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Dealizăpi gospodărești
De curînd, la Petrila, 

în fața grupului de blo
curi — magazin, a înce
put amenajarea unui nou 
scuar și ronduri de flori 
Tot la Petrila, pe o bună 
porțiune a străzii princi
pale au fost retrase gar
durile gospodăriilor, cre- 
indu-se spațiu suficient

In cinstea zilei de 23 August

pentru a se construi un 
nou trotuar. Cu acsasta 
se rezolvă în bună parte 
circulația pietonilor și în 
același timp sporește vite
za de transport a mijloa
celor moto prin descon
gestionarea de pietoni a 
străzii.
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succese

Lupeni. 
Iosif a

unor ooi
In aceste zile, pe toate 

șantierele, constructorii 
dau zor cu lucrările pen
tru a le da în folosință, 
cinstind astfel marea săr
bătoare cu noi 
în muncă.

Pe șantierul 
maistrul Ghebedi
încheiat deja finisajele in
terioare la blocul A 3 cu 
60 apartamente. La acest 
obiectiv, brigăzile zidari
lor Radu N. și Avram N., 
ale zugravilor Berciu Gh, 
Fierăstrău I., Pora S., Mo- 
goșan L, ale parchetari- 
lor Dumitru 
ga I. ca și

A. și Maio-
mozaicarii
------------ 0

muncă
zilei de 23

c.

Mliii neutra iwoplioiaiea 
Nouri

Smaranda C., Ebinche
s-au străduit să dea lucru 
de cît mai bună calitate, 
incit la prerecapție au 
fost puține observații și 
cerințe de remedieri. A- 
cum, ei așteaptă recepția 
definitivă a acestui nou 
bloc pregătit pentru mi
neri.

Constructorii din Vul
can pregătesc și ei pentru 
recepție două noi blocuri 
iar cei din Petroșani alte 
trei blocuri noi și un corp 
de școală cu 3 săli, obiec
tive care vor fi 
în aceste zile 
marii sărbători 
rii.

predate 
în cinstea 
a eliberă-

La succesele obținute pînă acum în cinstea zilei 
de 23 August depănătoarea Funduc Maria de la Vis- 
coza Lupeni a adăugat altele. Muncind cu entuziasm 
ea a reușit să depene peste 1500 kg. fire de bună 
calitate fără să producă nici un rebut, îndeplinindu-și 
încă de pe acum angajamentul luat.

T Iat-o pe tînăra muncitoare FunduG Maria în tim
pul lucrului.

-----  ‘ i------------©

carnet DORINȚE SI PREOCUPĂRI 
COMUNE

...Cîțiva ani la rînd, printre ortacii brigadierului 
Cristea Aurel de Ia mina Aninoasa, se* număra și 
vagonetarul Timofticiuc Gheorghe. La început, deși 
muncea cu rîvnă în abataj, oamenii din brigadă nu 
se împăcau cu comportarea lui din timpul liber. Prie
ten cu un grup de tineri ușuratici, îndeosebi în zi
lele de salariu își irosea timpul și banii prin bufete. 
Nu odată i s-a promis că va fi scos din brigadă în- 
trucît știrbește cinstea celorlalți. Comunistul Cristea 
s-a dovedit însă mai răbdător ca ortacii 
nea mereu pe lîngă el, căutînd cele mai 
prilejuri pentru a-i arăta că faptele lui nu 
ne de un tînăr al zilelor noastre, 
organizației U.T.M. din sector să-l 
atragă mai mult la viața organiza
ției, să-i fie trasate diferite sarcini 
și să fie ajutat să și le ducă la 
îndeplinire.

Curînd, vagonetarul Timofticiuc 
se număra printre elevii școlii de 
calificare. Participarea li acțiunile 
întreprinse de utemiștii din sector, 
frecventarea școlii de calificare, 
l-au făcut să-și uite , prietenii". U- 
neori, cînd se gîndea la comporta
rea lui din primii ani cînd a venit 

_ mină, își condamna singur fap
tele. Cu cîtiva ani în 
văzut dorința împlinită 
du-se miner...

...Cei doi mineri se

urmă și-a 
calificîn-

întîlnesc 
deseori în galeriile subterane, la 
adunările generale ale comuniștilor 
din sectorul I sau în timpul liber. 
Preocupările de zi eu zi ale bri
gadierului Cristea Aurel au deve
nit acum comune și tînărului Ti- 
mofticiue Gheorghe, actualmente 
conducătorul unei brigăzi de pre
gătiri din sector. Ei nu-și precu
pețesc eforturile și priceperea pen
tru ca sarcinile brigăzilor în frun
tea cărora se află să fie îndeplini
te și depășite, fiind continuu stă- 
pîniti de dorința de a fi primii în 
întrecere...

Paralel,

lui. II ți- 
potrivite 

sînt dem- 
a indicat

La
In cinstea

August, tinerii de la mina 
Vulcan au întreprins o 
serie de acțiuni cu carac
ter patriotic cum ar fi co
lectarea fierului vechi, cu
rățirea sectoarelor, încăr
carea de materiale, încăr
carea cărbunelui din sto
cul de avarii și altele. 
Bunăoară, în primele 
două duminici din această 
lună, tinerii din organiza
țiile de bază U.T.M. nr. 9 
separație și nr. 5 atelier, 
au întreprins două acțiuni

patriotică 
de muncă patriotică 
stocul da avarii.

Cei
care 
ceste 
peste 
patriotică, timp în care 
au încărcat din stoc apro
ximativ 600 tone de căr
bune. La chemarea orga
nizației U.T.M. de a între
prinde aceaste acțiuni au 
răspuns cu mult entu-- 
ziasm tinerii Olaru - Pe
tru, Botar Ion, Dărămuș 
Cornel, Ștefan Nicolae și 
alții.

la
. da avarii.

peste 85 de tineri 
au participat la a- 
acțiuni au efectuat 
350 ore de muncă

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

Muncă, cînfec, voie bună" 
pescu Vasile și alți artiști 
amatori au pus în scenă 
spectacolul de brigadă 
, Muncă, cîntec, voie bu
nă", inspirat din viața 
nouă a minerilor din Uri
cani.

Muncind sîrguincios sub 
îndrumarea instructorului 
Sergiu Boiță, membrii bri
găzii artistice de agitație 
și taraful de muzică popu
lară a clubului muncito
resc din Uricani promit 
încă de pe acum pe estra
da
Și

a
Clasată pe locul I la 

faza raională a celui de-al 
VII-lea concurs al forma
țiilor artistice de amatori, 
brigada artistică de agi
tație și taraful de muzică 
populară a clubului mun
citoresc din Uricani se 
pregătesc acum intens 
pentru faza regională.

Hotărîți să ocupe în a- 
ceastă întrecere un loc de 
frunte Hanci
Schuster Maria, Hie Irina, 
soții Lucreția și Gheorghe 
Chițu, Năsăleanu loan. 
Capotă Dumitru, Teslici 
Maria, Ivanov Ioan, Oră
șel Sima, Turlui Nicolae, 
Doroftei Gheorghe, Po-

Liliana,

concursului un strălucit 
binemeritat succes.

L. MATEESCU
J corespondent

Cu rafturile mereu bogat încăr cate de mărfuri magazinul textil nr. 
1 din Petroșani cunoaște zi de zi o mare afluență de cumpărătorL 
Aceasta se poate vedea și din cli șeu care reprezintă pe Drăgoi Ma
ria responsabila raionului de stofe abia prididind să satisfacă mulți- 

cererilor venite din partea cli enților.mea

Un imperativ pentru șantier: 
timpul să fie folosit din plin!

Un scurt popas în fața graficului întrecerii este foarte util înainte de intrarea în 
Locul fruntaș ce-1 ocupă brigada condusă de comunistul Laszlo Ștefan din secto- 
III al minei Petrila trebuie doar consolidat. <
Spre satisfacția minerilor din schimbul condus de tovarășul Baciu Grigore (în 

clișeu) cele 110 tone de cărbune adăugate în această lună la succesele brigăzii, con
firmă elanul cu care participă la întrecere. i

șut. 
rul

Tineretul ocupă un loc însemnat 
în rîndurile constructorilor pe- 
troșăneni pentru înfrumusețarea, 
dezvoltarea și îmbogățirea orașu
lui cu noi construcții de locuințe 
și instituții social-culturale. Luînd 
exemplul comuniștilor, majoritatea 
tinerilor constructori lucrează cu 
ardoare, alături de vîrstnici, adu- 
cînd o contribuție de seamă la 
realizarea sarcinilor de plan. Din
tre constructori s-au ridicat mulți 
tineri harnici, entuziaști care do
vedesc o atitudine înainthtă față 
de muncă, pricepere profesională. 
Așa sînt tinerii Fulgescu Savan, 
Duică..Nicola,e, Negrea Tudor, Po
pa Aurica, Voicu Iuliu, Șotan 

Teofil, Gîrdea Maria, Hoagă Vic
tor și mulți alții. La formarea din 
tineri a unor participanți activi la 
realizarea sarcinilor de plan, mun
citori conștienți de menirea lor, o 
contribuție însemnată a adus or
ganizația U.T.M.

In prezent șantierul se află în 
plin sezon de lucru, cînd se hotă
răște soarta îndeplinirii în termen 
a obiectivelor. Ceea ce se cere 
întregului colectiv, este să mun
cească disciplinat, să folosească 
din plin timpul de lucru, să dea la 
locul de muncă maximum de ran
dament. Ce se face pe șantier pen
tru dezvoltarea răspunderii tineri
lor pentru folosirea din plin a 
timpului de lucru ?

încă la începutul primăverii, co
mitetul U.T.M. a pus în discuția 

utemiștilor sarci-
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trebuie să lucreze tinerii pentru 
a contribui la înfăptuirea acestora. 
In fata tinerilor au luat cuvîntul 
cu acest prilej constructori cu ex
periență, maiștrii Nistor Aurel, 
Gurgu Constantin, Kovacs Adal
bert, Albu C. care au vorbit des
pre disciplina în muncă, folosirea 
din plin a timpului de lucru, or
ganizarea judicioasă a muncii etc., 
factori care asigură obținerea unor 
realizări mereu mai bune. Orga
nizația U.T.M. și organizația de 
sindicat au Inițiat și alte acțiuni 
educative pentru dezvoltarea la 
tineri a răspunderii față de soarta 
realizării obiectivelor șantierului. 
Brigada artistică de agitație a pre
zentat mai multe programe în ca
re i-a criticat pe cei ce nu folosesc 
din plin timpul de lucru, dovedesc 
indisciplină și lipsă de
de materiale. Pe șantier s-au ținut 
conferințe educative și pe 
profesionale, s-au purtat
în adunările U.T.M. și consfătuiri
de producție în legătură cu disci
plina pe șantier. Toate acestea au 
avut eficacitate, tinerii muncesc în 
aceste zile de vară cu avînt spo
rit, dovedesc sîrguință, luînd parte 
activă la darea în folosință a noi
lor obiective. Pentru a veni în 
sprijinul tinerilor în îmbogățirea 
cunoștințelor lor profesionale pe 
șantier, funcționează cursuri de ri
dicare a calificării pentru 4 mese-

grijă față

teme 
discuții

(Continuare in pag. 2-a)

Aproape de preocupările 
sectorului

veni! 
a ut- 
mine.
s-au

intitulată: „Adincirea
pufului Sofia la mina 
Săsar fără întreruperea 
transportului" a scos la 
iveală rodnica muncă 
desfășurată in cei 5 ani 
de studiu. Comisia de 
examinare i-a acordat tî
nărului Beizadea Silvian 
diploma de inginer de 
mină cu calificativul 
„bine". In același an a 
fost repartizat ca inginer 
stagiar la mina Vulcan. 
Hotar ir ea cu care a în
ceput munca ca inginer 
stagiar i-a impresionat 
pe toți. Organizarea lo
cului de muncă, meca
nizarea unor operații de

Ti nărui despre care e 
vorba este inginerul Bei

zadea Silvian, locțiitorul 
șefului sectorului III de 
la mina Vulcan. De loc 
este din părțile Giurgiu
lui unde a terminat în a- 
nul 1954 și cursurile șco
lii medii.. 'A poi a 
la Petroșani, unde 
mat Institutul de

Anii studenției
scurs repede. Utemistul 
Beizadea Silvian muncea 
cu tragere de inimă. Era 

. unu- dintre . studenții 
fruntași la învățătură. 
Paralel cu învățătura a- 
vea și numeroase sarcini 
obștești. Cinci ani ia rin-.l 
a fost responsabilul gru- lucru l-au preocupat în- 
pei profesionale 317 și 
membru în biroul orga
nizației de bază U.TM 

Era iubit și. apreciat de 
cadrele didactice, de co
legi și de toți cei care-1 
cunoșteau. .

In vara anului 1960 
absolventul Beizadea Sil- 
vion a susținut examenul 
de stat Tema de proiect

deaproape pe tînărui in
giner. In anul 1962 
netul Beizadea a lost 
movat în funcția de 
(iitor al șefului de 
tor. Oamenii îl apreciază 
pentru comportarea și 
perseverenta sa in mur
ed. Și asta e mult.

D. ALBESCU 
corespondezi

ingi- 
pro- 
loc- 
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STEAGUL ROȘU J

RAID ANCHETA

PREGĂTIRI INTENSE 
pentru noul an școlar

♦**fc***MK-»*-r*^H-r* <•<**••<« «• »«•• ««••-* «
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• Pină la deschiderea noului an școlar ne mai desparte mai i
y puțin de o lună. Acesta va co nstitui desigur un eveniment de ♦
[seamă In viața școlilor, a cadrelor didactice și elevilor. De aceea *

șl pregătirile în vederea deschiderii viitorului an școlar au inceput *

de mult, la unele școli chiar de Ia Începutul vacanței de vară. * 
j In legătură cu aceste pregătiri, redacția ziarului nostru a întreprins * 
j un rald-anchetă prin clteva școli din Valea Jiului. Redăm aspecte * 
♦ din școli, culese cu ocazia raidului. 't 
! j. f

Goto pentru a-șl primi oaspeții
In majoritatea școlilor din Valea 

Jiului au fost luate măsuri ca lo
calurile să fie r^amenajate, ef?c- 
tuîndu-se reparațiile cuvenite și cu
rățenia generală, astfel incit să-și 
poată primi oaspeții — elevii — in 
bune condiții. Aceasta dovedește 
spiritul gospodăresc al conducerilor 
acestor școli, interesul pe care l-au 
manifestat pentru a se asigura toate 
condițiile desfășurării procesului 
instructiv- educativ.

In rîndul acestora se numără con
ducerile școlilor de 8 ani din Uri- 
cani, nr. 1 și 2 Lupeni. nr. 1, 2, 3, 
4, 5 Petroșani, Cimpa, Jieț și altele. 
La acestea au fost terminate toate 
reparațiile, curățenia generală e pe 
sfîrșite, s-a făcut aprovizionarea și 
depozitarea combustibilului, a fost 
reparat mobilierul și rechizitele 
școlare etc.

Paralel cu aceasta s-a acordat o 
atenție deosebită de către conduce
rile școlilor de mai sus pregătirii 
materialului didactic necesar noului 
an școlar. Din timp a fost verificat 
și recartat întregul material didac
tic de care dispuneau, după care s-a 
trecut la repararea acestuia și la 
sistematizarea lui pe obiecte. Cu 
ajutorul elevilor și cadrelor didac
tice de specialitate au fost comple
tata -colecțiile, ierbarele, planșele 
etc.„MĂRUNȚIȘURI"

De fapt nu e vorba de gospodă
rirea școlilor în general ci de unele

„mărunțișuri" care adunate la un 
loc pot provoca neajunsuri.

Iată, de exemplu, de cum intri 
la școala de 8 ani din Petrila, totul 
îți pare nou, curat, frumos. In
tr-adevăr, clasele și coridoarele sînt 
zugrăvite, curățate. Iți spui că to
tul e bine. Și totuși, se mai ivesc 
unele „mărunțișuri" ’ lipsa unor 
becuri și globuri, burlane rupte, sau 
cum este la corpul de școală din 
str. N. Bălcescu unde sînt țigle de
plasate și in caz de pioaie apa va 
curge cu ușurință în pod și de 
acolo se va strecura pe tavan și 
pereți. Nu-i păcat oare de munca 
care s-a depus pentru întreținerea 
acestei școli ?

Cam la fel se petrec lucrurile și 
ia școala de 8 ani din Lonea. Aici 
chiar de la început te izbește as
pectul neplăcut al claselor, prin 
lipsa unor geamuri, a unor becuri 
și globuri, lipsa unor clanțe pre
cum și datorită unor uși nereparate 
(tăblii sparte).

Cit privește școala medie din Lu
peni, aici „mărunțișurile'' sînt mult 
mai... mari. Repararea școlii a înce
put abia de puțină vreme, apro
vizionarea cu combustibil încă nu 
s-a făcut, iar curățenia școlii va 
mai dura încă mult timp.

Desigur că gospodarii acestor 
școli îș: spun că mai este timp su
ficient pentru a fi înlăturate aces
te „mărunțișuri". Intr-adevăr mai 
este timp, dar... timpul nu așteaptă I

-------- e---------
CONSTRUCȚII NOI

Anul acesta, școlilor noi, moder
ne care au fost construite în ulti
mii ani în Valea Jiului se vor adău
ga încă altele două : una la Pe
troșani și alta la Lupeni.

Examinînd stadiul în care se află 
cele două școli, se poate aprecia 
ca fiind bun. In ultimele zile s-a 
lucrat doar la unele finisări exte
rioare astfel că peste cîteva zile se 
va trace la recepționarea lor. Este 
necesar ca la Lupeni, să fie acce
lerate lucrările de nivelare a tere
nului din preajma școlii.

Paralel cu aceste lucrări, o aten
ție deosebită a fost acordată și 
măririi spațiului școlar la școlile 
existente. Astfel, la Cîmpu lui Nsag, 
prin transformarea vechii școli de 
4 ani în școală de 8 ani, s-a pus și

și S.S.A. a Sfatului popular orășenesc 
Petroșani pentru această întîrzie- 
re. Ce măsuri s-au luat după a- 
ceastă sesizare? Nici unul din or
ganele avertizate nu au răspuns și 
aceasta tocmai datorită faptului că 
nici n-au făcut nimic După cum 
ne-a comunicat tov. Nicoară Co-
riolan, vicepreședintele Sfatului 
popular al orașului Petroșani în
urma unor intervenții hotărîte s-au 
luat măsuri ca lucrările să
sa execute.
putul anului
cele 4 săli de

Pînă la înce
școlar două din 
clasă să fie gata.

Se pune întrebarea: de ce nu au 
fost luate măsuri pentru a fi date
în folosință toate cele 4 săli de

problema măririi spațiului școlar, 
ceea ce cu concursul cetățenilor, 
s-a și făcut. La fel s-au petrecut

clasă ? Răspunsul nu poate fi decît 
unul: lipsă de interes, neglijență I

I ffitesiii d'fuzsiea 
imualelor gramiîe

Puțini sînt cei care cunosc mun
ca depusă în vederea pregătirii di
fuzării manualelor școlare pentru 
clasele I—VII. S-ar părea că aceas
tă acțiune de difuzare nu cere cine 
știe ce măsuri speciale și o muncă 
minuțioasă.

Daca ne gînditn însă numai la 
numărul mare de manuale gratuite 
ce se difuzează școlilor din Valea 
Jiului, ne vom da seama de mun
ca ce trebuie depusă pînă ce ajun
ge manualul în mîna elevului.

Aranjarea pe clase și titluri, pre
cum și depozitarea în încăperi un
de să fie ferite de umezeală și alte 
cauze care le-ar putea deteriora, 
este o preocupare a comisiei de 
difuzare.

Dacă intră cineva în sala de gim
nastică a Școlii de 8 ani nr. 4 din 
Petroșani, unde sînt depozitate ma
nualele, îl va uimi tabloul ce-1 va 
privi. O sală mare cu „munți" de 
manuale aranjate în cea mai per
fectă ordine. Nu mai puțin de 
95 000 de manuale sînt aici, care 
așteaptă să fie transportate la șco
li. In aceste zile trebuie să mai in
tre 7 000 de manuale — ultimul 
stoc care n-a intrat încă. Valoarea 
manualelor ce se difuzează gratuit 
elevilor din Valea Jiului se ridică 
la jumătate milion de lei.

S-a început transportarea cu ma
șini a manualelor de la locul de 
depozitare la școli. Cele aproape 
100 000 de manuale au luat drumul 
spre ultima stație — școala.

In cîteva zile aceste manuale vor 
fi transportate la toate unitățile 
școlare, conform comenzilor întoc
mite de către conducerile școlilor. 
Manualele ajunse astfel la școli, 
vor fi depozitate și sortate pe cla
se și titluri, iar la 15 septembrie — 
în prima zi de școală, vor ajunge 
în mîinile acelora cărora le sînt 
adresate — în mîinile elevilor.

Cei care manipulează manualei a, 
vor trebui să dea dovadă de o 
grijă deosebită ca manualele să nu 
se deterioreze în timpul transportă
rii sau sortării, ci să ajungă în 
mîinile elevilor curate, îngrijite — 
cum au ieșit din tipografie.

...Te oprești o clipă și cauți să 
cuprinzi aceste cifre grăitoare. 
...100 000 de manuale gratuite în 
valoare de jumătate milion lei... 
numai pentru elevii claselor I—VII 
din Valea Jiului... La cît se ridică 
pe țară ? Aceste cifre concrete vor
besc despre realizării: poporului 
nostru muncitor, sub conducerea în
țeleaptă a partidului, despre grija 
părintească față de tineretul școlar, 
viitorul tării noastre socialiste I

ÎN LOC DE CONCLUZII
lucrurile și la Jieț.

Problema măririi spațiului școlar 
s-a pus și la școala de 8 ani nr. 1 
din Petrila. S-a hotărît mărirea spa
țiului școlar cu încă 4 săli de
clasa prin repararea vechiului local 
de școală. Aici insă, atît Sfatul 
popular ai orașului Petrila cît și 
Secția de invățămînt au tratat cu 
indiferență această sarcină de ur
gență. De altfel despre întîrzierea 
începerii lucrărilor de mărire a spa
țiului școlar la această școală s-a 
mai scris intr-un articol publicat 
în ziarul nostru nr. 4291. In articol 
se critica sfatul popular, secția de 
învățămînt, sectorul I.LX- Petrii i

In materialele de mai sus au fost arătate numai anumite aspecte 
privind pregătirea deschiderii noului an școlar. Așa de exemplu, nu a 
fost analizat felul în care s-au executat lucrările de reparații curente, 
calitatea lor. Această problemă a constituit de fapt obiectul unui alt 
raid anchetă întreprins de ziarul nostru cu cîtva timp în urmă. Consi
derăm că această muncă nu este încheiată. Conducerile școlilor tre
buie să vegheze ca toate lucrările să fie executate de bună calitate 
iar acolo unde observă unele deficiențe să refuze recepționarea lucră
rilor, cerînd remedierea lipsurilor.

Acolo unde s-a terminat curățenia în întregime, colectivele didac
tice vor trebui să treacă in cel mai scurt timp la pavoazarea sălilor 
de clasă, a coridoarelor, la pregătirea festivă a noului an școlar, la 
studierea programelor noi și la întocmirea planurilor calendaristice. 
De asemenea, să nu scape din vedere nici „mărunțișuri" din cele 
semnalate, pentru ca noul an școlar să ne găsească pregătiți din toate 
punctele de vedere I

. M. FERENCZI
A C. COTOȘPAN

1. UCIU și
FL. ISTRATE

Aspect cotidian din gara goalelor de la mina Lupeni. $inârr>rfesfîr- 
șite de vagonete își așteaptă rîndul ca să pornească în lungi „țuguri" 
spre adincuri, pentru a scoate la ziuă mii de tone de cărbune coc- 
sificabil, rodul hărniciei minerilor din abataje și plinea industriei noas
tre siderurgice. .

-------- o--------

Un imperativ pentru șantier: 
timpul să fie folosit din plini

(Urmare din pag. l-a)

rii care sînt frecventate de 50 de 
tineri.

I Pe șantier mai sînt însă feno
mene care vin în contrast cu mun
ca plină de avînt a majorității 
colectivului. In ultimele 6 luni 
s-au făcut pe șantier 77 de ab
sențe nemotivate de la lucru, din
tre care multe chiar de tineri cum 
sînt Lucescu Toma, Lucescu Marin. 
Lucescu M. și Țandară Victor. Unii 
tineri mai întîrzie uneori de la 
programul de lucru, alții nu folo
sesc din plin orele de muncă. 
Remedierea acestor deficiențe se 
impune ca un imperativ pentru în
tregul colectiv, mai ales dacă se 
are în vedere eă pe unele loturi, 
ca de pildă, în cartierul Livezeni, 
casa de cultură și altele există 
rămîneri în urmă în executarea o- 
biectivelor. Or, față de aceste 
neajunsuri organizația U.T«M. a

dovedit lipsă de preocupare. Co
mitetul U.T.M. nu are nici o evi
dență cu tinerii care absentează 
sau întîrzie de la lucru. ’ Adunările 
U.T.M. planificate pentru a anali
za disciplina tineretului de pe 
șantier sînt aminate de cîteva 
luni. De altfel comitetul U.T.M. 
dovedește automultumire în pri
vința participării tineretului la 
realizarea sarcinilor de plan, ceea 
ce este dăunător activității edu
cative în rîndul tinerilor.

Organizația U.T.M. are datoria 
să manifeste mai multă inițiativă, 

mai multă preocupare pentru dies- 
coperirea rezervelor interne din 
munca tinerilor, să intensifice 
munca politică pentru educarea 
tinerilor in spiritul atitudinii îna
intate față de muncă, pentru mo
bilizarea lui la îndeplinirea sarci
nilor sporite ce stau în fața colec
tivului șantierului.

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

IN EDITURA TINERETULUI A APARUT ;

COLEGII

Romanul „Colegii” a fost publi
cat in Uniunea Sovietică în anul 
1960. La această dată Vasili Axio- 
nov, care împlinea vîrsta de 27 
de ani, nu mai era un debutant, el 
se afirmase su originalitate în pre
sa sovietică. Insă romanul „Co
legii" a marcat intrarea sa în li
teratură. Spre deosebire de alti 
colegi în meșteșugul condeiului, 
Axionov nu deținea diploma de 
absolvent al Institutului de Lite
ratură, ci diploma de absolvent al 
Facultății de Medicină.

In romanul care l-a făcut cu
noscut și apreciat, a înfățișat ex
periența proprie de viață, ca me
dia profesionist, cît și experiența 
colegilor săi de generație.

Romanul lui Axionov este de
dicat tinerei generații de oameni 
sovietici, colegilor săi de vîrstă, 
de muncă, de aspirații. Autorul își 
propune să Înfățișeze portretul mo
ral și intelectual al acestor tineri. 
Eroii „colegii" sînt trei la număr: 
Alexei Maximov, Vladislav Kar- 
pev și Sașa Zelenin. Autorul îi 
surprinde discutînd în ziua reparti
zărilor. Zelenin este singurul 
dintre ei sare se înflăcărează la 
gîndul că va pleca să lucreze 
undeva într-ur. ■■■: Ceilalți doi au

de V. AXIONOV

impresia că în mediul rural nu 
vor avea „cazuri" interesante". 
Colegii se despart : Zelenin pleacă 
în regiunea lacului Onaga, ceilalți 
doi se angajează medici pe va
sele comerciale. Depărtarea nu-i 
desparte pe cei trei prieteni, ei îșî 
scriu, se influențează reciproc, se 
revăd, viața lui Zelenin este chiar 
salvată de Vladka și Alexei.

Societatea sovietică, principiile 
sănătoase de viață ale colectivului 
de muncă în care își desfășoară 
activitatea fiecare din cei trei prie
teni, relațiile de prietenie și idea
lul comun alcătuiesc mediul în ca
re tinerii se maturizează, devin 
adevărati oameni.

Romanul are o structură origi
nală, îmbinînd elemente dintre 
cele mai diverse: scrisori, jurnale 
intime, monologuri interioare, di
gresiuni lirice, autocaracterizări ale 
eroilor. El îmbină tonalitatea emo
țională, lirică, cu nota ironică cu 
replica alertă — plină de umor.

Romanul „Colegii" se va bucura 
de o caldă primire din partea pu
blicului de toate vîrstele, deși cu 
precădere, prin problematica sa, 
se adresează tinerilor începînd de 
la 14—16 ani.
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Biroul organizației de bază 
organ de muncă colectiv

Minerii sectorului I B de la mi
na I.upeni se numără printre co
lectivele fruntașe în lupta pentru 
realizarea sarcinilor de plan și a 
angajamentelor anuale. Din abata
jele sectorului au fost extrase de 
la începutul anului peste 8000 tone 
de cărbune peste plan, minerii de 
aici realizează un randament de 
aproape două tone de cărbune pe 
post, fată de 1,397 tone/post plani
ficat.

Sufletul activității colectivului <= 
organizația de bază. Dintre cei 60 
membri și candidați de partid, ma
joritatea sînt fruntași în muncă s' 
In activitatea obștească, exemple 
pentru cei fără de partid. Iată 
forța mobilizatoare si însuflețitoa- 
te a sectorului. Dar, succesele or
ganizației de bază ar putea fi cu 
TWÎt mai mari dacă biroul organi
zației de bază și-ar trăi pe deplin 
.olul de coordonator al activității 
economice și politice în sector. Or, 

j prin faptul că biroul organizației 
-/ de bază nu-și trăiește viața ca un 

organ de muncă colectiv, este e- 
vident că el nu poate fi pe deplin 
la înălțimea sarcinilor multiple 
ce-i stau în față și, drept urmare, 
In activitatea organizației de bază 
se manifestă încă numeroase defi
ciențe.

In sectorul I B munca de pri
mire în partid nu se ridică încă 
la nivelul cerințelor. Efectivul or
ganizației de bază e cu mult ră
mas în urmă față de numărul total 
al salariaților din sector, față de 
sarcinile mereu mai mari ce stau 
în fața organizației de bază. In 
ultimul an organizația de bază 
și-a mărit rîndurile cu abia 9 
candidați. Neajunsuri se manifestă

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

Pe urmele materialelor publicate
Cabana Rusu va fi 

mai bine gospodărită
Intr-un articol apărut în „Stea

gul roșu" au fost criticate unele 
deficiențe în gospodărirea cabanei 
Rusu. In legătură cu aceasta, Sfa
tul popular al orașului Petroșani 
a răspuns redacției următoarele: 
„In urma constatărilor făcute a 
reieșit că cele sesizate sînt juste, 
iar pentru remedierea lipsurilor 
s-au luat măsuri corespunzătoare. 
Astfel, I.L.L. Petroșani a început 
reparațiile la soba de teracotă, la 
instalația electrică; s-a trasat sar
cină I.R.B.C.-ului să aprovizioneze 
cabana cu băuturi, gheață, ali
mente în cantități suficiente, iar 
transportul plinii se va faee în lă- 
dițe și nu în saci".

Răspuns incomplet
In articolul „Vînzătorul... elec

trician" publicat la 5 iulie a. c. se 
ridica problema de ce mașinile de 
spălat nu sînt reglate în magazin, 
la cererea cumpărătorului. In
tr-adevăr. în prospectul pentru 
mașinile de spălat cooperativa 
Tehnometal scrie elar : „Mașinile 
de spălat sînt reglabile pentru 
voltaje diferite — 110 și 220 v. 
Cereți vînzătorului să vă REGLE
ZE mașina după voltajul folosit în 
gospodăria dumneavoastră". In 
răspunsul cu nr. 6028 trimis re
dacției. conducerea O.C.L. Produse 
Industriale afirmă, fără să citească 
prospectul respectiv, că în maga
zine se... pot cumpăra mașini de 
spălat la diferite voltaje. De ce 
nu s-a lămurit însă cu respectiva 
cooperativă problema „reglării" 
mașinilor de spălat, așa cum scrie 
în instrucțiunile de folosire ? Aș
teptăm un răspuns complet asu
pra problemei, așa cum așteaptă 
și oamenii muncii care au cumpă
rat asemenea mașini de spălat și 

și în ceea ce privește atragerea 
tuturor membrilor și candidaților 
de partid la viața organizației de 
bază, la realizarea sarcinilor ce-i 
stau în față. In sector sînt mem
bri de partid ca. de pildă. tov. 
Bessenyei Iosif și Sîntu Loghin. 
maiștri mecanici care nu participă 
nici la adunările generale, nu 
plătesc cu regularitate cotizația de 
partid, nu-și îndeplinesc sarcinile 
care li se încredințează de către 
organizația de bază. Intr-o situație 
asemănătoare se găsesc și tov. Reti 
Adalbert, Nagy Grigore și alții. Și 
cum ar putea fi altfel cînd biroul, 
respectiv tov. Koos Ladislau, loc
țiitorul secretarului organizației de 
bază, nu a acordat atenția cuve
nită repartizării de sarcini con
crete membrilor și candidaților de 
partid și nu urmărește felul cum 
se duc acestea la îndeplinire. Do
vadă : caietul de sarcini concrete 
pentru membrii si candidații de 
partid nu a fost completat de bi
roul organizației de bază de peste 
un an de zile și nici altă eviden
ță cu sarcinile de care răspund 
membrii de partid nu există. Cum 
poate fi urmărită astfel activitatea 
membrilor și candidaților de partid ?

Deficiente există și în activita
tea politico-educativă. Există mem
bri și candidați de partid, cum sînt 
tov. Gabos Alexandru. Gxumăzes- 
cu Emanoil, Livinski Traian care 
își neglijează ridicarea nivelului 
lor politic. Ei nu au participat decît 
de 2—3 ori la ședințele cercului 
de învățămînt de partid în care au 
fost Încadrați. Cu acești cursanti. 
tov. Dumbravă Gbeorghe, respon
sabilul eu munca de propagandă 

nu le pot folosi în gospodărie 
pentru că nu sînt reglate I

Se așteaptă măsuri
Aceasta este concluzia la care 

s-a ajuns într-un articol publicat 
în ziar cu săptămîni în urmă, în 
care se semnalau unele lipsuri tn 
gospodărirea orașului. Conducerea 
I.C.O. Petroșani arată în răspun
sul trimis ziarului că a luat mă
suri pentru ridicarea de pe strada 
principală a molozului și curățirea 
șanțurilor. Intr-adevăr, molozul a 
fost ridicat, dar... șanțul (rigola) 
străzii principale între stația I.CO. 
de la cartierul Dimitrov și garajul 
auto al șantierului d* construcții 
este tot plin de pămînt.

Pe cînd măsuri care să ducă și 
la curățirea acestui șanț ?

M. ȘTEFAN

Ca și in alți ani, iruntași tn produc-

p^tTdeeldata a- tn practica lă f)T'QT)ăl’ațic zitat obiective in-
ceasta un grup de dustriale din a-
11 studenți din anul V al iacuității 
de chimie industrială a Institutu
lui politehnic din București, care 
au venit aici să-și efectueze timp 
de o lună practica tn producție.

încă din prima zi a sosirii, stu
denții au fost intîmpinați cu căl
dură și atenție atit de conducerea 
Întreprinderii cit și de muncitorii 
și maiștrii preparatori care le-au 
explicat fluxul tehnologic ai pre
parării cărbunilor. In zilele ce au 
urmat, studenții practicanți au cău
tat să se inițieze și să culeagă 
datele explicative necesare întoc
mirii proiectului din ultimul an de 
studii. Adesea alături de munci
torul Gurca Ioan de ia ilotatie 
Silit văzuți studenții Țăruș Euge
nia, Tresckan Robert, Nichitovici 
Doina, alături de maiștrii Stoica 
Petru și Horga Ioan sint văzuți 
studenții bulgari Gaiderska Valen
tina, Predov Liuban și Anghel 
Efremov veniți să studieze in
R.P.R.

a
și agitație din birou nu a stat de 
vorbă niciodată. Propaganda prin 
conferințe a fost neglijată, de a- 
semenea. De la alegerea sa în bi
rou, tov. Dumbravă nu a ținut 
decît o singură conferință în fața 
membrilor și candidaților de partid- 
Deficiente se pot constata și în 
privința educării activului fără de 
oartid, instruirii agitatorilor, acti
vității gazetei de perete a organi
zației de bază. Agitația vizuală în 
cadrul sectorului nu a fost reîn
noită de multă vreme și este ruptă 
de lupta pentru realizarea sarcini
lor de plan. Iată deficiențe pentru 
care se face răspunzător îndeosebi 
tov. Dumbravă Gheorghe, dar fată 
de care el a rămas indiferent.

Unui sau doi membri ai birou
lui organizației de bază nu pot 
cunoaște în profunzime toate pro
blemele pe care le ridică viața 
colectivului sectorului și nu pot 
asigura rezolvarea lor. Dar, cum 
s-ar putea lua măsuri operative 
și eficiente în diferite probleme 
dacă nici ședințele de birou nu se 
țin cu regularitate, dacă doi din 
membrii biroului, respectiv tov. 
Koos Ladislau și Dumbravă Gheor
ghe nu participă cu regularitate 
la ședințele de birou și nici mă
car la întocmirea planurilor de 
muncă lunare ale biroului. Cum e 
și firesc, în acest fel planurile de 
muncă nici nu oglindesc proble
mele majore ale vieții sectorului, 
felul cum participă membrii birou
lui la rezolvarea lor. De luni de 
zile. în planurile de muncă ale 
organizației sînt lipsă, numele to
varășilor Koos Ladislau și Dum
bravă Gheorghe, ei nu răspund de 
îndeplinirea nici unei prevederi 
din planurile de muncă. Ei nici 
nu participă la redactarea planu
rilor de muncă. Or, nerespectarea 
principiului muncii colective duce 
și la slăbirea răspunderii perso
nale fată de îndeplinirea sarcini
lor.

Faptul că activitatea biroului 
este desfășurată doar de doi mem
bri ai săi, respectiv tov. Dedoacă 
Pantelimon, secretarul organizației 
de bază și tov. Doroftei Mihai iar 
doi membri din birou, tov. Koos 
Ladislau și Dumbravă Gheorghe se 
sustrag de la îndeplinirea sarcini
lor ce le revin, are o influentă 
negativă asupra întregii activități 
a organizației de bază, slăbește 
munca politică pentru mobilizarea 
colectivului la îndeplinirea sarci
nilor ce-i revin, controlul organi
zației de bază asupra conducerii 
tehnico-administrative.

Iată de ce, biroul organizației 
de bază trebuie să primească un 
ajutor corespunzător din partea co
mitetului de partid al minei pentru 
a-și îmbunătăți activitatea și a a- 
plica zi de zi principiul muncii 
colective.

I. DUBEK

— La formularea amănunțită a 
datelor culese pentru proiect un 
ajutor substantial l-au primit stu
denții din partea inginerilor Ionită 
Ioan, Bobar Eugenia și Jerca loan, 
spunea studenta Georgescu Maria
na.

In ultima perioadă de practică 
in producție, grupul de studenfi 
condus de asistenta Cernică Maria 
și-a propus ca în limita cunoștin
țelor acumulate să studieze unele 
probleme ridicate de necesitatea 
bunului mers al procesului tehno
logic, cum ar ii cele referitoare 
la reactivii de Hotare, la epurarea 
gazelor de ardere de la uscătorie 
și a apelor reziduale ce se varsă 
în Jiu.

Pe Ungă activitatea zilnică lega
tă de procesul tehnologic de pre
parare a cărbunilor, comitetul sin
dicatului în colaborare cu comi
tetul organizației U.T.M. din uzină 
au organizat un schimb de expe
riență cu studenții veniți la prac
tică și cu o parte din muncitorii

— Vă recomand, spre exemplu, „Setea", de Titus Popoviei. E un 
roman cu largi implicații de ordin social, politic și moral, care aduce 
imagini din lupta pentru reforma agrară — zise bibliotecara.

Desigur, în urma u/iei asemenea recomandări, cititorul nu va e- 
zita și, bineînțeles, după ce va citi cartea va veni cu drag la bi
bliotecă pentru a cere părerea tovarășei Ferchezan Aurica, de la bi
blioteca clubului din Lonea, asupra cărților pe care să le citească.-----O-----
Lucrări care trebuie
Printre numeroasele lucrări exe

cutate în ultimii ani în Valea Jiu
lui de către constructori, se numă
ră și rețele de canalizare pentru 
ape menajere, stații de epurare, 
decantoare, fose septice. Exploata
rea acestora este asigurată de 
I.CO. — Petroșani. Din păcate, 
însă la unele din aceste obiective 
ce asigură salubritatea orașelor 
constructorii nu au încheiat nici 
acum complet finisajele, incit ex
ploatarea ior este anevoioasă sau 
chiar imposibilă. Acesta face ca 
salubritatea unor -noi cartiere să 
nu poată fi asigurată la nivelul 
cerut. Iată cîteva cazuri. Construc
ția stației de epurare „Aștioara" 
Uricani a fost Începută cu vreo 7 
ani în urmă. La executarea lucră
rilor nu s-au respectat prevederile 
proiectului (conducta de evacuare 
este din oțel și cu un diametru de 
numai 200 milimetri. contrar 
prevederilor, în timp ce colectorul 
racordat la statie are diametrul de 
350 mm)., ceea ce face ca apa me
najeră să deverseze prin capacele 
de vizitare. La fel, instalațiile in
terioare de sifonare a nămolului nu 
au fost executate în întregime, be
tonul turnat nu a fost vibrat din 
car a cauză există puternice infil
trații de apă din sol ceea ce face 
imposibilă vidanjarea iar în interior 
stația nu e decofrată. Asemenea 
lipsuri se constată și la decantorul 
, Inhof — Sterminos, încît pentru 
remedieri sînt necesare sume în
semnat ? numai la Uricani.

Stația de epurare Lonea — De
fer si decantorul Lonea — blocuri 
au fost, de asemenea, lucrate cu 
neglijentă. Numai la decantor mai 
trebuie făcute lucrări în valoare de 

ptopiere ca: noua preparație de 
cărbuni de la Coroiești și termo
centrala Paroșeni. De asemenea, 
s-au organizat intilniri cu elevii 
școlilor medii și profesionale din 
Petrila și Petroșani precum și cu 
tineri muncitori fruntași, intilniri 
care s-au dovdit a fi plăcute, așa 
cum a fost și vizita făcută la ta
băra de vară de la Lunca Florilor.

Pe lingă activitatea de Îmbogă
țire a cunoștințelor tehnice, con
ducerea întreprinderii a pus la dis
poziția studenților veniți la practi
că o drezină pentru a face ex
cursii la cabanele Lunca Florilor, 
Voievodu și Aușeiu. Bogata activi
tate desfășurată de către comite
tul sindicatului, organizația U.T.M. 
și conducerea întreprinderii au 
contribuit din plin la îmbogățirea 
cunoștințelor studenților practi
canți și ie-a lăsat plăcute amin
tiri.

GHEORGHE ECOBESCU 
corespondent

încheiate complet!
25 000 lei pentru a putea fi folosit. 
Cit despre stația de epurare -— De- 
îor, constructorii au încasat valoa
rea integrală finanțată, dar lucrări
le nu le-au executat integral. Pro
bleme asemănătoare sînt și la sta
țiile de epurare Sohodol Paroșeni, 
cea de la blocurile Vulcan, Bărbă- 
teni — Lupeni, Petrila III, la fosa 
septică — Lonea. Acestea nu pot 
li folosite cu întreaga lor capaci
tate din cauza diferitelor defecțiuni 
de construcție.

Este timpul să fie încheiate oda
tă aceste lucrări, să se elimine de
ficientele de construcție amintite. 
Constructorii să-și planifice forțe 
de muncă pentru aceasta. Lucrările 
de salubritate, tărăgănate pînă a- 
cutn. să fie puse la punct pentru 
a putea fi folosite cu întreaga lor 
capacitate I Conducerile I.G.O., ale 
șantierelor Lupeni, Vulcan și Pe
troșani trebuie să alcătuiască îm
preună un grafic de execuție a 
acestor lucrări, cuprinzînd obiecti
vele și termenele necesare ca ele 
: ă poată fi terminate și recepțio
nate definitiv. Prin aceasta se cr?- 
f-ază condiții pentru asigurarea unei 
mai bune salubrități a localităților 
noastre.

ȘT. MIHAI

PROGRAM DE RADIO
17 august

PROGRAMUL I. 7,10 Melodii 
I populare interpretate la diferite 

instrumente, 8,00 Sumarul presei 
centrale, 8.30 Dansuri simfonice, 
9,00 Roza vînturilor, 9,25 Muzică 
populară, 10,30 Muzică ușoară, 11,30 
Muzică populară din Moldova, 12,00 
Pagini orchestrale din operatele
compozitorilor noștri, 12,30 Muzică 
ușoară, 14,00 Concert de estradă, 
15,00 Din cîntecele și dansurile 
popoarelor, 15,30 Cîntece de Teo
dora Bratu, 16,00 Recitalul flautis
tului Nicolae Alexandru, 16,15 Vor
bește Moscova!, 17,10 Cîntă Roxana 
Matei și Constantin Drăghici, 18,00 
Program muzical pentru fruntași în 
producție din industrie și agricul
tură, 19,20 „Lucrări muzicale ins
pirate din trecutul de luptă al po
porului", 20,10 Album da romanțe,
20.25 Seară de dans. 21,25 Program 
pentru iubitorii muzicii populare,
22.25 Muzică de dans. PROGRA
MUL II. 10,10 „In Bucureștiul iu
bit", program de muzică ușoară, 
11,00 Cîntece, 12,05 Dansuri de es
tradă, 13,00 Melodii populare ro- 
mînești și ale minorităților națio
nale, 14,10 Dansuri din opere, 15,30 
Muzică populară sovietică, 16,40 
„Tineret, mîndria țării —— program 
de cintece, 18,05 Piese pantru vioa
ră de Paganini, 18,30 Melodii 
muzică ușoară de compozitor: c 
țări socialiste interpretate de .- 
tii noștri, 19,40 Muzică poc- tei 
cerută de ascultători, 20 ! - 'tac* 
ușoară de Nicolae Chite e- . 2 ■-
Muzică de dans, 22.00 V , ui
Iară.



(&ncî ani de la moartea 
lui F. Joliot Curie

j , PARIS 15 (Agerpres).
F Cu prilejul împlinirii a cinci ani 
iSe la moartea lui Frederic Joliot 
I Curie, înflăcărat patriot francez. 

S- eminent om de știință și luptător 
i pentru pace, la cimitirul din subur

bia pariziană Sceaux, a avut loc o 
i eeremonie solemnă la care au par- 

■ ttcipat veterani ai mișcării parti- 
lanilor păcii, foști participant ai 
Mișcării de rezistență, reprezentanți 
•i diferitelor organizații democra
tice.

La ceremonie a luat cuvîntul Re
na Nozeran profesor 13 Centrul na
tional de cercetări științifice și 
Walter Diehl, secretar al Biroului 
consiliului mondial al păcii care 
au evocat figura eminentului luptă
tor pentru pace, Frederic Joliot 
Curie.

-O-—

Evadarea unor deținuți 
politici din R.S.A.

DAR ES SALAAM 15 (Agerpres).
Agenția Reuter anunță că un grup 

de lideri ai populației africane din 
Republica Sud-Africană, care au 
fost multă vreme ținuți în stare de 
arest de către autoritățile rasiste 
din această tară, au sosit în Tanga- 
nica reușind să evadeze din închi
soare. Printre aceste persoane se 
află Tabata, liderul Convenției Sud- 
Africane — partid al populației de 
culoare interzis de autoritățile 
sud-africane și alți conducători ai 
mișcării populației de culoare.

După semnarea tratatului Tripartit
Cuvîntul unor oameni de știință americani

WASHINGTON 15 (Agerpres).
Agenția United Press Internatio

nal anunță că 35 de laureați ai 
Premiului Nobel din S.U.A. au dat 
publicității o declarație în care cer 
senatului să aprobe Tratatul de la 
Moscova cu privire la interzicerea 
experiențelor cu arma nucleară în 
atmosferă. în spațiul cosmic și sub 
apă.

„Considerăm, se spune în decla
rație, că acest Tratat constituie pri
mul pas spre destinderea încordării 
generată de continuarea cursei înar
mărilor nucleare. Cerem ca acest 
tratat să fie aprobat de către se
natul Statelor Unite".

Printre semnatari se numără dr. 
Glenn Seaborg, președintele Comi
siei pentru energia atomică a S.U.A.,

------------ ©------------

Răsturnarea guvernului din Congo 
(Brazzaville)

BRAZZAVILLE 15 (Agerpres).
In dimineața zilei de 15 august, 

atmosfera încordată din capitala 
Congoului (Brazzaville) a atins un 
punct culminant.

Aproximativ 10 000 de persoane 
s-au îndreptat spre palatul prezi
dențial unde președintele Youlou 
purta tratative cu reprezentanți ai 
sindicatelor în vederea formării u- 
nui nou guvern. Demonstranții s-au 
adunat în fata palatului, a cărei 

D. Anderson, profesor de fizică la 
Institutul tehnologic din California, 
și alții.

Declarația Consiliului birman 
pentru dezarmare și pace
RANGOON 15 (Agerpres).
Consiliul birman pentru dezarma

re și pace sprijină pe deplin Tra
tatul cu privire la interzicerea ex
periențelor cu arma nucleară în at
mosferă, în Cosmos și sub apă, se 
spune într-o rezoluție adoptată la 
14 august în cadrul unei ședințe Ș 
a Consiliului. încheierea Tratatului * 
corespunde întru totul intereselor 
păcii generale și contribuie la slă
birea încordării internaționale.

pază a fost întărită cerînd demisia 
președintelui Youlou și îmbunătă
țirea condițiilor de viață și de mun
că.

Sub presiunea maselor, anunță 
agenția France Presse. președintele 
Youlou a fost silit să demisioneze. 
Puterea a fost preluată, pînă la 
formarea unui nou guvern de că
tre reprezentanți ai armatei con
goleze. După cum menționează a- 
genția United Press International 
șefii armatei au dat asigurări că

Persooaliiati poliilu 
să îoobdIe la

BERLIN 15 (Agerpres).
Personalități politice și organiza 

ții obștești din R.F. Germană cer 
tot mai insistent guvernului de la 
Bonn să renunțe la politica încor
dării și ațîțării „războiului rece".

După cum anunță agenția A.D.N., 
prezidiul Uniunii persoanelor per
secutate de naziști a cerut guver
nului R.F.G. să normalizeze rela
țiile cu R.D. Germană. A sosit tim
pul, se spune în declarația prezi
diului, ca Republica Federală să 
iasă din impasul creat de războiul 
rece și cursa înarmărilor și să-și 
aducă contribuția la destinderea în
cordării internaționale.

----- —--------O-----------------

Saigon Atacarea unui
SAIGON 15 (Agerpres).
Potrivit știrilor «sosite din Saigon 

la 14 august o companie de soldați 
dieioiștf a atacat un mare grup d<- 
călugări budiști și i-a molestat cu 
sălbăticie. Soldatii au împrăștiat 
procesiunea participantilor la fune
raliile preotului budist care și-a dat

-------- o--------
„Daily News11 țjn regim compromis

WASHINGTON 15 (Agerpres).
Ziarul american ..Daily News" pu

blică un editorial în care atrage 
atenția cercurilor militare america
na asupra riscurilor pe care le im

tei govnlui 8.fi 
..lăzboiul ieu“

Preotul H. Werner, unul din con
ducătorii partidului Uniunea Ger
mană a Păcii, a declarat că numai 
smintiții pot afirma acum că in
tensificarea înarmărilor în Germania 
occidentală va duce la rezolvarea 
problemei germane.

Intr-o scrisoare adresată fracțiu
nilor partidelor politice reprezen
tate în Bundestag, Erwin Gieseking, 
președintele Uniunii democrate ger
mane din Sarr, a cerut în numele 
acestei organizații ca R F. Germană 
să adere la Tratatul de la Moscova 
și să depună eforturi pentru rea
lizarea apropierii și înțelegerii re
ciproce între cele două state ger
mane.

grup de călugări budiș^ti 
■' ■■ 

foc la 13 august în orașul Hue în 
semn da protest împotriva persecu
tării budiștilor. 25 de participant la 
procesiune au fost răniți. Toate spi
talele din Saigon au primit dispo
ziții din partea autorităților să nu 
acorde asistentă medicală celor 25 
răniți.

plică sprijinirea mai departe de Ca
iro Statele Unite a regimului lui 
Ngo Dinh Diem în Vietnamul dî 
sud, regim total compromis în fața 
opiniei publice mondiale.

■ 1 =SSV3S ~- ----------------------------------

Raport despre situația din Haiti
GENEVA 15 (Agerpres).
După cum anunță agenția France 

Presse, Comisia internațională a 
juriștilor cu sediul la Geneva a dat 
publicității un raport în legătură 
cu situația din Haiti.

Bazîndu-se pe informații culese 
la fața locului, comisia relevă că 
de șase ani Haiti se află sub dic
tate ră cel puțin la fel ca cea a lui 
Batista în trecut în Cuba și a lui 
Trujillo în Republica Dominicană : 
libertățile omului, libertățile poli
tice, sindicale și ale presei sînt 
inexistente.

Comisia subliniază că guvernul 
haitian nu ține seama de libertatea

Acuzații aduse de Haiti
guvernului Dominican

WASHINGTON. 15 (Agerpres).
La 14 august, după cum mențio

nează agenția United Press Inter
national, Organizația Statelor A- 
mericane a hotărît să trimită în 
Republica Haiti o comisie care să 
cerceteze faptele în legătură cu a- 
cuzapile aduse de guvernul haitian 
Republicii Dominicane.

După cum sa știe, guvernul hai
tian a acuzat guvernul dominican 
că i-a ajutat pe exilații haitieni, 
care au pătruns pe teritoriul hai
tian îd scopul răsturnării dictato
rului Duvalier. Autoritățile haitiene
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wNEW YOTK TIMES“

„Politica guvernului portughez 
este lipsită de simțul realității"

NEW YORK 15 (Agerpres).
Ziarul ..New York Times" comen

tează intr-un editorial recentele 
declarații ale dictatorului Portuga
liei Salazar care, după cum s-a mai 
anunțat, a căutat să respingă drep
tul populației africane din coloniile 
portugheze la independență și au- 
todetetmiuare Ziarul american re
cunoaște faptul că politica guvernu
lui poitughez este complet lipsită 
de simțul realității și că aplicarea 
în continuare a unor măsuri re
presive nu face decit să înăspreas
că conflictul intre populația africană 
și autoritățile colonialiste portughe

conștiinței și a religiei. In ce pri
vește lipsa libertății presei rapor
tul amintește între altele că ziaris
ta Yvonne Hakim Rimpel a fost 
ridicată da către politie de la do- 
raicilul său, torturată și apoi omo- 
rîtă

Poliția constituie singurul sprijin 
al regimului — se arată în raport 
— și 15 milioane de dolari îi sînt 
consacrate anual, ceea ce depășește 
jumătate din resursele bugetare ale 
tării.

Procentul mortalității infantile se 
ridică la 50 la sută, iar al anal
fabetismului la 90 la sută.

au declarat că au capturat arme și 
alt material de război de prove
niență dominicană. Totodată autori
tățile haitiene au pretins că ar avea 
dovezi că încercarea de invazie din 
5 august a pornit de pe teritoriul 
Republicii Dominicane.

Guvernul dominican a respins a- 
cuzațiile haitiene și a declarat iu 
cadrul O.S.A. că invazia exilaților 
pe teritoriul haitian este o conse
cință a metodelor represive folosite 
de Duvalier împotriva poporului 
heftian 

ze. „Salazar — scrie ziarul aparți
ne unei epoci cînd africanii erau 
considerați sălbatici... El se arată 
incapabil să înțeleagă că africanii 
doresc să rămînă africani și nu au 
cituși de puțin intenția să devină 
portughezi".

După cum subliniază ziarul „New 
York Times", o politică care se ba
zează pe declarațiile despre o așa- 
zisă „misiune sacră" a Portugaliei 
în Africa nu are nici o șansă să 
mai poată fi aplicată, ci dimpotrivă 
nu poate da naștere decît „unor ex- 
plosii foarte violente" în cazul că 
nu va fi repede părăsită.

‘ vor organiza în aproximativ o lună 
noi alegeri. Ei și-au exprimat, de 
asemenea, dorința de a continua să 
colaboreze cu Franța și de a primi 
ajutor din partea guvernului fran- 

I cez.
Postul de radio Brazzaville a 

transmis apelul Comitetului de le
gătură al sindicatelor congoleze 
adresat muncitorilor din Brazzavil
le în care îi cheamă să-și reia lu
crul începînd de la 16 august.
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Grupuri complotiste 
împotriva lui De Gaulle
PARIS 15 (Agerpres).
Corespondentul din Paris al a- 

genției Reuter relatează că autori
tățile franceza au descoperit exis
tența a două noi comploturi împo
triva președintelui de Gaulle. Po
trivit informațiilor pe care le de
ține poliția, aceste comploturi sînt 
puse la cale de un grup de membri 
ai organizației ultracolonialiste 
OA.S., care se află în momentul I 
da față în Spania.

------------------- = ȘSASÎ-

BONN. — Recent Asociația in
dustriașilor vest-germani a dat pu
blicității un raport în care atrage 
aleniia capitaliștilor din Republica 
Federală Germană asupra surselor 
importante de profituri pe care le 
reprezintă investițiile de capital in 
țările Africii. In raport se sublinia
ză că industrializarea țărilor afri
cane constituie un prilej „care nu 
trebuie scăpat" pentru plasarea de 
investiții de capital, ceea ce ar pu
tea face ca întinse teritorii din a- 
cest continent să intre in sfera de 
influență a R.F.G.

DELHI. — Potrivit știrilor care 
au parvenit la Delhi la un depozit 
aflat în regiunea Kalpahar Hills, 
(statul Assam) a avut loc o puter
nică explozie în timpul descărcării 
unor substanțe explozive. Potrivit 
datelor preliminare, în urma ex
ploziei și-au găsit moartea 32 de 
persoane.

LONDRA. — Congresul sindicate
lor din Scoția a dat publicității o 
declarație în care se spune că pro
blemele economice ale Scoției nu
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ANGLIA :

Greve ale muncitorilor constructori
LONDRA 15 (Agerpres).
Tratativele dintre conducătorii 

sindicatelor care reunesc aproxima
tiv 1 milion de muncitori construc
tori și reprezentanții Federației na
ționale a patronilor din industria 
constructoare din Anglia, s-au în
cheiat la 14 august, fără niciun re
zultat. Patronii au refuzat să satis
facă revendicările muncitorilor pri-
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Tendințe inflaționiste în Brazilia
RIO DE JANEIRO 15 (Agerpres).
După cum transmite agenția As

sociated Press, în Brazilia s-au ac
centuat tendințele inflaționiste. La 
14 august cruzeiroul (moneda națio 
nalâ a Braziliei nr.) a înregistrat o 
nouă devalorizare ajungîndu-se să 

pot fi soluționate fără ajutorul sub
stanțial al guvernului. Ajutorul pe 
care i-a acordat pină în prezent 
guvernul, se spune în declarație, 
n-a dus la soluționarea acestei pro
bleme serioase din Scoția, unde ni
velul șomajului este de două ori 
mai mare decît nivelul mediu din 
Anglia în ansamblu.

TOKIO. — După cum anunță a- 
genția Associated Press, în insula 
japoneză Kyushu au avut loc pu
ternice ploi torențiale însoțite de 
inundații. Citînd un raport al po
liției, agenția anunță că două per
soane și-au pierdut viața și nume
roase altele au rămas fără adăpost. 
11 persoane sînt date dispărute.

LONDRA. — Agenția Reuter rela
tează că una din cele mai impor
tante societăți britanice de trans
porturi aeriene, „British European 
Airways", se află în fața unei pu
ternice crize ca urmare a hotărîrii 
sindicatului piloților care deservesc 
această companie de a declara gre
vă în sprijinul cererii lor de ma
jorare a salariilor. Potrivit agenției. 

vind reducerea săptămînii de lucru 
si majorarea salariilor. Sindicatele 
au hotărît să continua lupta.

Reprezentanții lor au declarat că 
iucepind de la 19 august, într-o 
serie de regiuni ale țării, vor în
cepe greve ale muncitorilor cons
tructori englezi. Se presupune că 
vor fi sistate complet lucrările de 
construcții în Londra, Liverpool, 
Manchester și în alte orașe.

se plătească 900 cruzeiros pentru un 
dolar.

Agenția consideră că devaloriza
rea monedei braziliene este o con
secință a scurgerilor de capital bra
zilian în străinătate sub forma be
neficiilor companiilor străine.

hotărirea de a declara grevă va fi 
supusă votului membrilor sindica
lului piloților pînă la 20 august.

REYKJAVIK. — După o grevă 
care a durat 13 zile și care a pa
ralizat complet apariția ziarelor în 
Islanda, Federația ziariștilor islan
dezi a anunțat că revendicările for
mulate de ziariștii greviști au fost 
satisfăcute și că ei vor relua lu
crul. Ziariștii au obținut sporirea 
salariilor și recunoașterea drepturi
lor la plata orelor suplimentare

KATMANDU. — După cum s-a 
mai anunțat, zilele trecute au avut 
loc în regiunea Trisuii, în nordul 
Nepalului, catastrofale alunecări de 
teren care au distrus complet pa
tru sate. Potrivit cifrelor oficiale 
numai 10 persoane din totalul lo
cuitorilor satelor respective au mai 
rămas în viață.

LONDRA. —'Din datele dezvă
luite la 13 august de spitalul pen
tru bătrîni din Teddington reiese 
că oamenii bătrîni din Anglia sînt 
nevoiți să trăiască în condiții de 
mari privațiuni. Medicii acestui spi 
tal au stabilit că din 360 de bătrîni, 
care au fost examinați recent la 
spital, 114 flămînzesc în mod per
manent.
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