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În îniîmpinnren zilei de 23 August
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Preocupare susținută pentru 
extinderea micii mecanizări !

de produc- 
micii meca-

menirea de

Minerii 
au obținut 
nat succes 
primele ore ale dimineții 
ei au extras cea de-a 
5 000-a tonă de cărbune 
peste plan de la începu
tul anului. Folosind judi
cios utilajele moderne din 
abataj^, organizînd bine 
lucrul, minerii vulcăneni 
au sporit simțitor randa
mentul muncii și în luna 
curentă dînd pe această 
bază 250 tone de cărbu
ne peste plan pînă în di
mineața zilei de 19 au
gust. Cărbunele dat peste 
plan este de bună calita
te, avînd un conținut de 
cenușă mai mic cu 1,2 la 
sută decît norma admisă.

la Vulcan 

un însera- 
muncă. In

Colectivele de muncă 
din sectoarele II și III au 
contribuit în măsura cea 
mai mare la succesele 
exploatării în cinstea zi
lei de 23 August. Secto
rul II a extras peste plan 
de la începutul lunii și 
pînă ieri dimineață 
tone de cărbune, iar 
toruj III 1 516 tone.

653
sec-

Brîgada de pregătiri 
sarcină de producție săpa 
noua mină ce se deschide

IN CLIȘEU : Șeful de 
față) discutînd cu ortacii 
m.c. săpare și betonare
da lui în cinstea zilei de 23 August.

condusă de tînărul miner Moloci Tudor a primit ca 
rea și betonarea galeriei
la Paroșeni.

brigadă Moloci Tudor (al 
despre modul cum colectl 
prevăzuți în angajament

de coastă nr. 2 de la

treilea din rîndul din 
vul lor realizează cel 80 
să-i dea peste plan briga

:£2ASS23<k£S;

Prefabricate peste plan

Ia susținerea galeriilor. In pe- 
august de exemplu, pe șantier 
peste plan 76 m.c. de boltari 
Brigada condusă de muncitorul

însemnări de reporter

Amicii calității
sector nu. mai în-Minerii din 

țelegeau ce se petrece în brigada 
lui Neagu Gheorghe. Știau cu tofii 
că ortacii din brigada aceasta se 
au ca frații. Multi dintre ei lucrea
ză împreună de cinci, șase ani. 
Rare ori se întîmplă să nu se în
țeleagă. Deopotrivă de harnic și 
priceput în ale mineritului este 
fiecare din ei, de ai crede că sînt 
gemeni. De fapt la mina Petrila 
li s-a dat un nume comun: „frații 
lui Neagu".

De aceea nu-i mai înțelegeau 
de la o vreme minerii de ia Pe
trila pe ortacii lui Neagu. Bri
gadă de frunte, cu realizări fru
moase însă ortacii clin zi în zi 
deveneau tot mai nemulțumiți, 
puși pe harfă. Pe galerie, la pon
ta/, în baie — mereu puteau fi 
auziți ciorăvăindu-se, reproșîndu-și 
cîtc ceva unii altora.

— N-a mers cum trebuia nici 
azi in abataj la noi.

— Bine, dar la extras avem în
cărcate iest vagonete peste preli
minar.

— O fi, insă am pierdut cu duiu- 
mui din ele la recepție. Așa nu 
mai putem continua : ne facem de 
rfs.

La începutul acestui an brigada 
lui Neagu Gheorghe apucase pe 
un drum anevoios. Ce-i drept dă
dea binișor cărbune in mai toate 
zilele, ba chiar iși depășea sarci
nile de plan insă, numai la extras. 
Cînd ajungea ia 
ția dată în plus 
pe toată pe apa 
stătea slab cu 
această pricină
continuu din tonele extrase. Con
țineau mult șist vizibil.
tntr-o zi Neagu n-a mai putut

L. DEMETER

Muncitorii șantierului de prefabricate Pe
troșani au folosit din plin timpul prielnic de 
lucru din perioada lunilor de vară pentru a 
asigura exploatărilor miniere din Valea Jiu
lui cantități sporite de prefabricate din. be
ton necesare 

rioada 1—18 
s-au produs 
pentru mină.
Pocivilișteanu Titu a turnat peste plan 43 
m.c. de bolțari, cea a lui Stănia Radu 19 
m.c., a lui Călin Florea 17 m.c., a lui Neghi
nă Nicolae 12 m.c., iar a lui Bărmăneanu

Ion 6 m.c. Colectivul șantierului 
întîmpină măreața sărbătoare a po
porului nostru cu 755 m.c. prefabri
cate date peste plan de la începu
tul anului. Acest succes sa dato- 
rește în bună măsură creșterii pro
ductivității fizice pe șantier cu 2,2 
la sută peste sarcina planifica
tă.

recepție, produc- 
se ducea aproa- 
sîmbetei. Brigada 
calitatea, și din 
i se rebutau în

(Continuare in pag. 3-a)

IN FRUNTEA 
ÎNTRECERII

Iatîmpinînd prin muncă aniver
sarea a 19 ani de la eliberarea pa
triei, minerii din Uricani menți- 
nîndu-se în fruntea întrecerii so
cialiste pe bazinul carbonifer al 
Văii Jiului, obțin noi succese.

De la începutul anului și pînă 
în prezent, ei au dat peste plan 
12 447 tone de cărbune. Concomi
tent, prin folosirea mai rațională 
a materialului lemnos, au fost rea
lizate însemnate economii ; prețul 
de cost a fost redus la lemnul 
foios cu 0,14 lei pe tonă, iar la 
cherestea cu 1,11 lei pe. tonă.

In fruntea întrecerii socialiste se 
află sectorul I care a dat minei 
în primele 18 zile ale acestei luni 
2175 tone de cărbune peste plan.

Hărnicie la săparea puțurilor
Cu multă rîvnă muncesc în a- 

ccste zile și minerii de la Dîlja. 
Cei mai harnici de aici se dove
desc a fi săpătorii de puțuri. Ast
fel, brigada de la puțul auxiliar nr. 
1 condusă de minerul comunist 
Bartha Dionisie a reușit să r eali- 
zeze în puț, pînă în ziua de 19 
august, o avansare de 21 m. săpa
re și 18 m. betonare. Sporind vite
za de lucru în condițiile folosirii 
cofrajuiui mobil, harnicii mineri 
din brigadă au obținui un randa
ment mai mare cu aproape 1 m.c.

decît cel planificat. Pe această ba
ză ei au depășit planul în perioa
da trecută din august cu 262 m.c. 
săpare și betonare.

O depășire de 251 m.c. săpare și 
betonare a obținut și brigada ce 
lucrează la puțul orb nr. 1 pe care 
o conduce minerul Bartha Colo- 
man. Folosind la încărcarea steri
lului din puț un greifer, minerii 
acestei brigăzi au realizat la să
pare un randament mai mare de 
cît cel planificat Cu 1,17 m.c./post.

O cale importantă pentru creș
terea productivității muncii și re
ducerea prețului de cost o consti
tuie mecanizarea într-un grad tot 
mai înalt a procesului 
ție, extinderea largă a 
nizări.

Mica mecanizare are
a veni în sprijinul oamenilor mun
cii ajutîndu-i să producă mai ra
pid, cu eforturi fizice mai reduse 
și cu economii de materii și mate
riale. In acest fel mica mecanizare 
este un factor stimulatoriu în re
ducerea prețului de cost al produc
ției și duce în același timp la îm
bunătățirea calității bunurilor pro
duse. De aceea, muncitorii, tehni
cienii și inginerii din întreprinde
rile și organizațiile economice din 
Valea Jiului duc o luptă permanen
tă pentru introducerea în unitățile 
lor a micii mecanizări, conștienți 
că pe această bază ajută întreprin
derea lor să realizeze indicatorii 
economici și financiari de plan.

Acțiunea pentru introducerea 
micii mecanizări însă nu se desfă
șoară satisfăcător în toate unită
țile economice. La începutul anu
lui curent s-a identificat un însem
nat număr de locuri de muncă ce 
se pretează micii mecanizări, 

urmare, pentru anul 1963, au 
stabilite 42 de obiective de 
fel în valoare de 1 389 000 lei, 
finanțabile din credite
S-au realizat pînă în prezent 18 o- 
biective în valoare de 589 000, ca
re generează economii în 
de 851 000 lei. Cum aceste împru
muturi se 
de 1 și 2
aceste credite, după restituirea lor, 
se vor produce acumulări în va
loare de peste 300 000 lei anual.

Preocuparea întreprinderilor din 
Valea 
micii 
peste
conducerile tehnice respective 'se 

preocupă de folosirea acestei posi
bilități de îmbunătățire și ușurare 
a muncii, sau manifestă nepăsare 
față de ea. Așa de pildă, termocen-

valoare de 
a reușit să 
grad avansat 
continuu be- 
anul în curs

Ca 
fost 

acest 
toate

bancare.

valoare

rambursează în
ani, rezultă că numai ia

termen

trala Paroșeni este întreprindere 
construită în ultimii ani și totuși și 
aici se găsește an de an unde săi 
se aplice mica mecanizare, să se' 
extindă neîncetat. Șî în acest anj 
termocentrala se situează pe pri-î 

mul plan în această privință, so- ' 
licitînd credite de mică mecaniza-; 
re în valoare de 229 000 lei. Efec-1 
tuîndu-se diferite lucrări de mică i 
mecanizare în uzină, s-au obținut 
acumulări de 308 000 lei. La fel, 
conducerea întreprinderii Viscoza 
Lupeni, pe calea micii mecanizări 
introduse în anii precedenți și prin 
creditele obținute în 
peste un milion lei, 
rentabilizeze într-un 
întreprinderea, dînd 

neficii peste plan. In
la Viscoza Lupeni, din cele cinci 
obiective prevăzute s-au realizat 
două în valoare de 50 000 Iei, ur- 
mînd ca pînă la sfîrșitul anului să 
se realizeze și celelalte obiective 
în valoare de 250 000 lei.

Nu la fel stau lucrurile cu cele
lalte întreprinderi. De exemplu, I.F. 
și I.C.O. din Petroșani pînă în pre
zent nu au solicitat nici un leu 
credit pentru mica mecanizare, cu 
toate că există în cadrul acestor 

întreprinderi obiective ce se pre
tează acestui scop. Combinatul car
bonifer a identificat 15 obiective 

în valoare de 301 000 Iei la care 
se pot executa lucrări din 

mecanizare. Insă din acestea 
lizat de-abia două lucrări in
re de numai 56 000 lei. Or, 
litățile de introducere și de
dere a micii mecanizări la exploa
tări și preparații sînt mai mari. 
Chiar și întreprinderea de panifi

cație I.I.S. 
întrecut cu
mecanizare

deoarece a
schimb întreprinderea de locuințe
și localuri, din șase obiective în 
valoare de 123 000 lei nu a reali
zat 
lei.

mică 
a rea- 
valoa- 
posibi- 
extin-

Jiului pentru introducerea 
mecanizări nu este aceeași 
tot, diferă mult; după cum

„Jiul" din Petroșani a 
obiectivele de mică 
combinatul carbonifer 

realizat 57 000 lei. In

decît unul în valoare de 14 000

(Continuare în pag. 3-ai

Afluență sporită 
de cumpărători

îmbunătățind modul de prezen
tare și desfacere a produselor in

dustriale, unitățile O.C.L. din loca
litățile Văii Jiului au obținut re
zultate demne de remarcat. In fie
care lună care s-a scurs din acest 
an, planul de aprovizionare și des
facere a fost îndeplinit și depășit. 
Luna trecută, de exemplu, planul 
de aprovizionare a fost îndeplinit 
în proporție de 102 la sută, iar cel 
de desfacere, depășit cu 8 la sută.

Rezultate asemănătoare au fost 
înregistrate și în prima jumătate 

a lunii august. Deși prețul de vîn- 
zare cu amănuntul a scăzut la nu
meroase articole, planul de desfa
cere defalcat pe zile a fost reali
zat în proporție de 105,22 la sută.

In zilele care au trecut 
ceasta lună, ca urmare a 
reduceri de prețuri la 1

confecții din fibre artificiale, acor- 
deoane, ceasuri de mînă, articole 
de pescuit și altele a crescut aflu
ența cumpărătorilor în magazinele 
de desfacere. Și odată cu aceasta 
a crescut simțitor numărul mărfu
rilor și a articolelor cumpărate. 
Numai la ceasuri de mînă în a- 
ceastă săptămînă s-a obținut o vîn
zare de aproape jumătate milion 
lei.

t din a- 
noilor 

țesături,

Lupeniul — vechi centru muncitoresc, a cunoscut în anii noștri o intensă dezvoltare. Aici au fost 
construite blocuri cu cca, 1000 apartamente, cinematograf, spații comerciale iar anul acesta se moi îmbo
gățește cu alte 580 apartamente, o școală nouă, cinematograf, complex comercial, — — *

IN CLIȘEU : Vedere a noilor cartiere de blocuri Viscoza și Braia.

Au sosit uniformele 
școlare!

Magazinele de confecții pentru 
copii au pus în vînzare stocuri 
mari de uniforme școlare pentru 

toate vîrstele de elevi. Numeroși 
părinți încă de pe acum au înce
put să facă cumpărăturile necesa
re, ca noul an școlar să le găseas
că copiii cu uniforme noi.

Conducerea O.C.L. Produse In
dustriale, pe lingă faptul că s-a 
îngrijit de aprovizionarea unități
lor sale cu uniforme școlare, se 
îngrijește de procurarea unifor
melor la măsurile cerute, direct de 
la fabricile producătoare, pe baza 
unor comenzi anticipate.

Sortiment variat 
de borcane

Aprovizionarea unităților de me
naj cu borcane utilizate de gospo
dine la. conservarea de legume și 
fructe, în vederea pregătirilor pen
tru iarnă, a constituit una din preo
cupările organelor competente. încă 
din trimestrul trecut, unitățile 
menaj ale O.C.L. au primit un 
timent bogat de borcane, cu o 
pacitate de la 0,5 la 20 kg., 
pentru dulcețuri și compoturi 
și pentru murături.

Pentru o mai bună
borcanelor, 
Petroșani 

luat ființă 
în vinzare 
sezon.

în incinta 
și în orașul 
noi puncte 
a acestor

de 
sor- 
ca- 
atît 
cît

desfacere a 
halei din 
Lupeni au 

de punere 
produse de
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In cinstea zilei de 23 August

Concursul cultural—sportiv al pionierilor 
și școlarilor din Valea Jiului

In cadrul etapei interraionale a 
Spartaehiadei de vară a tineretu
lui, terenul C.C.V.J. din Petroșani 
a găzduit duminică întîlnirea de 
volei dintre cîștigătoarele raionu
lui Hațeg și orașului regional Pe
troșani (C.C.V.J.).

QQQQOOCOOQOOOOOOOOCQOOOOOQOOOOOOOOCC*

întreceri de volei
eesoooceooooooeooceooeooooocoeooooooe

In vara asta, soarele și-a 
pășit" planul cu sută la sută, 
răspîndit la căldură cît pentru două 
anotimpuri călduroase. August și-a 
arătat și ea pînă și în Valea Jiu
lui de ce-i în stare. Aici parcă-i 
mal greu de suportat căldura. Asta 
din obișnuința locuitorilor cu veri 
mai răcoroase Intr-o „luptă" inegală 
lăcoritoareiș, berea și sifonul )a 
gheață nu reușesc să înfrunte căl
dura. Noroc că au ca 
ștrandurile. Spre ele se 
oamenii muncii, ca spre 
cînd e meci de fotbal. 
Peiriia este „asaltat" de
orașului, de cei din Lonea, Petro
șani. ba și din Aninoasa. Locuitorii 
Lupeniului sînt mai privilegiat!. Au 
ștrand in localitate și unul cu apă 
cu temperatură 
Paroșeni. N-au
gă. E drept că ștrandul din Pa
roșeni e mai aglomerat deoarece

vizitat și de vulcănen!, dar 
găsește întotdeauna un loc- 
în bazin și pe plajă. Uri- 
își au ștrandul lor natural, 
baie în unda cristalină a

acest an a dove- 
facî baie, practica

„aliate'1 
îndreaptă 
stadioane 
Cel din 
locuitorii

se mai 
șor și 
cănenii 
Ei fac 
Jiului.

Canicula din 
dit că se poate 
înotul și polo pe apă și în Valea 
Jiului, 
simțită 
nea și 
costor 
bazine 
se tac 
rău să
vfl. Atunci canicula verii 
ușor de suportat.

Lipsa de ștranduri se face 
la Vulcan, Aninoasa, Lo- 

Petroșani. In majoritatea a-, 
localități se pot amenaja 
de înot. Chiar dacă ele nu 
la repezeală,
se privească în

Duminică, pe stadionul Minerul 
din Aninoasa s-a desfășurat faza 
orășenească a celui de-al IV-lea 
concurs cultural-sportiv al pionie
rilor și școlarilor din taberele lo
cale ale Văii Jiului.

La concurs au participat forma
țiile cultural-artistice și sportive cla
sate pe locul I la faza de tabără.

Analizînd modul de desfășurare 
a concursului în cele două etape 

(pe tabără și pe orașul regional) 
prin prisma obiectivelor propuse 
de Comitetul orășenesc U.T.M. Pe
troșani,1 a reieșit faptul că majori
tatea taberelor locale și-au îmbu

nătățit simțitor activitatea fată de 
anul trecut, atît in ceea ce priveș
te varietatea programelor, conți
nutul lor cit și numărul mare de 
participant! (peste 3600 de pionieri 
și școlari, din care 720 au partici
pat la faza orășenească de ia Ani
noasa).

Repertoriile formațiilor cultura!» 
au cuprins cîntece și poezii noi 

despre 23 August, despre patrie, 
partid și cîntece pionierești.

Rezultatele concursului cultural- 
artistic : cor : Tabăra Aninoasa i 

recitatori: 1. Enisteia Doina — A- 
ninoasa, 2. Iancu Ligia — Aninoa
sa, 3. Floea Gheorghe — Petroșani; 
soliști vocali: 1. Blitz Petru — Lu
peni, 2. Biro Alexandru — Petrilă, 
3. Nîcolae Viorica —1 Vulcan; 
soliști instrumentiști: 1. Craisan 
Petru — Petrila, 2. N’aidiu Florea 
— Aninoasa, 
Aninoasa,

Concursul 
întreceri de

racter eliminatoriu. Acesta s-a des-

3. Savti Gheorghe —

sportiv a constat în
șah și fotbal cu ca-

două faze : faza I pe 
II-a pe Valea Jiului.

23 August" 
a fost eli
de echipa 
a terminat

fășurat tot în 
tabără și faza
Anul acesta s-a reușit ca în faza 
I-a să se angreneze în concurs for
mații pe cartiere și străzi din care 
s-au selecționat apoi reprezentati
vele taberelor. întrecerile au fost 
foarte pasionante și pline de sur
prize. Pretendenta la locul I la fot- 
ta), tabăra de pionieri din Aninoa
sa, cîștigătoarea „Cupei 
de trei ori consecutiv, 
minată din primul meci 
taberei din Petrila care
concursul neînvinsă, ocupînd astfel 
primul loc în clasament. Iată re
zultatele înregistrate în concursul 
sportiv.

Fotbal : Petrila — Aninoasa 3—1; 
Lupeni —- Iscroni 0—3; Petroșani 
nr. 1 — Vulcan 0—1; Petroșani nr. 
2 — Petrila 0—I; Iscroni — Vulcan 
3—4; Petrila — Vulcan 1—0. Șah: 
Băncilă loan (Iscroni) — Barbu V. 
(Petrila) 1—0; Biltz Petru (Lupeuij

- Kelle Emeric (Aninoasa) %—’,4, 
Clasament : 1. Băncilă loan, 2. Kelle 
Emeric, 3. Biltz Petru. V

Concursul cultural-sportiv al pio
nierilor și școlarilor organizat în 
cinstea marii sărbători de la 23
August, a fost cîștîgat de taberele 
din Aninoasa și Petrila care 
reușit să antreneze numărul 
mai mare de copii la aceste 
țiuni întreprinse și au cucerit 
ioritatea locurilor fruntașe.

Dreptul de tabără organizatorică 
a concursului cultural-sportiv, con
form regulamentului concursului, îi 
revine Ia anul taberei din Petrila.

SLĂBII
U.T.M.

au 
ce! 
ac- 
ma-

AUREL 
activist

0

După o luptă dîrză, victoria a 
revenit jucătorilor petroșăneni cu 

3—2 (15—12, 10—15, 15—7, 14—16 
și 15—7). Ei au obținut astfel drep
tul de a partieipa la etapa regio
nală a Spartaehiadei de vară a ti
neretului ce se va desfășura la De
va în zilele de 23 și 24 august.

dar n-ar îi 
perspecti- 
ar fi mai

IN CLIȘEU : Deși ora

Concurs de natatie

Se pot marca
echipa lor îa- 
iotbal mai slă- 
cei mai înflă-

de cile ori 
practica un 
mulți dintre 
suporteri ai Jiului afirmau

aveau
Lotul

condiționată, Ja 
decît să alea-

e destul 
de matinală pentru baie, amatorii 
de înot și-au și făcut apariția la 
ștrandul din Petrila.

In ziua de 18 august, asociația 
sportivă Preparatorul din Lupeni, a 
organizat un concurs de natatie la 
care au participat un număr de 24 
sportivi. Concursul s-a desfășurat I 
la probele de 100 m. seniori și 50 
m. juniori.

Atît la seniori cît și 
primilor clasați organizatorii le-au 
acordat diplome.

la juniori.

0

--------------- ------------------- ■■■■•,

PREGĂTIRI,
In vederea noului sezon fotba

listic, echipele de categoria B, din 
Valea Jiului, cit și cele din cam
pionatul regional, își desfășoară 
cu insistentă pregătirile.

La echipa Jiul 
ducerea 
gătiriie
diu destul de 
cătorii participă 
antrenamente, iar lecțiile predate 
de cei doi antrenori au la bază 
indicațiile trasate de federația de 
specialitate.

Minerul Lupeni, a jucat la Că
lan în compania proaspetei pro-

PREGĂTIRI
movate în cat. C. Victoria Călan. 
Desfășurînd un joc bun, oaspeții 
au obținut victoria cu 3—2.

La Petrila, s-au întîlnit echipele 
Jiul II combinat cu Parîngul Lonea 
și Minerul Aninoasa. In general 
ambele formații au dovedit o bu
nă pregătire fizică, însă la capito
lul eficacitate, ambele echipe ma
nifestă încă lipsuri. In această 
direcție antrenorii ambelor forma
ții (Ciurdărescu de la Aninoasa și 
Cricovan de la Petrila) trebuie să 
insiste mai mult.

Rezultat final 2—1 pentru gazde.

și goluri multe 
balistic. Prima repriză s-a Încheiat 
cu scorul de 
chipei Jiul.

— Să știi i 
norma de 8 
au și marcat 
se adresă un 
vecinului.

— De joacă 
za a li-a precis mai marcă patru 
— veni răspunsul.

Repriza a ll-a a inceput la fel, 
iar previziunile suporterului s-au 

adeverit întocmai. 
S-au mai mar
cat alte patru go
luri lucrate clar 
și inteligent. Cert 
e insă faptul cd 

întregul atac a jucat ca la carte, 
iar despre felul în care și-a făcut 
datoria apărarea o spune rezul
tatul.

— Ei, vedeți 
și goluri multe 
spectatori.

— Se pot și 
răspundeau alții...

— Dacă ai prilejul să vezi ase
menea meciuri să tot vii la fot
bal.

—De-am vedea mareîndu-se go
luri multe, în poarta adversarului, 
în campionat — afirmau alții.

— Și să primim cît mai puține. 
Atunci ne-am vedea visul împli
nit — întregi un altul.

P.S. Comportarea dintr-un singur 
meci nu spune totul. Cert este însă 
faptul că în noua formulă echipa 
a început să meargă. Mergînd cu 
consecvență pe această cale s-ar 
putea, vorba suporterului, să ne 
vedem visul împlinit (adică să 
ajungem în A).

4—0 în favoarea e-

că ăștia și-au Hiat 
goluri pe „șut" de 
4 intr-o repriză — 
suporter în glumă

tot așa și în repri-

IN LOC DE CRONICĂ

și deci în pri-

Ori 
vorită 
buf, 
cărați
sus și tare că nu mai merg la 
meci. Asta bineînțeles o făceau 
îndată după întîlnire. Apoi criti- 
cile continuau și a doua zi, dar 
puțin mai îndulcite ca apoi la 
primul antrenament sâ-i vezi gră- 
bindu-se în grup spre stadion. 
„Băieții-s tineri, echipa nu-i încă 
sudată", găseau ei circumstanțe 
atenuante. Și in

tr-adevăr 
dreptate,
completat cu ele
mente tinere și 
talentate n-a avut 
timp să se sudeze 
ma înt finire cu Tir novo, atacul
n-a marcat nici un gol.

Duminică, tinerii din echipă au 
apărut din nou în fața spectatori
lor, întîlnind într-un meci amical 
pe Minerul Vulcan, una din frun
tașele campionatului regional. Ziua 
frumoasă, plăcerea de a viziona 
un spectacol fotbalistic nu i-a 
lăsat nici de astădată pe suporterii 
Jiului să stea pe la casele lor. 
Veniți în număr mare pe stadion, 
ei au avut încă din primele minute 
de joc satisfacția de a vedea faze 
de toată frumusețea, create în 
special de echipa lor favorită. 
Piăcut impresionați, spectatorii s-au 
„încălzit" și la fiecare fază fru
moasă galeria se desiănțuia tu
multos. Achim, Staicu și ceilalți 
atacanji dansau printre apărători 
ca niște spiriduși. Pase precise, 
laze de poartă urmate de șuturi 
puternice și bineînțeles și de go
luri Întregeau acest spectacol fot-

că se pot marca
— susțineau unii

încă frumoase —

D. CRIȘAN

noilor 
sînt

Petrila, sub 
antrenori, 

într-un 
avansat. Toți ju-
cu r ?gularitate la

con- 
pre- 
sta-

12—0 șl 
VII 3—1. 
întîlniri» 
la egali-

întîlniri de fotbal
La Uricani, consiliul asolației 

Retezatul a organizat un reușit 
campionat de fotbal unde s-au în
trecut un număr de 6 echipe. Cele 
două întîlniri de duminică s-au sol
dat cu următoarele rezultate : Sec
torul V — Sectorul II 
Sectorul III — Sectorul 
După terminarea tuturor 
lor, echipa sectorului I.
tate de puncte cu sectorul V dar 
cu un golaveraj mai bun a obținut 
primul loc și totodată „Cupa 23 
August" acordată de consiliul aso
ciației drept premiu celei mai bu
ne echipe pe exploatare. S-au e- 
vidențiat, din echipa învingătoare, 

prim-maistrul minier Matei Alexan
dru, minerul Costea loan și alții.

S. BAI. OI 
corespondent

Ordinea, frumosul în munca de fiecare zi

ai secției a eîști- 
de la începutul a- 

cu trimestru, dra- 
fruntașă în «ntre- 
Este rodul muncii

trimestru 
de secție 
pe uzină, 
de entuziasm al acestor ti-
harnici și inimoși, care îm- 
avîntul lor tineresc cu price- 
și experiența profesională a

Intrînd în secția meeanică de la 
U.R.U.M.P. odată cu zumzetul con
tinuu a zeci de mașini te întîmpi- 
nă atmosfera unei munci tumul
tuoase. Zeci de tineri cu privirile 
concentrate asupra pieselor aflate 
sub cuțitele strungurilor lucrează 
de zor. Colectivul format în majo
ritate din tineri 
gat de două ori 

nului, 
pelul 
cerea 
pline 
neri, 
bină 
perea
numeroși maiștri și muncitori vîrst- 
niei, reușesc lunar să-și depășească 
planul de producție și să dea lu
crări de calitate.

Dar colectivul secției are me
rite nu numai în realizarea sarci
nilor de plan. In toată hala secției, 
lîngă aproape toate mașinile, te 
înttmpină ordinea, curățenia, fru
mosul.

— Să ai mașina curată, bine 
întreținută, mereu în buaă stare

plan — ne 
secției, strun- 

Si 
de 
pus

piesele

spusele 
realitate, 

la punct, 
orînduite

organizației U.T.M. din sec- 
întregului colectiv.
indicația organizației de 
în adunările utemiștilor se 
cu regularitate probleme 

legate- de îmbunătățirea ae-

d-» funcționare, iar locul de mun
că orînduit, este o condiție de cea 
mai mare importantă pentru rea
lizarea sarcinilor de 
spune unul din tinerii 
garul Ambruș Matei.
lui sînt confirmate 
Are locul de muncă 
mașina surată,
lîngă strung. De aceea mașina lui 
funcționează întotdeauna din plin, 
fără perturbații, iar la locul dș 
muncă se poate mișca ușor, fără 

să se împiedice în piese aruncate 
la întîmplare. Aceasta îi asigură de 
altfel depășirea zi de zi a sarcini
lor de producție cu cîte 25—30 la 
sută și executarea unor piese 
cea mai bună calitate. Și ca el 
crează majoritatea celor peste 
de tineri strungari, frezori și 
botori din secție.
dovedesc
în spiritul răspunderii pentru buna 
organizare a locului de muncă, 
menținerea disciplinei, ordinei și 
curățeniei — condiție a folosirii 
din plin a timpului de lucru — 
a devenit o preocupare de căpe-

pieselor executate în 
Cu acest prilej s-a discutat 
grija pe care trebuie să o 
fiecare tînăr pregătirii lu- 

chiar înainte de începerea

de 
lu-

100 
ra-

Toate acestea 
că educarea tinerilor

♦enie a 
tie, a

La 
partid, 
dezbat 
strîns
tivitătii tinerilor la locul de mun
că. Recent, utemiștii au avut o a- 
dunare fructuoasă în legătură cu 
calitatea 
secție, 
despre 
acorde 

crului,
schimbului, gospodăririi locului de 
muncă. Au fost evidențiati tinerii 
Predut loan, Măciucă Florea, Pre- 
doi loan, Florea Ioan a căror locuri 
de muncă sînt exemple de curățe
nie și ordine. Au fost amintiți și 
tinerii Ciobanu Andrei, Tănase Va- 
sile, Voicu Nelu, Mardare Con
stantin care neglijează curățenia
locurilor de muncă și a mașinilor
la care lucrează. In fata tinerilor 
sînt invitați maiștri și muncitori
vîrstnici între care tovarășii Deme
ter Alexandru, Oraveț Victor, 
Kalath loan care le vorbesc das-



STEAGUL RG$U 3

AMICI I CALI TAȚII
(Urmate din pag. t-a>

răbda. Trecuse pe la recepție și vă
zuse numele brigăzii ,.cap de lis
tă- pe tabla cu vagoneteie rebu- 
tale pentru depășirea conținutului 
admis de șist vizibil în cărbune. 
Și-a adunat deindată ortacii. Le-a 
puș o întrebare cu două tăișuri.

— Ați văzut pe grafic realizările 
brigăzii Iul Cucoș Gheorghe ?

— Paine, nimic de zis 1
— Lucrează mai bine ca noi f
— Nu. Noi ii intrecem, ia tone 

extrase.
—• Atunci de ce ne-o iau mereu 

Inainie cei ai lui Cucoș ?
— îl
In loc de răspuns, toți ortacii și-au 

pironit ochii in pămint. Înțelegea 
uecare Încotro „batea" întrebarea 
șuiului de briguiă. Se simțeau cu 
toții vinovați de pierderea produc
ției. Prea puțin tăcuseră pentru îm
bunătățirea calității cărbunelui. 
După o lungă tgcere, care 
trăda insă irămintare sufletească 
ia fiecare ortac, unul din ei șl-a 
ridicol capul ațintindu-și privirile 
spt.fi Neagu. Acesta a 
inuebării.

Vrei să răspunzi

reluat tirul

— O
tu, Vasile?

mîinile indemînatice ale 
Santa Arpad conturează 
bucățile de fier în dife- 
care iau drumul adîncu-

Zilnic, 
fierarului 
barele și 
rite piese
riior minei Lonea. Priceperii și în- 
demînării i se mai adaugă conști
inciozitatea și hărnicia, calități pen
tru care comunistul Santa este 
considerat exemplu în muncă pen
tru ceilalți muncitori ai atelierului 
electromecanic.

IN CLIȘEU: Șeful de echipă 
Santa Arpad, în timpul lucrului.

pre însemnătatea menținerii în or
dine a locului de muncă.

De asemenea, colectivul postu
lui U.T.M. de control, în frunte cu 
utemistul Mehedinți Victor, cu a- 
jutorul maiștrilor, întreprinde aproa
pe săptămînal raiduri pentiu a con
stata felul cum își organizează ti
nerii locul de muncă. Constatările 
sînt publicate la vitrina postului. 
..Vă place cum arată locul de 
muncă a tînărului Andrei loan 
sub acest titlu a apărut o caricatu
ră care îl înfățișează pe acest tî- 
năr rezemat de strung, cu un aer 
satisfăcut.
o mătură
neglijată. Asemenea raiduri iși a- 
rată pe deplin eficacitatea. După 
ce a fost 
de control, tinăru] Andrei privește 
cu mai multă răspundere menține
rea ordinei la locul lui de muncă.

La sesizările postului U.T.M., ti
nerii întreprind, de asemenea, cu 
regularitate acțiuni voluntare pen
tru curățirea și descongestionarea 
secției de materiale inutile, 
piese vechi. Tinerii au efectuat de 
la începutul anului 2300 ore

: muncă patriotică la întreținerea
'■ secției.

iar în jur dezordine și 
care varsă lacrimi că e...

criticat de postul utemist

de

de

ghe și pe Donase loan, care erai) 
venjți de puțin timp in brigadă! 
ajutîndu-i să-și Îmbunătățească 
munca sub aspectul calității. Ga
zeta de perete a sectorului l i-a 

nici o tonă pe schimbul ' mobilizat și ea pe minerii din bri- 
a spus hotărît Bumbara

— E șt din vina m«a că ne-au 
întrecut alții cu producția... Re
cunosc că am cam neglijat calita
tea cărbunelui, dar n-o să se mai 
înlimple. Mă angajez să nu mai 
rebuiez 
meu — 
Vasile.
- Și 

alegerea șistului 
Afilipoaie.

— țu eu a adăugat Popovici 
Mihai.

— Eu la fel 
nose loan.

Toți ortacii 
angajamentul 
get pentru îmbunătățirea calităfh 
cărbunelui. Fața șefului de brigadă 
s.a înseninat văzlnd reacția or
tacilor. A izbucnit bucuros s

—- Vă mulțumesc, naților I Văd 
Sini convins a-

cu marca bri-
vor mai li re-
Și eu am să lac

eu am să fiu mai atent la 
a completa!

S'a angajat și

lui Neagu și-ou 
de a lupta lără

Do

luat 
pre-

cd m-ați înțeles, 
cum cd vagonete 
găsii noastre nu 
outate ia recepție, 
totul pentru ca din abatajul nos
tru să iasă de acum încolo numai 
cărbune curat. Chiar azi mă duc 
la sector și cer conducerii să ne 
intensifice iluminatul in abataj.

Minerul comunist Neagu Gheor- 
ghe s-a ținut de cuvfnt. La nu
mai citeva zile după discuția avu
tă cu ortacii a dus in abataj o 
lampă eiectro-pneumatică portati
vă, la lumina căreia se poate 
alege mai bine șistul. Flecare or
tac muncea mai cu sirg, cu mai 
mult simt de răspundere. Minerii 
cu vechime mai mare in producție, 
cu experiență, ca Găman Vașile, 
Cimpeanu Constantin și alții au 
luat pe lingă ei pe Dorottei Gheor-

gada lui Neagu la luptă pentru 
calitate, prin articolele publicate 
pe această temă. Agitatorii Po- 
povici Mihai și Toma Horea erau 
peste tot •— în abataj, la rol stind 
de vorbă cu ortacii despre impor
tanța alegerii șistului vizibil, ex- 
plicind vagonetarilor cum trebuie 
făcută această muncă. Intr-unc din 
zile cind vagonetarului Gor- 
boșoiu i-au scăpat pe sub nas cinci 
vagonete încărcate cu cărbune pe 
care se ai Iau bulgări de steril, To
ma Horea i-a atras atenția.

—■ Nu așa ne-a fost înțelesul, 
Petre I Trebuie să intri și tu în 
rind eu noi.

Și Gorboșoiu Petru s-a confor
mat. șl-a potrivit și el pasul cu ca- 
dența ortacilor în lupta pentru căr
bune curat.
Neagu a 
tabla cu 
deloc. In 
sporească 
ț‘nute de 
Gheotghe 
aniversarea 
rind cu biigăzile de frunte ale sec
torului i avînd mai mult de 300 
tone de cărbune extrase peste plat,. 
Cărbune de calitate) Nu inttmplă- 
tor mine, ii de la Petrila i-au bo
tezat acum pe ortacii din brigada 
iui Neagu cu un nou nume comun : 
„amicii calității", hi șe pot > ivește, 
intr-adevăr I

N urnele brigăzii lui 
apărut tot mai rar pe 
producție rebutata. apoi 
schimb au început să 
depășirile de plan ob- 
brigadă. Minerul Neagu 
cu ortacii săi intîmplnă 

eliberării patriei in

Preocupare susținută pentru 
extinderea micii mecanizări!
(Urmare din pag, l-a)

Se acordă împrumuturi 
de către bancă pentru 
mica mecanizare și sec
torului circulației mărfuri
lor. Cele două baze co
merciale — I.C.R.T.I. ți 

I.C.R.M. însă nu au soli
citat credite în acest an. 
Dintre organizațiile co
merciale numai T.A.P.L. a 
utilizat 97 000 Iei pen
tru dezvoltarea unităților 
sale. O.C.L. Produse In
dustriale, din cele șase 
obiective în valoare de 
230 000 lei nu a folosit 
decît suma de 43 000 Iei, 
iar O.C.L. Alimentara nu 
a utilizat nimic. Conduce
rile acestor unități comer
ciale vor trebui să ac
ționeze mai energic pen
tru îmbunătățirea facto
rului de mecanizare și im
plicit a indicilor cheltuie-

des- 
acestea ? 
este ne- 
unitățlle

0 zi obișnuita la ciobul 
din Lupeni

In întîmpinarea marii sărbători a 
eliberării patriei noastre, muncitorii 
lupeneni obțin rezultate frumoase 
nu numai |n domeniul producției, 
ci și în domeniul cultural-artistic. 
Poposind în oricare din 
tămînii la club îți dai 
acest lucru.

zilele săp- 
seama de

„Vom întoarce vizita 
prietenească"

Formatiila artistice de amatori 
fac ultimele repetiții la programul 
festiv, ce va -fi prezentat cu oca
zia zilei de 23 August. Dugaia loan, 
Bartoș Estera, Florean Ioan, Pavel 
Maria, Radu Ioan, sînt doar cîțiva 
dintre zecile 
clubului din 
intens.

In program
suite de dansuri populare — una 
din Făgăraș și alta din Oltenia — 
dansuri cu cară formația ’■« parti
cipai la faza regională a celui de-al 
VH-lea concurs al formațiilor ar
tistice de amatori, ce s-a tinut la 
Hunedoara.

— „Avem o datorie de onoarte, 
Viloaica Dumitru,

formației de dansuri.

„Asta-i pasiunea mea“
Sala do șah e plină, Zeci de a- 

matori stau aplecați asupra mese
lor de șah. Unii nu au loc la ma
să, dar urmăresc vreo dispută între 
cei recunoscuți pe drept „cam
pioni' aț clubului. Printre ei întîl- 
nești tinsri și vîrștnici. Fodor 
este prezent Întotdeauna in 
de șah.

—- Sînt pensionar numai

l>aci 
sala

de artiști amatori ai 
Lupeni, care repetă

sînt incluse și două

ne-a informat 
instructorul 
Trebuie să fim la înălțime, deoa
rece
solia
cind

ducem cu ocazia concursului, 
minerilor din Lupeni, întor- 

vizita prietenească a otriarilor 
ne-au prezentat un frumoscare

program artistic la Lupeni cu oca
zia sărbătoririi —
Zilei Minerului. ~~r"

In Editura tineretului
a apărut

Continentul vulcanic
de Artur Lundkvist

Lundkvist, laureat al 
Lenin pentru pace și al 
Nobel, călător neobosit, 

volumul „Continentul 
impresiile din America

după 
anii munciți în mină, dar la șah 
nu mă dau bătut. Ajtfa-i pasiunea 
mea — ne-a informat Fodor Carol. 
Apoi s-a aplecat tăcut, dar hatărît, 
asupra mesei de șah.

Amatorii de șah întîmpină ziua 
de 23 August, întreeîndu-se în ca
drul unui concurs pentru titlul 
de campion al Lupeniului.

La lumina reflectoarelor
Tineretul a fost atras în curtea 

clubului. După o conferință în 
care s-a vorbit despre însemnătatea 
zilei de *23 August, despre felul 
cum minerii din Lupeni întîmpi- 
nă această zi, nrmată de un scurt 
film documentar, în care au fost 
prezentate imagini din viața nouă 
a patriei noastre, a urmat dansul. 
Afară, în aer liber peste 300 de 
linen participau la joia tineretu
lui. Sub cupola carului, brodată 
cu stele, la lumina reflectoarelor, 
se înfiripau noi cunoștințe, în 
ritmul unor melodii de muzică u- 
șoară.

V. STRAUȚ

PUBLICITATE
I. C. R. T. I. Pefroșani

■ anunță următoarele posturi vacante
— Șef de serviciu planificare. Condiție 

jSsă fie absolvent I. S. E. P.;
I
lili

M

■a

1 post revizor de inventare 
Doritorii se pot adresa pentru informații 
la Serviciul personal al întreprinderii.

Si încă un lucru care contribuie 
la sporirea preocupării tinerilor 
fată de folosirea din plin a timpu
lui de lucru sînt cursurile de ridi
care a calificării, care sînt frecven
tate de 50 de tineri. Aici ei învață 
să mînuiască cu mai multă price
pere mașinile, să-și organizeze mai 
bine munca, să folosească metode 
avansate. Ca urmare a celor învă
țate la cursuri, 30 tineri aplică în 
prezent metoda tăierii rapide. In 
secție s-a redus procentajul rebu
turilor de la 0,8 la 0,4 la sută, a 
reparațiilor accidentale cu mai bine 
de jumătate, iar 26 de tineri sînt 
evidentiati în întrecerea socialistă.1 

Curățirea mașinilor, a locurilor 
de muncă, menținerea în ordine a 
uneltelor precum și a pieselor a 
devenit o preocupare de fiecare zii 
a tinerilor. Ținînd 
tul că in secție nu 
absențe nemotivate, 
întîrzieri, se poate
ducarea muncitorească a 
s-au obținut rezultate meritorii ca
re fac cinste organizației U.T.M., 
întregului colectiv al secției.

Iilor de circulație. Nici 
cooperația meșteșugăreas
că nu a apelat la vreun 
credit pentru lărgirea sau 
îmbunătățirea secțiilor de 
producție, cu toate că are 
nevoie de un asemenea 

sprijin financiar.
Ce concluzie se

prinde din toate 
Mica mecanizare 
cesară în toate
economice din Valea Jiu
lui, deoarece ea contri
buie Ia creșterea nivelu
lui tehnic al producției 
și prin aceasta la sporirea 
productivității muncii, în
deplinirea sarcinilor de 
plan. Este deci de dato
ria conducerilor tehnice 
ale întreprinderilor și a 
organizațiilor economice 
să uzeze mai activ de 
creditele bancare acorda
te de stat în acest scop, 

EUGEN POP 
director al 

Filialei B.R.P.R.
Petroșani

seamă de 
se mai fac 
că nu
spune

fap- 
nici» 
nicisînt

că în e-
tinerilor

I. DUBEK

Cunoscutul scriitor și poet sue
dez Artur 
Premiului 
Premiului 
noteză în 
vulcanic" 
de Sud.

Impresiile sale vii, sesizante, ne 
conduc pe meleagurile însoritei 
Americi Latine, înffițișindu-ne, în 
pagini de mare sensibilitate, locuri 
si oameni, trecutul și prezentul 
istoric al popoarelor latino-ameri- 
cane.

Autorul călătorește multi stră
bate principalele localități din Ve
nezuela, Columbia, Ecuador, Peru, 
Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay 
și Uruguay, vizitează așezări in
diene pe care le descrie cu vădită 
simpatie, stă de vorbă cu oameni 
simpli și cu personalități politice 
și artistice.

Lundkvist vorbește de partea de 
sud a continentului american, ca 
despre un continent vulcanic, lo
cul unda violentele erupții subpă- 
mîntene—- care se produc destul de 
des — mătură tot ce le

O

Minerii depun
Că sînt harnici și pri- 

cepuți la lucru minerii de 
la mina Lonea I o dove
desc prin zecile de tone 
de cărbune ce le extrag 
zi de zi peste sarcinile de 
plan. Realizările frumoase 
obținute în producție a- 
duc minerilor de la Cim- 
pa lună de lună cîști- 
guri frumoase, bine meri
tate.

Banii 
minerii 
sească
Peste 30 de mineri, teh
nicieni și ingineri de la 
mina Lonea I sînt depu
nători la C.E.C. prin con- 
simțămînt scris. Din sala
rul pe luna iulie de axem- 
plu, fiecare din aceștia 
a depus la ghișeul vo-

pe care-i cîștigă, 
știu să-i chivernl- 
cu grijă șl folos.

bani la
luntar C.E.C. 
te din bani 
reținere cu consimțămint. 
Astfel, minerii Butnaru 
Iordache și Iacob Petru 
au depus cite 500 de lei, 
vagonetarul Bălăuță Nico- 
lae și Boltea Gheorghe 
III tot 500 lei, inginerul 
Miclăușoiu Ion 1 000 de 
lei, minerul Gherase Mi
hai și electricianul Knebel 
Francisc cîte 300 de lei.
Multi alti salariati ca 
Burdea Dumitru, Martine
lli Ioan, Afloarei 
tru. Ignat Ilie au 
cîte 200 lei, iar 
Simion, Popa Aurel,
ner Ioan, Galatan Fili- 
mon. Hulea Nicolae, Drui 
Andrei și alții cîte 100 
de lei.

E. M. Uricani are vacante 2 pos
turi ce maiștri: 

de maistru miner 
de maistru electrician 
acestor posturi se va face pe

— un post
— un post

Ocuparea

ibază de concurs în ziua de 30 septembrie 
la E. M. UricanL J

I ! 1

nr. 4 o par- 
pe bază de

C.E.C

iese In cele

Dumi- 
depus 
Morar 
Protz-



STEAGUL RSȘO

|
6reva minerilor 

spanioli

MADRID 18 (Agerpres).
Corespondentul din Madrid al , ■ 

agenției U.PJ., relatează că a\ 
avut loc o ședință a Consiliului 
de miniștri consacrată studierii , 
unor rapoarte despre acțiunea 

I grevistă a celor 15 000 de mineri^ 
i1 și despre repercusiunile ei posi- 

' bile asupra altor regiuni ale' 
i' Spaniei. Greva minerilor, care a ‘ 
' paralizat nordul provinciei Astu- 
i' ria, tinde să cuprindă și puter- 
1 nicul centru industrial din jurul 1 
' orașului Bilbao. In urmă cu ci- , 
i teva zile, muncitorii au demons- ' 
' trat pe străzile orașului Bilbao' 
i în semn de protest împotriva 
' menținerii în deportare a unor 

tovarăși de muncă acuzați că au > 
' jucat un rol activ în organizarea' ' 
1 puternicelor acțiuni greviste'' 
i care au zguduit Spania anul tre- 1, 
' cut. i;

Declarația lui
Houphouef-Boigny

ALGER 19 (Agerpres) .
Primul ministru al Coastei 

Fildeș, Felix Houphouet-Boigny
de 
a 

făcut la 18 august o vizită în Al
geria în cursul căreia a avut o 
întrevedere cu primul ministru al- 
gerian, Ben Bella. Intr-o declarație 
făcută posturilor de radiodifuziun a 
din Alger, el a subliniat acordul 
care există între guvernul tării sale 
și guvernul algerian în principalele 
probleme privind țările africane și 
unitatea africană.

PRETORIA 19 (Agerpres).
Primul ministru al guvernului ra

sist din Republica Sud-Africană, 
Hendrik Verwoerd, a rostit un dis
curs în localitatea Smithfield, în 
care a încercat să apere politica 
de discriminare rasială pe care o 
aplică în ultimii ani și care, după 
cum se știe, este unanim respinsă 
de opinia publică din întreaga lu
me. Referindu-se, în special, la re
centa sesiune a Consiliului de Se
curitate, în cadrul căreia a fost 
adoptată fără opoziție o moțiune 
de condamnare a politicii sale ra
siste, Verwoerd a subliniat că spe
ră că se va putea bucura și în 
viitor de sprijinul puterilor colo
niale — S.U.A. și Marea Britanie. 
De altfel, el a atras atenția asupra 
faptului că dacă reprezentanții a- 
mericani și britanici nu s-au putut 
împotrivi condamnării politicii ra
siste din Republica Sud-Africană și 
în unele cazuri au făcut chiar de
clarații de condamnare a acestei 
politici, în mod practic aceste țări 
au continuat și continuă să între
țină relații cu guvernul de la Pre
toria. „Statele Unite și Anglia, a

O

„Alianța pentru progres" agravează 
situația țărilor

NEW YORK 19 (Agerpres).
La 16 august s-au împlinit doi 

ani de cînd a fost lansat așa-numi- 
tul program „Alianța pentru pro
gres". Cu acest prilej președintele 
S.U.A. a afirmat că el „este încu
rajat de succesele programului".

Punctul de vedere al „beneficia
rilor" este însă diferit. De ziua 
aniversării „Alianței pentru pro
gres'^ președintele Republicii Peru, 
Belaunde Terry, a declarat: „Tre
buie să recunoaștem în mod sincer 
că deocamdată am pierdut lupta îm
potriva mizeriei, înapoierii și igno
ranței". Pînă în prezent, a spus el, 
programul „Alianței pentru progres" 
nu a dat rezultate „concrete și pal
pabile". Dacă acest program s-ar 
încheia acum, a subliniat Belaunde

LUPTE INTENSE 
ÎN REPUBLICA HAITI

SANTO DOMINGO 19 (Ager
pres).

Corespondenții agențiilor occiden
tale de presă relatează că în regiu
nea muntoasă din nordul Republicii 
Haiti se desfășoară lupte violente 
între unitățile de guerilă ale „For
țelor haitiene de eliberare națio
nală' și trupele guvernamentale. 
Agenția Frace Presse transmite că 
în cursul unei lupte, care a avut 
lcc în împrejurimile localității Li- 
monade, 48 de soldați din trupele 
guvernamentale au fost uciși sau 
răniți. Un comunicat al insurgen
ților, semnat de generalul Cantave, 
dat publicității de exilații haitieni 
la Santo Domingo, menționează că 
insurgenții au părăsit orașul Mont 
Organise pe care l-au deținut timp 
de 48 de ore și s-au retras în 
munți. După cum transmite agenția 
U.P.I., dictatorul haitian Duvalier a 
ordonat trimiterea de întăriri în re
giunea muntoasă din împrejurimile 
capitalei țării, Port-Au-Prince, pen
tru a organiza un contraatac îm
potriva forțelor de guerilă din a- 
ceastă regiune. Aceeași agenție re-

0

Manifestații țărănești în Franța
PARIS 19 (Agerpres).
Agențiile occidentale de presă 

relatează despre numeroasele ma 
nifestații de nemulțumire ale agri
cultorilor și micilor producători vi
ticoli din sudul Franței care își văd 

spus Verwoerd, au îndreptat ata
curi verbale împotriva Republicii 
Sud-Africane, însă cînd a venit 
vorba de politica practică cele două 
țari și-au dat seama cît valorează 
pentru ele Africa de Sud". De alt
fel, după cum se știe, reprezen
tantul Angliei a recunoscut că țara 
sa întreține relații avantajoase cu 
Republica Sud-Africană și a arătat 
că acesta este unul din motivele 
pentru care Anglia se îm
potrivește adoptării unor măsuri 
concrete de boicot economic a gu
vernului sud-african.

In continuare Verwoerd a trecut 
la amenințări spunînd că guvernul 
său „ar putea tolera lucrurile urî- 
te care se spun despre el", dar că, 
„atunci cînd se va trece la ac
țiune pe calea sancțiunilor sau vio
lențelor, Africa de sud va ro-zic- 
ta". El și-a manifestat intenția de 
a menține în Republica Sud-Africa
nă și în teritoriile africane pe care 
le controlează un guvern care să 
constituie „un fort al albilor", adi
că al politicii de discriminare 
tivă rasială, și de unde „să 
poată porni din nou la lupta pen
tru apărarea albilor",

ac- 
se

Americii Latine
ur-Terry, „el nu ar lăsa nici o 

mă" în țările Americii Latine.
Ziarul chilian „El Siglo" califică 

„Alianța pentru progres" drept „ni 
mic altceva decît înlocuirea denu
mirii vechiului joc". In cei doi ani 
de existență ai acestui program, 
scrie ziarul „situația economică a 
Americii Latine nu numai că nu 
s-a îmbunătățit, dar s-a înrăutățit 
vădit". Chile, arată „El Siglo", este 
considerată ca o țară care a obți
nut cel mai mare ajutor din partea 
S.U.A. Dar ca o consecință a aces
tui ajutor „datoria externă a țării 
se apropie de 1 500 milioane dolari, 
în agricultură se observă stagnare, 
creșterea economiei nu depășește 
unu la sută pe an, în timp ce spo
rul de populație reprezintă peste 25 
la sută". 

latează că poliția secretă a lui Du
valier a organizat un adevărat ma
sacru împotriva civililor și unor 
militari haitieni din orașul Juan 
Mendez care s-au opus regimului 
iui Duvalier.

Corespondenții agențiilor occiden
tale de presă relevă că noua re
crudescență a luptelor în Haiti 
constituie o dovadă că insurgenții, 
care au debarcat la 5 august în a- 
ceastă țară, își consolidează pozi
țiile din munți și își măresc efec
tivele. „Surse ale observatorilor — 
transmite agenția U.P.I. — conside
ră ca generalul Cantave a reușit să 
stabilească o bază pentru opera
țiuni în Haiti în vederea răsturnă
rii lui Duvalier". Agenția France 
Presse relatează în același timp că 
transformarea „Uniunii naționale 
democratice" din Haiti, care a lan
sat operația de debarcare la 5 au
gust, in „.Forțele haitiene de elibe
rare națională", ca urmare a unirii 
tuturor organizațiilor exilaților hai
tieni, constituie un sprijin serios 
dat acestei lupte.

amenințate interesele ca urmare

colonia- 
Algeria. 
agenția 

Aude și

a 
dezinteresului manifestat de autori
tăți față de doleanțele și revendi
cările lor. Micii producători viticoli 
din sudul țării nu-și mai pot des
face produsele și ca urmare a unor 
măsuri adoptate de autorități care 
favorizează desfacerea producției de 
vinuri de pe proprietățile 
liștilor francezi rămași în 
„De pe acum, relatează 
Reuter, în departamentele
Herault, stîlpii de telegraf și co
pacii au fost doborîți pentru a blo
ca ■'drumurile, unele căi ferate au 
fost blocate, agricultorii au dat foc 
unor cantități de sulf pe drumurile 
publice și s-au semnalat cazuri de 
întrerupere a curentului electric. 
Organizațiile producătorilor viticoli 
subliniază că ei caută să se evite 
incidentele însă, după cum au ară
tat conducătorii agricultorilor, 
menea manifestații constituie o 
mare logică a actualei situații 
cordate".

ase-
ur-
în-

VARȘOVIA. — Intre 6 și 19 au
gust și-a desfășurat lucrările la 
V arșovia Seminarul pe 
Europă 
piilor, 
OJV.U.
ne. La 
participat delegafi din 23 de țări 
europene și reprezentanți ai unor 
organizații internafionaie.

întreaga 
in problemele educației co- 
organizat din inițiativa 
și a guvernului R.P. Polo- 
lucrările seminarului au

CAPETOWN. — Agenția Reuter 
anunță că un grup de juriști din 
Capetown au hotărît să depună un 
protest în fața autorităților judi
ciare în legătură cu arestarea și 
răpirea doctorului Kenneth Abra
hams, care a fost readus cu forța 
pe teritoriul Republicii Sud-Africa- 
ne după ce izbutise să se refu
gieze în protectoratul britanic Bec- 
huanaland. După cum se știe, docto
rul Abrahams a fost apărat acum 
cîteva săptămîni de pacienții săi, 
atunci cînd poliția rasistă a încer
cat să-l aresteze și el a reușit, da
torită sprijinului comunității de cu
loare din localitatea în care se gă
sea să se refugieze în Bechunaland.

DJAKARTA. — La 18 august, în 
fața palatului prezidențial Merdeka 
a avut loc o demonstrație populară 
consacrată Zilei independentei — 
cea de-a 18-a aniversare a procla
mării Republicii Indonezia. La de
monstrație au participat reprezen-

Economia italiană trece printr-o 
criza

ROMA 19 (Agerpres).
„In ciuda aspectului său sănătos, 

economia italiană trece printr-o cri
ză gravă și însuși cifrele oficiale 
arată limpede că situația a devenit 
neliniștitoare" — scrie agenția 
France Presse -— într-un comenta
riu în care reia constatărilor exper- 
ților economici italieni despre a- 
gravarea situației economice în 
această țară. Potrivit cifrelor de 
pînă acum, scrie agenția, la sfîr- 
șitul anului curent deficitul balan
ței comerciale a Italiei va atinge 
probabil cifra de 1 500 miliarde li
re. Pînă acum, în primele cinci luni 
ale anului 1963 deficitul balanței 
comerciale a tării este de 622,1 
miliarde lire, reprezentînd o creș
tere cu 80 la sută față de situația 
în perioada corespunzătoare a anu
lui trecut și tendințele de creș
tere a importurilor arată că acest 
deficit se va agrava treptat. „Acest 
dezechilibru afectează grav rezer
vele de aur și dolari ale Italiei — 
care în momentul de față au scă
zut la 2,6 miliarde dolari, lucru 
care la rîndul său se răsfrînge a- 
supra balanței de plăți a țării. Re
zervele de devize convertibile scad

©

în cadrul con-
France Presse

Rezoluții ale unor sindicate britanice
LONDRA 19 (Agerpres).
Ca în fiecare an, în preajma 

Congresului anual al sindicatelor 
britanice, agențiile de presă occi
dentale comentează rezoluțiile pre
zentate de diferitele organizații 
sindicale din Anglia pentru a fi 
luate în discuție 
greșului. Agenția
subliniază astfel că printîpalele 
sindicate au anunțat de pe acum 
depunerea unor rezoluții cu privire 
la situația internațională și la po
litica externă a guvernului britanic 
Astfel sindicatul funcționarilor și 
personalul administrativ a depus o 
rezoluție prin care cere guvernu
lui să ducă o politică de înțelege
re internațională și de securitate 
colectivă, folosind prilejurile ofe- 

tanti ai diferitelor partide politice, 
ai organizațiilor sindicale, de tine
ret și de femei.

TOKIO. — Numeroase firme co
merciale japoneze își exprimă în
crederea în lărgirea comerțului cu 
țările socialiste.

In cadrul recentei Conferințe de la 
Osaka principalele companii comer
ciale din Japonia „Ito", „Rinko 
Boeki" și multe altele și-au mani
festat dorința de a lărgi relațiile 
comerciale cu țările socialiste. Une. 
le companii s-au grupat în compa
nia mixtă „Sin Nippon Tis", creată 
în acest scop.

de monopolul american

LIMA. — Senatorul Peruvian 
Norega a cerut ca statul să preia 
imediat zăcămintele petro.liiere ex
ploatate 
„International Petroleum Company". 
Senatorul a subliniat că pentru ex
ploatarea acestor zăcăminte petro
lifere, compania a rămas datoare 
tării aproape 2 miliarde de dolari. 
Peru, a spus Norega, va ști el în
suși să asigure dezvoltarea pe vii
tor a extracfiei de petrol la aceste 
zăcăminte.

HAVANA. — La Havana timp 
trei zile lucrătorii din instituțiile 
învătămînt superior din (ară

de
de
au

gravă
mereu, lucru care face ca Italia 
să figureze acum pe unul din ulti
mele locuri printre țările Europei 
occidentale în ce privește disponi
bilitățile de aur și devize conver
tibile".

Aceeași situație se observă și în 
privința nivelului de trai al po
porului italian. Intr-un singur an 
costul vieții a crescut în Italia cu 
9,3 la sută. Numai chiriile s-au 
mărit în ultimii trei ani între 25 și 
50 la sută, în timp ce prețul de 
cost al noilor construcții a crescut 
și el cu 40 la sută.

Potrivit Institutului central de 
statistică „Italia este în fruntea ță
rilor europene în privința creșterii 
prețului de consum — preț care 
a sporit în ultima vreme 
încă 8,1 la sută", fără a exista vreo 
sporire compensatorie a salariilor.

Agenția France Presse 
de asemenea, fluctuațiile 
oficial al lirei italiene și 
simptome de „neîncredere 
bilitafea monedei", simptome pe 
care agenția citată le consideră ca 
exprimînd gravitatea crizei actuale.

citează, 
cursului 
diferite 
în sta-

rite de Organizația Națiunilor Uni
te. Au fost prezentate, de aseme
nea, rezoluții prin care se condam
nă politica de discriminare și re
presiune rasială dusă de regimul co
lonialist portughez și de guvernul 
sud-african. Mai multe 
Iuții — în special cea 
de sindicatul național 
giilor — critică politica 
a guvernului conservator și în s] 
cial încercările de a stabili o așa- 
zisă înghețare a salariilor. Pe or
dinea de zi figurează de aseme
nea rezoluții prin care se cere na
ționalizarea unor ramuri industria
le, adoptarea unor măsuri concrete 
de securitate a muncii, respectarea 
drepturilor sindicale. w .

alte rezo- 
prezentată 
al cazan- 
economidi
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discutat problemele pregătirii ca
drelor de profesori în Cuba. Con- 
fetinfa a fost organizată de Minis
terul Invă/ămîntului și de sindica
tul national al lucrătorilor din în- 
vățămînt și din domeniul științific.

PARIS. — In Franța a început 
săptămîna consacrată celei de-a 
19-a aniversări a eliberării Parisu
lui de sub ocupanții fasciști. Săp
tămîna s-a deschis la 18 august 
cînd în Bois de Boulogne a avut 
loc un miting în memoria celor 35 
de luptători* din rezistență împușcați 
d e hitleriști acum 19 ani. La miting 
au participat cîteva mii de cetă
țeni. Reprezentanții diferitelor parti
de politice care au luat cuvîntul cu 
acest prilej au cerut unitate și in
tensificarea luptei pentru pace, au 
luat atitudine împotriva militaris
mului și revanșismului.

4

BRAZZAVILLE. — Corespondenta 
agențiilor occidentale de presă re
latează că situafia din Congo (ca
pitala Brazzaville) se normalizează 
treptat după ce guvernul condus 
de abatele Fulbert Youlou a fost 
răsturnat de la putere in urma unor 
mati demonstrații populare. Intr-o 
cuvintare radiodifuzată, noul pre
ședinte provizoriu al Congoului, 
Alphonse Massemba-Debat, a de
clarat că sarcina principală a gu
vernului său este de a pune or
dine în situafia financiară „dezas
truoasă" a tării.


