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Citiți în pagina IV-a:
• Alte state au semnat Tratatul de la Moscova.
• R.P.D. Coreeană la a XVIII-a aniversare a eliberării.
• Ferhat Abbas își va da demisia.
• Declarația președintei F.D.I.F.
• Greva marinarilor din Manila.
• „America Latină — o afacere de aur pentru Statele Unite".
• Comisia O.N.U. va vizita Borneo de nord și Sarawak.

ZIUA PRESEI ROMÎNE

presei romî- 
o sărbătoare 
o scriu, a ti- 
ce o răspîn-

Astăzi, se aniversează 32 de ani 
de la apariția primului număr al 
ziarului „Scînteia". Printr-o Hotă- 
rîre a C.C. al P.M.R. s-a instituit 
ca în fiecare an, la 15 august, să 
se sărbătorească Ziua 
ne. Ziua presei este 
»u numai a celor ce 
pograîilor și a celor
dese în rîndurile maselor, ci a tu
turor oamenilor muncii deoarece 
încă de Ia apariția sa presa de 
nou a militat pentru binele și 
ricirea celor ce muncesc.

Zorii zilei lui august 1944 
descătușat presa comunistă 
neagra ilegalitate, deschizîndu-i 
vast cîmp de activitate. In
puterii populare, numărul publica
țiilor a crescut și crește neconte
nit. Tirajul ziarelor din țara noas
tră trece de un m’liard anual, iar 
al revistelor de 78 milioane. Nu
mai tirajul ziarului „Scînteia' 
trece cu mult pe acela 
prese din 
moșieresc.
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i" în- 
al întregii 
burghezo-

comuniste

partid, 
masele 
Condu- 
mobili-

tăriei presei 
conducerea și îndruma

rea ei permanentă de către 
în legătura ei strînsă cu 
largi de oameni ai muncii, 
să de către partid, presa
zează masele largi de oameni ai 
muncii la măreața operă de desă- 
vîrșire a socialismului în R.P.R.

Urmînd exemplul „Scînteii", pre
sa din țara noastră militează neo
bosit pentru răspindirea cuvintului 
scris al partidului în rîndurile ma
selor largi de oameni ai muncii, 
le mobilizează Ia îndeplinirea pla
nului șesenal de dezvoltare a e- 
conomiei naționale. Sporirea pro
ducției și a productivității muncii, 
îmbunătățirea calității producției, 
realizarea de economii, folosirea 
și îngrijirea utilajelor moderne, 
îmbrățișarea și extinderea metode
lor înaintate de muncă, combate
rea risipei — iată problemele care 
fac obiectul preocupărilor de zi cu 
zi ale presei noastre.

De asemenea, în coloanele zia
relor și celorlalte publicații sint 
oglindite pe larg marile realizări 
obținute în anii puterii populare 
în țara noastră în domeniul ridică
rii nivelului de trai și cultură al 
celor ce muncesc — înfăptuiri ca
re trezesc mîndria legitimă a oa
menilor muncii —, este exprimată 
năzuința fierbinte a poporului nos-

tru de a apăra și întări cuceririle 
sale revoluționare, dobîndite sub 
conducerea partidului, și prin a- 
ceasta pacea în lumea întreagă.

Tratarea problemelor vitale care 
interesează cele mai largi mase de 
oameni ai muncii, de pe o poziție 
militantă, principială, pe înțelesul 
maselor și cu sprijinul lor nemij
locit, face ca presa din țara noas
tră să aibă un tot mai puternic rol 
mobilizator și organizator, să creas
că de la un an la altul contribuția 
sa în complexul de măsuri politi
ce și organizatorice luate de or
ganele și organizațiile de partid 
pentru traducerea în viață a sarci
nilor trasate de cel de-a! IlI-lea 
Congres al P.M.R., face ca ea să 
fie îndrăgită și prețuită de cititori.

In tratarea multiplelor probleme 
care îi stau în față, presa noastră 
și alături de ea și ziarul „Steagul 
roșu" se bucură de sprijinul per
manent și dezinteresat al unei ar
mate numeroase de colaboratori și 
corespondenți voluntari. Prin scri
sorile și colaborările trimise de ei, 
presa tratează cu tot mai multă 
competență și operativitate pro
blemele muncii de partid, econo
mice, culturale, probleme de viață 
și combate lipsurile care mai e- 
xistă în unele domenii de activi
tate. La redactarea ziarului „Stea
gul roșu", spre exemplu, au adus 
o contribuție substanțială cele pes
te 2 500 de scrisori, trimise în a- 
nul trecut redacției de cei 400 de 
corespondenți voluntari, cele 1200 
scrisori sosite în perioada scursă 
din acest an precum și sutele de 
articole de colaborare. In frumoa
sa muncă de corespondent sau co
laborator al presei de partid s-au 
evidențiat, prin legătura strînsă 
ținută cu ziarul, prin calitatea scri
sorilor și materialelor trimise spre 
publicare și importanța probleme
lor abordate, tovarășii Crișan loan, 
Bălșan Rusalin, Băduță Constantin, 
Nagy Ștefan, Bercea loan, Cioclel 
loan, Iușan Valeriu, Cherciu Nico- 
lae, Cocheci Vasile, Ungur 
liu, Florii loan, Cherecheș 
mulți alții.

Sărbătorirea Zilei presei
constituie pentru colectivele 
dacțiilor, pentru colaboratorii 
corespondenții voluntari 
imbold în muncă spre a 
țimea nobilei misiuni de 
in mase cuvîntul scris al
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Pricepere și atenție — iată cerințele esențiale ce trebuie să 
îndeplinească mecanicul unei mașini de extracție, calități de care 
dovadă cu prisosință comunistul Bolog Vaier de la puțul principal 
extracție mina Lonea II.

IN CLIȘEU: Mecanicul Bolog Vaier în timpul lucrului.

le 
dă 
de

Nici o brigadă sub plan
Ion 153 de tone. Cu 91 de tone 
și-au depășit planul și minerul He- 
geduș Dănilă cu ortacii săi.

Munca rodnică depusă de mine
ri a făcut ca sectorul II să înscrie 
pe graficul întrecerii 
proape 180 tone de 
trase 
lunii

de schimb 
la locu- 
organizeze 
să folo-

socialiste a- 
cărbune ex- 
la începutul

Acesta este unul din obiective
le urmărite în întrecere de colec
tivul sectorului II de la mina Ani- 
noasa. Pentru îndeplinirea lui au 
luptat din răsputeri toți din sector, 
de la miner și pînă la inginer. Șe
fii de brigăzi și șefii 
și-au dat osteneala 
rile de mfuncă să 
cît mai bine lucrul,
sească intens capacitatea mașinilor 
și timpul de lucru. La rîndul lor, 
cadrele tehnice au ajutat brigăzile 
cu asistență tehnică calificată, cu 
o aprovizionare corespunzătoare. 
Rezultatul ? Toate brigăzile din sec
torul nostru întîmpină ziua de 23 
August cu planul îndeplinit și chiar 
depășit. Minerii din brigada con
dusă de Asmarandei Augustin, de 
pildă, au dat peste plan pînă la 
data de 13 august 676 tone de căr
bune, cei din brigada lui Stan Sil
viu 254 tone, iar cei din a lui Chifa

peste plan de 
august.

ENCIU
miner E.M. Aninoasa

NICOLAE
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de ajutor reci- 
dintre membrii 

birui o sarcină, 
mină de ajutor.

cheia succeselor
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cursuri de ridicare 
a calificării

Organizațiile de U.T.M. și sindicat 
precum și conducerea tehnică a 
minei Lupeni acordă o deosebită 
atenție ridicării calificării profesio
nale a tinerilor.

In prezent la mina Lupeni func
ționează 11 cursuri de ridicare a 
calificării profesionale care sînt 
frecventate de aproape 1 200 de ti
neri mineri, ajutori de mineri, lă
cătuși, electricieni, mecanici de lo
comotivă, maiștri mineri și meca
nici , și artificieri.

La

Cifre și fapte 
despre bunăstare
Creșterea bunăstării oamenilor 

muncii din 
confirmată 
sibilitățile

Exemple 
sens sint multe. Să luăm de pil- $ 
dă una din zilele trecute și, a- < 
mestecați printre cumpărătorii ce < 
cutreierau magazinele din Petro- > 
șani, să găsim cileva asemenea s 
exemple, să facem cunoștință cu ș 
unii dintre cumpărători. ?

Prima țintă — ma gazinul nr. > 
81 de mobilă. Printre cumpără- > 
tori se numără și muncitorul 
Neagu Emil de la mina Aninoasa , 
care și-a cumpărat o cameră " 
combinată în valoare de 10 574 
lei. Tot in acea zi și-a cumpă
rat mobilă muncitorul construc
tor Rusu Dumitru din Petroșani, 
feroviarul Nenu Nicolae, tehni
cianul Brînzan Ștefan din Ani
noasa, inginerul Curuț Nicolae 
din Lonea și alții. Numai în luna 
care a trecut, unitatea O.C.L. nr. 
81 a vîndut mobilă în valoare 
de peste 1 200 000 lei.

Următorul obiectiv — magazi
nul nr. 65 „Foto, sport, muzîcă". 
Recentele reduceri de prețuri au 
adus în magazin un număr ma
re de cumpărători, printre care 
i-am întîlnit și pe muncitorii A- 
chim Mihai din Livezeni, Hamza 
Viorica din Lupeni și Ilie Vasile 
din Petroșani care și-au cumpă
rat cîte un acordeon în valoare 
de 1960 lei, pe minerul Costea 
Nicolae din Aninoasa care și-.a 
cumpărat un aparat foto în va
loare de 1600 Iei și încă mulți 
alți cumpărători.

Să ne oprim puțin și la ma
gazinul de confecții nr. 5, unitate 
care în luna ce a trecut a vîn
dut confecții în valoare de peste 
750 000 lei. Aici, muncitorul Cîl- 
țea Vasile din Lonea își cumpă
rase confecții în valoare de 3027 
lei, ajutorul miner Moiș Mihai 
din Aninoasa în valoare de 4474 
lei, muncitorul Opincă Ioan de 
la preparația Petrila în valoare 
de 3017 lei. Haine în valoare de 
3055 lei a cumpărat în acea zi 
și muncitorul Gălămbuță Aurel 
de la mina Petrila.

Iată doar cîteva cifre și fapte 
care vorbesc despre bunăstarea 
oamenilor muncii din Valea Jiu
lui, despre puterea lor de cum
părare mereu crescîndă.

Valea Jiului este ș 
între altele și de po- s 
de cumpărare. <
semnificative în acest ?
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Buna organizare a muncii
Mineritul, ca și orice meserie, 

are o serie de particularități. Pen
tru a le cunoaște iți trebuie ani 
de muncă, studiu, perseverență.

Brigada pe care o conduc este 
iormală din 21 de tineri și lucrăm 
in abatajul nr. 14 vest de pe stra
tul 3. Intre noi s-au stabilit rela
ții de prietenie, 
proc. Dacă unul 
brigăzii nu poate 
ceilalți îi dau o
Aceasta ne-a permis să învingem 
multe greutăți. Dacă în urmă cu 
aproape patru luni cînd am preluat 
conducerea brigăzii, unii dintre 
muncitorii din brigadă se mai co
deau să pună umărul acolo unde 
era mai greu, acum fiecare înțe- 
ege că o sarcină neîndeplinită la 

limp iace ca brigada să bată pa
sul pe loc. O dată cu întărirea 
disciplinei, cu încetăfenirea spiritu
lui de întrajutorare ne-am preo
cupat de îmbunătățirea orga
nizării muncii în așa fel incit să 
folosim cît mai productiv fiecare 
oră de lucru. In acest fel noi reu
șim să ne îndeplinim ritmic, 
schimb de schimb, sarcinile de pro
ducție. In brigada pe care o con
duc fiecare tînăr își are sarcinile 
stabilite. Minerii Carcea Dumitru, 
Pîrlea Radu, Vieru Constantin, pîr- 
van loan, Lupașcu Alexandru sînt 
acei care bat găurile de mină. A-

jutorul de miner Vincze loan, va
gonetarul Biro Ladislau și alții pre
gătesc lemnul pentru armături, 
bandajează frontul de lucru, pre
gătesc ioitașul și execută podurile 
peste cratere. Vagonetarii Al mari- 
chi Ioan, Tiron V asile și Crăciun 
Pavel sint acei care încarcă căr
bunele in vagonete. Intre timp 
alfi mineri pregătesc locul pentru 
armături săpînd pilugile.

In scopul perfecționării metode
lor de lucru (inem consfătuiri o- 
perative. Acest procedeu și-a do
vedit utilitatea in mod deosebit în 
luna trecută cînd, cu toate că au 
lucrat intr-o zonă de falie, cu In
filtrații de apă și presiune am reu
șit să facem fafă cu cinste sarci
nilor de producție dind peste plan 
87 tone cărbune. Acest succes se 
datorește bunei organizări a mun
cii in brigadă, aplicării inițiativei 
„două cimpuri pe schimb in iie
care aripa" cit și întăririi disci
plinei în muncă.

In brigadă schimbul se face la 
iața locului, ne consultăm asu
pra măsurilor ce trebuie luate 
pentru asigurarea frontului de lu
cru, Sintem un colectiv închegat, 
ca,e luptă cu entuziasm pentru 
Îndeplinirea planului de producție, 
schimb de schimb. Dacă înainte de 
venirea mea în acest abataj, o 
felie se extrăgea în 3 luni, în

prezent acest lucru se realizează 
in numai o lună și jumătate. Deci 
am redus cu 50 la sută timpul de 
depilare a unei felii.

O sarcină principală ce stă ii 
iața brigăzii este de a scoate căr
bune de calitate. înainte vreme, 
minerii care lucrau in acest aba
taj nu reușeau să respecte aceas
tă cerință tocmai din cauza can
tității mari de steril existente pe 
acest strat. Am stat de vorbă cu 
tinerii și am organizat în așa iei 
munca incit în iiecare schimb să 
se aleagă sterilul vizibil. In acest 
iei, producfia dată este de calita
te. Nu am avut rebut at nici un 
vagonet de cărbune pentru șist.

In acest mod venim în ajutorul 
preparației care poate să scoată 
din pioducfia dată de noi cărbu
ne spălat cu un procentaj redus de 
cenușă. Tot pentru a ne putea în
deplini mai bine sarcinile de pro
ducție am acordat toată atenția 
ridicării caliiicării proiesionale la 
locul de muncă. Am considerat că 
numai astfel își poate lua iiecare 
membru
deplină pentru munca pe care

al brigăzii răspunderea
o

NICOLAE MITITELU, 
șei de brigadă, sectorul 

al minei Petrila
IV
te.

(Continuare în pag. 2-a)
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Tînăra muncitoare Florea Eugenia de la Viscoza Lupeni, a prins 
tainele bobinării firelor de mătase de la brigadiera Meszaros Ioaaa, 
care posedă o bogată experiență în această muncă.

lat-o pe brigadieră și „ucenica" ei lucrînd împreună.



STEAGUL’ ROȘU
■unim ,

ÎNCERCAREA CORESPONDENȚI VOLUNTARI ACTIVI
Vestea tăcu repede înconjorul 

depoului. Fapta mecanicului Romo
șan Gheorghe stîrnea admirația to
varășilor săi de muncă : reușise 
Să remorce un tren cu 2 000 de 
tonei Toți erau minări de fapta 
acestui mecanic pe cit de indtăz- 
neț și de curajos, pe atit de pri
cepui in ale meseriei. In același 
timp in inima fiecărui mecanic din 
depou Se dptinsese dorința și am
biția profesională de a repeta ceea 
ce Săvitșise Romoșan, ba poate 
chiar mai mult. Dar mecanicii își 
puneau și inttebarea: votn reuși 
oare ?

Printre primii din depou care au 
ailat despre succesul lui Romoșan 
a lost șl tinărul mecanic Chiriac 
Anghel. Tocmai sosise cu locomo
tiva de la drum. In juriu lui io- 
chiftii și mecanicii de locomotive 
S-au antrenat la discuție.

— Ați auzit de ce a lost ih 
state Romoșan ?

— 20001
— Supratonaj nu glumă I Dar o 

să-i arătăm că și alții sînt in stare.
— Nu cumva faci aluzie la noi, 

Anghele ?
— Exact. Vom încerca și noi cu 

2000. Ce ziceți ?
— Noi... am zice să-i lăsăm să 

Încerce pe cei care au mai multe 
experiență. Romoșan are aproape 
șapte ani vechime ca mecanic, 
este vulpe bătrină. Nu te poți 
Compara cu el Anghele > n-ai îm
plinit nici doi ani pe locomotivă.

— Eu totuși am să încerc.
— Încearcă Anghele. nu te lăsa 

mai prejos. O să te ajutăm noi, 
tot colectivul. Te asigur că o să 
reușești.

Cel care-1 aproba pe tinărul me
canic Chiriac Angliei și-l îndemna 
să-și pună în aplicare hotărirea 
era încercatul mecanic de locomo
tivă Pătroi Petre care, auzind des
pre ce era vorba intrase și el în 
discuție. II spuse apoi iui Chiriac 
o serie de criterii tehnice și orga
nizatorice de care să țină seama 
la remorcarea trenurilor cu tonaje 
sporite: întreținerea exemplară a 
locomotivei, cunoașterea ia petiec- 
ție a protilului liniei și a locurilot 
mai grele de pe traseu pentru a 
ști unde trebuie dat nisip pe linie 
ostiei ea să m prtînt împins path

---------- -0----------- —

ÎN ÎNTRECERE
Muncitoarele din secția depănat 

a Viscozei Lupeni desfășoară o în
trecere susținută pentru obținerea 
celor mai frumoase rezultate în 
producție în cinstea măreței săr
bători a eliberării .

Cine va fi în frunte ? este între
barea pe care și-o pun „concuren
tele". Pînă în prezent cele mai fru
moase rezultate le-a obținut tînăra 
depanatoare Pop Maria care, re
cent, a fost primită în rîndurile 
membrilor de partid, dar Kibedi 
Aurelia, Funduc Maria, Valea Ilișca 
și Cristei Maria nu se lasă mat 
prejos. Fiecare are pește 120 kg. 
fir» depărtate peste sarcinile lunare 

c IrI
Munca, viața și faptele dintr-o 

localitate oferă corespondentului 
voluntar zeci și sute de subiecte.

Dorind să contribui la înlătura
rea unor neajunsuri pe care le-am 
constatat la Urlcani și știind «ă 
articolele critice ajută la aceasta, 
am început să scriu ziarului Iovul, 
alăturindu-mă celorlalți corespon
denți voluntari, Rezultatul î Să 
mergem pe urmele cttorva mate
riale publicate, intr-un timp ma
gazinele O.A.D.L.F. din Dricarii 
arau slab aprovizionate cu măr
furi de sezon. NeconUolati sufi
cient. responsabilii acestor unități 
nu se îngrijeau să satisfacă cerin
țele de consum. Unele mărfuri se 
vindeau cu lipsă la gramaj. Pen
tru a curma această stare de lu
cruri am scris ziarului articolul 
intitulat „Pînă bind" l Măsurile nu 
au sntîrziat. Conducerea O.A.DL.F. 

narea locomotivei și multe altele. 
Cei doi mecanici au discutat mult. 
La despărțire, Pătroi și-a mai re
petat încă o dată îndemnul.

— încearcă Anghele. In urmă
toarele zece zile se vor idee duble 
în stație. Prinde momentul cind voi 
ti In tură, și eu am să te ajut.

— încerc neapărat, nea Petre
— Cu 2000.
— Poate și pestei
La numai clleva zile, Chiriac șt-a 

pus In aplicate hotărirea. Era in
tr-o tută de noapte. Totuși mecu- 
nicul Chiriac nu vroia să mai ezi
te. A anunțat pe cei din stație să 
compună trenul nr. 2675 cu peste 
2000 de tone. Propunerea a lost bi
ne primită deoarece in stație erau 
șl așa prea multe vagoane ce tre
buiau expediate. Trenul 2675 venea 
de la Lupeni cu 1650 de tone, iar 
în stația Petroșani se pregătea 
completarea. Dar Intre timp un 
tren de la Craiova a venit cu o 
întltzlere de 15 minute făclnd ca și 
trenul 2675 sa intre șl el în stafia 
Petroșani cu 15 minute intlniere. 
Cei din stația Petroșani au venit 
însă in ajutorul lui Chiriac redu
cing din intlrzierea trenului cinci 
minute, In timpul staționării aces
tuia pentru completare cu tonajul 
cerut de Chiriac. Trenul condus de 
mecanicii Chiriac Anghel și Popa 
Nicolae 111 a plecat din Petroșani 
cu o Intîrziere de 10 minute. Me
canicii de pe locomotivele din ca
pul trenului scrutau cu atenție prin 
Întuneric poziția semnalelor. Toate 
erau puse pe liber. Stațiile fuseseră 
anunțate din timp. Trenul cu cate, 
normai, trebuia să se facă cruce 
în stația Peștera Bolti lusese adus 
mai devreme la Petroșani. In aces
te condiții, și dublat din spate de 
o altă locomotivă, trenul nr. 2675 
condus de mecanicii Chiriac An
ghel și Popa Nicolae 111 a ajuns In 
stația Bănița cu o întlrizere de 
numai un minut. Tonajul: 2027 to
ne. încercarea reușise. Mecanicul 
de locomotivă Chiriac Anghel era 
fericit. II intrecuse pe Romoșan. Pe 
lirele telefonice alerga spre Pe
troșani o nouă Veste care avea să 
provoace bucurie și mîndrie colecti
vului depoului de locomotive.

I. CRIȘAN

de plan pe cind Pop Marla are Î32 
kg. fire In plus.

Se întrec și legătoarele. Care 
leagă cele mai multe sculuri de 
mătase fără nici un rebut — iată 
obiectivul principal al întrecerii lor. 
Muncitoarele Zamfir Ecaterina. Mo- 
ga Maria, Gorgan Ghizela, Pataki 
SusaUa, Crețu Ana sînt doar o part a 
dintre cele aflate în întrecere. Cine 
va fi în frunte, încă nu se poate 
ști, dar toate muncitoarele aflate 
în întrecere se străduiesc să se si
tueze pe primele locuri în întrece
re.

CONSTANTA MOLDOVAN 
maistru

Viscoza — Lupeni 
assess as5Aa»»ft»tsit’.'.!Bgsr~.a:j 

T I C A A J 
din Petroșani a dispus schimba
rea gestionarilor din unitățile vi
zate și trecerea lor în altă muncă. 
Magazinele au început să fie a- 
provizionate din belșug cu felurite 
mărfuri. Azi ambele unități 
O.A.D.L.F. din Urlcani sînt la înăl
țimea sarcinilor ce le revin.

Un alt exemplu este critica to
vărășească adusă priit ziar unor 
muncitori indiaeiplinațl de la mina 
Urlcani prin articolul „Ar fi bine 
dacă" și „Intîmplare cu tîlc" prin 
care electricianul Vereș Ladislau 
și vagonetarul Lițcan Ioan au fost 
îndrumați pe un drum bun. Aju
tați de întregul colectiv și de cri
tica din ziar, el au devenit oameni 
de nădejde, iar ca utemiști au în
ceput să se achite cu cinste și de 
sarcinii» care le-au fost încredin
țate.

O bună eftcf«ntt în tnJfrtureraa

Popa Traian, 
tehnician E. M. Lupeni

Realizări care fac cinste
in intimpinarea celei de-a 19-a 

aniverșări a eliberării patriei noas
tre, minerii de la Urlcani obțin 
realizări sporite in procesul de 
producție. Folosind din plin utila
jele din abataje, periecțlonlndu-și 
neîncetat nivelul de calificare pro
fesională, brigăzile din sectorul I 
al minei au reușit să dea de la În
ceputul anului și pinâ acum 12 898 
tone de cărbune cocsilicabil. Para
lel cu această realizare minerii din 
Uricani au recuperat și reiolosit 
în diferite lucrări 322 m.c. lemn 
de mină și 254 m.c. de cherestea 
obținind astfel economii la prețul

-----------0.

Munca de corespondent voluntar — 
izvor de sa+isfaefii

Cu 13 ani în urmă lucram la 
mina Vulcan. Organizația de partid 
îmi încredințase sarcina să conduc 
un cerc de învățamînt U.T.M. In
tr-o zi mi-am zis: Ce ar fi să 
scriu ziarului local despre sîrgu- 
ința tinerilor din cercul unde sînt 
propagandist ? Am așternut pe hîr- 
tie cele mai semnificative realizări 
din activitatea cercului nostru, re- 
latînd pe larg și metodele care au 
dus la obținerea lor. Spre bucu
ria mea articolul a fost publicat 
într-una din paginile ziarului „Stea
gul roșu". De atunci am început 
să scriu ziarului cu regularitate. 
Pasiunea de a oglindi în cuvinte 
simple inițiativa și hărnicia mun
citorilor s-a transformat cu timpul 
într-o necesitate firească. Subiec
tele nu lipseau, le găseam în sub
teran sau la suprafața minei, pe 
șantierele de construcții din oraș, 
la club, prin magazine, în noile 
locuințe ale ortacilor mei de 
muncă.

Unele din articolele scrise de 
mine au avut o importantă efica
citate practică, constituind un mij
loc de îmbunătățire a muncii în 
sectoarele vizate. Tineri ca Rudu 
Petru, Radu loan, Cercel Petru 
și-au îndreptat cemportarea, au 
fost înlăturate unele lipsuri în 
administrarea căminelor, s-au luat

i t i
lipsurilor au avut și articolele 
„Control obștesc prin magazin", 
„De ce nu răspund chemării" în 
care, împreună cu mai mulți mi
neri șefi de brigadă de la mina 
Uricani am luat poziție față de 
unele abateri ale vînzătorilor care 
deservesc raioanele raționate, bău
turi și brînzeturi din magazinul a- 
limentar nr. 71 și față de risipa de 
fier vechi din unele sectoare de 
suprafață ale minei Uricani.

Azi cînd sărbătorim pentru a treia 
oară în patria noastră Ziua presei 
mă angajez să nu precupețesc e- 
forturile ca prin rîndurile scrise 
ziarului să contribui la îmbunătă
țirea muncii și la înlăturarea lip
surilor care mal există.

BADESCU nicolae, 
miner — sectarul MI Uricani

Cîmpeanu Dumitra, 
dactilografă E. M. Lupeni

de cost în valoare de peste 200 000 
lei.

In prezent toate brigăzile din 
sectorul I al minei Uricani sînt cu 
planul la zi depășit.

Rezultate bune obține șl colec
tivul de muncă din sectorul II 
unde, la inițiativa minerilor Pop 
Gavriiă și Rudich Constantin, bri
găzile din abataje se întrec pen
tru a obține, în cinstea zilei de 23 
August, un randament de 9 tone pe 
post.

ACOSTÂCHIOAIH IOAN 
RESIGA PETRU 

corespondenți voluntari

măsuri pentru lichidarea unor ne- . 
glijențe în aprovizionarea abataje
lor cu materiale trebuincioase etc.

Pe lingă toate aceste satisfacții, 
activitatea de corespondent volun
tar m-a ajutat să cunosc mai bine 
oamenii din jurul meu, bucuriile 
și dorințele lor. Urmînd exemplul 
celor buni, am reușit să înlătur 
multe din lipsurile mele personale 
și să ajut cu experiența cîștigată 
pe cei care aveau nevoie de a- 
jutorul meu.

Azi cînd sărbătorim Ziua presei 
romînești mă simt mîndru că fac 
parte din rîndul marii armate de 
corespondenți voluntari și că prin 
modestele rînduri scrise ziarului 
local și regional contribui la efor
tul comun de a înfăptui cit mai 
grabnic Directivele celui de-al 
IlI-lea Congres al Partidului Mun
citoresc Romîn.

D. ALBESCU 
E. M. Vulcan

In control obștesc
Șuiul de dimineață se terminase. 

In abatajele minei Lupeni, pe ga
lerii și suitori munca s-a desfășu
rat cu spor. Mulțumiți de rodul 
muncii, minerii se îndreptau spre 
casele lor. Potrivit înțelegerii an
terioare, după șut, membrii uneia 
din echipele de control obștesc 
S-au întrunit la o mică ședință. 
Aici s-au înțeles ca în după-amia- 
za aceleași zile să viziteze diferite 
unități de desfacere din oraș.

Efectuarea controlului obștesc a 
început cu magazinul alimentar nr. 
61, o unitate mare și frumoasă 
(gestionar Boroș Adalbert). In ma
gazin, ordine și curățenie, mărfu
rile cu prețuri afișate la loc vizi
bil, vitrinele și rafturile cu gust 
aranjate, totul îmbla Să faci cum
părături. Personalul magazinului, 
îmbrăcat în halate curate deservea 
prompt și conștiincios. Echipa de 
control obștesc a plecat mulțumi
tă cum de altfel pleacă de aici și 
cumpărătorii. Același lucru a fost 
constatat și la unitatea nr. 66 (res
ponsabil Matei Ioan). De fapt în 
majoritatea unităților da desfacere 

I din Lupeni treburile merg bine.

Lupulescu Constantin, 
contabil E. M. Lonea

Urna onaBizare a mii — 
rteia iKieielor

7 (Urmare din pag. l-a)

execută. Ortacii mei au înțeles a- 
ceastă cerință și au trecut la trea
bă. O parte dintre ajutorii de mi
neri au obținut calificarea de mi
neri, iar tinărul Jigoreanu Dumi
tru împreună cu alți doi tineri ur
mează cursurile școlii de mineri.

Organizindu-ne munca din ce in 
ce mai bine, am reușit să obținem 
rezultate mulțumitoare în produc
ție și în mod deosebit pe linia 
creșterii productivității muncii. In 
luna trecută am realizat o produc
tivitate pe post ce depășește cu 
740 kg. pe cea planificată.

in viitor sintem hotăriți sâ ne 
îmbunătățim și mai mult activita
tea, contribuind astfel la sporirea 
necontenită a producției și îmbu
nătățirea calității ei.

— SS»0—■ —

In rîndurile 
partidului

Maistrul miner Androne Petru 
este stimat și prețuit de colecti
vul sectorului IV al minei Lonea, 
unde își desfășoară activitatea. EI 
își îndeplinește cu conștiinciozi
tate rolul maistrului și sarcinile 
care le are, fapt pentru care este 
considerat unul din cei mai buni 
maiștri ai sectorului.

Recent, adunarea generală a co
muniștilor de aici a discutat redu
cerea stagiului de candidatură al 
tovarășului Androne Petru și pri
mirea lut în rîndurile membrilor 
de partid. Propunerea biroului or
ganizației de bază a fost votată în 
unanimitate și tovarășul Androne 
Petru a fost primit în marea fami
lie a comuniștilor.

TEODOR MERCA 
ajutor miner

Unde constată diferite lipsuri, echi
pele de control obștesc fac reco
mandări, sesizează organele ce tre
buie să ia măsuri pentru remedie
rea lor. O bună parte din aceste 
sesizări sînt rezolvate în mod ope
rativ, altele însă se tărăgănează 
multă vreme. Iată un exemplu, 
încă din luna mai a anului trecut, 
o echipă de control obștesc a cons
tatat că la cofetăria nr. 65 există 
un aparat de fabricat Înghețată de
fect. Cu toate insistențele echipei 
de control obștesc, aparatul e tot 
defect și în prezent. Un alt caz 
este acela de la restaurantul Mi
nerul. Aici întrerupătorul de la 
mașina de tocat carne nu este izo
lat, lipsește un grătar de lemn 
sau cauciuc. In aparență, acestea 
par lucruri mărunte dar lipsa izo
lației poate duce la electrocutarea 
unui lucrător. Se impune mai mul
tă operativitate în rezolvarea sesi
zărilor făcute de echipele de con
trol obștesc.

RACOLTA ANA,
membră in echipa de control 

obștesc
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PE ȘANTIERE

Atenție mai marc executam 
lucrărilor terasiere !

alei, 
asfaltări, care 
precădere în

pe șantierele

Timpul călduros al verii favo
rizează din plin executarea tutu
ror lucrărilor de construcții. Se 
poate lucra cu randament bun și 
la cele exterioare: drumuri, 
trotuare, zone verzi, 
trebuie executate cu 
acest anotimp.

Cu toate acestea,
de construcții din Valea Jiului nu 
se acordă destulă atenție acestor 
lucrări. La Lupeni, de pildă, nu au 
fost Începute asfaltările în cvarta
lul Viscoza III, turnarea betonului 
la drumul de legătură pe lingă 
blocul 9, nu s-au amenajat drumu
rile de acces la școala nouă cu 
16 săli de clasă, la blocurile El 
E2, D, F. O situație asemănătoare 
este și pe șantierul Petroșani unde 
constructorii nu au executat dru
murile la blocurile din seria B-C 
pe care le-au dat în folosință, ea 
și la Vulcan unde numai cîteva 
trotuare au fost asfaltate 
ciyfn.

O condiție importantă 
executarea acestor lucrări
na funcționare a utilajelor, 
pe șantierul Lupeni, cînd funcțio
nează excavatorul stă defect bul
dozerul iar cînd merg amlndouă, 
atunci nu sînt mașini pentru trans
portarea surplusului de pămînt. 
Defecțiuni mecanice serioase se 
produc la utilajele terasiere și pe

plnă a-

pentru 
este bu-

Dar

alte șantiere, eeea ce pune 
semnul întrebării grija mecanici
lor șefi și a câtor de la I.P.I.P. 
Livezeni pentru buna întreținere a 
acestor mașini.

O
vesc
și în 
f altul 
faltarea drumurilor noi. Conducerile 
șantierelor se lasă in nădejdea 
sectorului de drumuri Timișoara, 
care are un agregat de asfaltare 
la Livezeni. Dar, acest sector are 
de executat alte lucrări de asfal
tare în cursul 
ceea, ar trebui 
toca, cînd nu 
să se facă pe 
strucții social-culturale
Reizenul avînd o capacitate pînă 
la 100 tome pe zi, printr-o bună 
organizare a muncii poate asigura 
intr-o duminică pentra șantiere 
cca. 25 cupe autobasculante de 
asfalt.

Folosirea dan plin a timpului de 
vară pentru exesutarea lucrărilor 
exterioare — terasiere este o sar
cină urgentă a șantierelor. Ea 
trebuie îndeplinîtă fără întîrziere 
pentru că In curînd ploile toam
nei vor îngreuna executarea aces
tor lucrări. Deci, toată atenția e- 
xecutării lucrărilor terasiere i

MIHAI ȘTEFAN

altă piedică de care se lo- 
constructorii este cine, cînd 
se condiții le va lurniza as- 
bituminos necesar pentru as-

--------------©--------------

OAMENI CADE TAC
în numărul 4262 din 19 iunie 

a. c. al ziarului nostru a apărut 
sub titlul „In centru-da, în rest-ba" 
o notă în care se arăta că în o- 
rașul Lupeni, exceptînd centrul o- 
rașului, majoritatea străzilor, prin
tre care și strada principală Tu
dor Vladimirescu, nu sînt ilumina
te. Sectorul gospodăresc al sfatu
lui popular din Lupeni și condu
cerea I.R.E.H. Deva trebuie să ia 
măsuri pentru reglementarea aces- 
tei situații, 
proape două 
notei în ziar, 
luat măsurile 
bunătățifea iluminatului, 
acestui fapt, iluminatul

Deși au trecut a- 
luni de la apariția 
nici pînă azi nu s-au 
cuvenite pentru îm- 

Datorită 
străzii

0

săptămînii. De a- 
ca cel puțin dumi- 
lucrează drumurile, 
șantierele de con-

asfaltări.

I............... .  ■■..«■«.--■mi

Peisaj de vară la Bănița.

MEREU IN FRUNTE

Tudor Vladimir eseu șiprincipale
a celorlalte străzi din cartierele 
orașului Lupeni a devenit și mai 
defectuos. Locuitorii sint nevoiți 
să orbecălască noaptea pe aceste 
străzi, Nu-i aceasta o situație de-a 
dreptul ridicolă î

E regretabil faptul că conduce
rea I.R.E.H. 
podăresc al 
Lupeni sint 
nepăsătoare
ții. Ce au de gînd oare ?

Locuitorii din Lupeni cer
tor conduceri să rezolve grabnic 
problema iluminatului pe străzile 
cu pricina.

Deva și sectorul gos- 
Sfatului popular 
atît de liniștite 
în fața acestei

din 
și de 
situa-

aces-

L. DEMETER

In sprijinul întovărășirii zootehnice
de 5 august, la apelul 
conducerea întovărășirii 

„1 Mai" din Uricani,

In ziua 
făcut de 
zootehnice 
comitetul de femei (președintă Stoi-
eulescu Suzana) a organizat cu 
gospodinele din localitate o acțiu
ne de muncă voluntară la strînsul 
finului cosit de pe terenurile în
tovărășirii. Cele 40 de participante 
la acțiune au prestat 250 ore de 
tnunca voluntară. Economiile adu-

se întovărășirii se ridică la peste 
2000 lei. S-au evidențiat prin con
tribuția adusă Patalita Maria, 
OrdOg Estera, Kun Rozalia, Lazăr 
Maria și altele.

SCHUSTER MARIA 
corespondent

Colectivul sectorului III de la 
mina Lupeni și-a depășit sarcinile 
de plan de ia începutul anului cu 
peste 26000 tone de cărbune, iar 
pe luna ce a trecut a realizat un 
randament de peste 3 tone pe post, 
față de 2,750 tone pe post cit avea 
planificat. Un bilanț rodnic care 
situează minerii frontaliști din sec
tor pe primul loc al întrecerii so
cialiste desfășurate cu celelalte 
sectoare ale exploatării. Succesele 
sectorului sînt, în bună parte, me
ritul organizației de partid care a 
organizat și mobilizat eforturile 
Întregului colectiv pentru crește
rea producției, productivității mun
cii și îmbunătățirea calității căr
bunelui.

— Să învățăm din experiența a- 
nului trecut, să folosim toate re
zervele sectorului pentru a obține 
realizări mereu mai sporite — au 
spus comuniștii în prima adunare 
a organizației de partid din acest 
an. In acea adunare s-au stabilit 
măsurile menite să asigure condi
țiile necesare îndeplinirii în între
gime a angajamentelor anuale. Iată 
doar cîteva : asigurarea liniei de 
front necesare prin crearea aba
tajelor de rezervă, întreținerea în 
bună stare de funcționare a uti
lajelor, a căilor de transport, men
ținerea profilului normal al gale
riilor și suitorilor, măsuri care au 
fost trecute în planul de măsuri 
tehnieo-organizatorice al sectorului. 
La propunerea organizației de bază 
conducerea sectorului a stabilit un 
program concret pentru revizia și 
repararea 
periodică a 
galeriile de 
La revizia
toarelor, îndeosebi, au fost repar
tizați eei mai buni muncitori șl 
maiștri electromeeanici, membri și

candidați 
Cocolaș 
loan și alții.

Organizația de partid a folosit 
cu competență dreptul de control 
asupra conducerii tehnico-adminis- 
trative. I» adunările generale care 
au avut loc de la începutul anu
lui au fost analizate problemele 
cele mai arzătoare : cum se traduc 
în viață prevederile din planul de 
măsuri tehnico-organizatorice, cum 
asigură partea mecanică funcționa
rea neîntreruptă a utilajelor mi
niere, căile de reducere a consu
mului de material lemnos și îm
bunătățirea calității producției etc. 
Biroul organizației de bază a a- 
sigurat 
fiecare 
membri 
muniști,
Ilie, Petre Constantin, Aslău Ioan, 
Răuț Nicolae, Todor Aron și alții 
au stat de vorbă cu minerii des
pre posibilitățile de sporire a pro
ducției și productivității muncii, 
de sporire a vitezelor de avansare, 
de reducere a prețului de cost.

Succesele colectivului depind în 
mare măsură de munca cu oame
nii, de felul în care conducătorii 
producției reușesc să se apropie 
de oameni, să-i mobilizeze. Intr-un 
timp 
s-au 
felul 
loan
preocupă 
pe care 
Membrii

de partid, între care tov. 
Ilie, Vilecan Aurel, lleș

ca în fiecare abataj, la 
loa de muncă să lucreze 
de partid. Agitatorii co- 
Intre care tov. Rășitaru

din partea unor muncitori 
semnalat nemulțumiri față de 
în care maistrul miner Suciu 
le

utilajelor, 
stării in 
acces, a 

utilajelor,

controlarea 
care se află 
rostogoalelor. 
a transpor-

satisface cerințele și se 
de rezolvarea greutăților 

le lntîmpină.
biroului organizației de

:£ZA£3:

se numere 
mai buni

trăiește o
$i în

bază au stat de vorbă cu tînărul 
maistru, i-au explicat că pentru a 
asigura desfășurarea în bune con- 
dițiuni a procesului de producție 
trebuie să fie mai apropiat de oa
meni, să-i ajute. Discuția a dat 
roade, i-a ajutat maistrului să-și 
ridice autoritatea și să 
în prezent printre cei 
tehnicieni din sector.

Colectivul sectorului
viață bogată, tumultoasă, 
mijlocul acestei vieți e . prezentă 
mereu organizația de partid. Mem
brii biroului organizației de bază 
i-au încurajat pe minerii din a- 
batajul frontal 4 vest care de la 
începutul acestei luni folosesc la 
susținerea abatajului armături mo
derne, grinzi în consolă. Dacă La 
început unii manifestau neîncre
dere fată de noua metodă de ar
mare, după instructajul făcut bri
găzii de inginerul comunist Ișvă- 
i>uț Nicolae și discuțiile purtate 
cu brigada de agitatorii Gheorghe 
Alexandru, Szocs losif. Bonta
Gheorghe, minerii au trecut cu în
credere la folosirea armăturilor
moderne.

Realizările colectivului sînt 
semnate. Aceasta dovedește 
organizația de bază, comuniștii 
sectorul III, între care minerii
tre Constantin, Onișor Nicolae, 
Ghioancă Ioan, Vlad Dumitru, teh
nicienii Brezeanu Dumitru, Nan 
Traian și alții sînt mereu în frun
tea luptei pentru sporirea produc
ției și productivității muncii.

I. DUBEK

în
că 

din 
Pe-

A

Blocul B cu apartamente,
unul din frumoasele blocuri ridi
cate în ultimul timp la Petrila.

PATRU DIN CEI PESTE DOUA SUTE
Sint doar patru.Fac parte din 

numeroasa familie a artiștilor ama
tori din Vulcan. Primul se numeș
te SIMCIC FRANC1SC și nu de 
mult a împlinit 39 ani. Lucrează ia 
uzina electrică. Aici este cunoscut 
ca unul dintre lăcătușii de frunte 
ai uzinei. Pe lingă faptul că este 
un bun muncitor, el este și unul 
dintre artiștii amatori de frunte ai 
clubului din V ulcan.

Orchestra de muzică ușoară al 
cărei responsabil este, se pregăteș
te intens in vederea zilei de 23 
August. Muncește in cadrul clubu
lui de prin anul 1950. 
muncii din Vulcan ii 
mult activitatea. Recent 
rea clubului muncitoresc
dențiat pentru 13 ani de rodnică 
activitate culturală.

•ir
DUMITRU CONSTANTIN este 

ceva mai tlnăr — 27 atu. De loc 
e de prin părțile Romanului. Acum 
lucrează ca bobinator la S.R.E.V. 
in brigada condusă de Bercea Mir
cea (brigadă cunoscută in toată Va
lea Jiului). Pasiunea pentru muzică 
it tace nelipsit de la club. Este 
unul dintre cei mai valoroși soliști 
vocali. In cinstea Zilei minerului 
a Învățat sâ cinte la unui din ins
trumentele muzicale ale Clubului.

☆
Despre activitatea culturală a 

utemistului IQAN DRĂGHICI, elec-

trician la sectorul IV al minei 
Vulcan ne vorbește tov. Blldea Ni
colae, directorul clubului muncito
resc din Vulcan.

— Drăghici este un bun membru 
al brigăzii de agitație și un neîn
trecut chitarist. După orele de re
petiție sau după spectacolele date 
ii place să se ocupe de reparația 
instrumentelor și aparatelor muzi
cale, (radio, magnetotoane, diiuzoa- 
re). Pentru noi 
tute un prețios

La tragerea lunară 
soane care a avut loc 
combinații de litere:

H.R.T. P.R.D. K.E.I. T.D.I.
In raza orașului regional 

gere următorii asigurați:

Combinația 
de litere

H.R.T

K.E.S.

K.E.S.

de 
la

amo rtlzare a asigurărilor mixte de per- 
31 iulie 1963, au ieșit următoarele opt

I.K.N. K.E.S. D.E.A. C.A.W.
Petroșani, au cîștigat la această tra

Numele și prenumele Suma asigurată
Nr. poliței asiguratului amortizată

3 438 378

3 909 126

3 1 454 295

»

Oamenii 
apreciază 
conduce-
l-a evi-

acest lucru consti- 
ajutor.
☆
ALEXANDRU l-am

D.E.A 3 437 520

dansuri este însă

toți ca Sandu — 
concursurile, sus-

Pe MARCUS
găsit in plină activitate. Repeta de 
zor. Vîrsta? Nici n-a implinil 19 
ani. Am ailat că este mecanic pen
tru instalații de mare presiune. 
Este cel mai iinăr artist amator. 
Mdlesl ria sa la 
recunoscută.

— Dacă ar ii 
am ctștiga toate
ține Lazăr Melania, instructoarea de 
dansuri a clubului din Vulcan. Șl 
tovarășa Lazăr nu este prea opti
mistă Acesta este adevărul.

☆
V-am prezentat doai 4 dintre ar

tiștii amatori ai clubului Vulcan. 
Dat parcă poți să-i prezinți pe 
toți ? Sînt peste 200. Activitatea lor 
este însă edificatoare și vorbește 
despre t«ți.

A. DUMITRU
Vulcan

H.R.T.

H.RT.

T.D.I.

T.D.I.

3 918 027

3 1 453 681

3 321 837

3 1 456505
I
♦

î
P.R.D.

K.E.I.

D.E.A.

I.K.N.

IJC.N.

C.A.W.

C.A.W.

3 495 955

3916916

3 303 377

3 908 617

3 1 453 837

3 1 452 201

3 303 165

Bula Gheorghe 
E. M. Vulcan 
Cruceru Constantin 
E. M. Vulcan 
Botîci Vlorel 
E. M. Vulcan 
PIrvuleț Maria 
E. M. Vulcan 
Asimioneștl Dumitra 
E. M. Vulcan 
Cosma Gheorghe 
E. M. Lonea 
Muntean Silviu 
E. M. Petrila 
Lerch Ioan 
Preparația Petrila 
Malea Nicolae 
E. M. Aninoasa 
Hungodv loan 
E. M. Aninoasa 
Rada Nicolae 
E. M. 
Spînu 
E. M.
Bratu 
E. M. 
Staicu
Viscoza Lupeni 
Ilteș Ion 
E. M. Uricani

Aninoasa 
Constantin 
Lupeni 
Gheorghe 
Lupeni 
I. Ioan

1 125

1 000

1 000

1 050

1 000

1 000

1 125

1000

1000

1000

1 125

1 000

1 000

1 000

1 05»

*

♦

î
♦ 
♦
4 
♦ 
4» 
î

4
4
4
1
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Ferhat Abbas
își va da demisia

ALGER 14 (Agerpres).
La 14 august, Ferhat Abbas, pre

ședintele Adunării Naționale Con
stituante a 
democratice și
zentat deputaților 
scrisă, intitulată „De 
acord cu proiectul 
elaborat de guvern 
Politic al Frontului

Alte state au 
de la

semnat Tratatul 
Moscova

R.P.D. Coreeană la a XVIILa 
aniversare
♦

a eliberării

Republicii algeriene 
populare, a pre- 

o

WASHINGTON 14 (Agerpres).
La 13 august, la Washington, 

Tratatul de la Moscova cu privire 
la interzicerea experiențelor nu-

cleare în atmosferă, în spațiul cos
mic și sub apă a fost semnat de 
reprezentanții unui nou grup de 
țări: Jamaica, Irak, Siria, Costa 
Riea și Spania.

ce
de
și
de

declarație 
nu sînt de 
constituție
de Biroul

Eliberare

©

Succese ale industriei
constructoare de mașini

industria 
asigură 
interne

KRAG : 0 încercare serioasă în orientarea 
spre destinderea încordării

300 de

92 
în

în

declarația, 
deputaților 

o scrisoare în care anunță că la 
20 septembrie își va da demisia 
din funcția pe care o deține.

Națională". Odată
Ferhat Abbas a trimis

cu

COPENHAGA 14 (Agerpres).
Luînd cuvîntul la cel de-al 36- 

lea congres al Sindicatului munci
torilor din industria 
a metalelor, primul 
Danemarcei, Krag, a 
tatul de la Moscova
interzicerea experiențelor cu arma

de prelucrare 
ministru al 

apreciat Tra
cta privire la

nucleară drept „o încercare seri
oasă în orientarea spre destinde
rea încordării". Continuarea poli
ticii în spiritul tratatului va cere 
dezvoltarea încrederii reciproce 
care va constitui un element nou 
în politica internațională după cel 
de-al doilea război mondial, a sub
liniat Krag.

l

i

din Hicen

Coreeană 
mașini de

Declarația președintei
F.D.I.F.

în R.P.D.
asemenea
dințate, mașini uni-

necesară pentru producerea a 7 
milioane metri țesături de mătase 
de calitate superioară.

Toate procesele de producție 
din fabrică sînt mecanizate și au
tomatizate. încă de la început s-a 
trecut la producția în flux.

Pe lîngă noua întreprindere 
funcționează un sanatoriu de noap
te, o cantină, un salon de coafură, 
un magazin, creșe 
manent și redus, 
copii, un spital și 
superioară.

cu program per- 
o grădiniță de 
o școală tehnică

In Coreea de nord 
constructoare de mașini 
la sută din necesitățile 
mașini și utilaje.

In țară există peste
treprinderi ale industriei construc
toare de mașini, printre care fa
bricile de mașini-unelte 
și Kusen.

In prezent, 
se produc, de 
prelucrat roți
versale de frezat roți dințate, ma
șini rapide de rectificat, strunguri 
verticale, prese de 3 000 tone, pre
cum și alte mașini.

Comparativ cu anul
acest an producția națională 
mașini-unelte pentru așchierea 
talelor va spori de 
de anul 1958 — de

industriei

trecut, în 
de 

me- 
față

DJAKARTA 14 (Agerpres).
Agenția Reuter relatează că în 

capitala Indoneziei, Djakarta, a a- 
vut loc un miting de masă în semn 
de protest împotriva planului co
lonialiștilor englezi de 
Federației Malayeze.

Participanții la miting 
tat o rezoluție în care
după cum relevă agenția

creare a

au adop- 
se arată, 

citată.

că „crearea acestei federații nu 
este decît o încercare a colonia
liștilor englezi de a-și apăra inte
resele economice, politice și mili
tare în Asia de sud-est".

Intr-o altă rezoluție adoptată la 
miting se cere ca guvernul indo

nezian să naționalizeze toate pro
prietățile aparținînd monopoliștilor 
englezi. . ; . >

U. va vizitaComisia 0. N.
Borneo de nord și Sarawak

PARIS 14 (Agerpres).
Tratatul de la Moscova privitor 

la interzicerea experiențelor cu 
arma nucleară în atmosferă, în spa
țiul cosmic și sub apă, reprezintă 
„un început de acțiuni concrete 
în vederea asigurării păcii", a de
clarat Eugenie Cotton, președinta 
Federației Democrate Internaționale 
a Femeilor. Ea a subliniat că mi
lioanele de femei din lumea în
treagă salută astăzi căldură
semnarea Tratatului.

0 nouă fabrică

1,3 ori, iar 
trei ori.

de mătase
dată în exploa-La Phenian a fost 

tare o nouă fabrică pentru devi- 
darea coconilor (gogoși 
se), a cărei construcție 
mai bine de un an.

Noua fabrică — cu o

de măta- 
a durat

suprafață

Dezvoltarea 
metalurgice

In ultimii ani întreprinderile 
metalurgice din Coreea de nord 
au obținut succese îinsemnate în 
sporirea producției laminatelor v!in 
oțel de diferite profiluri.

In prezent, în interval de aproa
pe 60 de zile în republică se pro
duce tot atîta oțel și laminate din 
oțel cît se producea înainte de e- 
liberare în decurs de un an în
treg (anul 1940).

In concordanță cu cerințele dez
voltării economiei socialiste, sor
timentul și profilurile produselor 
laminate din oțel se lărgesc an de 
an. Astfel, anul trecut numărul ti
purilor de produse laminate din 
oțel a sporit la 44, iar cel al pro
filurilor — la peste 50.

de producție totală de 12 500 m.p. 
are o capacitate anuală de 4 000 
tone. Ea va furniza materia primă

engleze în legătură cu acordarea 
dreptului acestui teritoriu la auto
guvernare. El a declarat reprezen
tanților presei că guvernul englez 
trebuie să acorde Gambiei acest 
drept pînă la 10 septembrie a. c. 
Autoguvernarea locală, a spus el, 
va însemna primul pas spre ob
ținerea independenței poporului 
Gambiei.

SEUL. Agenția Associated Press 
relatează că rămășițele avionului* 
aparținînd forțelor militare al» 
S.UA, avînd la bord șase persoa
ne — membri ai grupului de con
silieri americani în Coreea de sud 
care a dispărut la 4 august, au 
fost găsite în apropiere de loca
litatea Kangsongni, situată la 90 
mile nord de Seul și la 10 mile 
sud de zona demilitarizată.

In urma cercetărilor efectuate 
s-a stabilit că avionul s-a prăbu
șit în munți la puțin timp după 
ce a decolat de pe aeroportul din 
localitatea Kangsongni, iar pasage
rii lui au pierit.

CARACAS. Cîteva sute de mun
citori din industria petroliferă ve- 
nezueliană au declarat grevă ce- 
rînd majorarea salariilor. Greva 
petroliștilor este sprijinită de o 
serie de sindicate din tară.

Poliția a operat arestări în rîn- 
dul muncitorilor greviști.

fi trase 
zile de 

o comi-

LONDRA 14 (Agerpres).
După ce în 

rat că Malaya 
planul englez 
rea Federației 
Angliei a declarat că va permite 1 
intrarea Comisiei O.N.U. în Bor

neo de nord și Sarawak pentru a 
cerceta dacă populația acestor două 
teritorii dorește să se alăture pro
iectatei federații „cu toate că 
consideră trimiterea comisiei drept 
un pas inutil". După această de

clarație U Thant a anunțat pro
cedura de lucru a eomisiei O.N.U.

Comisia O.N.U., relevă agenția 
U.P.I., va sosi joi Ia Singapore, de 
unde va pleca la Kuching, capi
tala teritoriului Sarawak. Apoi, o 
parte a comisiei O.N.U. va pleca 
la Jesselton, capitala teritoriului 
Borneo de nord, cu scopul ca lu
crările acestei comisii să se des
fășoare simultan în ambele teri
torii și să fie terminate într-un 
timp cît mai scurt. Lucrările co
misiei vor dura circa două săptă-

-------------------0

Greva marinarilor din Manila
MANILA 14 (Agerpres).
întreaga activitate a portului 

comercial Manila a fost paralizată 
la 13 august ca urmare a unei gre
ve declarată de docherii din capi
tala Filipinelor după ce s-a anun
țat că doi tovarăși de muncă au 
încetat din viață la spital datorită 
rănilor căpătate în timpul unor 
ciocniri cu spărgătorii de grevă.

prealabil s-a aslgu- 
continuă să sprijine 

cu privire la crea- 
Malayeze, guvernul

mîni, iar concluziile vor 
în cursul următoarelor 15 
U Thant personal sau de 
sie specială.

Agențiile de presă relatează că 
la 13 august guvernele Indoneziei, 
Filipinelor și Malayei 
listele cu observatorii 
soți comisia O.N.U.

Sintetizînd într-un 
poziția acestor trei țări interesate 
în lucrările comisiei O.N.U., agen
ția A.P. relatează următoarele: 
Malaya reduce activitatea acestei 
comisii la simpla verificare a ale
gerilor care au avut loc recent în 
cele două teritorii, Indonezia con
sideră că comisia trebuie să nu se 
limiteze doar la atît și să cerceteze 
dacă populația dorește sau nu să 
intre în federație, iar Filipinele 
declară că vor aprecia concluziile 
comisiei în 
servatorilor 
felului cum 
țările comisiei.

au anunțat 
care vor în-

comentariu

lumina rapoartelor ob- 
filipinezi făcute asupra 
s-au desfășurat cerce-

agenția 
din Ma- 
trei luni

După cum transmite 
Reuter, 3 000 de docheri 
nila desfășoară de peste 
o puternică luptă revendicativă în
sprijinul cererilor de mărire a sa
lariilor și pentru a sili pe patroni 
să recunoască sindicatul lor. 
cadrul acestei lupte în port au 
greve perlate și sînt instalate 
chete de grevă.

In 
loc 
pi-

CAIRO. Agenția M.E.N. anunță 
că la 14 august secretarul general 
al Ligii arabe, Abdel Khalik Has- 
suna, a plecat într-o vizită oficială 
de două săptămîni în Republica 
Democrată Germană.

SEUL. La 14 august Tribunalul 
militar din Seul a condamnat la 
moarte un locotenent colonel al 
Forțelor armate aeriene sud-core- 
ene acuzat de a fi participat la 
complotul din luna martie împotri
va dictatorului militar Pak Cijan Hi.

CAIRO. Postul de radio Cairo și 
presa egipteană au anunțat la 14 
august că guvernul Republicii A- 
rabe Unite a interzis importul 
mărfurilor din Republica Sud-Afri- 
cană. Totodată vasele care navi
ghează sub pavilion sud-african nu 
mai au permisiunea de a intra în 
porturile egiptene pentru a descăr
ca sau încărca mărfuri.

MOSCOVA. La 14 august a so
sit la Moscova o delegație guver
namentală a Republicii Populare 
Bulgaria condusă de Todor Jivkov, 
prim-secretar al CC. aii Partidului 
Comunist Bulgar și președinte al 
Consiliului de MiniștrL

Delegația va participa la festi
vitățile cu prilejul deschiderii ex
poziției „Bulgaria construiește so
cialismul".

TOKIO. După cum anunță agen
ția Associated Press, potrivit unei 
declarații dată publicității de pur
tătorul de cuvînt al Partidului so-

cialist din Japonia, acest partid 
va continua lupta alături de co
muniști împotriva proiectatei vizite 
în unele porturi japoneze a sub
marinelor nucleare americane. De 
asemenea, cele două partide vor 
acționa în comun pentru a preveni 
staționarea avioanelor cu reacție 
,,F-105“ în Japonia, precum și îm
potriva tratativelor japono-sud co
reene, care au drept scop crearea 
pactului militar N.E.A.T.O.

LONDRA. Consiliul sindicatelor 
din orașul Greenock (Scoția) a dat 
publicității o declarație de protest 
împotriva apropiatei vizite a unei 
escadre de nave militare vest-ger- 
mane în regiunea fluviului Clyde, 
din sudul Scoției.

In declarația sa Consiliul sindi
catelor își exprimă neliniștea în 
legătură cu faptul că această vi
zită poate deveni un prim pas spre 
transformarea acestei regiuni în
tr-un loc de instruire a forțelor 
maritime militare vest-germane.

LONDRA. Agenția Reuter anun
ță că David Jarawa, premierul 
Gambiei (situată în vestul Africii), 
a sosit la 13 mai la Londra, pentru 
a duce tratative cu oficialitățile

PROGRAM DE RADIO
16 august

„America Latină — o afacere de aur 
nentru Statele Unite’

PARIS 14 (Agerpres).
„America latină — o afacere de 

aur pentru Statele Unite" își in
titulează săptămînalul francez „La 
Tribune des Nations'1 un articol pe 
marginea unui raport al Comisiei 
economice O.N.U. pentru America 
Latină. Din datele raportului re
iese că ajutorul american acordat 
țărilor latino-amerieane a atins 
cifra de 11 miliarde de dolari, în 
timp ce interesele, beneficiile și 
dividendele aduse de investițiile 
sau împrumuturile americane pen
tru aceste țări reprezintă 13 mili
arde dolari, adică un beneficiu net 
de 2 miliarde dolari.

„Ca urmare a pauperizării cres- 
cînde a majorității țărilor latino-

americane, a devalorizării monedei 
lor, arată publicația amintită, Ame
rica Latină depinde astăzi, mai 
mult decît orieînd înainte, de re
lațiile sale comerciale cu Statele 
Unite și acestea, deși reticente în 
acordarea de credite suplimentare, 
realizează totuși beneficii frumoa
se de pe urma investițiilor făeute 
la sud de Rio Grande" (frontiera 
cu Mexicul).

„Statele Unite, se spune în con
tinuarea artisolului, consideră că 
Ameriea Latină constituie o piață 
care le aparține de drept. Planu
rile de dezvoltare industrială nu 
sa pot realiza pe acest continent

decît cu aeordul prealabil al Wall 
Street-ului. Obligați să-și reducă 
importurile din cauza lipsei de de
vize. Iatino-americanii au fost ne- 
voiți să opteze pentru o politică 
de industrializare înfăptuită exclu
siv de tehnicieni americani și de 
capitaluri în majoritate tot ameri
cane, ceea ce permite americani
lor să înregistreze „beneficii de 
primul ordin". „Nu este mai pu
țin adevărat, arată „La Tribune des 
Nations" în încheiere, că nemul
țumirea mocnește în rîndurile mun
citorilor și țăranilor. Ivirea unei 
„a doua Cube" undeva în Ameri
ca Latină nu ar mai putea surprinde 
pe nimeni. Nici măcar pe nord- 
americani".

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me
dicului, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8,06 Muzică ușoară, 9,00 
Fragmente din opere, 9,30 Melodii 
populare, 10,23 Muzică de estra
dă interpretată de mari orchestre,
11.30 Coruri din opere, 12,00 Mu
zică populară din Banat, 12,30 
Muzică ușoară romînească, 14,00 
Melodii populare, 14,30 Muzică din 
operete, 15,48 Cîntece și jocuri 
populare, 16,15 Vorbește Moscova !
17.30 In slujba patriei, 18,00 Me
lodii distractive, 18,30 Lecția de 
limba engleză, 19,00 Lucrări ale 
compozitorilor noștri distinse cu 
premii, 19,45 Muzică ușoară de 
Florentin Delmar, 20,40 Concert 
de muzică populară, 21,40 Cîntă- 
reți romîni de operă, 22,25 Muzi
că de dans. PROGRAMUL II. 11,00 
Din operetele compozitorilor so
vietici, 11,30 Pe aripile melodiilor, 
12,05 Din creația compozitorilor 
romîni înaintași, 12,57 Din folclo
rul muzical al popoarelor, 13,30 
Limba noastră. Vorbește acad. prof. 
Al. Graur despre: „Gramatica în

școală" (reluare), 13,40 Arii din 
opere interpretate de soliștii noș
tri, 14,35 Muzică ușoară romîneas
că, 15,00 Actualitatea în țările so
cialiste, 16,30 Muzică populară, 
18,45 Ce știm despre cărți (XII). 
„Cartea romînească pe meridianele 
globului". Prezentare de Valentin 
Lipatti, 19,00 Cîntece de dragoste 
și jocuri populare, 19,30 Teatru la 
microfon: „Doctor fără voie". Co
medie de Moli6re, 20,39 Muzică u- 
șoară, 21,15 Muzică de dans, 22,00 
Muzică populară.

-=©=.-
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16 august

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE# 
Pe urmele bandei; AL. SAHIA; 
Pescărușul negru; PETRILA: Pla
neta furtunilor; ANINOASA : Ban
diții din Argossollo,- VULCAN : In- 
tîlnire la ora 8; CRIVIDIAVîn- 
tul s-a oprit în zori; LUPENI: 
Cartouche; BĂRBĂTENI: 713 cere 
aterizare; URICANI: Regăsirea.
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