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cel 
cu

de seamă 
în reduce- 
cheltuieli-

Ceferiștii de la unitățile 
din Petroșani au depășit

Filatorii de la Lupeni 
au dat peste planul anuai

Energeticienii de la Pa
roșeni au livrat în siste
mul energetic al țării în

Muncitorii de la exploa
tarea minieră de aici au 
dat peste plan de la în-

★

anual 
zi cu

măreț, po- 
cu toate 
victoriei 
fasciste, 
armele

an minele 
dezvoltă și

lor de producție. In pe
rioada 1 ianuarie 31 iulie 
pe combinat s-a realizat 
o economie la prețul de 
cost la întreaga producție

pe uzină a sporit cu 
la sută, iar la prețul 
cost s-au înregistrat 

lei

cost cu 
respectiv,

an, aniversarea

C. C. V. J.

maistru

Ștefan, Knstaly Ludovic, 
muneitor U.R.U.M.P.

Dușan loan, 
miner — Dili a

Gurski Francisc, 
maistru

realizat eco-
valoare

Demeter Ioan, 
maistru minier 

Petrila

Kovacs Nicolae,
muncitor I.C.M.M.

Cziraki
maistru 

preparația Petrila

MAREA SARRATOARE
A POPOR ULUI KOMÎX

națională a poporului 
o profundă semnifica- 

înscris în istoria patriei 
o zi de cotitură care, 

sub jugul

să-și ia soarta 
devenind stă- 

vieții sale noi. 
acel neuitat

Ziua de 23 August, cea mai mare 
sărbătoare 
romîn, are 
ție. Ea s-a 
noastre ca
odată cu eliberarea de 
fascismului, a deschis poporului 
romîn calea spre victoria asupra 
claselor exploatatoare, victorie ca
re i-a dat putința 
în propriile mîini, 
pinul țării, ziditorul

Evenimentele din
23 August, pe care-1 sărbătorim cu 
ențuziasm și bucurie, își au rădă- 

"WWiie in lupta dusă timp de dece
nii de clasa muncitoare, de oame
nii muncii în frunte cu Partidul 
Comunist Romîn, organizatorul și 
conducătorul luptei împotriva dic
taturii fasciste antonesciene, pen
tru eliberarea patriei. In condițiile 
victoriilor hotăritoare pe care glo
rioasa armată sovietică le-a repur
tat asupra trupelor fasciste și prin 
ofensiva victorioasă care a urmat, 
Partidul Comunist Romîn a inițiat, 
organizat și condus insurecția ar-

Q

mată de la 23 August 1944. Lupta 
neobosită a partidului, înalta sa 
capacitate politică, organizatorică, 
prestigiul său intens in rîndul oa
menilor muncii au determinat suc
cesul insurecției.

însuflețit de un țel
porul nostru a participat 
forțele sale la obținerea 
finale asupra Germaniei 
Armata romină, intorcînd
împotriva adevăratului dușman, a 
luptat cot ia cot cu ostașii sovie
tici, nimicind rezistența disperată 
a hoardelor fasciste.

Insurecția armată a marcat în
ceputul unei perioade în care po
porul muncitor, în frunte cu glo
rioasa clasă muncitoare condusă de 
partidul său marxist-leninist, s-a 
avintat cu toate forțele, cu toată 
priceperea și elanul său creator, 
în nobila luptă pentru o viață nouă, 
fericită și îmbelșugată, pentru so
cialism.

Ca în fiecare

Oameni la înălțime
Paroșenii, această veche așeza

re de oieri din Carpaji, continuă să 
iie un exemplu grăitor al marilor 
transformări ce cuprind întreaga 
noastră patrie. In aceste zile, sub 
cerul de azur a lui august, vuietul 
surd și înfundat al agtegatelor ti
nerei centrale electrice, făurită aici 
in anii socialismului, se confundă, 
creind o simfonie impresionantă a 
muncii și creației, cu iureșul tu
multuos ce domină împrejurimile 
din imediata apropiere a centralei. 
Liniștea acestei așezări este alun
gată departe spre crestele mun
ților de o atmosferă trepidantă ce 
seamănă cu tălăzuirea mării în 
plină frămintare.

Priveliștea grandiosului complex, 
de clădiri al termocentralei e com
pletat acum de siluetele impună
toare ale zidurilor de beton, îm
brăcate încă in schele de fier. Lu
crările ce se desfășoară aici, ca și 
în alte locuri, sini expresia înfăp
tuirii politicii partidului de electri
ficare a tării, pentru crearea unei 
puternice baze energetice necesare 
dezvoltării economiei naționale. Pe 
schele, prin dantelăria de oțel 
viitoarelor ziduri 
zeci și sute de 
fierari-betoniști, 
tori — autorii

a 
de beton, se află 
oameni — zidari, 
dulgheri, monta- 
marii construcții

care va deveni un puternic izvor 
de lumină și energie: cel de-al 
4-lea grup electrogen al uzinei Pa-

Minerii din bazinul nos
tru carbonifer au extras 
și livrat economiei noas
tre naționale în perioada 
ce a trecut din acest an 
mai bine de 97 000 tone 
de cărbune cocsificabil și 
energetic peste sarcinile 
de plan.

Muncitorii de aici și-au 
îndeplinit planul de pro
ducție globală, în timpul 
ce s-a scurs din acest an, 
în proporție da 115.4 la 
sută. Productivitatea mun-

I.F. Petroșani

Muncitorii forestieri din 
Valea Jiului au obținut 
în acest an depășiri în
semnate 
meroase 
produse

de plan la nu- 
sortinrente de 

lemnoase. Astfel,

valoajre
lei. Toate ex- 

s-au încadrat 
prețul

marfă în 
12 1 54 000 
ploatările 
și au redus prețul de 
cost. Cele mai însemnate 
economii au fost obținute 
de minerii de la Lupeni 
și Petrila, care au redus 
prețul de
1 926 000 și,
905 000 lai.

• An de 
noastre se 
devin mai moderne, ele 
sînt înzestrate cu tot mai 
uruite utilaje și instalații. 
Numai în acest an valoa
rea utilajelor 
ridică la
87 000 000 lei.

primite se 
aproape

perioada ce a trecut din 
acest an 13 870 000 kWh 
peste sarcinile de plan, 
au obținut economii de 
3 538 000 lei și au econo
misit 4 721 tone de com
bustibil convențional.

cii
22 
de
1 305 000 lei economii. 
Secțiile de construcții me
talice și turnătorie și-au 
îndeplinit planul pe august 
cu B zile mai devreme.

bușteni gater i 
planul a fost 
1 285 m.c., la 
normale fag cu 

buc., la cherestea fag cu 
642 m.c. etc. In același 
timp, ei au 
nomii în
881 000 lei.

rășinoa- 
depășit 
traver- 

1 1 572

Nelega loan, 
minier — Lupeni

T. C. Paroșeni

Jugureanu Nicolae, 
inginer S.C.S.M.

Schneider Francisc, 
miner Aninoasa

roșeni, egal ca putere instalată 
cu toate cele trei grupuri aliate 
in funcțiune ale termocentralei.

Dar să urcăm pe schele, pe scă
rile metalice, sau provizorii din 
lemn, pe cotele cucerite de la înăl
țimi și să-i cunoaștem mai îndea
proape pe acești oameni. Cea mai 
bună brigadă de zidari a șantierului 
energoconstrucții e cea condusă de 
comunistul Stancu Nicolae care lu
crează la zidirea șirului A. Aici îl 
găsim pe șeful echipei, un om de 
vîrstă mijlocie, cu fata bătută de 
vint și arsă de soare , veteranul șan
tierelor energoconstrucții din țară. De

I. DUBEK

la zi mai bine da 5 300 
kg. de mătase artificială, 
au realizat 327 000 lei eco
nomii și au depășit pro
ductivitatea muncii cu 2,2 
la sută.

ceputul anului 3 754 tone 
de calcar metalurgic 
28 000 tone de 
Randamentul 
trece pe 
medie 
sută.

și 
calcar brut, 

obținut 
planificat 
peste 4

de produc- 
4,48 la su- 
prețul 
la sută

planul 
ție la 
tă. Reducînd 
cost cu 2,75
au realizat economii 
valoare de 76 636 lei.

Marcu Aurel,
mecanic C.F.R.

Alexandru Constantin, 
muncitor constructor 

Lupeni

Popa Ana, vinzătoare 
O.C.L. Alimentara

Sepniczky Vilhelm, 
maistru minier 

Lupeni

Simon Agneta, 
depănătoare 

Viscoza Lupeni

Borza Dezideriu, 
maistru minier 
mina Paroșeni
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SIMFONIA DIN ADINCURI
rațieiun 

pe

blocului D, din ora- 
aciun on an de ma

Văii Jiului 
haină mfndră de săr

A devenit o tradiție ca de 23 
August, localitățile 
să îmbrace 
bătoare.

Locuitorii 
șui Lupeni, 
rea sărbătoare, au primit cheile 
frumoaselor apartamente în care 
locuiesc în prezent Și ca buni 
gospodari, în primăvară ei au 
plantat în jurul blocului arbori 
și arbuști, iar în întîmpinarea 
zilei de 23 August și-au înfru-

1 musețat interiorul blocului.
Tovarășul Nemeș Ioan, preșe

dintele comitetului de bloc a 
fost inițiatorul acțiunilor între
prinse și in frunte cu locatarii 
Costea Maria, Platon Ambrozie, 
Tir Petru și ceilalți a contribuit 
la lucrările care au fost făcute.

Dar parcă ei au fost singurii 
care au i 
bătorească casa în care — 
cuiesc ? Nici locatarii de la blo
cul 27 nu s-au lăsat mai prejos; 
nici 
D 2.
vie, 
Bok 
siilor de femei s-au distins 
munca de înfrumusețare desfășu- ' 
rată în cinstea zilei de 23 Au- , 
gust. i

La haina de sărbătoare a o- < 
rasului Lupeni au lucrat sute de 1 
cetățeni în frunte cu deputății. ' 
Un colectiv de graficieni împre- < 
ună cu Tellman Iosif, instructo- j 
rul cercului de artă plastică al 1 
clubului muncitoresc, a făcut 5 
pancartele și lozincile, comite- ) 
tele de cetățeni s-au îngrijit de < 
drapele roșii și tricolore, iar \ 
gospodinele mobilizate de corni- \ 
tetul de femei au participat, în 1 
număr mare, la curățirea aleelor ) 
și îngrijirea parcurilor și zone- / 
lor verzi. <

Toate străzile din orașul Lu- ( 
peni au îmbrăcat haină de săr- \ 
bătoare pentru cinstirea celei de ; 
a 19-a aniversări a eliberării / 
patriei noastre. Parcurile au lost 
înzestrate cu bănci noi și vaze \ 
ornamentale, nenumărate drapele ) 
flutură în adierea vîntului în o- ( 
rasul gătit de sărbătoare.

Cînd minerii se intîlness la 
pahar, atunci discuțiile alunecă 
făgașul problemelor de viață. Unii 
își încunoștințează ortacii eă s-au 
mutat în casă nouă, alții cum că 
în curînd schimbă banii economi
siți la C.E.C. pe mașină, cei mai 
multi însă povestesc cit de gro

zav și-au petrecut concediul de o- 
dihnă la munte ori la mare. Sînt 
doar atîtea de discutat despre via
ta nouă ivită după anii eliberării 
patriei.

La mină însă discuțiile sînt pur
tate pe teme de producție. Stau 
minerii de vorbă cu tehnicienii și 
inginerii, își împărtășesc unii al
tora despre experiența înaintată 
acumulată în anii de muncă în 
subteran și de multe ori discuțiile 
se termină cu o ehemare la între
cere. Așa a fost și pe la sfîrșitul 
lunii trecute. Colegi de sector și 
vecini cu abatajele, șefii de bri
gadă Popa Gavrilă I și Rudic Con
stantin s-au întîlnit după șut. Po
trivit obiceiului, au
despre muncă. De față era și in
ginerul lunger Herman, șeful sec
torului.

— Cite rîzne ați dat azi peste 
pian, Gavrilă ? —

— Vreo 20. Să 
întîi. O să curgă 
batajul nostru ca

— Ii dați mai 
iulie ?

— Mai încape
august e și sărbătoarea 
ziua eliberării. Și apoi 
abataj pe cinste. Armat 
la carte, curat
fain și cu cărbune 
unul zie că trecem 
căciulă pe șut.

— Apoi dacă da(i 
noî nu ne lăsăm — 
die cu hotarîre.

— Vezi numai să nu 
intră în vorbă

adus vorba
irca ei au fost singurii f 
îmbrăcat în haină săr- \ 
ă casa în care 10-

cel de Ia blocurile D 1 și 
Anghel Traian, Sipo.ș Ludo- 
Makai Ioan, Nicula loan, 
Mihai și membrele comi- 

în

îl întrebă Rudic. 
vezi însă de 
eărbune din 

apa pe 
pogan

la 
a-

vorbă ?

Jiu...
ca în

în 
și 

un

’ Doar 
noastră 
avem 
cum scrie 
mecanizatlună,

berechet. Eu 
de 9 tone de

voi atîta, nlel 
răspunse Ru-

rămîi de 
șeful sec-

o grijă ! Apoi
Gavrilă :

se adresă

căruță — 
torului.

— Nici 
lui Popa

— Ce zici, te prinzi la întrecere ?
— Mă prind...
— Eu o să acord 

brigăzii lui Popa, iar 
inginerul Mihalache

sprijin tehnic 
ajutorul meu. 
Aurel, se va 

ocupa de cea a dumitale
Rudic.

...In abatajul cameră, de 
tele 8—9, unde lucrează 
lui Popa," se perfora de zor. Potri
vit înțelegerii, la ora 10 apăru și 
artificierul. La puțină vreme ră- 
bufniturile exploziilor anunțau că 
în curînd se poate trece la

== ÎP’A' '

Oameni la înălțime
(Urmare din pag. l-a)

apoi a poposit cite un 
Doicești, Sîngeorgiul de 
1955 a făurit uriașul coș 
uzinei Paroșeni, apoi a 

șantierele energe- 
Borzești,, Brazi, 
1962 să revină la 
nu mai e singur.

aproape 15 ani el și-a legat desti
nul de cele mai mărețe edificii ale 
socialismului, de făurirea cetăților 
de lumină. $i-a început „cariera" 
de constructor energetician în 1948 
la Ovidiu, 
an, doi la 
Pădure, în 
de fum al
fost prezent pe 
tice de la 
ca din vara lui 
Paroșeni. Acum
In brigada lui sînt cunoscuți, prin
tre ei și zidarii
Stancu. Sînt frații iui. Brigada, în 
care frații sin! șefi de echipe, for
mează, ca alți zeci de zidari de 
prestigiu, un detașament de frunte. 
Brigada a executat cele mai pre
tențioase lucrări de zidărie pe șan
tier, a învins gerul, ninsoarea și 
ploile iernii, arșița verii, fiind me
reu demnă de prestigiul de care 
se bucură.

Dar c.ți asemenea constructori 
bravi, harnici și inimoși nu poți 
intilni pe șantier I Acum se dă 
bătălia pentru terminarea comple
tă a fundație: cotei zero de ia sala 
mașinilor și sa.a cazonelor. Aici H 
întîlr.im pe dulgherii din echipele 
conduse de Kisinudi Deneș, Bara- 
baș loan. Bunicel Dumitru și Ra
dar losif, pe betoruștii lui Balir.t 
Mihai, Kiss loan, pe trerar-betoniștii 
Iul Uțupan Mihai. Vilău Constantin, 
Szasz losif, zeci și sute de cons
tructori harnici.

Printre cei cu înfăptuiri deaae 
bite sir.' i -< ~&otori.

loan și Florea

oamenii curajului și iscusinței 
execută la 40 metri înălțime de sol 
corpul agregatelor noului grup e- 
lectrogen. Sini tinerii montori și 
sudori. Ei se urcă pe crestele me
talice cele mai îndărătnice și ab
rupte. Și acolo, sus la Înălțimi a- 
mețitoare, legați de schelete de 
Her cu centuri de siguranță, îmbi
nă cu ajutorul aparatelor de sudură 
oțelul dur, de o compoziție specia
lă, a țevăriei viitorului cazan. Prin
tre ei se ailă tinerii sudori Crihan 
Constantin, Matei Nicolae, Miha
lache Nicolae, Ionete Vasile, Ba
dea Dumitru, Cioban Mihai, tină- 
rul maistru montor Mezina Alexan
dru, secretarul organizației de 
partid a șantierului electromontaj. 
Ca ei sini și montorii turbinei nou
lui grup, în frunte 
inginer Mihăilescu 
de curînd, de la un 
lizare din U.R.S.S.,
bani Vasile, Olteanu Tiber iu. Toți 
acești tineri execută lucrări de o 
înaltă precizie, care cer o caliii- 
care superioară și atenție deose
bită. Și tinerii, ca și toți oamenii 
harnici și inimoși de pe șantier, 
sînt la Înălțime, atît la propriu cit 
și la figurat.

Sînt oameni aflați nu numai la 
înălțimea schelelor de fler ci și .'a 
înălțimea măreței opere pe care o 
creează — izvorul luminii și ener
giei, măreț edificiu al socialismu
lui. Sînt oameni care odată cu pri
ceperea și puterea lor pun în zi
durile noii construcții ceva și mai 
de preț: dragostea lor față de mă
reața operă de electrificare a pa
triei noastre înfloritoare.

de evacuare a cărbunelui.
Să nu uiți să vii la 12 din
— se adresă Popa artificie- 
eare se grăbea spre alt

de muncă, 
și pe ortacii lui Po>pa și 
ai lui Rudic. Nici nu pu- 
calitate de șef de sector, 
altfel. Inginerul Mihalache 
fel.
treceau una după alta, 

două brigăzi creș- 
In ziua de 16 au- 
în dreptul nume-

nou 
rului 
de muncă.

— N-ai niei o grijă, o să 
aiei la fix.

Abatajul brigăzii lui Rudic
noștea aceeași muncă trepidantă. 
Șeful sectorului trecea cu regula
ritate pe la locurile 
Sfătuia 
pe cei 
tea, în 
să facă 
făcea la

Zilele
Realizările celor 
teau vertiginos, 
gust, pe grafic, 
lui minerului Popa se putea citi
cifra 9,30 tone. Era randamentul 
pe post obținut de la începutul 
lunii. Privind pe grafic, ortacii lui 
Rudic zîmbeau mulțumiți. In drep
tul brigăzii lor era tot cifra 9 ur
mată de virgulă și apoi de 60. Le 
mai lipseau doar 40 de kilograme 
să realizeze 10 tone de cărbune 

post. Bătălia continuă. Prinse 
ele în întrecere, perforatoarele 
ciocanele de abataj „acompa-

pe
Și
și
niate" de cratere își cîntă melodia 
de fiecare zi.
celor din 
eliberării 
■bucurii.

E simfonia muncii 
adîncuri, închinată zilei 
care le-a adus atîtea

D. CRIȘAN
A. NICHIFOREL

Cu 19 ani în urmă, unindu-se :n- 
tr-un șuvoi nestăvilit în jurul 
partidului, poporul nostru a răzbit 
victorios, deschizîndu-și drum larg 
către frumusețea vieții. Această 
victorie o sărbătorim azi: 23 
gust, eliberarea !

De atunci viata clocotește 
valnlc zi și noapte, aducînd 
tinuu înnoiri și schimbări. Cele mai 
profunde schimbări se petrec în 
viata oamenilor, a celor care mun
cesc și trăiesc aici, în 
portant bazin carbonifer.

Istoria Lupeniului sau 
lui, a Petroșaniului sau 
scrisă trainic în zidurile uriașelor 
construcții, mărturii ale epocii noi. 
Blocurile noi din Uricani, cartie
rele Viscoza, Braia, Dimitrov, Li- 
vezeni, compuse din clădiri mari, 
spațioase, frumoase, cluburile, ci
nematografele, școlile, sălile de 
spectacole ridicate după cerințe 
moderne indică grija deosebită pe 
care o poartă partidul nostru pen
tru crearea de condiții tot mai 
bune de viață pentru mineri.

Roșul aprins al zidurilor noi și 
păienjenișul schelelor domină an 
de an tot mai mult peisajul Văii 
Jiului, de la un capăt 
ori unde descinzi, el 
nă familiar, cu oameni 
re înalță construcțiile, 
obișnuită de șantier, 
aici se ridică un nou bloc, 
cinematograf...

395 apartamente date în 
ță în primul semestru al 
an, încă 300 apartamente

Au-

nă- 
con-

acest im-

Vulcanu- 
Petrilei e

la altul. Și 
te întîmpi- 
harnici, ca- 
cu forfota 

indicînd : 
un nou

folosin- 
acestui 
termi-

8000 ridicate 
trebuie adău- 
săli de clasă 
săli de clasă 

de produse 
de cultură 

curs de 
cinemato- 
Lupeni și

nate pînă la sărbătoarea eliberării, 
alte 700 apartamente în curs de 
ridicare, urmînd a fi predate pînă 
la sfîrșitul anului, iată un bilanț 
rodnic al activității constructorilor 
noștri pe acest an. Cele 1400 apar
tamente din acest an, se vor a- 
dăuga Ia cele peste 
deja pînă acum. Mai 
gate o școală cu 8 
în Petroșani și cu 16 
in Lupeni, o fabrică
lactate la Livezeni, casa 
cu 800 locuri aflată în 
construcție la Petroșani, 
graful cu 500 locuri din
multe alte obiective, pentru a ne 
face o idee despre vastele lucrări 
de construcții desfășurate numai 
anul acesta în bazinul nostru. Va
loarea lor ? 100 000 000 lei numai 
la obiectivele acestea I

Aripi întinse spre viața nouă. 
După străpungerea strîmtorii în
tunericului, Valea noastră, viața 
noastră, se avîntă tot mai că
tre lumină, fericire, bunăstare. 
Șantierele, acest semn al pulsului 
dezvoltării se vor extinde și mai 
mult în anii viitori: 1500 aparta
mente în Lupeni, 900 
1400 în Petroșani, 1200 
lată eîteva cifre care 
nile ce-i așteaptă pe 
în anul viitor, care 
mersul nostru înainte.

Valea,
țele descătușate tot 
întîmpinarea soarelui, a vieții !

in Vulcan, 
la Petrila... 

arată sarci- 
constructori 

oglindesc

oamenii își întind bra- 
mai sus, în

tovarășe

pe stra- 
brigada

ȘT. MIHAI

care

IN CLIȘEU: Vedere din Lupeni.

acum mmi...

ea entuziastul 
Traian, întors, 
curs de specia- 
maiștrii Patru-

de 
ani 
cu

Nici

cu împinsul 
lemn și sfîrșea 
de muncă grea 

mînuirea lopețiî. 
vorbă; nu se

Verne ar fi putut întrezări cu fan
tezie un abataj mecanizat de care 
există acum în minele din Valea 
Jiului. De pildă, abatajul frontal 
din stratul 18 în care lucrează bri
gada condusă de minerul Lucaci 
Andrei de la mina Lupeni. Cum 
muncesc minerii din acest aba
taj ? Am vizitat deunăzi pe orta
cii lui 
muncă, 
întilnit
Bîrlea
însoțească, să dea 
pre munca din frontalul

își amintesc ca de un vis urit 
minerii cu tîmplele argintate de 
toamna vieții despre tabloul mun
cii în subteran din acele vremi 
întunecate pe care le-au izgonit 
pentru totdeauna din țara noastră 
zorii luminoși ai lui August 23. 
Minerii își începea ucenicia în a- 
bataj cu zăibăritul, 
vagonetului 
după zeci de 
ca de ocnaș, 
Mecanizare ?
îndurau capitaliștii, stăpînii de a- 
tunc> ai minelor, să-și bage banii 
în așa ceva. Pe el îi interesau 
numai cîștigurile, profiturile ett 
mai mari. Ușurarea muncii istovi
toare a celor ce smulgeau din a- 
dîncurl ..aurul negru", prea puțin 
îi interesa. Chiar și atunci cînd 
patronii au început să introducă 
meeanisme în subteran, au fă«ut-o 
cu alt scop î să-i silească pe mi
neri să scoată mai mult cărbune, 
să-i exploateze și mai crunt

In acele vremi doar un Jules

Lucaci la locul lor de 
La intrarea în abataj l-am 
pe minerul șef de schimb

Gheorghe. A primit să ne 
explicații des- 

lor. A
răspuns zîmbind cînd l-am între
bat ce operații de lucru putem 
vedea pe schimbul lui.

— Toate : și tăiere, și răpire, sl 
completare și montare.

— Cum așa ? Toate operațiile 
ce se făceau înainte într-o zi în
treagă într-un frontal ? 1

— Da, se suprapun. Doar folo
sim tehnica nouă: plug mecanic, 
transportor blindat, susținere hi
draulică. Lucrăm minunat cu ele ! 
Scoatem zilnic cîte două fîșii, căr-

bunele curge gîrlă din abataj. 0 
să vă convingeți.

Spunînd acestea, tînărul miner 
porni în josul abatajului. L-am ur
mat străbătînd cei o sută de me
tri cît măsoară lungimea fronta
lului. Munca era în toi. Ca un 
șarpe uriaș cu solzi metal’ci se 
cîrăște în lungul frontului de căr
bune lanțul ce poartă organul tă
ietor al plugului mecanic. Cu pu
tere de uriaș acesta taie în lungul 
frontului, la partea de jos a stra
tului, un făgaș adînc de 10 cm. și 
înalt pînă la 70 cm. Cărbunele, 
astfel subminat, se desprinde în 
blocuri mari din strat și se pră- 
vale cu zgomot înfundat direct pe 
transportorul blindat. După o cursă 
făcută în susul abatajului „cuțitul" 
cum denumesc frontaliștii organul 
tăietor 
toarsă 
lui. In 
spațiu
transportor, dar numai pentru

al plugului, face calea în- 
continuînd tăierea cărbune- 
urma lui rămîne un mic 

între frontul de cărbune și 
o

clipă. De îndată ce a trecut ,,cu
țitul1', transportorul este deplasat
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De aceeași vîrstă 
cu libertatea patriei

Au trecut 19 ani de cînd și în 
Aninoasa — satul de odinioară — 
omul și cărbunele nu mai cons
tituie obiecte de jaf pentru st dpi- 
nitori. M.ira și comuna au adăugat 
biografiei lor încă 19 ani, în 
care au devenit de nerecunoscut, 
au întinerit mereu. In cele aproa
pe două decenii de după eliberare 
stdpînii de azi ai minei și-au iău- 
rit și ei o biografie nouă ■, printre 
ei se numără clteva zeci de ti
neri. fii de mineri, cate au văzut 
lumina zilei in anul 1944, avind 
acum aceeași vîrstă cu libertatea 
patriei.

...Cu trei ani in urmă, cînd u 
terminat școala profesională și a 
intrat in producție la atelierul me
canic al minei,
Purdui Ioan și-a pus in gînd că 
trebuie să devină un muncitor cu 
o bună pregătire, un om folositor. • 
Acest gînd și-l exprima prin conș
tiinciozitatea și hărnicia ce le do
vedea in muncă, prin dragostea ca 
care asculta siatutile muncitorilor 
mai vîrstnici. In scurt timp a de
venit apreciat șl îndrăgit de co
lectivul în care muncește. Dorința 
de perfecționare, de izbîndă, ce îl 
caracterizează, i-au îndreptat paști 
spre liceul seral. In prezent se 
numără printre elevii clasei a IX-a 
a liceului seral din Petroșani. Are 
doar 19 ani și o minunată perspec
tivă in față...

...Tinăra Gheorghiu Laura are 
și ea aceeași vîrstă cu libertatea 
patriei. Nașterea ei, eveniment în- 
tîmpinat cu cîteva luni înainte de 
eliberare, a făcut să crească în
grijorarea ce-i stâpînea ia tot pa
sul pe părinfii ei. „încă o gură 
în plus", Cu ce o vom hrăni — 
zicea tatăl ei. Evenimentul de ia 
23 August a făcut ca și în casa 
lor să pătrundă razele de lumină. 
Condițiile noi de via fă și învăță
tură au favorizat și copilăria Lău
tei. După terminarea școlii ele
mentare 
locul în 
vă la cu 
Curs de 
ca laborantă la serviciul de aeraj 
și protecfie a muncii de la exploa
tare.

Preocupările de zi cu zi ale Lau
rel se aseamănă cu ale celor la!’, 
tineri de ia mina Aninoasa. In cen
trul acestor preocupări este per- 
iecfionareă in meseria aleasă. A- 
poi, o bună parte din timpul liber 
și-l sacrifică cu dragoste acțiuni
lor întreprinse de organizația 
U.T.M., pasiunii pentru citit, activi
tății grupei de 
preocupări prin 
nifestă din plin
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fiica de miner și-a găsii 
producție. Muncea și In- 
sîrguință. In urma unui 
calificare s-a specializai

Cruce Roșie etc. 
care Laura își ma- 
bucuria de a trăi.
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dispărut trei categorii 
manuală grea: tăierea, 
montarea. Mașina le-a 

toate în sarcina sa, iar

automat lingă peretele de cărbune. 
Cine fa«e această operație, mon- 
torii ? Nu. Mîna omului nu inter
vine deloc. Mutarea transportoru
lui In pas cu înaintarea frontului 
de abataj o fac împingătorii pneu
matici. Au 
de muncă 
încărcarea, 
preluat pe
omul o supraveghează, o îngrijește, 
o corectează cînd e cazul în tim
pul lucrului.

Și la armare, munca minerilor 
s-a schimbat radical, în sens ca
litativ. Am văzut în abataj exe- 
eutînd această operație 
conduse de minerii Florea 
cele ale ajutorilor mineri 
Alexandru, Pintecan Ioan, 
Ioan. Toți aîî fost unanimi în a- 
preciere :

— Excelent utilaj a creat min
tea omului: stîlpii hidraulici înlo
cuiesc lemnul de armare, sînt re
zistent! și ușor de lucrat cu ei.

Intre transportor și linia de rup
tură a coperișului, pe toată lungi
mea abatajului străjuiesc trei și
ruri de stîlpi metalici hidraulici 
de construcție sovietică așezați 
„sfoară" cu capetele sub grinzile

echipele
Gh„ pe 

Lucaci 
Vintilă

de 
ale

Ocrotirea sănătății muncitorilor din subteran împotriva bolilor 
profesionale stă permanent în centrul preocupării cadrelor medico-sa
nitare din Valea Jiului. Un accent deosebit se pune pe asistenta 
nitară de prevenire a îmbolnăvirii or de silicoză, 
desfășoară activitatea o caravană medicală 
tată cu apartură modernă și deservită de 
înaltă calificare.

Fotografia înfățișează pe asistenta de

In acest scop 
de microradiofotografii 
cadre medico-sanitare

sa- 
își 

do- 
eu

radiologie Brînzan Teodora 
facind unui muncitor de la Petrila controlul pulmonar periodic micro- 
radiologic.

In anii puterii populare, trista 
și posomorita Valea a Jiului de 
altădată, s-a transformat într-o a- 
devărată grădină. Pînă și incintele 
minelor sînt împînzite de spații 
verzi, pline cu flori. Adîncile trans
formări ce au avut loc aici în ul
timii ani atrag tot mai mulți ex
cursioniști. Prin frumosul defileu 
al Surducului vin zeci de motoci- 
cliști în vizită. De cum ajung la 
locul unde șe întîlnesc cele două 
Jiuri, decorul se schimbă. Valea 
strimtă, gîtuită de stînci se 
gește brusc. Drumul pietruit 
transformă și el într-o șosea 
faltată. Pentru o clipă rămîi 
cumpănit. încotro s-o pornești 
întîi, spre Petroșani sau 
Șoseaua dreaptă optează 
Lupeni. Iscroniul e
tate pe care o întilnești în cale. 
Căsuțele mici de altădată au fosl 
..înghițite" de locuințe individuale 
frumoase și case în șir. Apoi, îna
inte de a intra în Vulcan, Coro- 
ieștiul te intîmpină cu 
peisaj industrial, e noua 
de cărbune. Vulcanul 
șezare de mineri e de 
cut. Să privești zecile
împrejmuite de scuaruri. șantierul 
ce se Întinde mereu, pulsul trepi
dant de la mina redeschisă 1 Totul 
atrage ca un magnet. Perla cea

însă
Aici 

curat ca în farmacie și cu 
de stațiune de odihnă, 
blocuri se înalță pe întreg 
patriei, ele nu mai impre-

După-amiază de august. Pe 
străzile orașului Lupeni anima
ția trecătorilor s-a întețit. Ma
gazinele alimentare, textile, de 
mobilă, piețele, gem de lume.

In această zi premergătoare 
sărbătorii de aniversare a eli
berării patriei, salariații din co
merț și cooperație abia pridi
desc cu lucrul. Neobosite, mîinile 
lor harnice desfac, taie, cîntă- 
resc, măsoară și împachetează 
felurite și felurite mărfuri. Cum
părătorii — femei și bărbați, 
vîrstnici și tineri, fn majoritate 
muncitori, ingineri, tehnicieni la 
mină, preparație ori filatură — 
intră și ies pe uși într-un neîn
trerupt dute-vino.

Rezemat de gardul parcului din 
. centru, Mureșan Gavrilă, vajni

cul miner de ieri, respectatul 
pensionar de azi, privește for- 

! fota zîmbind. Lîngă el, doi ti- 
| neri cu un voluminos balot în 
' mîini se opresc o clipă să se 

odihnească pe una din bănci. 
Chipurile lor Îmbujorate de e- 
iort radiază o adîncă mulțumire 
lăuntrică.

— Mergem ?
Ridicîndu-se ușoară 

femeia încuviințează 
Ochii pensionarului 
perechea cu un cald
de simpatie, apoi furat încet de 
gînduri privirea sa rămîne ațin
tită fn zare.
— Ce repede trece timpul — 
murmură el. Se revăzu în anii 
copilăriei, hoinărind pe ulițe 
strimte, străjuite de cocioabe 
cu geamuri sparte, lipite cu hîr- 
tie gudronată sau astupate la 
colțuri cu șomoioage de cirpe; 
iși reaminti camera in care lo
cuise, cu dulapuri fără uși, cu

scaune fără picioare și paturi 8 
comune. Cumplitele imagini li 8 
readuseră în urechi icnetele de 8 
obidă ale minerilor, blestemele Ș 
mamelor cu sinii secătuiți 
lapte, scîncetele dureroase 
pruncilor lihniți de foame.

Veselia unui grup numeros de 
elevi veniți în excursie readuc 
gindurile pensionarului la pre
zent.

— La ca-ba-nă, la ca-ba-nă, 
scandează eî gălăgioși fn jurul 
profesorilor.

Obrajii omului rezemat de 
gardul parcului se brăzdează de 
lacrimi. Cu ani în urmă, voci 
asemănătoare scandau: 
pîi-ne. Pentru cfteva 
trecutul reveni din nou 
tea fostului miner. Se

brațul tatălui și visînd 
la un viitor 
închipuirea 
la locuințe

pîi-ne, 
minute 

în min- 
revedea

mai bun. 
le purta 
spațioase 
mese tm- 
din ar 

după pofta 
în

ca un fulg 
din cap. 
urmăresc 
sentiment

lăr- 
se 

as- 
des- 
mai

Lupeni. 
pentru 

prima locali-

impunător 
preparație 

vechsa a- 
nerecunos- 
de blocuri

susțin po-

în abata-
Andrei nu

plăcut
Lucaei 
înzestrare tehnică.

vieții 
înain- 
omul,

metalice în eonsolă ce 
vara muntelui

Impresionează 
jul brigăzii lui 
numai moderna
ci și entuziasmul, competența cu 
care frontaliștii vorbesc despre u- 
tilajele eu care lucrează, despre 
caracteristicele tehnice și princi
piile de funcționare ale acestora. 
Mecanizarea, în condițiile 
noi, socialiste, a atitudinii 
tate față de muncă — înalță
îl face mai folositor societății. Mi
nerii din brigada lui Lucaci Andrei 
de cinci luni încoace extrag 8000— 
9000 tone de cărbune consecutiv 
din abataj, realizează 300—400 tone 
depășire de plan în fiecare lună, 
un randament mai mare cu peste 
o tonă de cărbune pe post de cît 
cel planificat, un cîștig de peste 100 
lei pe post de miner. Realizările 
obținute de brigadă sînt o con
tribuție însemnată dată la îndepli
nirea 
minei 
triei 
bune
nomică a Republicii noastre.

sarcinilor de plan ce-i revin 
Lupeni, la asigurarea indus- 

noastre siderurgice cu căr- 
cocsificabil și întărirea eco-

I. BĂLAN

sora ei 
mică din Uricani atrag din 
atenția. Să fii însă excursio- 
să ajungi la Uricani fără să 

o vizită la cabana Cîmpu lui

Cîntec de viață nouă 
mai de preț a Văii Jiului e 
termocentrala din Paroșeni.
totul e 
aspect 

Cum 
întinsul
sionează poate prea mult pe vi
zitator. Dar mina Lupeni, 
mai 
plin 
nist, 
faci
Neag, nu se face. Și la cabană nu-i 
zi să nu fie musafiri. Majoritatea 
sînt mineri și minerii sînt 
noși. Ciocnești un pahar 
și discuți despre viață. Ai 
cuta. Despre locuințe cu
frumoasă, că Sorescu, Mihai Ște
fan. șl alți mineri, 
mașini noi că... dar 
bim, însuși faptul 
altădată își petrec
cabană sau pictînd, cîntînd, 
pretind roluri în piese sînt 
grăitoare.

...Au trecut doar 19 ani 
eliberare. Dacă ăi privi în 
colțișor al Văii Jiului, noul 
tîmpină surîzător,
nat. Doar bătrînul Jiu 
lași. Dar nici el nu mai 
cel de altădată. Trecute 
gatele termocentralei,
contribuie Ia producererea 
lumină, putere, Ia preparații 
lă cărbunele apoi pornește din 
la vale. Ascultîndu-i murmurul,
cel ce vizitează Valea noastră are 
impresia că și unda Jiului cîntă 
realizările vremurilor noi.

priete- 
de vin 
ce dis- 
mobilă

culcat pe 
împreună 
Deobicei, 
gîndurile 
și pline de soare, la
belșugate unde fiecare 
putea minca pîine i 
inimii, la o societate în care g 
flecare om să se bucure de toa- g 
te drepturile și în care să nu g 
existe stăpîni hrăpăreți. 8

O minge mare, roșie s-a oprit 8 
lîngă gard. Asvirlind-o înapoi 
micilor proprietari, Mureșan porni g 
spre casă. Se gîndea la bătrîne- g 
tea sa asigurată, la fiica sa stu- 8 
dentă, la locuința ridicată în 8 p 
anii de după eliberare, la traiul g 
minerilor, la noua față a orașu- g 
lui, la... dar azi nici chiar gfn- 8 
dul nu poate cuprinde dintr-o 8 
dată toate realizările înfăptuite | 
în 19 ani de libertate. Visurile g 
copilăriei lui Mureșan au deve- 8 
nit realitate. ?

A. NICULESCU g

și-au cumpărat 
ce să mai vor- 
că oropsiții de 
timpul liber la 

inter, 
fapte

ADUNĂRI FESTIVE

de la 
orice 

te în- 
minu-gigant,

pare ace- 
este chiar 
prin agre- 
apele lui 

de 
spa- 
nou

leri au avut loc în toate loca
litățile Văii Jiului adunări festive 
consacrate marii sărbători a po
porului nostru — 23 August.

La Petroșani, în sala 
C.C.V.J. în fața a

a
tov. Ghioancă Victor, 
Comitetului orășenesc 
Petroșani. Vorbitorul 
marea semnificație 
August și 
formările 
munca și 
în anii regimului 
iar.

Adunări festive 
de 23 August au

meni ai muncii

a scos în
care au 
viața

clubului 
numeroși oa- 

luat cuvîntul 
secretar al 

de partid 
a relevat 

zilei de 23a
evidență trans- 
avut ioc în 

poporului nostru 
i democrat-popu-

consacrate zilei 
avut loc și în

fata 
tov. 
Co- 
Pe-

celelalte centre miniere. In 
minerilor din Uricani a vorbit 
Lazăr David, prim-secfetar al 
mitetului orășenesc de partid
troșani, iar la Vulcan tov. Szuder 
Viliam, director general al C.C.V.J. 
Tov. Ghinea loan prim-secretar al 
Comitetului orășenesc U.T.M. Pe
troșani a luat cuvîntul în fata mi
nerilor din Aninoasa.

Participant^ la adunările festive 
au ovaționat îndelung pentru 
P.M.R.. pentru Comitetul său Cen
tral în frunte eu tovarășul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej, pentru scumpa 
noastră patrie — Republica Popu
lară Romînă.

Brigada condusă de minerul Pînzaru Alexandru de la mina Uricani a întîmpinat măreața 
toare a poporului nostru cu realizări în produeție din cele mai frumoase. Producția extrasă 
de colectivul acestei brigăzi de la începutul anului și pînă în prezent trece cu mult de ?O 

Fotografia îl înfățișează pe tov. Pînzaru Alexandru și ortacii săi Leonte Petru, Rinear.. 
tin, Aiordache Dumitru și Gras Marin în fața graficului cu realizările obținute în Întrecere» •



Marea sărbătoare 
a poporului ro m î n

(Urmare din pag. l-a)

celei mai mari sărbători naționale 
a poporului nostru prilejuiește o 
trecere în revistă a rezultatelor 
obținute de oamenii muncii conduși 
de partid în opera de construire 
a vieții noi — socialiste. In acești 
ani de ofensivă neîntreruptă a so
cialismului, masele largi de oameni 
ai muncii, înfăptuind politica parti
dului, care este propria ior poli
tică au mers cu consecvență pe 
linia industrializării socialiste a 
țării, a transformării socialiste a 
agriculturii. S-au reconstruit sute 
de fabrici și uzine, au apărut noi 
ramuri industriale, s-au înălțat în 
toate regiunile țării edificii ale 
construcției socialismului, fapt ce 
face ca producția industrială a 
țării noastre să iie cu peste 5 ori 
mai mare decît cea realizată îna
inte de război. In anul 1960, țara 
noastră realiza numai în 11 săptă- 
mîni întreaga producție industrială 
din 1938, la fontă în 7 săptămîni, 
la oțel în 8 săptămîni, iar la ci
ment în 10 săptămîni.

Viața de zi cu zi arată că so
cialismul asigură oamenilor mun
cii condiții din ce în ce mai bune 
de trai. Pină fn 1965 salariul real 
va crește cu 40—45 la sută față 
de 1953, iar veniturile țărănimii 
vor spori cu 40 la sută. Intre anii 
1960—1965 se vor construi din fon
durile statului circa 300 000 apar
tamente. Anual sute de mii de oa
meni ai muncii își petrec concediul 
în diferite stațiuni balneo-climate- 
rice, se acordă o grijă tot mai 
mare acțiunilor profilactice de pre
venire a îmbolnăvirilor.

In anii puterii populare Valea 
Jiului, fosta Vale a plingerii s-a 
transformat într-o Vale a fericirii 
și bucuriei. Viața oamenilor s-a 
schimbat radical, au fost lichidate 
mizeria, condițiile grele de muncă 
din subteran, s-au construit școli
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Mari inundații 
în India

DELHI 21 (Agerpres).
Capitala Indiei, Delhi, a fost 

aproape izolată din cauza revăr
sări fluviului Jamna. Torentele de 
apă au rupt sistemele de diguri din 
apropierea orașului. Au fost eva
cuați locuitorii din 20 de sate si
tuate pe malul drept al Jamnei.

Apele furioase ale fluviului au 
distrus reeolta de pe o suprafață 
de 5 000 de aeri. Pe o serie de șo
sele circulația a fost paralizată.

In urma furtunilor și a inundației, 
Ia Rohtak au fost distruse aproxi
mativ 5 000 de ease precum și șo
selele. Mii de locuitori au părăsit 
orașul. In satele izolate, din cauza 
inundațiilor, se simte o lipsă acută 
de alimente. Autoritățile din Delhi 
și din statul vecin, Punjab, efec
tuează lucrări de salvare.
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Parlameoni malayai 
a latlfltat a tortul ie la Mra

KUALA LUMPUR 21 (Agerpres).
La 19 august Parlamentul mala- 

yez a aprobat în a doua citire cu 
73 de voturi eontra 16 proiectul de 
lege guvernamental cu privire la 
ratificarea acordului de la Londra, 
care prevede crearea Federației Ma- 
layeze.

Luînd cu acest prilej cuvîntul în 
parlament, primul ministru al Mala- 
yei, Abdul Rahman, a declarat eă 
data proclamării Federației Malaye- 
ze va fi fixată de către guvernul 
Malayei imediat ce acesta va fi in
format asupra concluziilor activită
ții comisiei OKU. „O dată fixată 
această dată, a arătat Abdul Rah
man, noi o vom respecta indiferent 
de orice opoziție manifestată pe 
plan intern și extern”. 

la Uricani, Petrila, Lonea, Vulcan, 
Petroșani și în alte localități, s-au 
ridicat cinematografe și cluburi noi 
Ia Petroșani, Petrila și Lonea. De 
asemenea, au fost redeschise mi
nele de cărbuni de la Cimpa și 
Vulcan, iar la Dîlja și Paroșeni 
conform Directivelor Congresului al 
III-lea al partidului sînt în curs de 
deschidere noi exploatări miniere. 
La Coroiești se înalță într-un ritm 
rapid o nouă preparație de căr
buni, Ia Petrila și Aninoasa se 
sapă noi puțuri, iar la Petroșani 
se ridică un nou lăcaș de cultură.

Minerii, toți oamenii muncii din 
Valea Jiului intîmpină ziua de 23 
August cu noi și importante suc
cese pe calea realizării sarcinilor 
trasate de partid. In acest an mi
nerii au dat, patriei aproxima
tiv 100 000 tone cărbune pes
te plan. Succese importante 
au obținut și muncitorii celor două 
preparații, cei de la Viscoza Lu- 
peni, ceferiștii, constructorii, lu
crătorii din comerțul socialist.

Poporul romîn sărbătorește cea 
de-a 19-a aniversare a eliberării 
sale de sub jugul fascist în condi
țiile creșterii uriașe a forțelor so
cialismului și păcii în întreaga lu
me, în condițiile în care ideile co
munismului exercită pe întreg glo
bul pămîntesc o atracție tot mai pu
ternică asupra sutelor de milioane 
de oameni luminîndu-Ie calea spre 
libertate și bunăstare. Apărarea 
păcii în lume a devenit problema 
fundamentală a zilelor noastre în 
rezolvarea căreia sînt interesate 
toate popoarele lumii. R.P.R., nu-și 
precupețește eforturile în lupta sa 
măreață de menținere și apărarea 
păcii. Ea apără cu fermitate prin
cipiul leninist al coexistenței paș
nice. Poporul nostru a aprobat cu 
căldură Tratatul de la Moscova cu 
privire Ia interzicerea experiențe
lor cu arma nucleară care repre
zintă un pas important pe calea 
dezarmării generale.

Sub conducerea încercatului său 
partid, poporul nostru își concen
trează toate forțele și priceperea 
sa în lupta pentru construirea so
cialismului, pentru întărirea în 
permanență a puternicului lagăr al 
țărilor socialiste, pentru triumful 
cauzei păcii și socialismului în în
treaga lume.

BAMAKO. — Bui nd recent cu- 
vintul în cadrul unei conferințe 
de presă Bateam Bocoum, minis
trul de externe al Republicii Mali, 
a reafirmat sprijinul pe care (ara 
sa îl acordă luptei de eliberare a 
popoarelor din coloniile portughe
ze și din Africa de Sud.

In ceea ce o privește, a declarat 
el, Republica Mali, va sprijini lup
ta popoarelor africane care încă 
se mai găsesec sub dominația lui 
Salazar, Verwoerd și împotriva a- 
celora care îi sprijină.

LONDRA.1 — Presa britanică re
latează mereu despre noi acțiuni 
desfășurate în țară împotriva pla
nului guvernamental de reducere 
a transportului feroviar, potrivit 
căruia vor fi lăsați fără lucru zeci 
de mii de feroviari și va fi dezor
ganizată legătura feroviară în di
ferite regiuni ale țării.

Pînă în prezent. Comisia britani
că de transporturi a înregistrat 97 
de declarații din partea organiza
țiilor sindicale orășenești și regio
nale și din partea altor organizații 
în care se care în mod categoric 
revizuirea acestui plan antipopu
lar.

REYKJAVIK. — Ziarul „Thyod-

Agravarea conflictului religios 
în Vietnamul de sud

SAIGON 21 (Agerpres).
Agravarea situației din Vietnamul 

de sud ca urmare a ascuțirii în ul
timele zile a conflictului dintre au
toritățile diemiste și huidiști este 
comentată pe larg de corespondenții 
din Saigon ai agențiilor occidentale 
de presă. Potrivit agenției Fran
ce Presse, „liderii budiști au decla
rat practic război șefului statului 
sud-vietnamez". In sprijinul acestei 
afirmații, agenția relevă că la 20 au
gust la Saigon a fost dat publicită
ții textul unei scrisori „redactate 
în termeni violenți" de Comitetul 
pentru apărarea budismului, scri
soare care a fost adresată lui Ngo 
Dinh Diem. In această scrisoare con
ducătorii budiștilor denunță carac
terul „inuman și brutal" al regimu
lui dictatorial.

La rîndul său, corespondentul din 
Saigon al agenției U.P.I., a trans-
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Divergențe economice intre S. U. A. 
și aliații lor occidentali

WASHINGTON 21 (Agerpres).
Agențiile de presă americane re

latează despre o nouă manifestare 
a divergențelor economice dintre 
Statele Unite și aliații lor occiden
tali. Este vorba de data aceasta de 
nemulțumirea și neliniștea cercuri
lor economice americane interesate 
în producția de oțel față de agra
varea concurenței industriei produ
cătoare de oțel din țările vest-eu- 
ropene și din Japonia, concurență 
care se exercită acum chiar pe pia
ța americană. Agenția U.P.I. rela
tează că reprezentanții conducerii 
marilor trusturi siderurgice ameri
cane, în special președintele Co
misiei oțelului din Statele Unite — 
organism care reunește principalele 
firme producătoare din S.U.A. — 
l-au vizitat pe președintele Kennedy 
exprimînd neliniștea lor față de pă
trunderea pe piața americană a 
unor cantități sporite de oțel din 
străinătate. In special, relatează a- 
genția Associated Press, s-a vor
bit de cantități mari de oțel pro
venind din Europa occidentală, în 
speță din Germania Federală, pre
cum și din Japonia. Ceea ce pro
voacă în special nemulțumirea trus- 

viljinn" relatează despre planuri
le de transformare a Islandei în
tr-o principală bază a forțelor ma
ritime militare ale N.A.T.O. In le
gătură cu aceasta, ziarul scrie că 
aeroportul de la Keilavik a fost 
transformat într-un centru de di
rijare a submarinelor în Atlanticul 
de Nord. La Hvalfjordhur se iac 
pregătiri în vederea creării unei 
baze pentru staționarea permanentă 
a submarinelor atomice americane.

PRETORIA. — Autoritățile sud- 
africane au organizat o adevărată 
„vînătoare" pentru capturarea a 
patru membri ai partidului Con* 
greșul Național African, partid in* 
terzis de autoritățile rasiste pen
tru că se pronunță împotriva ac
tualei politici a guvernului, care 
au reușit să evadeze în urmă cu 
aproximativ zece zile din clădirea 
poliției din Johannesburg.

După cum transmite agenția 
Associated Press, întrucît cercetă
rile de pînă acum nu au dus la 
nici un rezultat, autoritățile rasiste 
au anunțat la 20 august că oferă 
o „recompensă" echivalentă cu 
5 600 dolari pentru orice informa
ții care ar putea duce la aresta
rea evadaților. 

mis la 20 august că potrivit știrilor 
sosite în capitala sud-vietnameză 
incidentele care s-au petrecut în 
orașul Da Nang au fost mult mai 
grave decît s-a știut la început. In
tr-o scrisoare adresată lui Ngo Dinh 
Diem, șeful suprem al bisericii bu
diste din Vietnamul de sud a ară
tat că în cursul demonstrațiilor de 
la Da Nang, 36 de persoane au fost 
rănite dintre care 16 se află în 
stare gravă.

Ultimele evenimente din Vietna
mul de sud au stîrnit panică în 
rîndurile diemiștilor. Agenția U.P.I., 
citînd „o sursă foarte bine infor
mată", relatează că în cadrul unei 
întîlniri cu conducătorii militari 
sud-vietnamezi, fratele lui Ngo Dinh 
Diem și principalul său consilier, 
Ngo Dinh Nhu, a ordonat să se în
ceapă pregătirile pentru a putea 
face față unei lovituri de stat.

turilor de oțel americane este fap
tul că oțelul vest-european și ja
ponez caută să-și asigure piețe de 
desfacere prin prețuri mai mici de- 1 
cit cel impus de marile firme ame- ț 
ricana. Aceasta le amenință în mod , 
direct profiturile, lucru care a și ‘ 
fost de altfel subliniat de repre- ' 
zentanții cercurilor patronale ame- ■ 
ricane în întrevederea lor cu preșe
dintele S.UA.

Nu s-a anunțat deocamdată ni
mic despre rezultatele concrete ale 
întrevederii dintre reprezentanții 
producătorilor americani de oțel și 
președintele S.U.A., însă agențiile 
americane Associated Press și 
U.P.I. vorbesc despre îngrijorarea 
și resentimentele manifestate de in
terlocutorii președintelui care au 
cerut chiar „adoptarea unor măsuri 
de prohibiție" în domeniul impor
turilor de oțel străin în S.U.A.
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Crește numărul de infracțiuni 
în S. L. A.

NEW YORK 21 (Agerpres).
Revista „United States News and 

World Report" a publicat un arti
col în care se ocupă de creșterea 
numărului de infracțiuni în S.U.A. 
In ultimii cinci ani, arată revista, 
numărul infracțiunilor comise în 
S.U.A. a crescut cu 27 la sută. In 
prezent, în America la fiecare mi
nut și jumătate este furat un au
tomobil. Numărul spargerilor de 
bănci a crescut de aproape trei ori 
din 1956. Deosebit de rapid crește
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Ăpestapea generalului 
sud-copeean Son lo Cian

SEUL 21 (Agerpres).
Agenția U.P.I. anunță că junta 

militară condusă de Pak Cijun Hi, 
care deține puterea în Coreea de 
sud, a ordonat arestarea generalului 
sud-coreean Son Io Cian. S-a comu
nicat că el urmează să fie judecat 
în legătură cu condamnarea la 
moarte pronunțată acum cîțiva ani 
împotriva unui ofițer sud-coreean 
precum și pentru faptul că a ordo
nat soldaților de sub comanda sa 
să deschidă focul împotriva unor 
demonstrații studențești care au 
avut loc la Seul în aprilie 1960. 
Din relatarea agenției U.P.I. reiese

Pianul de organizare 
al „Marșului 

spre Washington"
NEW YORK 21 (Agerpres).
La New York a fost dat publi

cității la 20 august planul defini
tiv în vederea demonstrației pentru 
drepturi civile care urmează să 
aibă loc la 28 august în capitala 
Statelor Unite, Washington. In
tr-un amplu document membrii co
mitetului de organizare a „Marșului 
spre Washington" subliniază că a- 
ceastă demonstrație — „cea mai 
mare și mai importantă din isto
ria capitalei S.U.A. — va dovedi 
că noi nu cerșim sau ne rugăm 
pentru drepturi ce nu ne sînt rek 
cunoscute în prezent, ci ne vom 
adresa într-un singur glas Con
gresului și întregii țări pentru 
dreptul la muncă și libertate".

In document se arată că cere
rile participanților la marea de
monstrație de la 28 august cuprind t 
anularea subvențiilor federale pen
tru toate programele unde se prac
tică discriminarea; lichidarea încă 
în cursul anului 1963 a segrega
ției în toate școlile ; reducerea nu
mărului reprezentanților în Con
gres din partea statelor care nu 
acordă drepturi electorale egale, 
lichidarea segregației la închirieri
le de locuințe; punerea în aplica
re a unui program federal cu sco
pul pregătirii și plasării tuturor 
muncitorilor șomeri, negri și albi ; 
instituirea unui minim de salari
zare pe întreaga țară care să per
mită tuturor americanilor să atin
gă un nivel de viață satisfăcător.
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Pentru independența 
insulelor Comore

DAR ES SALAAM 21 (Agerpres). 
In fața ambasadei franceze din 

Dar Es Salaam a avut loc o de
monstrație organizată de Mișcarea 
națională de eliberare din arhipe
lagul Comore. Demonstranții au 
condamnat menținerea dominației 
coloniale franceze asupra insulelor 
Comore și au cerut independența 
deplină pentru acest arhipelag aflat 
în dreptul coastei de est a Africii, 

numărul infracțiunilor comise de 
minori. Revista arată că în 1962 mi
nori sub 18 ani au săvîrșit 62 la 
sută din totalul furturilor de auto
mobile, 49 la sută din celelalte fur
turi și 29 la sută din spargeri.

In 1962, Washingtonul a ocupat 
primul loc în ce privește numărul 
atacurilor împotriva trecătorilor 
(calculat la suta de mii de locui
tori). In ce privește numărul de ja
furi, primul loc îl ocupă Chicago.

că arestatul nu poate nega nici una 
din acuzațiile aduse.

Arestarea sa nu înseamnă însă cî- 
tuși de puțin că jur& militară ar 
urmări să-l pedepsească pentru a- 
ceste crime pe care de altfel, după 
cum reiese din spusele agenției 
U.P.I. el le-a .săvîrșit „din ordi
ne superioare". „In realitate, adau
gă aceeași agenție la Seul se sub
liniază că arestarea generalului Son 
a survenit la numai trei zile după 
ce el publicase o scrisoare deschi
să prin care critica junta militară 
a lui Pak și felul în care aceasta 
a anunțat că pregătește alegerile 
din Corsea de Sud".

S.UA

