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Exigentă șî fermitate pentru 
formarea și afirmarea pregnantă

a conștiinței
Un nou document de o deosebită va

loare practică se află în atenția organi
zațiilor de partid pentru desfășurarea 
activității organizatorice și politico-edu
cative la un înalt nivel de exigență, 
pentru unirea eforturilor tuturor oame- 

, ailor muncii în vederea accelerării rit
mului de dezvoltare economică și socială 

I a patriei. Cuprinzătorul document la ca- 
I re ne referim — cuvîntarea rostită de 
I tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU Ja 

Consfătuirea de lucru pe problemele 
muncii organizatorice și politico-educati
ve care a avut loc la Mangalia, cu cî- 
teva zile în urmă — orientează întrea
ga activitate a organizațiilor de partid 
spre o calitate nouă, superioară și su
bliniază răspunderile ce revin comuniș
tilor în toate domeniile de activitate, 

■ pentru aplicarea în viață a hotărîrilor 
I de partid și a legilor țării, a tuturor pro-

revoluționare 
gramelor elaborate care vizează mersul 
înainte al societății.

In mod realist și, totodată, deosebit de 
convingător, secretatul general al parti
dului s-a referit la necesitatea întăririi 
răspunderii în muncă, a exigenței co
muniste, a spiritului revoluționar, „Acum 
ne găsim într <> etapă superioară a cons
trucției socialiste, a arătat tovarășul 
Nicolae Ceausescu, în care avem de re
zolvat probleme hotărîtoare pentru des
tinul patriei noastre socialiste. Pornind 
de la aceasta, este necesar ca și activi
tatea partidului, a membrilor de partid 
să se ridice la un nivel nou, să fie 
pătrunsă de un spirit revoluționar mili
tant, necesar înfăptuirii neabătute a 
Programului partidului, ridicării patriei 
pe noi culmi de progres și civilizație, în
tăririi suveranității și independenței sale".

(Continuare în pag. a 3-a)

Minerii își respectă cuvîntul dat țării, 
partidului, secretarului său general

Adunare festivă 
dedicată Zilei minerului

Ziua minerului, zi a tu
turor celor ce își desfășoa
ră activitatea în subteran, 
o sărbătorim în acest an în 
ambianța însuflețitoare pri
lejuită de împlinirea a 18 
ani de la Congresul al 
iX-lea al partidului, 18 
ani de activitate rodnică, 
18 ani de împliniri socialis
te, de bunăstare a omului.

Minerii țării, și în mod 
deosebit minerii Văii Jiu
lui, au trăit din plin ma- 
rile prefaceri care au avut 
loc în acești ani, mari .pre
faceri și înnoiri care au 
avut Ioc din inițiativa și 
sub directa îndrumare a 
OMULUI care conduce des
tinele țării, a MINERULUI 
DE ONOARE, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. 
Vizitele de lucru efectuate 

în Valea Jiului, la locurile 
de muncă în subteran au 
devenit simbolul dialogului 
cu minerii, orientările și in
dicațiile date de secretarul 
general al partidului — 
sarcini de onoare pentru 
fiecare om al muncii din 
întreprinderile și instituți
ile care aparțin de Combi
natul nostru minier. Sarci
nile concrete, concise, in
dicațiile clare, orientările 
de mare valoare pentru 
dezvoltarea și modernizarea 
mineritului, sprijinul efec
tiv primit pentru realiza
rea acestui important de
ziderat, complexul de mă
suri stabilit la consfătuirea 
de lucru de la C.C. al 
P.C.R. cu cadre de condu
cere, specialiști și cercetă
tori din industria minieră 

și geologie, noul program 
de lucru introdus în sub
teran, toate acestea au 
constituit și constituie pen
tru noi un adevărat pro
gram de lucru; un plan de 
acțiune profund științific, 
cu mare valoare practică.

Acest sprijin efectiv' poa
te fi concretizat în cîteva 
cifre edificatoare: fonduri
le fixe au depășit valoa
rea de 14,5 miliarde de 
lei (din care mai mult de 
jumătate au fost realizate 
în ultimii 5—6 ani) reve
nind pentru fiecare om al 
muncii din subteran 
430 OUU lei, de două ori mai

Ing. Gheorghe MARCHIȘ, 
director tehnic al C.M.V.J.

(Continuare în pag. a 3_a)

Teatrul de stat „Valea 
Jiului" a găzduit ieri du- 
pă-amiază adunarea festi
vă dedicata Zilei mineru
lui. In sala nouă, moder
nizată a acestui prestigios 
așezămîn'. de cultură au 
fost prezenți sute de mi
neri, ingineri și tehnicieni 
din întreprinderile carbo
nifere și unitățile aparți
nătoare Combinatului mi
nier Valea Jiului pentru 
a sărbători munca dîrză, 
eroică și tenace a bărba
ților care scot la supra
față bogățiile adîncurilor, 
contribuind în mod hotă- 
rilor la dezvoltarea acce
lerată a patriei noastre 
socialiste.

La adunarea festivă au 
participat tovarășii Ion 
Lâzărescu, ministrul mi
nelor, Maria Mitrofan, se
cretar al Comitetului ju
dețean Hunedoara al 
P.C.R.. Petre Furdui, pre
ședintele Uniunii sindica
telor din ramura mine, 

petrol, geologie și ener
gie el- ctrică. Au fost, de 
asemenea, prezenți mem
bri ai birourilor comitete
lor județean și municipal 
de partid, cadre din con
ducerea C.M.V.J., condu
cători ai unităților minie
re. activiști de partid și 
ai organizațiilor de masă 
și obștești, ziariști.

Deschizînd adunarea fes
tivă, tovarășul Viorcl 
Faur, prim-secretar al 
Comitetului municipal de 
partid, președintele Comi
tetului executiv al Consi
liului popular municipal, 
a arătat că în acest an 
sărbătorirea Zilei mineru
lui are loc în atmosfera 
de puternică efervescență 
creatoare a întregului po
por care, strîns unit în 
jurul partidului, înflăcă
rat de îndemnurile și o- 
rientările celui mai iubit 
fiu al națiunii noastre 
socialiste. tovarășul
Nicolae Ceaușescu, acțio

nează neobosit pentru în
făptuirea obiectivelor a- 
doptate de Congresul al 
Xll-lea și Conferința Na
țională ale partidului, de 
recenta plenară a C.C. al 
P.C.R.

Despre profundele sem
nificații ale sărbătoririi 
Zilei minerului, precum 
și despre succesele co
lectivelor de mineri, ob
ținute în anii de impetu
oasă dezvoltare economi
că și socială care au ur
mat după Congresul al
IX-lea al partidului, a
vorbit ing. Gheorghe Mar- 
chiș director tehnic al
C. M. V. J. Salutul Bi
roului executiv 
al Consiliului de con
ducere al Ministerului Mi
nelor a fost transmis de 
tovarășul Ion Lăzărescu. 
A fost prezentat Me
sajul Biroului 
Comitetului județean de 

(Continuare in pag. a 3_a)

Raport 
muncitoresc
• Cele mai rodnice îm

pliniri ale vredniciei sînt 
raportate de minerii, me
canizatorii, cadrele tehnico- 
inginerești de la cea mai 
tînără unitate minieră a 
Văii Jiului, cariera Cîmpu 
lui Neag. De aici AL FOST 
extrase suplimentar 
DE LA ÎNCEPI TUL ANU
LUI 90 000 TONE DE CĂR
BUNE COCSIFICABIL.

@ Minerii de la cea mai 
mare furnizoare de cărbu
ne cocsificabil din țară, 
mina Lupeni, una dintre 
întreprinderile cu cel mai 
ridicat grad de mecaniza
re a principalelor lucrări 
din subteran, a obținut în 
cinstea sărbătorii lor și a 
marii aniversări de la 23 
August o realizare a pre
vederilor de plan în pro
porție de 101 la sută. Pe 
orimele locuri în întrece-

Gh BOȚEA

I
I

(Continuare in pag. a 3_a)

Detașament de frunte al 
clasei noastre muncitoare, 
minerii și-au demonstrat 
întotdeauna prin rodnicia 
faptelor puternica lor a- 
deziune la întreaga politi
că economică a partidului 
fiind neobosiți luptători 
pentru cîștigarea indepen
denței energetice a țării, 
pentru asigurarea materi
ilor prime necesare dez
voltării continue a econo
miei noastre socialiste.

Minerii Văii Jiului, ur- 
mînd neabătut îndemnu
rile și orientările secreta
rului general al partidu-

ȘTEFAN BABEANU, 
excavatorist la cariera 

Cîmpu lui Neag

NICOLAE COZMA, 
șef de brigadă, 

I.M. Dilja

ALEX. MOLDOVAN, 
șef de brigadă, 
I. M. Petrila

OAMENI DIN LINIA ÎNTil
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Minerul dc o- 
noare al țării, au 
obținut an de an noi și 
importante succese în a- 
priga încleștare cu mun
tele, căruia i-au smuls for
ța și lumina încătușată de 
milenii în strînsoarea sa. 
Aici, în subteranul Văii 
Jiului, mai mult decît în 
oricare altă parte, bla
zonul muncii este înnobi
lat d.e răspundere și dă
ruire în muncă, dc intra- 

jutorare și cooperare. Spi
ritul de echipă și dragos
tea de om sc manifestă la 
fiecare loc de muncă, la 
fiecare întreprindere mi
nieră, la nivelul întregii 
comunități miniere a Văii 
Jiului. Minerul de la des
chideri croiește drumuri 
spre viitoarele capacități 
de producție pe care le 
va contura cel de la pre
gătiri și-I va scoate la 
lumina zilei minerul din 
abatajul cameră sau din 

frontalul echipat clasic 
sau cu utilaje moderne 
de mare productivitate. 
Lăcătușul și electricianul 
veghează zi și noapte ca 
utilajele să funcționeze 
continuu, iar specialistul 
în protecția muncii asigu
ră condițiile necesare u- 
nei munci rodnice în de
plină siguranță a muncii.

Ei, minerii, au fost și 
vor rămîne întotdeauna, 
OAMENII DIN LINIA 
lNTlI. (Dorin GHEȚA)

ȘTEFAN BACIU, 
șef brigadă, I.M. Uricani
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Participăm cu răspundere și inițiativă 
la perfecționarea activității productive

Obiectivul nostru fundamental: 
producție sporită de cărbune

Eforturi conjugate pentru eficiența, 
rentabilitate economică

Mecan

„Brigada ce o conduc, 
colectivul sectorului, mi
na noastră raportaeză re
zultate deosebite în cins
tea Zilei minerului — 
ne relata șeful de briga
dă Teodor Boncalo, vi
cepreședinte al c.o.m. de 
Ia mina Lupeni, Erou al 
Muncii Socialiste. Prin e- 
forturile conjugate ale mi
nerilor din marile aba
taje mecanizate, sectorul 
IV ocupă primul loc în 
întrecerea pe mină, avînd 
peste 21000 tone de căr
bune extrase suplimentar, 
planul productivității de
pășit cu 1,5 tone/post, iar 
Ia costurile de producție 
o economie de peste 7 
milioane lei. Este o ex
presie elocventă a parti
cipării nemijlocite și res
ponsabile a întregului 
nostru colectiv, la soluțio
narea multiplelor proble
me ale producției, la apli
carea principiilor auto- 
conducerii muncitorești. 
Tot ce se face pentru 
bunul mers al producției 
emană din inițiativa și 
propuner|le minerilor, es
te rodul participării lor 
nemijlocite la înfăptuirea 
deciziilor luate în orga
nul colectiv de conducere. 
Un exemplu recent au 
fost și adunările oameni
lor muncii și cele ale or
ganizațiilor de bază con
sacrate dezbaterii sarcini

lor ce ne revin din hotă- 
rîrile plenarei C.C. al 
P.C.R., din indicațiile se
cretarului general, privind 
perfecționarea autocon- 
ducerii și autogestiunii. 
In aceste adunări am 
stabilit măsuri concrete 
pentru creșterea extracției, 
a eficienței activității pro
ductive, măsuri ce vizea
ză, mai ales, ritmicitatea 
producției și îmbunătăți
rea calității cărbunelui".

„Partidul ne cere să 
gospodărim mai bine mij
loacele materiale și fi
nanciare de care dispu
nem încît să realizăm 
producția fizică la un înalt 
nivel calitativ, cu chel
tuieli cît mai reduse, cu 
o productivitate și bene
ficii cît mai sporite, afir
ma ing. Dumitru Albescu, 
directorul carierei Cîmpu 
lui Neag. Cit de judicioa
se sînt măsurile stabilite 
în acest scop de recenta 
plenară a C.C. al P.C.R. 
o demonstrează cu priso
sință propria noastră ex
periență. Aplicarea acor
dului global a asigurat în 
ultimele două luni o va
lorificare superioară a 
potențialului tehnico- 
material și uman al unită
ții, participarea mai res
ponsabilă a colectivului 
nostru la creșterea pro
ductivității, a producției la 
îmbunătățirea calității 
cărbunelui livrat și redu
cerea costurilor de pro

ducție. Dovadă : pe ulti
mele 4 luni am obținut o 
bonificație la calitate de 
1 700 000 Iei, iar benefici
ile de Ia începutul anu
lui se ridică la peste 5,2 
milioane lei".
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Sărbătorim Ziua minerului în condițiile e- 
xigențelor sporite pe care partidul, secretarul 
său general, le pun in fața clasei muncitoare, 
exigențe care înseamnă trecerea la o nouă cali
tate, superioară, în întreaga activitate produc
tivă, imperativ care pentru oamenii muncii din 
industria extractivă se conjugă cu un coman
dament fundamental — asigurarea surselor de 
energie și materii prime ale economiei naționa
le în cantități sporite, în vederea realizării cît 
mai devreme a independenței energetice a ță
rii. Pentru mineritul Văii Jiului această cerin
ță înseamnă mai mult cărbune cocsificabil și 
energetic de bună calitate, rod al unei activități 
extractive cît mai eficiente. Pe această temă am 
avut dialoguri în colectivele miniere.
WZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZJ

„Maturitatea profesio
nală, angajarea responsa
bilă a colectivului mi
nei noastre la perfecțio
narea producției este ilus
trată de eforturile con
secvente pentru extinde
rea tehnologiilor avansa
te, sublinia minerul șef 
de brigadă Radu C. loan, 
membru al c.om. de la 
I.M. Petrila. După studi
ile, dezbaterile și schim
burile de experiență la 

care au participat mi
nerii și cadrele tehnice, 
metoda de exploatare cu 
tavan artificial de rezis
tență a fost introdusă în 
sectoarele I, II, IV și s-a 
generalizat în sectorul

III, ceea ce a asigurat ob
ținerea unor productivități 
și producții superioare și, 
concomitent, reducerea 
consumului de material 
lemnos. Plusul de peste 
5 100 tone de cărbune ce-1 
raportează brigada pe 
care o conduc este rodul 
folosirii judicioase a unor 
utilaje moderne, de mare 
randament pentru susține
rea și tăierea mecanizată 
pe strate subțiri".

Notăm relatările unui 
alt interlocutor, Alexan
dru Bucea, secretarul co
mitetului de partid de la 
mina Paroșeni: „Conco
mitent cu preocupările 
noastre pentru extinderea 
mecanizării și perfecțio
narea forței de muncă, a 
șa cum a indicat secreta
rul general al partidului, 
am acționat și pentru îm
bunătățirea organizării 
producției și a muncii și 
întărirea autoconducerii 
muncitorești. După aplica
rea măsurilor privind tre
cerea la noul program de 
lucru în trei schimburi, 
la mina noastră s-a făcut 
o minuțioasă analiză a în
tregului efectiv productiv 
și de întreținere. Am tre
cut la înființarea celui
de-al treilea sector de 
producție, măsură care
s-a dovedit deosebit de o- 
portună, contribuind la 
mai buna valorificare a 
capacităților de producție 
și a forței de muncă. Pe 
această bază am obținut 
indici mai buni de folosi
re a utilajelor și produc
tivități superioare în a- 
batajele mecanizate, și 
am asigurat creșterea vi
tezelor de avansare la lu
crările de pregătire 
deschidere".

„La mina Vulcan ne-a 
relatat brigadierul 
loan Calotă de la sec
torul VII, eforturile co
lectivului sînt permanent 

îndreptate spre creșterea 
producției fizice și îm
bunătățirea eficienței e- 
conomice. Brigada pe 
care o conduc raportează 
depășirea sarcinilor de 
plan de la începutul anu
lui cu aproape 10 mii to
ne de cărbune. 
Am avut în vedere îm
bunătățirea calității căr
bunelui, la energia elec
trică am obținut econo
mii de 3 lei pe tona de 
cărbune, iar prin refolo- 
sirea armăturilor metali
ce am obținut alte econo
mii de aproape 5 lei/t“.

„In prezent, sarcina 
prioritară a colectivului 
nostru, a comuniștilor o 
constituie intensificarea 
muncii politico-ideologice 
și educative pentru întă
rirea disciplinei și crește
rea răspunderii față de 
plan, ne-a declarat Ia 
mina Aninoasa maistrul 
minier Adrian Buțuțui. 
secretarul organizației de 
bază nr. 1B din cadrul sec
torului I. Avem muncitori 
buni, în brigăzile conduse 
de Pavel Dediu, Constan
tin Iacob, Constantin 
Broască, Stan Rotaru, Mi
hai Grijuc și Vasile Bur- 
lec unde programul de 
lucru e respectat, domneș
te ordinea și disciplina".

Anchetă realizată de 
Ioan DUBEK, 

Ion MUSTAȚĂ

Mineritul \’ăi 
cunoscut în uit 
prefaceri uriașe 
țări fără precec 
dernizarea și 
rea principalelo 
din subteran pe 
cele mai îndră: 
suri de acum 2 
nu le puteau 
Salturile sînt a 
credibile pentri 
generație de mi 
mitoare pentru 
care în ; în< 
au mai „prins" 
galerii „țugurile 
cai. Este adev 
printre ultimele 
existau încă. E 
nuța de lemn, 
gonetul tras de 
lopată și tîrnă< 
galeria cu pr< 
armată în lemr 
jul cameră Ia < 
mecanizate, la 
toarele metalice

Petroșani, bul 
lui civic.

Noi repere pe calea dezvoltării mineritului
Dezvoltarea fără prece

dent a mineritului, ca de 
altfel a tuturor ramuri
lor industriei naționale în 
anii rodnici de după isto
ricul Congres al iX-lea 
al P.C.R. și-a lăsat o pu
ternică amprentă și în 
Valea Jiului datorită har
nicilor constructori de o- 
biective miniere. Prepara- 
țiile Coroești, de Cuarț 
din Uricani, cea de la 
Petrila cu noile linii teh
nologice pentru semicocs; 
puțurile cu schip, dotări
le din incintele minelor 
Bărbăteni, Livezeni, Lu
peni, Aninoasa sau Vul
can, noile cămine pentru 
nefamiliști, extinderea 
spațiilor de învățămîntde 
la I.M.P. sînt doar cîteva 
din marile realizări care 
demonstrează dezvoltarea

impetuoasă a mineritului 
în Valea Jiului. In urmă
torii ani pe calea dezvol
tării și perfecționării mi
neritului se înscriu no! 
obiective. Se vor deschide 
noi întreprinderi pentru 
exploatarea bogăției au
rului negru în cîmpurile 
miniere Valea de Brazi, 
Uobiceni, Petrila Sud, va 
fi construită o nouă pre- 
parație pentru cărbune la 
Uricani, în curînd va fi 
pus în funcțiune puțul 
cu schip de la Lupeni, 
cea mai mare și mai mo
dernă instalație de extrac
ție din țară. Garanția în
făptuirii cu succes a a- 
cestor importante obiecti
ve o 
și competența tehnică 
constructorilor 
I.C.M.M. In

constituie hărnicia 
a 

la 
rîn-

de 
primele

duri ale întrecerii socia
liste pentru înfăptuirea la 
termen a noilor obiective 
miniere și-au înscris nu
mele constructorii șantie
rului 4 Lupeni, care la 
finele lunii iulie au ra
portat o depășire de 4 la 
sută a productivității 
muncii și de peste 8 la 
sută a producției globale. 
De ziua minerului meri
tă calde felicitări pentru 
realizările lor de presti
giu și- constructorii din 
brigăzile conduse de Iosif 
Borșodi, Toma Achiri- 
loaiei, loan Popa, Vasile 
Grigoruță, Emeric Faza- 
kaș, Nicolae Dragoș șl 
Geza Kiss de la Lupeni, 
Ion Dobre, Aristică Boian» 
Francisc Nistor, Vasile 
Boboc, Alexandru Szabo, 
Paul Jugănaru, Mihai 
Racz, Petre Albu, Ilie 
Știucă, Cică Petru, Nico
lae Burlan de la Petrila 
și mulți, mulți alții.

Anii celor mai rodnice 
înfăptuiri din mineritul 
Văii Jiului poartă și în
semnele faptelor de mun
că (demne de laudă ale 
constructorilor noilor o- 
biective miniere. (V.S.)

Cei ce înnobilează 
cărbunele

Și preparatorii, cei ce 
înnobilează cărbunele 
sporindu-i valențele de 
întrebuințare în industrie, 
au întîmpinat Ziua mine
rului cu un bogat bilanț 
de fapte demne de laudă. 
In perioada de timp care 
s-a scurs de la începutul 
acestui an preparatorii 
din Valea Jiului s-au si
tuat pe locuri de frunte 
în întrecerea socialistă, au 
depus mari strădanii pen
tru sporirea cantităților 
de cărbune spălat pentru 
cocs și semicocs. Prin 
abnegație și dîrzenie în 
muncă s-au caracterizat 
preparatorii de la Petrila, 
care, alături de construc
tori au contribuit în mod 
esențial la, pornirea în 
probe tehnologice a celor 
două linii de preparare a 
cărbunelui pentru semi
cocs.

La Preparația Coroești, 
recuperarea în cocs a fost 
îmbunătățită în ultima 
lună cu 4,3 puncte și s-au 
raportat producții peste 
sarcinile de plan la toa
te sortimentele de căr
bune spălat, evidențiindu-

Cercetarea minieră, strîns legată 
de procesul productiv

Orientările și indicațiile secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și-au do
vedit încă o dată valoarea inestimabilă prin am
plasarea institutelor de cercetare minieră în 
centrul bazinului nostru carbonifer. Utilajele rea
lizate de cercetătorii și proiectanții minieri 
din Petroșani — adaptate condițiilor geotecto- 
nice specifice de zăcamînt și-au dovedit eficien
ța în procesul de producție rivalizînd cu cele 
obținute de firme cu tradiție în proiectarea și 
construcția de mașini miniere.

se în muncă formațiile 
conduse de Dumitru Du- 
rac, Ion Ologu și Anton 
Burcea. De la Lupeni, 
unde, de asemenea, se ra
portează frumoase succe
se, merită cuvinte de lau
dă preparatorii din for
mațiile conduse de Ion 
Strinu, Vasile Răcășan, 
Ionas Ilatfaludy, Andrei 

.Drotzinger. Prin faptele 
lor de muncă preparato
rii din Valea Jiului dove
desc înaltă responsabilita- 
tate muncitorească, ală
turi de mineri pentru în
făptuirea dezideratului 
„Țării cît mai mult căr
bune 1“ (V. S.)

Mă aflam într-o pito
rească parte a țării și, fu
rat de gînduri alături de 
mașină, nici n-am sesizat 
că cineva oprise alături 
de mine. Am tresărit sur
prins cînd cineva, cu evi
dentă bucurie, m-a între
bat : „Hunedorean ?“ Am 
confirmat și, după cîteva 
cuvinte, am constatat cu 
plăcere, că sîntem din 
Valea Jiului; Oamenii 
cînd se întîlnesc departe, 
chiar dacă nu le stă în 
fire, devin comunicativi 
și exuberanți. Este miner 
și pornise să cunoască o 
zonă a țării, singura pe 
unde nu fusese încă. Eu ; 
veneam de prin acele lo
curi, el atunci se ducea. 
De atunci ne revedem a- 
deseori și tăifăsuim des
pre fel de fel de lucruri.

Această întîmplare îpi-a 
revenit în memorie a- 
cum, in preajma Zilei 
minerului. Desprind din 
ea trăsăturile noi, nobile, 
ale minerilor, a căror

conștiință morală și pro
fesională este determinată 
de schimbările structurale 
din conținutul muncii lor. 
Sînt mii de mineri care, 
pe lingă toate aparatele și 
instalațiile care le asigură

o viață mod'ernă și confor
tabilă, posedă autoturisme, 
întrebuințîndu-le așa cum 

am văzut, pentru a cunoaș
te oameni și locuri din 
țara noastră.

In aceste zile cînd în
tregul popor omagiază 
munca minerilor, Valea 
Jiului ni se înfățișează, 
poate mai pregnant decît 
în alte împrejurări, ca o 
salbă de localități în ca
re noile cartiere de lo
cuințe se construiesc du

pă criteriile 
și confortului, 
sociale și cult 
concepute în i 
cît să ofere c 
perioare de vi 
în acest an s

folosință aproa 
apartamente, n 
re ale Văii Jir 
zînd spații cor 
perioada 1978- 
crescut cu pes( 
sau destinate j

Noua calitatj 
minerilor se q 
în exigențele i 
conținutul vii 
culturale. Și îi 
meniu, integra 
înnoitor care 
întreaga activit

i
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rea — temelia înaltelor productivități

a capacitate și la cele cu
ni covor de cauciuc, la sta
ll- țiile telegrizumetrice și
o- de degazare, la calculatoa-
»- rele electronice și tele-
iri viziunea industrială cu
ici circuit închis trecerea s-a
ri- făcut în mai puțin de 20 de
ni ani. Iar toate aceste im-
a. portante transformări
n- poartă pecetea gîndirii re-
ra voluționare, profunde a
1- Minerului de onoare al
ii țării a celui mai iubit fiu

d poporului nostru — to- 
varășul Nicolae Ceaușes- 

ie cu. Vizitele de lucru e-
iu fectuate în Valea Jiului,
ai indicațiile și orientările
:- date direct la locurile de
a- muncă din subteran au
la constituit piatra de te
la melie a mineritului mo-
is dern. Astăzi Valea Jiului
a- nu numai că exploatează
Ie cu rezultate din ce în ce
r- mai bune utilajele moder-
-e ne de mare productivita

te — un singur exemplu 
este edificator în acest 
sens : brigada minerului 
tehnician Francisc Faza- 
kaș a obținut zilele tre
cute cu un complex meca
nizat o productivitate de 
30 tone de cărbune pe 
post — dar și produce u- 
tilaje de mare competen
ță. Cine ar fi bănuit cu 
20 de ani în urmă, și 
chiar mai puțin, că ate
lierul de reparat utilaje 
miniere din Petroșani va 
produce complexe de tăie
re și susținere mecanizată, 
combine de abataj, ma
șini de perforat, utilaje 
pentru săpat suitori și 
multe altele.

Productivități înalte, 
producții peste plan — 
acestea sînt roadele me
canizării principalelor lu
crări din subteran, dar 
în același timp mecani
zarea, modernizarea mi

Republicii, imagini ale centru-
r

Foto : Șt. NEMECSEK

li lea Jiului, atitudinea ac-
le tivă, în spiritul democra-
d ției noastre socialiste, re-
1- prezintă un stimulent în
1- perfecționarea muncii. Ul
ii timii 18 ani, perioadă de
n adinei transformări în
. munca și viața minerilor,

inaugurată de Congresul 
al IX-lea al partidului, 
constituie o etapă de re
ferință în dezvoltarea Văii 
Jiului în toate sferele de 
activitate : s-au construit 
peste 2.3 000 apartamente, 

* 17 unități de învățămînt,
e ■ multe așezăminte sociale, 

de cultură și educație, al
te importante obiective 

n destinate petrecerii tim- 
□ pului liber.
') Tot ce există în Valea 

Jiului — și sînt atîtea șl 
i atîtea realități remarcabi- 
ă le — este determinat de 
8 munca minerilor, o mun

că cu un conținut nou, 
sensibil reflectat în în- 

1 săși viața lor.
T. SPĂTARU 

neritului mai are un 
mare merit — munca mi
nerului se desfășoară azi 
în deplină siguranță. Se
curitatea muncii este con
ferită de utilajele mo
derne folosite, i-a înnobi
lat munca, i-a făcut-o mai 
rodnică. Minerul de azi, 
mlnerul-tehnician în ade
văratul sens al cuvîntului 
are, practic, o nouă me
serie. Minerul de ieri 
este azi miner mecaniza
tor, este hidraulician, mi
ner policalificat cu o înal
tă pregătire profesională. 
Dacă în urmă cu cîțiva 
ani profesiunea de miner 
se rezuma la cîteva no
țiuni, a căror însușire nu 
necesita o pregătire teo
retică deosebită — forța 
fizică primind — astăzi 
nu este de conceput ca 
un miner să-și însușească 
tainele meseriei, a noii 
meserii de miner mecani
zator, sau hidraulician, 
fără un bogat bagaj de 
cunoștințe teoretice, de 
fizică, mecanică, mecanică 
a rocilor, de rezistență a 
materialelor. Ieri minerul 
asuda din greu dînd cu 
ciocanul și încărcînd căr
bunele excavat cu lopata, 
azi printr-o simplă apăsa
re pe buton pune în func
țiune coloși de oțel.

Minerii, oamenii dîrji 
ai adîncurilor știu bine 
că toate aceste realizări se 
datoresc OMULUI care 
stă la cîrma țării, tovară
șului NICOLAE 
CEAUȘESCU, gîndirii sale 
clarvăzătoare, luptei sale 
neobosite pentru înflorirea 
patriei socialiste, pentru 
continua bunăstare a o- 
mului.

Dorin GIIEȚA

Mineritul, cu rădăcini 
adinei în istoria pa
triei, este astăzi o me
serie în plină dezvol
tare, practicindu-se în 
toate regiunile țării: 
în Valea Jiului și A- 
puseni, în Dobrogea și 
Maramureș, în Gorj, în 
Argeș și Moldova... Aici 
se scot cărbuni și mi
nereuri, se plămădesc 
caractere, se leagă 
prietenii.

Ieri, mineritul însem
na o meserie care o-

\
\
\
\
\
\

( 
ț ț

ferea doar o pline cîș- 
tigată cu trudă și jert
fă, dospită din sudoa
re, lacrimi și singe. 
Azi e o meserie care 
se învață în școli și a- 
bataje, o meserie, e 
adevărat care cere cu
raj. bărbăție, dar și un 
larg și adine orizont 
de cunoștințe electro
mecanice, minerul fi
ind, așa cum scria un 
scriitor:
oameni, 

mare cit 
juruit al 
care-l poartă în 
viri...". Sau, cum măr
turisea Adrian Păunes- 
cu, minerii sînt „Oa
meni de o deosebită 
forță morală, pentru că 
viața îi încearcă in 
fiecare clipă și pen

tru că mediul în care 
trăiesc le solicită 
numai forța fizică 
spirituală ci și, 
ales, forța morală, 
nerii sînt o expresie 
însăși a autorității 
muncii"

M-am convins 
toate acestea acolo, 
mină, la locul lor 
muncă, dar șj la ei

„Om între 
cu sufletul 
un cer, frate 

soarelui pe 
pri-

nu
& 

mai 
Mi

ci e 
in 
de 
a-

ca părinți ai co- 
cărora le 

sînt
eram 

dascăl, me-

muncii din

casă, 
piilor 
și le 
seria mea, viața mea 
șl a altor categorii de 
oameni ai
Vale și din toate cen
trele minerești din ța
ră, fiind organic lega
tă de meseria lor, de 
existența lor.

Pentru Valea Jiului 
mineritul înseamnă un 
trecut întunecat, brăz
dat de suferințe, antre
nat de forța revoluțio

j
I Astăzi, de ziua ta

un viitor

nară a comuniștilor, a 
minerilor, dar mai a- 
les un prezent. Un 
prezent care taie căr
bune pentru țară, înal
ță spre soare case și 
edificii de cultură, să
dește flori și așterne 
sub picioare plăci de 
marmură și, mai ales, 
const ruiește 
luminos, așa cum l-au 
visat strămoșii, cum îl 
gîndim și vrem să-l 
făurim noi, cu mintea, 
cu mîinile, cu sufletele 
noastre.

Minerule, de-a lun
gul anilor, in semn de 
prețuire și cinstire ți-a 
fost dăltuit chipul în 
piatră și bronz, ți-au 
fost închinate cîntece, 
viața și munca și-au a- 
flat expresie in opere 
literare, multe dintre 
ele adevărate capodo
pere.

Acum, de ziua ta, ție 
„care cobori și duci în 
neagra tăcere cîntece 
și piață", îți închin 
gindurile mele cele mai 
curate însoțite de stră
vechiul salut mineresc 
„Noroc bun.'“.

Prof. M MUNTEANU

Acești bărbați ne-au 
învățat, prin trudă șl 
cutezanță, noblețea ver
bului a coborî- spre iz
voarele subterane ale 
luminii. In catedralele 
răsturnate, ctitorite nu 
din motive estetice, dar 
c* * sudoarea muncii și a 
frunții, săvîrșesc coti
dianul ceremonial al 
muncii, cu conștiința da
toriei împlinite exem
plar. „Lumea fără cer" 

mult decît media pe țară 
din industria minieră. Și 
mecanizarea principalelor 
lucrări din subteran poate 
fi concretizată in cifre grăi
toare : numărul complexe
lor mecanizate de abataj a 
ajuns la 39, combinele de 
înaintări — 56, iar instala
țiile telegrizumetrice la 13. 
Sigur, la acestea ar mai 
trebui să adăugăm combi
nele de abataj, transpor
toarele de mare capacitate, 
televiziunea industrială cu 
circuit închis, stațiile de 
degazare, centrul de calcul 
și multe altele.

Un alt fapt semnificativ 
care demonstrează cu priso
sință dragostea de care se 
bucură minerii îl constituie 
creșterea retribuțiilor tari
fare, care în cincinalul tre
cut a fost de peste 35 la 
sută, respectiv retribuția 
medie pentru personalul din 
subteran a depășit 3 600 lei 
lunar, fiind cu 70 la sută
mai mare decît media pe 
țară.

Minerii Văii Jiului știu 
să răspundă grijii părin
tești cu care sînt înconju
rați, iar răspunsul lor este 
răspunsul muncitorilor pro
fund atașați de politica în
țeleaptă a partidului nos
tru, al oamenilor care își 
exprimă dragostea față 

de conducătorul iubit prin 
fapte, iar faptele lor în
seamnă cărbune pe care-l 
expediază economiei națio
nale, industriei, României 
socialiste. Rezultatele în

rea pentru mai mult căr
bune ce se desfășoară la 
această mină se situează 
colectivele sectoarelor III și 
IV care au totalizat o pro
ducție suplimentară de pes
te 48 000 tone de cărbune 
cocsificabil.

® Constanța realizărilor 
șl ritmicitatea depășirilor 
sînt caracteristicile esen
țiale ale întregii activități 
desfășurate de colectivul 
întreprinderii miniere Pe

SĂRBĂTOARE
de altădată, mulțumită 
metamorfozelor revolu
ționare săvîrșite în anii 
socialismului, și-a re- i 
orînduit blazonul bres
lei, prin solara aspira
ție spre mai binele obș
tesc și personal, mine- 
rul-tehnician — cu largi 
orizonturi de afirmare 
profesională și spiritua
lă — a fost chemat, a- 
colo unde îi era locul, 
în sfatul țării, nu nu
mai să aprobe ci să 
și decidă, în sensul pro
fund democratic, destî- 

i nul ei.
1 Valea cărbunelui — 
i matcă generoasă a lu- 
■ minii — strălucește în 
ș constelația carpatină. 
i Tradiția revoluționară și 
: ambiția autode pășirii, 
i angajarea plenară pen- 
î tru ridicarea ctitoriilor 
! socialiste, iată dovezile 

nobleței de breaslă, pre
țuite și răsplătite în 
grijă permanentă și iu
bire.

Ion VULPE

Minerii își respectă cuvîntul 
dat țării, partidului

Adunare 
festivă

(Urmare din pag. D
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EXIGENțl ȘI FERMITATE
(Urmare din pag. I>

In lumina acestor orien
tări, trebuie să sporească 
participarea activă a comu
niștilor a cadrelor de 
partid la soluționarea tutu
ror problemelor ce se 1- 
vesc în colectivele de 
muncă, în viața economi
că a unităților productive, 
să se afirme pregnant spi
ritul revoluționar, să se 
acționeze pentru îmbina
rea celor două laturi ale 
cunoașterii — profesionale, 
de specialitate cu știința 
revoluționară, materialist- 
dialectică — astfel îneît în 
fiecare organizație de 
partid, și în fiecare colec
tiv să se afirme pregnant 
spiritul de luptă înnoitor 
care constituie condiția 
principală a progresului u- 
man. „Noi trebuie să fa
cem în așa fel incit parti
dul nostru să rămînă per
manent tînăr, să fie purtă
torul celor mai înaintate 
năzuințe ale națiunii, să 
acționeze întotdeauna îm
potriva a tot ce este vechi 
și perimat, pentru promo
varea noului, pentru asigu
rarea mersului ferm înain
te spre comunism al națiu
nii noastre!“. Acestui în
demn îi adăugăm, din cu
prinsul cuvîntării, indica- 
-țiile pe care secretarul ge
neral al partidului le-a tra
sat în domeniul muncii e- 
ducative pentru formarea 
și întărirea spiritului revo
luționar, pentru fău
rirea omului nou, stă- 
pîn pe destinele sale, cons

registrate în acest an, mai 
ales de colectivul carierei 
Cîmpu lui Neag și între
prinderile miniere Petrila 
și Lupeni sînt grăitoare : 
cele trei unități economice 
au livrat împreună o pro
ducție suplimentară ce a- 
junge la peste 114 000 tone 
de cărbune, din care peste 
94 500 tone de cărbune coc- 
sificabil. Rezultate bune au 
înregistrat în această pe
rioadă și celelate întreprin
deri ale combinatului, cum 
sînt: I. P. C. V. J.,
7.P.S.R.U.E.E.M., I.C.P.M.C., 
I.C.M.M. și I.A.C.C.V.J.

Conștienți de marea sar
cină care le stă în față, 
cîștigarea independenței e- 
nergetice a țării, minerii 
Văii Jiului nu vor precu
peți nici un efort pentru 
creșterea producției de căr
bune, astfel îneît în 1985 
să poată extrage cel puțin 
15 milioane tone de cărbu
ne, iar în 1990 să asigurăm 
80 la sută din cărbunele 
cocsificabil necesar side
rurgiei românești așa cum 
ne-a cerut secretarul ge
neral al partidului.

Sînt obiective de o im
portanță covîrșitoare pen
tru dezvoltarea economică 
a țării, sînt sarcini cu un 
profund caracter patriotic, 
iar minerii Văii Jiului le 
vor duce la îndeplinire, a- 
șa cum au făcut-o întot
deauna, pentru că sînt oa
meni care știu să-și res
pecte cuvîntul dat țării, 
partidului, secretarului său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

RAPORT MUNCITORESC
trila pe tot parcursul aces
tui an. Lună de lună a- 
ocst colectiv a obținut noi 
succese pe frontul cărbune
lui, ajungînd ca de ziua 
lor minerii să raporteze o 
producție suplimentară de 
14 500 tone de cărbune. Re
zultate deosebite raportea
ză în aceste zile colective-: 
le sectoarelor II, III și V.

® Colectivul I.M. Paro
șeni — mină model unde 
complexele mecanizate de 
abataj, ca și utilajele mo

tructor conștient al noii o- 
rînduiri sociale.

Prin prisma sarcinilor șl 
indicațiilor trasate la re
centa Consfătuire de lucru, 
organizațiile de partid din 
Valea Jiului, îndeosebi ce
le din domeniul minier 
sînt chemate la o activita
te politică, organizatorică 
și educativă mult mai sus- 
ținută. Pornind de la nea
junsurile care mai persis
tă în activitatea unor orga
nizații de partid, a unor 
colective, este necesar să 
fie intensificate preocupă
rile în vederea afirmării 
pregnante a conștiinței re
voluționare înaintate, cute
zătoare. Din nou, arătăm 
că acolo unde comuniștii 
au imprimat un înalt spi
rit de răspundere în acti
vitatea economică, realiză
rile au dat măsura muncii 
politice, a angajării patrio
tice, revoluționare pentru 
îndeplinirea sarcinilor de 
plan, pentru progresul ge
neral al societății. Exemple 
de acest fel întîlnim la mi
nele Lupcni, Paroșeni, Pe- 
trila, la cariera de la Cîm- 
pu lui Neag, în numeroase 
brigăzi din abatajele me
canizate.

Subliniate chiar astăzi, 
de Ziua minerului, sarcini
le ce le revin, în lumina 
expunerii secretarului ge
neral al partidului, tre

buie să mobilizeze co
lectivele de muncă, 
astfel ca în zilele care ur
mează, din fiecare abataj 
să fie obținute cantități tot 
mai mari de cărbune.

(Urmare din pag. D

partid, adresat tutu
ror minerilor hunedoreni 
cu prilejul zilei sărbăto
rești.

Cu sentimentele de pro
fundă stimă și prețuire, 
de dragoste și recunoș
tință, participanții la adu
nare au adoptat cu en
tuziasm textul unei tele
grame adresată Comite
tului Central al partidu
lui, personal tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, „Mi
nerul de Onoare al țării", 
în care, printre altele, se 
spune : „Vă încredințăm, 
mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, 
că ne vom consacra toate 
eforturile, capacitatea și 
puterea de muncă, luptei 
neabătute pentru îndepli
nirea exemplară a planu
lui producției de cărbune 
pe acest an și pe între
gul cincinal, cu convin
gerea neclintită că astfel 
ne vom aduce o contri
buție prețioasă la înfăp
tuirea Programului ela
borat de Congresul al 
XII-lea și Conferința Na
țională ale Partidului Co
munist Român, de înflo
rire și prosperitate con
tinuă a patriei noastre 
dragi — România socia
listă".

In încheierea ’ adunării 
festive a avut loc un bo
gat spectacol omagial sus
ținut de formații artisti
ce din județ și din Va
lea Jiului.

derne folosite în lucrările 
de pregătiri și pe fluxul de 
extracție al cărbunelui asi
gură obținerea unui înalt 
grad de mecanizare a ope
rațiilor din subteran — 
reușește*  pe zi ce trece să 
se impună prin rezultatele 
obținute. După ce au rapor
tat a patra lună consecutiv, 
realizarea planului în cele 
șase zile care au trecut din 
această lună, minerii din 
Paroșeni au extras peste 
sarcinile de plan 500 tone 
de cărbune.
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Prezenta
OTTAWA 6 (Agerpres). 

— La Biblioteca municipa
lă din Montreal a avut loc 
vernisajul unei expoziții de 
carte românească, ce cu
prinde lucrări cu tematică 
social-politică și economi
că, de istorie și geografie 
a României de literatură, 
precum și albume de artă 
și discuri românești. La loc 
de frunte se află volume 
din opera tovarășului 
Nicolae Ccaușescu.

Postul de radio CBM a 
prezentat cu prilejul verni
sajului o emisiune privind 
istoria și cultura României.

★
BONN 6 (Agerpres). — 

In cadrul manifestărilor 
din R.F. Germania prilejui
te de aniversarea zilei de 
23 August la Universitatea 
„Friedrich Wilhelm" din 
Bonn a fost prezentat fil
mul artistic „Ciprian Po- 
rumbescu". Despre viața și 
creația compozitorului au 
vorbit prof. Iosif Antohi și

Calendar săptâmînal
Luni, 8 august — Vizita în România a vicecancela

rului și ministrului de externe al R.F. Germa- 
nia, Hans Dietrich Genscher (8—11 VIII);

— Se deschid, la Ciudad de Mexico, lucrările ce
lui de-al Il-lea Congres al Partidului Socialist 
Unificat Mexican (8—14 VIII) ;

— Vizita ministrului de externe al Japoniei, Shin- 
taro Abe, în Turcia (8—9 VIII) ;

— A fost întemeiată, în 1963, Uniunea Națională 
Africană din Zimbabwe (ZANU) (20 de ani)

Marți, 9 august — A fost lansată a doua bombă 
î atomică, asupra orașului Nagasaki ;

— Ziua națională a Republicii Singapore — pro
clamarea independenței și a Republicii (1965) ;

—• „Ziua internațională de solidaritate cu lupta 
femeilor din Africa de Sud și Namibia", (la 9 
VIII 1965 a avut loc demonstrația a 20 000 femei 
sud-africane împotriva discriminării rasiale mar
cată la inițiativa Comitetului O.N.U. împotriva 
apartheidului).

— Președintele Senegalului, Abdou Diouf, efectu
ează, între 9 si 11 august, o vizită oficială în 
S.U.A.

Miercuri, 10 august — Sărbătoarea națională a Re
publicii Ecuador — cea de-a 174-a aniversare a 
proclamării independenței (1809):

— Vizita oficială, la Tunis, a liderului libian 
Moammer El Geddafi

— La Taef (Arabia Saudită) se întîlnesc miniștrii 
petrolului din țările membre ale Consiliului de 
Cooperare al Golfului ;

Sîmbătă, 13 august — In Nigeria au loc alegerile 
pentru guvernatorii statelor federale.

— Are loc cel de-al V-lea Congres bienal al 
Partidului „Congresul Național al Poporului" 
(C.N.P.) — partid de guvernămînt din Republi
ca Cooperatistă Guyana (Georgetown) ;

— Președintele Mexicului, Miguel de Ia Madrid, 
se întîlnește, la La Paz, în Mexic, cu șeful e- 
xecutivului S.U.A, Ronald Reagan.

Săptămîna politică internațională

românești
Dumitru Ceaușu, consilier la 
Ambasada noastră la Bonn.

In orașul Krefeld s-a 
deschis expoziția de tapi
serie a artistei Cela Neam- 
țu.

In orașul Mannheim a 
avut loc vernisajul expozi
ției de grafică Dan Ercfea- 
nu care se bucură de suc
ces în rîndul specialiștilor 
și publicului.

★

PARIS 6 (Agerpres). — 
La centrul cultural al o- 
rașului Montpellier (Fran
ța) a avut loc o manifes
tare culturală la care au 
participat oameni de artă 
și cultură, profesori, stu- 
denți, un numeros public.

Cu acest prilej. Margare
ta Dolinescu, lector de lim
ba română la Universitatea 
„Paul Valery" din Montpel
lier, a vorbit despre în
semnătatea istorică a eve
nimentului de la 23 August 
1944 pentru poporul român.

A fost prezentat filmul 
românesc ..Columna".

mare dc la Geneva a for
mulat o serie de propuneri 
concrete destinate negocie
rii unor măsuri de interzi
cere globală a tuturor cer
cetărilor militare desfășu
rate în vederea producerii 
de noi tipuri dc arme de 
distrugere în masă sau sis
teme de asemenea arme. 
In context, au fost rea
mintite propunerile Comi
tetului național român 
„Oamenii de știință și pa
cea" privind asocierea sa- 
vanților, a cercetătorilor la 
eforturile Comitetului de 
dezarmare vizînd negocie
rea unor acorduri de limi
tare și reducere a cercetă
rilor în scopuri militare, 
în special în acele dome
nii în care sînt în curs de 
perfectare noi tipuri de 
arme de distrugere. Dele
gația î nană a propus 
crearea pe lingă Comitetul 
de la Geneva a unui or
ganism ad-hoc al oameni
lor de știință, care ar avea 
mandatul să analizeze as
pecte ale disocierii cerce
tării științifice de scopurile 
militare și ale asocierii sa
le cu utilizări exclusiv paș
nice.

• Lucrările etapei des
fășurate în capitala niponă 
a Conferinței internaționale 
împotriva bombelor atomi
ce și cu hidrogen s-au în
cheiat prin adoptarea „De
clarației de la Tokio", în 
care se cere interzicerea

Știri din țările socialiste
MOSCOVA 6 — Trimisul 

Agerpres Mihai Fabian 
transmite : Bazinul carboni
fer Kansk — Acinsk, se 
pregătește pentru o impor
tantă premieră — intrarea 
în funcțiune a primelor ex
cavatoare rotative gigant, 
a căror productivitatea este 
de 5 250 metri cubi de 
cărbune pe oră.

Intinzîndu-se pe o distan
ță de 800 de kilometri de-a 
lungul căii ferate transsi- 
beriene, bazinul dispune de 
rezerve de aproximativ 600 
miliarde tone de cărbune 
Situat la adîneiml mici, în 
straturi a căror grosime 
variază între 12 și 60 de 
metri, „aurul negru" de 
aici poate fi exploatat la 
zi, cu ajutorul unor mijloa
ce mecanizate de mare 
productivitate.

*
VARȘOVIA 6 (Agerpres). 

— După cum relatează a- 
genția P.A.P., în luna iu
lie, în Polonia au fost ex
trase 15,3 milioane tone de 
cărbune, cu 0,5 milioane to
ne peste prevederile pla
nului. In acest fel, de la 

completă a armelor nuclea
re. Documentul avertizează 
că numărul actual al ar
melor atomice se ridică la 
peste 50 000, iar cheltuielile 
militare echivalează aproa
pe cu cele 700 de miliarde 
de dolari, cît reprezintă 
datoria externă a țărilor în 
curs de dezvoltare.

Delegația țării noastre a 
prezentat propunerile Ro
mâniei, personal ale pre
ședintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru încetarea 
cursei înarmărilor și în
făptuirea dezarmării, în 
primul rind a celei nu
cleare, pentru prevenirea 
izbucnirii unei con
flagrații nucleare, pen
tru soluționarea prin trata
tive a problemelor litigioa
se, pentru instaurarea li
nei lumi a păcii, destinde
rii și înțelegerii între toate 
națiunile.

Lucrările conferinței vor 
fi reluate la Iliroșima, în 
cadrul manifestărilor con
sacrate comemorării bom
bardamentului atomic de la 
6 august 1945, după care 
vor continua la Nagasaki.

a In Italia a fost constituit 
cel de-al 44-lea guvern de 
după război, sub președin
ția lui Betino Craxi, primul 
șef de guvern socialist din 
istoria acestei țării. Noul 
cabinet reunește reprezen
tanți ai partidelor socialist, 

începutul anului, producția 
de cărbune a fost de 110,6 
milioane tone, cu aproape 
2,9 milioane tone peste pre
vederile planului.

Creșterea producției și-a 
găsit exprimarea și în creș
terea exportului. Astfel, de 
la începutul anului, Polo
nia a exportat aproape 20 
milioane tone cărbune, cu 
peste 4,5 milioane tone mai 
mult dccît realizarea din 
perioada corespunzătoare a 
anului trecut.

★
SOFIA 6 (Agerpres). — 

In cadrul Combinatului si
derurgic Kremikovțî a intrat 
în funcțiune cea de-a pa
tra baterie de cocsificare, 
care va produce anual 
650 000 tone de cocs, per- 
mițînd reducerea corespun
zătoare a importului de 
cocs metalurgic.

Planul de modernizare a 
combinatului prevede, de 

asemenea, instalarea de c- 
lemcnte de mecanizare și 
automatizare la laminoare, 
precum și extinderea sorti
mentelor de laminate ne
cesare altoi' sectoare in
dustriale.

democrat-creștin, republi
can, socialist — democratic 
și liberal.

Programul guvernamental 
preconizat prevede, pe prim 
plan, măsuri vizînd însă
nătoșirea economiei, a fi
nanțelor publice, o serie 
de reforme ale instituțiilor 
statului. Se are în vedere, 
de asemenea, intensificarea 
luptei împotriva criminali
tății, a violenței; în dome
niul internațional se pre
vede, inițierea și favoriza
rea unor acțiuni de pace 
și securitate.

• La Ciudad de Panama 
s-au încheiat lucrările reu
niunii miniștrilor de ex
terne ai țărilor membre de 
„grupului de la Contadora" 
— Columbia, Mexic, Pana
ma și Venezuela — și a 
omologilor lor din Costa 
Rica, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua și Salvador în 
vederea găsirii „cît mai ur
gent posibil" a unor formu
le de reglementare pașni
că a situațiilor conflictuale 
din zona Americii Centrale. 
Au fost analizate propune
rile de pace conținute în 
„Declarația de la Cancun" 
a președinților țărilor „Gru
pului de la Contadora" și 
inițiativa similară, lansată 
recent de Nicaragua, în con
textul prezenței unor nave 
americane în apele terito
riale ale acestei zone.

G. IONAȘCU

Iazi, în valea jiului
Este Ziua minerului. Acestei sărbători a muncii 

i îi sînt consacrate ample serbări cultural-educative și 
1 recreative desfășurate, (între orele 12—19) la locurile 
i de agrement, de formații artistice de amatori, renu- 
i mite pentru talentul șl măiestria cu care interpretea- 
1 ză folclorul și cîntecele de viață nouă.

Petroșani — Brădet. Ne întîlnim mai întîi cu 
; fanfara, Intr-Un bogat program dc muzică de prome- 
j nadă, după care urmează un spectacol susținut de an- 
i samblurile artistice „Parîngul" — Petroșani, „Silva- 
i na" și „Getusa" din Deva. De la orele 19—22 — „Se- 
I rile tineretului petroșănean".

Petrila (zona dc agrement). După un concert de 
: promenadă al fanfarei, pe estrada amenajată în a- 
l cest scop vor evolua: taraful, soliștii și dansurile 
i populare de la cele două cluburi ale sindicatelor, an- 
i samblurile artistice .,Silvana" — Deva și „Parîngul" 
i — Petroșani. înspre seară, activități distractive pen- 
i tru tineret.

Vulcan — La Brazi. Spectacolul dedicat „Zilei 
i minerului" va fi deschis de fanfară, cu muzică dc 
î promenadă, pe cele două scene urmînd să evolueze 
; orchestra dc muzică ușoară de la clubul tineretului, 
i taraful și soliștii de muzică populară, ansamblul ar- 
; tistic „Getusa" — Deva, formațiile artistice de la Dă- 
i bîca (Toplița), grupul vocal-instrumental „Armonic", 
i De la ora 19,30 — seară distractivă pentru tineret.

Lupeni — Brăița. Programul va fi deschis dc 
i fanfarele sindicatului minier și de la Liceul industrial 
i nr. 1. In continuare, pînă la ora 20 (cînd este orga- 
I nizată o seară distractivă pentru tineret); taraful și 
î soliștii clubului sindicatelor din oraș, grupul vocal- 
i instrumental „Salt", ansamblul artistic de la Orăștie, 
î Coste.ști și Căstău, grupul vocal-instrumental „Gen- 
i țiana".

Uricani. La zona de agrement vor fi prezente : 
i fanfara și orchestra de muzică ușoară de la clubul 
i sindicatelor, grupurile folclorice din Dăbîca (Toplița), 
; taraful, soliștii și dansurile populare de la clubul din 
i localitate. Dc la ora 19—22 : seară distractivă pentru 
i tineret.

Aninoasa. Oamenii muncii își petrec această zi 
; în compania fanfarei din localitate, a tarafului și 
î soliștilor care activeză la club, a orchestrei de mu-, 
: zică ușoară. De la ora 19 la 22: seară distractivă pen- 
\ tru tineret. •:

S-a asigurat o bună aprovizionare 
a bazelor de agrement

Direcția comercială a 
municipiului, împreună cu 
întreprinderile de profil 
din Petroșani, Vulcan și 
Lupeni au pregătit o bună 
aprovizionare a populației 
cu produse dc alimentație 
publică, legume și fructe, 
prezente de Ziua mineru
lui la serbările cîmpenești 
de la bazele de agrement.

I.C.S.A.—A.P. Petroșani 
este prezentă la bazele de 
agrement din Petrila (între 
Jiuri), Petroșani (Brădet) 
și Aninoasa (baza de an
trenament și concursuri 
pentru tir cu arcul) între 
altele cu mii de grătare de 
porc, sticle dc bere, mititei, 
cremvurști, apă minerală, 
răcoritoare, produse de pa
tiserie și dulciuri. Prin 20 
de puncte de desfacere am
plasate la Brădet, 8 la Pe
trila și 5 la Aninoasa — 
care potrivit programării 
își încep activitatea la o- 
ra 8,30—9 —, se are în ve
dere satisfacerea operativă 
a solicitărilor consumato
rilor.

O bună aprovizionare a 
tuturor celor prezenți astăzi 
la baza de agrement a o-

I FILME
8 AUGUST

î PETROȘANI — 7 No- 
I* iembrie : B.D. intră în 

acțiune; Unirea: Margare-

• In întreaga lume, și în 
această săptămînă, a con
tinuat ampla mișcare pen
tru pace — prezentă pe 
toate continentele — sub 
deviza „Nu — armelor nu
cleare ! Da — construcției 
pașnice I". De asemenea, se 
extinde acțiunea pentru 
declararea cit mai multor 
zone, în special pe conti
nentul european, libere de 
arme nucleare. Semnalăm 
pe continent manifestările 
pentru pace prilejuite, la 
New York, de sosirea 
„Cursei Păcii ’83" — care 
a parcurs teritoriile 
U.R.S.S., Finlandei, Suediei, 
Norvegiei și S.U.A. — la 
Bonn, unde peste 600 de 
medici din R.F.G. au ade
rat la asociația „Medicii a- 
vertizează asupra pericolu
lui unui război nuclear", 
Hiroșima unde a avut loc 
reuniunea oamenilor de li
tere din Asia, Lisabona, 
unde a avut loc festivalul 
internațional al tineretului 
pentru pace din Portugalia 
și din alte 20 de țări, Wel
lington — unde au avut 
loc aprige proteste împotri
va prezenței unor nave nu
cleare americane etc.

• Pornind de la concepția
președintelui Nicolae
Ceaușescu, potrivit căreia 
demilitarizarea științei re
prezintă o parte integrantă 
a eforturilor pentru de
zarmare, delegația româ
nă în Comitetul de dezar

| te pentru castelană.
LONEA : Călăreții noc- 

I turni.
VULCAN : Mephisto,

1 I-1I-
: LUPENI : Al 6-lea.
j URICANI : Fata din 
• poveste.
I TV.

7 AUGUST

8,00 Televacanța școlară
| 8,30 Almanahul familiei.
■ 9,00 De strajă patriei. 

rașului, asigură I.C.S. Mix
tă Vulcan. „La Brazi" se 
află la dispoziția popu
lației din Vulcan 14 puncte 
de desfacere.

I.C.S. Mixtă Lupeni s-a 
pregătit pentru o abunden
tă satisfacere a cerințelor 
de consum ale minerilor, 
chimiștilor, constructorilor, 
celorlalți oameni ai muncii 
și a familiilor acestora, 
prezenți la bazele de agre
ment Brăița și Uricani. In
tre altele, cele două baze 
de agrement sînt aprovi
zionate cu cantități îndestu
lătoare de bere, mitite’ 
grătare de porc, vin, răc 
ritoarc și <u o gamă bo
gată de produse de patise
rie și cofetărie, care vor 
fi oferite consumatorilor 
prin 22 puncte dc desface
re, dintre care 11 prevăzu
te cu hote pentru frigerea 
mititeilor și grătarelor.

Cu peste 50 tone de di
ferite fructe și 35 tone de 
legume sînt prezente la 
toate bazele de agrement 
și unitățile Complexului 
Petroșani pentru preluarea 
și valorificarea legumelor 
și fructelor.

9.30 Bucuriile muzicii. ’
10,00 Viața satului. Ș
11.45 Lumea copiilor. »

• Telcfilmoteca de x 
ghiozdan: „Cireșarii" |
episodul 13.

13,00 Album duminical. |
17.45 Film serial : „Enei- .

da“, episodul 6. ■
18,40 Micul ecarn pentru g 

cei mici.
19,00 Telejurnal. ?

• întrecerea socia- . 
listă în cinstea marii jș
sărbători.

19,20 Cîntarea României.
20,00 Telecinemateca: „A- | 

dio Granada". Pre- « 
rnieră TV.

21.30 Varietăți muzicale. | 
22,10 Telejurnal.
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