinul ..Steaua Republi
cii Socialiste România” clasa 
a III-a au fost decorați : loan 
N. Andrigș, maistru miner, șef 
de sector la Exploatarea Co
mănești, Nistor P. Flutur, mai
stru la Exploatarea minieră 
Leșu Ursului, Vasile O. Pa’nu- 
Huber, profesor la Institutul 
d? petrol, gaze și geologie 
București. Ioan T. Micleă III, 
șef de brigadă la Exploatarea 
minieră Loneă, Serghie D. 
Niță, inginer la Centrala mi
nereurilor Deva. Haralambie 
C. Savu, director la Institutul 
geologic București, Ștefan M. 
Tepelea. miner la Combinatul 
minier Cluj, Gheorghe I. Tur- 
cu, maistru forai la întreprin
derea minieră Rovinari.

A fost conferit, de aseme
nea, Ordinul „Tudor Vladimi- 
rescu" clasa a III-a tovarăși
lor : Avram Gh. Almășan, fie
rar lăcătuș, șef de echipă te 
întreprinderea minieră Barza. 
Petru P. Mate-Bozan, miner te 
Exploatarea Căneni, Gavril 
V. Bosînceantt. maistru la Ex
ploatarea minieră Leșu Ursu
lui, Ioan I. Bodenlosz, maistru 
principal Ia Exploatarea mi-

nieră Petrila, Constantin G. 
Nichita, șef de brigadă la Ex
ploatarea minieră Lupeni.

mai fost conferite „Or-
i a III-a", 

Republicii 
“ clasa a 

a V-a și „Medalia 
unui număr de 778 
ingineri, tehnicieni, 
artificieri, mecanici

Au 
dinul Muncii clasa 
..Ordinul Steaua 
Socialiste România' 
IV-a și 
Muncii" 
mineri, 
sondori, 
mină; montori, constructori, e- 
lectricieni și alți muncitori 
din . cadrul întreprinderilor 
noastre miniere, precum și u- 
nor geologi și cadre didactice 
din învățămîntul superior de 
specialitate.

înaltele distincții au 
înmînate în cadrul unor 
nări festive consacrate 
minerului, care au avut 
la Petroșani,- Deva;

fost 
adu- 
Zitei 

loc 
Lupeni, 

Baia Mare, Suceava, Gura Hu
morului, Motru. Orșova, Fili- 
peștii'de Pădure, Comănești și 
în alte centre miniere, la care 
au participat membri ai Consi
liului de Stat, ai conducerii 
organelor locale de partid și 
de stat, ai Ministerului Mine
lor, Petrolului și Geologiei, 
un mare număr de mineri.

(Agerpres)
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Noua formulă guvernamentală
se bucură de sprijinul opiniei

publice din țară

I ■
r/[/

V.

încheierea Conferinței internaționale 
împotriva bombelor atomice și cu hidrogen

TOKIO — Corespondentul 
Agerpres. Florea Țuiu, trans
mite : Cea de-a 19-a Confe
rință internațională organizată 
de Comitetul japonez de lup
tă împotriva bombelor ato
mice și cu hidrogen (Gensui- 
kyo) și-a înehteiat lucrările, 
vineri după-amiază la Naga
saki, după ce a adoptat o 
rezoluție generală, un apel al 
orașului Nagasaki pentru în
cheierea unui acord interna-

țional de interzicere comple
tă a armelor nucleare.

Documentele adoptate 
încetarea cursei înarmărilor, 
interzicerea armamentului nu
clear și a oricăror alte arme 
de exterminare în masă, in
terzicerea amplasării de arme 
nucleare pe teritorii străine, 
crearea de zone denucleariza- 
te în regiunile Asiei, Pacificu
lui, Europei, și Oceanului In
dian, îmbunătățirea asisten-

cer

Oipru
Manifestări în sprijinul guvernului 

președintelui Makarios

ței acordate victimelor bom
belor atomice explodate dea
supra orașelor Hiroshima și 
Nagasaki, abrogarea „Trata
tului de securitate japono-a- 
merican" și retragerea baze
lor militare americane de pe 
teritoriul Japoniei.

„Sperăm, se arată în ape
lul conferinței, că Nagasaki 
va fi ultimul oraș unde a 
explodat bomba atomică și 
apelăm Ia toate 
guvernele țărilor 
că tot ce te stă 
pentru a încheia 
ternațional de 
completă a armelor 
re".

popoarele și 
lumii să fa
in putință 

un acord in-
interzicere 

nuclea-

Reuniunea reprezentantelor 
organizațiilor de femei 

din tarile
Convorbiri

europene

au 
im- 

a 
în-

HELSINKI 11 (Agerpres). 
— La Dipoli continuă lucră
rile conferinței reprezentante
lor organizaților de femei din 
țările europene cu privire la 
..Securitatea și cooperarea în 
Europa, condiția femeii în 
societățile industrializate eu
ropene". Iau parte delegate 
ale femeilor din 26 de țări ale 
continentului, care vor exa
mina rolul femeilor în pro
movarea păcii, securității și 
cooperării în Europa, precum 
și măsurile organizatorice 
privind desfășurarea, în 1975,

al

au 
de

a „Anului Internațional 
Femeii".

Dezbaterile reuniunii 
fost deschise de ministrul
externe al țării gazdă, Ahti 
Karjalainen. Marjatta Va- 
ananen, ministru al educației 
în guvernul finlandez, preșe
dinta 
zare, 
niune 
calea 
conferințe la care să participe 
organizațiile de femei din 
toate țările europene, pentru 
a examina problemele de in
teres comun.

Comitetului de organi
ci declarat că această reu- 
constituie prima etapă pe 
către convocarea unei

ungaro-
poloneze

SANTIAGO DE CHILE 11 
— Corespondentul Agerpres, 
Eugen Pop, transmite : forma
rea noului guvern, denumit 
de președintele Republicii 
Chile, Salvador Allende, „un 
cabinet al securității naționa
le", precum și programul său 
se bucură de o largă aproba
re și de sprijinul a nume
roase cercuri politice și al o- 
piniei publice chiliene.

Astfel, secretarul general al 
Partidului Comunist din Chi
le, Luis Corvalan, s-a decla 
rat pe deplin solidar cu mă 
surite întreprinse de 
dintele Allende în 
instituirii 
deoarece
comise de teroriști, aruncarea 
în aer a conductelor petro-

preșe- 
vederea 
guvern,noului

continuarea actelor

----- ♦

liere, greva prelungită a pro
prietarilor -de camioane au 
devenit inadmisibile în ac
tualul climat politic chilian. 
..După părerea noastră — a 
arătat el —. acest cabinet în
tărește guvernul de Unitate 
Populară".

La rîndul său, senatorul so
cialist Erich Schnache a ți
nut să menționeze că ..for
marea noului cabinet va da 
certitudinea unei ■ poziții in
flexibile față de • reacțiune".

Notabilă este' și declarația 
făcută, în aceeași ordine de 
idei, de una dintre personali
tățile Partidului democrat- 
creștin, senatorul Renan 
Fuentealba : „Sper — a spus 
el — ca noua formulă gu
vernamentală să însemneze 
restabilirea liniștii, a ordinii 
și încrederii tuturor chilieni
lor, astfel incit țara să se 
poată întoarce , la o viață nor
mală".

NICOSIA 11 — Corespon
dentul Agerpres, Ion Badea, 
transmite : Observatorii aflați 
în aceste zile în Cipru 
fost, vineri, martorii unei 
presionante manifestări 
sprijinului ferm pe care
tregul popor cipriot îl acordă 
politicii de independență, su
veranitate și colaborare paș
nică. promovată de guvernul 
președintelui Makarios. După 
cum am mai informat, prin 
cipalele centrate sindicate ci 
priote — PEO și SEK — 
proclamat pentru vineri
prînz o grevă de două ore, în 
semn de protest împotriva 
intensificării activităților te- 
rorise aic grupărilor ilegale 
inspirate de generalul Grivas.

au
la-

De la ora 11,00 pînă la 13,00, 
a fost întreruptă . activitatea 
în fabrici, ateliere, au fost în
chise magazinele și birourile, 
instituțiile guvernamentale și 
particulare, băncile. Postul de 
radio Cipru și-a încetat emi
siunile. Au fost organizate în
truniri și mitinguri și s-au a- 
doptat rezoluții prin care po
porul cipriot a spus în una
nimitate : „Nu — tulburărilor 
și complotului ; Nu — ilega
lității; Nu —războiului civil; 
Să fie eliberat imediat minis
trul justiției, Chriștakis, Va- 
kis, răpit de teroriști".

Rezoluțiile adoptate cu a- 
cest prilej exprimă sprijinul 
deplin pentru președintele 
Makarios.

Patrioții guineezi au eliberat 
aproape în 

teritoriul
întregime 
national

Evoluția

laboratorului

„Skylab
HOUSTON 11 (Agerpres). — 

La sesizarea astronomilor de 
la un observator din Insu
lele (Canare, cei trei astro
naut! aflați la bordul labora
torului spațial au reușit să 

' fotografieze, cu ajutorul ca
merelor de luat vederi din 
telescopul solar, o violentă 
erupție în Soare. In urma ex
ploziei s-au format protu
berante a căror masă era mai 
mare decit 
Astronauții 
de imagini prin intermediul 
rețetei de 
cialiștilor în fizică solară de 
la centrul de control, 
au apreciat că această 
plozie este rezultatul 
schimbări bruște a cîmpului 
magnetic, al coroanei solare. 
Dar. deși puternică, această 
explozie nu a provocat fur
tuni magnetice în atmosfera 
Pămîntului și nici nu s-au 
produs obișnuitele interfe
rențe în comunicațiile radio.

• ■ • • •
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PETROȘANI — 7 Noiem
brie :
Grant ; Republica :
rarea : 
mărilor ;
rul : Sfînta Tereza și
Iii; ANINOASA: Eu nu văd, 
tu r.u auzi, el nu vorbește : 
VUI CAN : Tecumcech ; LU
PENI -- Cultural : Ultimul 
earteș : Muncitoresc; Zes
trea: URICANI: Nici un 
moment de plictiseală.

Comunicatul final al lucrărilor Conferinței 
inait a tarilor membre 
Commonwealthului

la nivel

KINSHASA 11 (Agerpres). — 
Un ‘ '
lui 
din 
lele 
raț 
președintele Zairului, Mobutu 
Șese Seko, — că patrioții 
guineezi au eliberat aproape 
în întregime teritoriul na
țional relatează agenția

reprezentant al Partidu- 
African al Independenței 

Guineea-Bissau și Insu- 
Capului verde a decla- 

— după o întrevedere cu

France Presse. „In zonele eli
berate, a spus el, am ■ creat o 
viață
noastre populare,
noastre, spitale și școli. Con- 
stiuția noastră este elaborată 
și va fi supusă spre aprobare 
Adunării Populare, care se 
va reuni, în curîndf în teri
toriul eliberat.

nouă. . Avem forțele 
instituțiile

OTTAWA 11 (Agerpres). — 
La Ottawa a fost dat publi
cității comunicatul final al 
lucrărilor Conferinței la ni
vel înalt a țărilor membre 
ale Commonwealthului, des
fășurate între 2 și 10 august.

In ceea ce privește evoluția 
situației politice mondiale, co
municatul menționează că 
șefii de stat și guvern pre- 
zenți la Ottawa au apreciat 
pozitiv realizarea destinde
rii în relațiile internaționale, 
relevînd, totodată, că în ceea 
ce privește situația din Orien
tul Apropiat nu s-au înregis-' 
trat; din păcate, progrese în 
aplicarea rezoluției Consi
liului de Securitate din no
iembrie 1967.

Referindu-se la cea mai 
dezbătută • problemă a reu
niunii,. politica regimurilor 
rasiste din Africa, documen
tul precizează că șefii de 
state și guverne participant!

respins 
guver- 
Africa - 

în con- 
„ca-

la conferință au 
apartheidul și politica 
nelor minoritare din 
de sud și Rhodesia și, 
secință, au recunoscut 
racterul legitim al luptei po
poarelor africane pentru ob
ținerea drepturilor omului 
și a dreptului la autodeter
minare". Participanții au că
zut de acord că sînt nece
sare noi măsuri pentru ca 
sancțiunile economice împo
triva Rhod-esiei să devină 
efective. Intre altele, în do
cument se arată că membrii 
Comonwealthului și-au ex
primat opinia că responsabi
litatea în problema rhode- 
siană revine . guvernului bri
tanic și au cerut să se caute 
o reglementare pașnică, ur
mărind formarea unui gu
vern alcătuit, în majoritate, 
din reprezentanți ai popu
lației africane. Totodată, par
ticipanții au arătat „necesita-

tea de a se acorda toată asis
tența umanitară posibilă po
poarelor Africii, care depun 
eforturi pentru a ajunge Ia 
autodeterminare și indepen
dență".

In legătură cu prezența co
lonială portugheză în Africa, 
participanții la conferință 
si-au exprimat opinia că tre
buie intensificate eforturile 
pentru dh Portugalia să acor
de independența teritoriilor 
pe care le ocupă în prezent

In capitolele din comunicat 
consacrate problemelor eco 
nomice, s-a relevat necesita
tea ca, în cadrul negocierilor 
dintre Piața comună si țările 
în curs de dezvoltare 
Africa, zona Oceanului 
cific și Marea Caraibilor, 
fie încheiate acorduri
să țină cont de interesele co
merciale ale acestor țări.

. VARȘOVIA . 11 (Agerpres)
A fost dat publicități comuni- «« 

catul comun cu privire la 
convorbirile dintre Piotr Jaros- 
zewicz, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R.P. Polone 
și Jeno Fock, președintele Con
siliului de Miniștri al R.P Un
gare, desfășurate în zilele de 
9—11 august, la Varșovia.

Cei doi prim-miniștri s-av 
informat reciproc asupra pro
blemelor actuale ale dezvoltă
rii social-economice a celor do
uă țări, au discutat posibilită
țile de dezvoltare, în continua
re, a colaborării bilaterale 
au făcut un 
în probleme 
tuale.

In cadrul
fost examinate situația coope
rării economice bilaterale, pO-

. sibilitățile și căite, de dezvol
tare a acesteia. Părțile au dat 
o înaltă apreciere propunerilor 
și recomandărilor concrete fă
cute pentru dezvoltarea cola
borării, în scopul creării unor 
forme stabile de cooperare în
tre Ungaria și Polonia, în do
meniul industriei și al dezvol
tării activității comune pe ter
țe piețe. ;

și 
schimb de păreri 
internaționale ac-

convorbirilor au

din
Pa

să 
care

cea a Pămîntului. 
au trimis o serie

televiziune spe-

silit să aterizeze

de

Uterar-artis-

21,30

(H 20,35 22,15

19,30
20,00
20,05

care
ex-

unei

săptăm’nii. 
TV. : „Noi și

israe- 
la joasă 
libaneză

Un avion de pasageri libanez a fost 
la o bază militară

BEIRUT . 11 (Agerpres). 
Avioane militare israeliene au 
interceptat, vineri seara, dea
supra teritoriului libanez, un 
aparat „Caravelle", aparți- 
nînd Companiei „Middle East 
Airlines", care transporta pa
sageri pe ruta Beirut — Bag
dad — relatează agențiile de 
presă internaționale.

Un comunicat difuzat
Ministerul libanez al apărării 
informează că la cîteva mo
mente după ce avionul a de
colat la ora 18,45 G.M.T., dea
supra aeroportului și-au făcut 
apariția două avioane 
liene care zburau 
înălțime. Apărarea 
a intrat în acțiune, afirmă co
municatul. „Cîteva momente 
mai tîrziu, se arată în conti
nuare, turnul de control din 
Beirut a fost informat de co
mandantul avionului că cele 
două aparate i-au cerut să te 
însoțească în direcția sud".

Un purtător de cuvînt mili
tar israelian a anunțat, la Tel 
Aviv, că avionul aparținind 
Companiei „Middle East Air-

Israel
DIN ANGLIA IN AUSTRALIA... 

CU TAXIUL

Copiii căpitanului
Elibe-
Lupul 
Mine- 
diavo-

DUMINICĂ 12 AUGUST
PETRILA : 
LONEA -

T.UNI 13 AUGUST

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Folome-i : Republica 
Q.'eim"cte ; PETRILA : Lu
pul mărilor : LONEA Mine
rul : Sfînta To’-eza și diavo
lii : ANINOASA : Eu nu 
văd. tu nu nuzi, el nu. vor
bește : VUI CAN • Moartea 
r«gel’j: negru; LUPENI — 
Cultura! : Trăind în liber
tate • Muncitoresc: Zestrea: 
URICANI : Nici un momen'. 
de plictiseală.

6,00 Buletin de știri ; 6,05 
Concertul dimineții ; 7,00
Radiojurnal ; 8,00 Partidu
lui, inima și versul; 8,10 I- 
lustrate muzicale ; 9,00 Ora 
satului, 10,00 Radioimgazinul 
femeilor ; 10,30 Muzică u 
șoară; 11.00 Buletin de știri: 
11,05 Intîinire cu melodia 
populară și interpretul pre
ferat ; 11,35 Muzică ușoară; 
12,00 De toate pentru toți ; 
13,00 Radiojurnal: 13,15 Mu
zică ușoară; 14,00 Unda ve
selă ; 14,30 Estrada domini 
cală; 15,30 Azi în România: 
16,45 Sport și muzică; 19,00 
Radiojurnal; 20,18 Muzică u- 
șoară; 20,45 
21,15 Muzică 
Radiojurnal ; 
mic soprtiv ; 
poetic : 23,00 
24,00 Buletin 
—5,00 Estrada nocturnă.
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8,00 Bună dimineața.
8,30 Cravatele roșii.
9,25 Film serial : Daktari.
9,50

11,00

politică interna și in
ternațională în ima
gini.

20,10 Reportajul » săptămî- 
nii. „A doua tinere
țe".
Telediverțisment: „Li
niște I Scuturăm co
voare !“.

Comici vestiți ai ecra
nului... și încurcătu
rile Iot- casnice.
Vedete
lui :
(Japonia).
Telejurnal.
Duminica sportivă.

Telejurnal.
Cîntecul
Ancheta 
natura".
Revista 
tică TV.
Roman foileton > „Ve- 
rișoara Bette". Ecrani
zare a romanului cu a- 
celași titlu de Honore 
de Balzac. Partea a 
Il-a.

24 de ore.

21,50

22,20 ale eîntecu- 
Mieko Hirota

Consemnări : 
de dans ; 22,00 
22.10 Panora- 
32,50 Moment 

Dans non-stop; 
de știri ; 0,03

Viața satului.
Emisiune în limba 
maghiară.
De strajă patriei.

Album dumi-.

22,35
22,45 £151

lines" a fost interceptat de 
forțe israeliene și obligat să 
aterizeze la o bază militară din 
Israel. După o verificare a 
pasagerilor, s-a permis avio
nului să decoleze.

Agențiile internaționale de 
presă apreciază că 
acțiunii israeliene 
aflat intenția de a 
lideri ai mișcării de 
ță palestiniene,
se afla printre pasagerii avio
nului ,,Caravelle“.

Ca urmare a acestor eveni
mente, în capitala Libanului a 
avut loc o reuniune de urgen
ță la care au participat 
mul ministru, ministrul 
rării, ministrul afacerilor
terne și ministrul de externe. 
Conform hotărîrilor adoptate 
la această reuniune, guvernul 
libanez a înaintat, sîmbătă, o 
plîngere Consiliului de Secu
ritate, în semn, de protest față 
de acțiunea forțelor israeliene. 
Totodată, el a cerut întrunirea 
Comisiei de armistițiu liba- 
nezo-israeliene.

la baza 
s-ar fi 

captura 
rezisten-

presupuși a

pri- 
apă- 

in-

LONDRA 11 (Agerpres). — 
Respectabila doamnă Eileen 
Murphy, din orășelul brita
nic Horsham, a lăsat perplex 
pe șoferul unui taximetru, că
ruia i-a cerut, nici mai mult, 
nici mai puțin, decit s-o ducă 
în orașul Perth, din... Austra
lia. In 
asupra 
selii pe 
lătorie
călătoare 
cerea".

Motivîndu-și hotărîrea, Ei
leen Murphy, care este bunică 
și are o fiică în Australia, a 
arătat că dorește să-si vadă 
cît mai repede fata, dar șî să 
profite de priveliștile
frumoase călătorii, ceea ce 
avion nu i-ar putea oferi, 
cum avea ceva economii

ciuda avertismentelor 
dificultăților și obo- 
care o asemenea că- 
le implică, temerara 

a perfectat „afa-

realizării unui proiect în va
loare de 5 milioane dolari, 
patronat de U.N.E.S.C.O., pen
tru restaurarea templului de 
la Barobudur, din secolul al 
Xll-lea, situat în apropiere de 
Djodjakarta, în centrul Insulei 
Jawa. Templul, în formă de 
niramidă, cu 504 statuete ale 
Iui Budha și cu 2 500 de me
tri de basoreliefuri, va trebui 
să fie demolat în întregime, 
pentru a fi reconstruit pe baze 
mai solide, care să-l facă re
zistent la efectele cutremure
lor de pămînt si ale ploii. Des
coperit în urmă cu aproxima
tiv 100 de ani, el era năpădit 
de secole de o vegetație săl
batică.

BATISCAFUL 
„ARHIMEDE"unei 

un 
Si 
la

bancă, bunicuța s-a decis să 
plătească pentru o călătorie 
cu taxiul frumușica sumă de... 
1 500 lire sterline.

RESTAURAPFA TEMPLULUI DE 
LA BAROBUDUR

DJAKARTA 11 (Agerores). — 
Șeful statului indonezian, ge
neralul Suharto, a prezidat o 
ceremonie marcînd începerea

PARIS 11 (Agerpres). - Ba- 
tiscaful francez „Arhimede" o 
efectuat, joi, în preajma Insu
lelor Azore 
scufundare 
cercetări 
„Famous", 
a avut loc 
după care 
rășit de o
parte la program, se 
trage pentru o revizie 
și pentru controlarea 
date obținute.

a treia și ultima 
din programul de 
științifice intitulat 
Ultima scufundare 
la 2 700 de metri, 

batisfacul, 
altă navă

întovă- 
care îa 
va re- 
tehnică 

primelor

Str. 30 Decembrie nr. 1O
anunță

12,30
13.00-16,25 

nical.
16.55 Fotbal: 

Iași — 
dențesc 
Transmisiune de 
Iași.

■8,45 Vetre folclorice. Nopți 
de Sînziene pe Valea 

■Vișeului.
Publicitate.
1001 de seri.
Telejurnal. Săptămîn'-i

LUNI, 13 AUGUST

Politehnica
Sportul Stu- 
(divizia A) 

la

17,30 Curs d-e limbă fran
ceză. Recapitulare 

Telex.
La ordinea zilei, 
județul Bacău. 
Căminul.
Scena. Emisiune 
actualitate și 
teatrală.
Imagini din Republi
ca Africa Centrală.
Publkitate
1001 de seri.

Valorile temperaturii 
î cgistrate în cursul zilei 
ieri:

în
de

18.00
18,05

18,20
18,50

15).

Azi,

de 
critică

Maximele : Petroșani : 
grade; Paring : 15 grade.

Minimele : Petroșani : 
grade ; Paring 6 grade.

5

19,15
19,20
19,30

19,05

19,15
19,20

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vremea se 
menține frumoasă dar rece, 
cu cer variabil. Vînt slab pînă 
la potrivit din sectorul nor
dic.

Redacția și administratio ziarului • Petroșani, strode Pe- blicii, nr. 90, telefon .- 1662.

ținerea concursului de admitere, sesiunea septembrie 
1973, pentru ocuparea următoarelor locuri :

a) CURS DE ZI
— exploatări miniere — 71 locuri
—. electromecanică minieră — 35 locuri
— instalații de automatizări — 13 locuri

b) CURS SERAL
— exploatări miniere — 40 locuri
— electromecanică minieră — 80 locuri

înscrierile încep Ia data de 10 august. Relații suplimen
tare la secretariatul liceului, telefon 17 36.

Mica publicitate
VIND avantajos, eventual și in rate, motocicletă K 125 în 

perfectă stare. Frigider, televizor, radio. Adam, Petroșani str. 
Republicii, 57

VIND apaț()>ment str. Zamfirescu, bloc B. 7 apartament 1, 
Deva - Gojdu

Cel de-al 56-lea campionat 
de fotbal al țării începe as
tăzi în mijlocul unui inte
res deosebit. Pentru titlul de 
campioană a țării candidează 
la această ediție 18 echipe.

In Capitală, se vor des
fășura, pe stadionul „23 
August". în cuplai, urmă
toarele meciuri : Steaua — 
C.S.M. Reșița (ora 17,00) și 
Dinamo București _  F. C.
Constanța (ora 19,00). Iată 
întîjnirile programate în 
tară r C.F.R. Cluj — Petrolul 
Ploiești: Steagul Roșu Bra- 
t°v — U. T. Arad; Jiul Pe
troșani — Universitatea Cra
iova; Politehnica Timișoara 
— A.S.A. Tg. Mureș; Sport 
Club Bacău — Rapid Bucu
rești; F. C. Argeș Pitești — 
Universitatea Cluj; 
nica Iași — Sportul 
țese. Toate jocurile 
ora 17,00.

Stațiile noastre 
vor transmite pe | 
l aspecte de la aceste meciuri 
in cadrul emisiunii „Sport și 
muzică".

Politeh- 
Studen- 

încep la

de radio 
programul

(Agerpres)
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