
Proletari din toate țările, uniți-vă!

aeagul roșu
Organ a! Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și ai Sfatului popular orășenesc

Anul XV
XX Nr. 4305

Duminică
18 august 

1963

4 pag. 20 bani

În întâmpinarea zilei de 23 August
La muncă voluntară 500 tone de căpbune peste plan
Recent, din inițiativa deputatu

lui Kalath Albert, la Dîlja a avut 
loc o susținută muncă voluntară, 

munca voluntară organizată 
pentru curățirea bazinului de ali
mentare cu apă a localității Dîl
ja au participat numeroși cetă
țeni în frunte cu deputatul. După 
mai multe ore de muncă, bazinul 
de alimentare a fost curățit.

AMBROZIE BAN 
pensionar

Ieri la sfîrșitu! 
schimbului I a fost 
extrasă din abatajele 
minei din Uricani cea 
de a 500-a tonă 
cărbune 
peste 
nului 
din

de 
cocsificabil 

prevederile pla- 
de producție 

această lună.

Sporul de producție 
amintit a fost obți
nut pe seama creș
terii randamentului pe 
exploatare la 1,300 
tone cărbune pe post.

S-au evidențiat în 
mod deosebit minerii 
din brigăzile conduse

de Cîrciumaru Victor, 
Burtea Niță, Mischie 
Gheorghe și Teodo- 
rescu Stancu care au 
muncit cu un randa
ment mediu în aba
taje de peste 6 ■ tone 
cărbune pe post.

-o.

Inovatorul Krakovski Ludovic de 
la Viscoza Lupeni studiind posi
bilitatea amenajării unei bărci pen
tru 
de

prespălarea deșeului provenit 
la mașinile de fîlaj.

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

ÎNTRECERE SUSȚINUTA
Secția separație de 

la preparația Petrila 
obține noi succese 
în întrecerea socialis
tă. Astfel, pe prima 
jumătate a lunii au

gust, schimbul condus 
de Suciu Vasile a 
realizat o producție 
c-u 0,4 tone pe post 
mai mare de cît era 
angajamentul luat la

lunii, 
privește ca

la cărbunele

Deak Lu- 
Lupu Ana,

Gheorghe, 
Alexandru,

începutul 
In ce 

. litatea
bloc, a fost îmbună
tățită de către schim
bul condus de Doboș 
Ștefan care a redus 

cenușa cu 0,5 puncte 
față de angajament. 

O contribuție de 
seamă au adus-o și 
muncitorii Farcaș loan.

Bal loan, 
creția, 
Prisăcaru 
Horșoni
care au dovedit mul
tă preocupare pentru 
ca indicele 
tate să se 
țească.

de cali- 
îmbunătă-

GĂINAPETRU
corespondent

REZULTATE ÎMBUCURĂTOARE
In aceste zile premergătoaiv 

aniversării a 19 ani de la elibe
rarea patriei noastre, în secțiile 
Viscozei Lupeni întrecerea socia
listă se desfășoară cu avînt 
sporit.

In secția filatură, de exemplu, 
nici un filator nu a rămas cu sar
cinile de plan și cu angajamen
tele neîndeplinite.

Numele centratorului Darloczi 
Dănilă figurează pe loc. de frunte 
pe graficul întrecerii socialiste. El

an-

La preparafia Peirila

Producție de band calitate
Obiectivul de bază al activită

ții, preparatorilor petrileni îl con
stituie îmbunătățirea calității căr
bunilor prelucrați. Acest capitol 
este viu dezbătut în consfătuirile 
de producție, ședințe tehnice de 
lucru, astfel ca întregul colectiv 
să fie preocupat de problema ca
lității. Acest lucru este oglindit în 
rezultatele muncii pe primele șapte 
luni ale anului curent. Dacă luăm, 
de pildă, calitatea brichetelor, re
zultă o realizare a coeziunii de 82 
la sută, față de 80 la sută cît pre
văd condițiile de calitate ale STAS- 
ului. Producția de brichete a fost 
depășită numai în luna iulie cu 
1 600 tone. La realizarea acestor 

cifre o contribuție de seamă s-a 
simțit din partea schimburilor con
duse de maiștrii Costin Dumitru și 
Molnar Ilie, care au organizat bi
ne locurile de muncă, iar la pre
luarea schimburilor au verificat 
fiecare utilaj în parte, interesîn- 
du-se de buna funcționare a lui.

Desigur că nu numai la secția 
brichetai ci și la spălătorie și flo- 
tațic calitatea constituie o preocu
pare de seamă,
tehnologic, cărbunele 
se sortează. Cu cît 
de transformare se 
nuțios, mai atent, cu 
nătățește calitatea

Schimbul condus ’ de Irimie Aron 
de la separație a reușit să devină 
evidențiat în întrecerea socialistă 

ca urmare a alegerii exigente a 
șistului din cărbune. Exemplul 
a fost urmat și 
conduse 
Ștefan, 
rile II 
listă.

Schimburile de
conduse de maiștrii Onea Aurei și 
Filimon Iosif au îmbunătățit cali
tatea cărbunilor spălați cu 0,3

a aparatelor

zilei de 23 
preparatori

de spă-

August,
s-a an-

puncte. Acest lucru se datorește 
spălării judicioase a cărbunelui 
brut și prin reglarea și controla
rea periodică 
lare Rheo.

In cinstea 
colectivul de
gajat să îmbunătățească în conti
nuare calitatea cărbunilor ca ast
fel să reducă cu 0,6 puncte ce
nușa medie, umiditatea cu 0,6 
puncte, iar coeziunea brichetelor 
s-o îmbunătățească cu 0,5 puncte.

este unul din deținătorii titlului 
de „Evidențiat în întrecerea so
cialistă". De la începutul lunii și 
pînă la 15 august Darloczi Dănilă 
a centrat 22 100 bobine fără nici 
un rebut, față de 10 000 bobine cît 
i-a fost angajamentul. Un alt cen- 
trator. Gaizler Nicolae, s-a
gaiat ca în cinstea zilei de 23 Au
gust să centreze 10 000 bobine și 
a dat 13 200 bobine, toat? de bună 
calitate.

Ca și centratorii amintiți, și fi
latorii Roșoiu Grigore, Barna Vic
tor, Maria Ilie, Cătineanu Viorel, 
Fiorea Petru, Cocolea Petru, An- 
cula Nicolae, Epure Ștefan au dat 
viață angajamentelor de a produce 
fiecare 3 000 bobine fără rebut și 
astfel în dreptul numelor lor pe 
graficul întrecerii figurează între 
3 500—6 600 bobine filate.

Aceste rezultate îmbucurătoare 
sînt rod al desfășurării întrecerii 
cu un avînt sporit, al interesului 
mereu crescînd pentru mărirea pro
ducției, îmbunătățirea calității pro
duselor.

ARON FENCEA
corespondent

Aici, prin fluxul 
se separă și 
acest proces 

face mai mi- 
atît se îmbu- 

cărbunelui.

de Suciu 
care s-au 
și III în

iui 
de schimburile 
Vasile și Doboș 
situat pe locu- 

întrecerea socia-

la spălătorie,

Minerul Coman Ioan (în stingă) și vagonetarul Cămărășan loan 
lucrează Ia mina Uricani în brigada condusă de Cazan Stelian.

OcupîndU-se zilnic în abataj de recuperarea și refolosirea lem
nului vechi de mină ei contribuie Substanțial la sporirea economiilor. 

Minerul Coman Ioan și vagonetarul Cămărăș4n 
împreună înainte de a intra în șut. |

IN CLIȘEU: 
loan, fotografiați

Sarcini
al

concrete fiecărui membru 
organizației de bază

Activitatea organizației de partid 
din sectorul I al minei Lonea este 
orientată spre mobilizarea mineri
lor la lupta pentru obținerea de 
rezultate tot mai bune în produc
ție.

De aceea și sarcinile membrilor 
și candidaților de partid au fost 
repartizate în așa fel îneît aceștia 
să fie atrași la o activitate inten
să pentru îndeplinirea principalelor 
obiective care stau în fața organi
zației de partid.

In prezent toți membrii și can- 
didații de partid din sector știu 
ce au de făcut în cadrul organi
zației de bază. Biroul organizației 
de bază a avut în vedere ca ma
joritatea membrilor și candidaților 
de partid să aibă sarcini perma
nente. adică să li se stabilească o 
anumită muncă de partid concretă 
de care să se ocupe un timp mai 
îndelungat. Un lucru deosebit de 
important pe care biroul organi
zației de bază
nașe Emil) 

tunci cînd 
membrilor și 
a fost acela

de posi- 
de gra- 

pregătire 
căruia 

încredin- 
pildă, co- 

Burdea 
este

dintre

l-a
(secretar tov. Tă- 
avut în vedere a- 
repartizat sarcinia

candidaților de partid 
ca ele să fie cît mai

aproape 
bilitățile, 
dul de 
al celui 
i-au fost 
țațe. De ] 
munistul 
Nicolae 
nul 
mai pricepuți mi-

în 
de 
cu

neri din sector. Alături de el 
brigadă lucrează multi tineri și 
aceea tov. Burdea se ocupă 
grijă de educarea lor, de organi
zarea întrecerii socialiste și prin 
urmare de îndeplinirea planului de 
producție. Tocmai de aceste cali
tăți ale tov. Burdea, de experien
ța lui, s-a ținut seama cînd a 
propus ca organizator al unei 
pe sindicale. Același lucru se 
te spune și despre tov. Ignat
Pe lîngă faptul că este un 

muncitor, care, la locul său de
ducție constituie exemplu demn de 
urmat, este combativ, nu se îm
pacă cu lipsurile, dă dovadă 
principialitate în aprecierea 
ritelor situații. El a fost 
responsabil al gazetei de 
de la gura de mină Cimpa 
muniștii 
Gheorghe, 
sarcina să 
politică 
stagiului 
Niculiță 
Szilaqyi

fost 
gru- 
poa- 
llie. 
bun 
pro-

de 
dife- 

numit 
perete 
1. Co- 
Ignat 

primit

Și

Niculiță Frosin, 
Batizan Mihai au 
se ocupe de pregătirea 
profesională în timpul

de candidatură a tov. 
loan, Ciort Constantin, 
Ludovic.

Z. ȘUȘTAC

(Continuare în pag. 3-a>

Brigada frontalistului Petre Constantin, de la sectorul III al minei Lupeni, a ex
tras de la începutul anului și pînă în prezent 
bil peste preve derile planului. In cinstea zilei de 
brigadă s-au angajat să mai dea încă 700 tone 
brigăzii împreună cu un grup de mineri din brigada 
mentele și realizările obținute în întrecere.

peste 6 000 tone cărbune cocsifica- ! 
23 August, frontaliștii din această ; 

cărbune peste plan. Iată-1 pe șeful ;
sa, urmărind graficul cu ' angaja- ;

te masuri aii luai pen iu desiliiderea 
sio ai ?

tate. In aprilie, deci, am > 
făcut devizele, comenzile | 
pentru reparații și în ; 
ziua următoare după în-! 
chiderea anului școlar,; 
sectorul I.L.L. a și început 
lucrările de tencuieli, 
zugrăveli, și vopsitorii, 
executîndu-le în termen. 
(Au mai rămas unele lu
crări incomplete, ca su
darea jgheaburilor). S-a 
făcut curățenia necesară 
iar în următoarele zile 
sălile de clasă vor fi a- 
menajate în așa fel ca și 
în acest an prima zi de 
școală să fie adevărată 
sărbătoare.

ÎNTREBARE : Care es
te situația materialului 
didactic ?

RĂSPUNS : In perioa
da de practică din ulti
mele două săptărnîni ale 
anului școlar, elevii au 
reparat materialul didac 
tic fără a neglija lucră
rile de pe loturile șco
lare.

In
lele.
zile

de școală acestea vor 
distribuite. Rachizîte- 
școlare se vînd deja

noului au
Zilele trecute am fă

cut o vizită la Școala de 
8 ani din Aninoasa. As
pectul plăcut care ne-a 
întimpinat la intrarea în 
clădirea școlii a fost a- 
poi completat de răspun
surile date la întrebări 
de tovarășa profesoară 
Jurca Silvia, directoarea 
școlii.

ÎNTREBARE : Vizitînd 
școala ne-am dat seama 
că peste cîteva zile ea 
iși va putea 
oaspeți. Am 

spuneți cînd 
lucrările, cum 

ele, ce v-a 
de făcut ?

RĂSPUNS: 
anilor trecuți ne-a dat 
prețioase învățăminte. In 

de 
an 
in- 
A-

primi micii 
vrea să ne 
afi început 
au decurs 
mai rămas

Exp orienta

‘ acest an, măsurile
I pregătire a noului
; școlar au fost luate
> că din luna aprilie.
; vînd îndrumarea comite-
' tului de partid, comitetul

executiv al sfatului 
popular din localitate a 
analizat în aprilie pro
blema deschiderii noului 
an școlar în bune con- 
dițiuni, trasîndu-ne sar
cina ca pînă la 20 iunie, 
lucrările de-zugrăvire șiL 

; vopsitorie să fie execu-
OOOOOOOOSCOOOOOOOOOOOQOOeC'OQOOOOOOOOOOOOOOQOOOoeOCCOOOOOeOO

ce privește manua- 
s-au făcut comen- 

și odată cu prima
zi 
fi
le
prin librăria noastră. •



NOTE DE SPECTATOR

Sub zarea fumurie 
a uzinei 

Se despletește zgomotul, 
prelung...

In fafa juriului, pe scena 
din Petrila

Furat parcă
de cîntecul mașinei

Lucrează-un om,
încovoiat pe strung.

cu-
în

z
Din metal

Par niște

cum zboară
fluturii de șpan

Ca
petale scuturate

floare

S-o

dintr-o
prinsă-n mină de-un titan 
preschimbe-n 

rod de nestemate.

Iar

In

în trepidarea 
strungului cuprinsă, 

desfășurarea 
intimei povești,

Inima-i pulsează 
mai aprinsă 

Pentru frumusețea 
anilor acești.

Noaptea despletită
zările împarte

Pe trotuare

Iar 
cu 
Pregătește

un om 
fruntea

jocuri de culori,

streașină pe-o carte

viitorului comori. >
IOAN BUREȚEA i

orașului Petrila au 
deosebită animație 
regionale a celui de-al

Străzile 
noscut o 
ziua fazei 
VII-lea concurs al formațiilor ar
tistice de amatori. In această zi 
parcă toate drumurile duceau spre 
clubul muncitoresc.

Aici foaierul si culisele cunoș
teau și ele animația dinaintea 

concursului. Mineri, siderurgiști, 
cooperatori, turnători și țărani co
lectiviști din regiunea Hunedoara 
veniți la concurs se întrețineau 
prietenește, în voie bună.

Concursul a fost deschis de co
rul și orchestra Combinatului si
derurgic din Hunedoara. Interpre
ted cu multă măiestrie cîntecele 
„Partidul ne conduce", „Trăiască 
cei ce muncesc", „Glorie clasei 
muncitoare" și o suită de cîntece 
ardelenești, corul 
C.S.H. au cucerit

Au urmat apoi

dans cu temă, inter- 
nivel artistic ridicat, 
de dansatori ai for- 
C.S.H. au cucerit pe 

î aprecierea publicu-

orchestra 
spectatori, 

de 
instru-

de agi- 
ușoară 
forma- 

mult

Constantin Alunescu (la
Hunedoara.

Pe ecranele cinematografelor din Petroșani

„COLEGI 1“
Incepînd de azi, pe ecranul cine

matografului „7 Noiembrie" va rula 
filmul „Colegii", o producție a 
studiourilor „Mosfilm"

Ecranizare după opera literară 
cu același nume a scriitorului so
vietic Vasili Axionov, filmul „Co
legii" este o poveste a unei prie
tenii devotate între trei tineri ab
solvenți ai Institutului de medici
nă din Leningrad. Urmărind 
celor trei prieteni, filmul

soarta 
dezvă-

„p

ge-
a-

luie gîndurile și ideile tinerei 
neratii din Uniunea Sovietică, 
profundează raporturile 
realitatea, scoate 
musefea morală 
pasiunea pentru 
viață, pentru un 
pede.

Filmul se adresează deopotrivă 
tineretului cît și vîrstnicilor, avînd 
un puternic scop educativ.

sale «u 
în evidență fru- 

și farmecul ei, 
oameni, pentru 

țel întrezărit lim-

L A J A“

și 
pe 
formațiile 

dansuri, soliști vocali și
mentlști, brigăzi artistice 
tație, formații de muzică 

și de mandoline. Dintre 
țiile de dansuri au plăcut
cele de la uzinele din Călan, co
operativa „Drum nou" din Hune

doara și căminul cultural din co
muna Grind.

Cei mai bine s-au prezentat insă
-------------------■■................ ■■ agswatsr."-:-------- ------

IN EDITURA TINERETULUI AAPARUT

program cu un 
idei. Trebuie a- 
instructorilor a- 
amatori în ale- 
melodiilor care

Intre 19—27 august a. c. 
nematograful „Al Sahia" va 
filmul „Plaja", o producție a 
diourilor italiene.

la ci-
rula
stu-

Filmul „Plaja" este o satiră 
ternică la adresa societății burghe-

pu-

să-și găsească un serviciu cît de 
modest la Pontorno. Pentru a- 
ceasta, cere ajutorul lui Silvio, pri
marul orașului, om cu vederi pro
gresiste, care i-a cîștigat încrede
rea și afecțiunea. Deși află adevă
rul despre Annamaria, primarul —

filmul „Plaja".IN CLIȘEU: O secvență dinUN VALS PENTRU MARI CICĂ
dă NICOLAE ȚIC

Țintește a intra în partid și, tot
odată, unaltind împotriva lui Mo- 
tronea — acțiune în care se folo
sește de naivitatea acestuia — să 
preia șefia echipei.

Dar Vîrban nu reușește să spar
gă unitatea morală a grupei, ti
nerii ceilalți — Stelică, Ioni[ă, Gu- 
rău — sesizîndu-i intențiile ne
cinstite. Un rol hotărîtor îl are 
maistrul Priboi, „montorul" grupai 
tinerilor, lucrător cu experiență și 
cu încredere în posibilitățile de 
dezvoltare a lui Motronea.

Latura erotică a vieții lui Mo
tronea poartă și ea amprenta nai
vității sale — uneori de-a dreptul 
hazlie. Deși se îndrăgostește de 
Maricica, cade pînă la urmă în mre
jele imoralei Geta, o funcționară 
de la administrație, cu care se că
sătorește. Pînă la urmă, Motronea 
se va despărți de ea și finalul su
gerează sudura tot mai trainică 
a echipei sale, care nu-1 va elimi
na pe Vîrban, ci va încerca să-1 
recupereze. Avînd în centrul ac
țiunii tineri muncitori și dezbătînd 
probleme de morală comunistă spe
cifică tineretului — temă atît de 
necesară în literatura noastră — 
noul roman al lui Nicolae Țic va 
suscita interes dfo partea citito
rilor.

Acțiunea romanului se desfășoa
ră pe un șantier al zilelor noastre, 
reliefînd un tip al muncitorului ti- 
năr și dezbătînd diferite probleme 
ale moralei comuniste, unele speci
fice tineretului: atitudinea față de 
muncă și om, problema familiei, 
concspția asupra dragostei, a pozi
ției femeii față de căsătorie etc.

llie Motronea, un tînăr sudor de 
19 ani care lucrează pe un șantier 
național, la marea conductă, este 
numit șeful unei echipe compusă 
din patru lucrători și tînăra bucă
tăreasă Maricica. Echipa este tri
misă în puncte dificile ale construe- 
ti si.

Motronea este tipul muncitorului 
tînăr și entuziast, un om cinstit, 
umanitar pînă la sacrificiu, cu o 
încredere nestrămutată în idealul 
socialist și în munca depusă pen
tru construcția lui, dar și cu lipsuri: 
lipsa experienței vieții, a cunoaș
terii oamenilor, o naivitate 
uneori înduioșătoare, alteori dău
nătoare, necumpătarea în moment s- 
le mai dificile și lipsa de tact.

Munca tinerilor pe șantier se 
desfășoară pe fundalul conflictului 
grupei cu Vîrban, un ins cu o mo
ralitate dubioasă, intrigant și ari
vist, care intenționează a-și șterge 
păcatele tinereții în mod necinstii.

dansatorii de la C.S. Hunedoara 
care au prezentat dansurile „Că
lușul" și „Sărbătorirea fruntașilor", 
ultimul fiind 
pretat la un 
Cei peste 30 
matiei de la 
bună dreptat
lui și a juriului pentru măiestria 
artistică cu care au interpretat 

cele două dansuri.
Faza regională a concursului a 

adus în scenă și pe cei mai buni 
soliști vocali și instrumentiști. Din
tre aceștia s-au evidențiat soliștii 
vocali Eugen Techer de la I.R.T.A. 
Hunedoara. interpretînd cîntecul 
..Te chem, te chem", Anișoara Lu- 
pu, cu melodia populară „Zi-i 
bade cu fluiera" si Adrian Popa de 
la C.S. Hunedoara cu melodia „Nu 
ești de vină tu", iar dintre soliștii 
instrumentiști, Busuioc Gheorghe 
(la vioară) și Virgil Mocanu (la 

acordeon) de la uzinele ..Victoria" 
Călan,
fluier) de la I.R.T.A.

Cele trei brigăzi artistice de a- 
gitatie. două din Hunedoara și una 
din Călan au prezentat la faza re
gională un variat 
bogat conținut de 
preciată orientarea 
cestor formații de

, gerea textelor și a
au însoțit aceste texte. Programele 
intitulate :„Producție de calitate" 
(brigada artistică de agitație a tur
nătorilor din Călan), „Opera ne
motivatului" (brigada artistică de 
agitați? a laminatorilor de da Hu
nedoara) și „Cu brigada la drum 
nou" (a cooperatorilor hunedoreni) 
au cuprins cele mai semnificative 
aspecte din viata colectivelor de 
muncă reprezentate.

Cea mai combativă brigadă ar
tistică de agitație a fost cea a si- 
derurgiștilor de la Hunedoara. Tex
tul a fost pus pe melodii de arii 
din „Bărbierul din Sevilla". Buna 
prezentare a acestei brigăzi artis
tice de agitație, conținutul progra
mului au stîrnit aplauzele specta
torilor fiind apreciată ca cea mai 
bună brigadă artistică de agitație 

prezentă la concurs.
Faza regională a concursului a 

reliefat strădania
tori, a instructorilor de 
care au căutat 

programele pre
zentate munca 
plină de avînt 
a colectivelor 
de muncitori 
întreprinderi, 
ța nouă

ze, a cărei moravuri le demască. 
Acțiunea se petrece în zilele noas
tre în Italia, în stațiunea balneară 
Pontorno.

Annamaria, prostituată dintr-o 
casă de toleranță din Milano, vine 
în această stațiune pentru a 
griji de sănătatea fetiței sale 
terina, în vîrstă de 5—6 ani.

Annamaria e o femeie cu
Ea e hotă- 
nedemnă de 
trebuit s-o

In-
Ca-

un

artiștilor ama- 
formații 

să reflecte prin

din

fond sufletesc cinstit, 
rîtă să rupă cu viata 
pină acum pe care a 
accepte din cauza mizeriei, șoma
jului.

La aceasta se adaugă sentimen
tul matern, dorința de a nu-și mai 
da fetița la colegiul de maici ci 
de a o crește singură. Ea încearcă

intuind fondul cinstit — face efor
turi s-o sprijine în lupta ei dis
perată pentru a-și schimba viața.

Dar într-o societate in care o- 
noarea, cinstea, poziția socială se 
cumpără cu bani, în societatea^ în 
care imoralitatea cea mai crasă, 
viciul se cheamă virtute atunci cînd 
sînt acoperite de avere, demnita
tea unei femei sărace e călcată 
în picioare. Annemariei i se re
fuză posibilitatea de a munci.

Apărînd la brațul multimiliarda
rului invidiat de oaspeții stațiunii, 
care pentru a-și omorî plictisul îi 
oferă protecția, Annamaria e sa
lutată reverențios de cei care au 
izgonit-o cu un ceas în urmă din 
societatea lor.

PREGĂTIRI PENTRU CONCURS
♦ 
♦

lucrează la mina Petrila și 
activează în cadrul orches
trei simfonice. Cu toate că 
biroul executiv al Comite
tului pentru cultură și artă 
a intervenit cu rugămintea 
de a nu crea greutăți în 
participarea tovarășilor ins- 
trunrentiști, conducerea a- 

cestor întreprinderi nu ne-a 
ajutat. Este destul de regre
tabil faptul ca acești tova
răși n-au înțeles încă impor
tanta și semnificația tuturor 
acțiunilor noastre.

Sperăm, avînd 
seriozitatea cu

pregătit 
artistice 
ocupăm 
cît mai 
lentelor,
dițiilor foarte bune pe care 
le avem în Valea Jiului 
Iotul însă depinde de for
mațiile artistice care ne re- • 
prezintă, de voința membri
lor lor.

C. HOGMAN
Secretarul Comitetului orășe
nesc

In ultimele două săptămîni 
toate formațiile artistice de 
amatori clasate pe locul I la 
faza orășenească s-au pregă
tit intens și cu mult simț 
de răspundere pentru faza re
gională ce se desfășoară în 
zilele de 17 și 18 august la 
Hunedoara cu participarea 
formațiilor artistice de ama
tori ale cluburilor munci
torești și căminelor culturale 
din Valea Jiului.

Astfel, formația căminului 
cultural din Cimpa care nu
mără peste 25 de membri, a 
repetat în fiecare seară pe 
scena căminului programul 
brigăzii artistice de agitație 
intitulat „Cine știe, răspunde".

Formația de dansuri popu
lare a pregătit o suită de 
dansuri locale care impre
sionează atît prin 
mișcărilor cît și prin 
cui costumelor.

Cu o d ?osebită
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pe 
care aceștia o 
trăiesc astăzi.

GH. ECOBESCU 
corespondent

La toate dube rile din Valea Jiului au loc pregătiri intense în vederea mani sărbă
tori a poporului nostru de la 23 August.

IN CLIȘEU Fanfara clubului muncitoresc din Vulcan, la una din repetiții.
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atenție 
s-au pregătit și formațiile 
cluburilor muncitorești și ale 
cooperativei Jiul. Orchestra 
simfonică din Petroșani, for-

interes pentru 
artistică a for- 
mobilizarea oa- 

același interes ' r<

mația de operetă a clubului 
muncitoresc din Petrila, bri
gada artistică de agitație a 
cooperativei Jiul, echipa de 
dansuri a clubului din Lu- 
peni și celelalte formații ar
tistice de amatori au făcut 
mai multe repetiții pregătin- 
du-se în mod serios pentru 
concurs. Dacă din partea 
Comitetului pentru cultură și 
artă și a Consiliului local 
al sindicatelor a existat pre
ocupare și 
pregătirea 
matiilor și 
menilor nu
l-au manifestat unii directori 
de cluburi, conducerile unor 
instituții și întreprinderi, 
care n-au rezolvat toate pro
blemele legate de deplasa
re, de mobilizarea la re
petiții. Unii președinți 
de sindicate au creat greu
tăți în desfășurarea activi
tății de pregătire a unor for
mații, interzicînd participa
rea la repetiții a unor tova
răși care activau în cadrul 
formațiilor. Așa s-a întîm- 
plat cu acei tovarăși care

în vede 
care s-au 

formațiile noastre 
pentru concurs, să 

la Hunedoara locuri 
bune, pe măsura ta- 
a forțelor și a cori

pentru cultură șl artă
Petroșani

♦



STEAGUL ROȘU

RA1D-ANCHETA

Aprovizionarea populației cu legume 
și fructe — la nivelul cerințelor ’

Sarcini concrete fiecărui membru 
al organizației de bază

O analiză a modului în care 
desfacerea legumelor și fructelor a 
din partea conducerii O.A.D.L.F. Raidul anchetă organizat de re
dacția ziarului nostru cu concusul unor corespondenți voluntari a 

constatat că in ultimul timp s-a îmbunătățit simțitor nu numai 
aprovizionarea și desfacerea produselor pe rețea, ci și calitatea 

produselor și deservirea consu matorilor. Totodată s-au constatat 
insă ți deficiențe ce trebuie remediate.

s-a făcut
dovedit o

aprovizionarea și 
preocupare sporită

«
*
4
i
î

i

4
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Deservirea

Grifă față de sortimente
Unitățile de desfacere emit zil

nic note de comandă. întocmirea 
judicioasă a acestor note, cît și 
satisfacerea lor integrală pot asi
gura atît acoperirea cererii de 
consum a cetățenilor cît și evita
rea de pierderi prin degradare, da
torită unei staționări mai îndelun
gate a mărfurilor în magazine.

Colectivele depozitelor nr. 1 și 
ale O.A.D.L.F. din Valoa Jiului, 

acordă atenția cuvenită notelor de 
comandă emise de cele 52 unități 
pe care le aprovizionează. In ma
gazinele a căror gestionari acordă 
importantă întocmirii notelor de 
comandă se găsește în permanen
tă un sortiment bogat de mărfuri. 
Cumpărătorii din magazinul nr. 23 
din TTricani n-au decît cuvinte de 
laudă la adresa gestionarului Preo
teasa Nicolae, pentru modul în ca
re se interesează de aproviziona
rea magazinului. Aici se găsește 
în permanentă un sortiment mare 
de mărfuri d? sezon. In magazinul 
24 din Lupeni (gestionar Sanda 
Dumitru), în unitatea nr. 18 din 

cartierul de jos al orașului V.il-

Gheorghe, din alte 
deservesc cumpă-

posibilitățile de

l-a i s-au pus 
stricate.
alte atitudini 
exemplu, la

exemplu îl con- 
magazinului nr.

Viscoza Lupeni, 
în situația de a

vinde. Nu odată 
gospodinele din 

a orașului să fie 
aprovizioneze de
O.A.D.L.F. La întoc- 
de comandă aici nu

s-a
a-

ne- 
la

------

Despre curăfenie 
și gospodărire

In unitatea O.A.D.L.F. nr. 5 Pe
trila (responsabilă utemisța 
dea Erna) și în magazinul 
Lonea (responsabil Stan

* varza înainte de a fi pusă în vîn
zare se curăță frumos de foile ofi
lite, la fel și alte mărfuri sînt sor
tate cu grijă înainte 
în vînzare.

De asemenea, in 
rezervă ale acestor 
rile sînt bine păstrate cu simț gos
podăresc iar curățenia 
celor ce lucrează aici, 
cru se poat? spune și 
gazinul nr. 38 Petrila, 
tov. Stejaru Gheorghe). magazinul 
25 Petrila, (resp. Coclea loan) 
unde la fel se observă o perma
nentă preocupare pentru buna 
păstrare a legumelor și fructelor.

In schimb, la unitatea nr. 6 Lo
nea (responsabil Preda Marin) ca
re deși este aprovizionat din a- 
bundență cu sortimentele necesare 
de legume, zarzavaturi și fructe, 
prezentarea mărfurilor Iasă 
rit, la fel și curățenia. In spatele 
magaziei respective sînt ,,depozi
tate" resturi de legume alterate și 
zarzavaturi, care răspîndesc un 
miros neplăcut. Aici magazinul este 
în renovare, dar lucrările sînt tă
răgănate. Conducerea O.A.D.L.F. 
Petroșani ar trebui să urgenteze 
terminarea reparațiilor la magazi

nul respectiv.

Berin- 
nr. 26 
Marin)

de a fi puse

magaziile de 
unități mărfu-

face cinste 
Același lu- 

despre ma- 
(responsabil

de do-

can (condus de Vizi Elena), la u- 
nitățile nr. 39 și 10 din Vulcan, 

26 Lonea, nr. 5 Petrila, precum și 
la altele aprovizionarea e bună.

Unii responsabili de unitate însă 
întocmesc cu superficialitate notele 
de comandă. Un 
stituie gestionarul 
20 din cartierul 
care se complace 
nu avea ce 
întîmplat ca 
ceastă parte 
voită să se 
alte unități 
mirea notei
se tine cont de cerințe și astfel 
multe din mărfurile aduse pentru 
o zi se vînd în numai 3—4 ore. 
Este adevărat că unitatea respec
tivă constă dintr-un chioșc fără să 
aibă o magazie de mînă, dar cu 
putină preocupare aici s-ar putea 
aranja mobilierul existent în așa 
fel îneît să se poată cîștiga ..te
ren" pentru depozitare (înlocuirea 
standului de prezentare a mărfu
rilor care ocupă spațiul fără rost, 
deoarece nu este utilizat).

La unitatea nr. 15 din Cacasvăr 
■ — Vulcan, gestionarul Călinoiu 
Gheorghe motivează neaproviziona- 
rea prin aceea că „nu îndrăzneș
te" să facă o comandă de mărfuri 
potrivit cerințelor, pentru că ma
gazinul nu are... ventilație și se 
teme ca mărfurile primite în orele 
de după-amiază să nu sufere de
gradări în timpul nopții.

Numeroși cumpărători 
lăudau modul atractiv de 
prezentare a mărfuriloi 
la magazinul nr. 24 Lu
peni cît și grija cu care 
Vizi Elena, Teodor Cons
tantin, Mitrache Nicolae 
Preoteasa Nicolae și Stăn- 
culete 
unități 
rătorii.

Dar
prezentare nu sînt folo
site în aceeași măsura 
peste tot. Astfel, magazi
nul nr. 11 din Crividia 
Vulcan dispune de spațiu 
suficieht unei prezentări 
superioare a mărfurilor, 
dar Vlăescu Maria, res 
ponsabila unității, preferă 
să lase rafturile în majo
ritate goale, în timp ce 
mărfurile se află, împrăș
tiate în lăzi, pe jos, în 
tot magazinul. O slabă 
prezentare a mărfurilor se 
constată și la unitatea nr. 
17 din piața Vulcan (ges
tionar
Pe lingă 
gestionarul 
„Nu 
mai

29 iulie 
preț iar
13 din

roșiile 
la uni- 
Lupeni

I

Stan Constantin) 
acest neajuns 

susține că:
se poate vinde nu- 
marfă bună, trebuie

populației 
să vă dăm și stricată, 
căci toate mărfurile tre
buie vîndute". Așa i s-a 
răspuns și tovarășei Jura 
Valeria cînd aceasta a 
protestat că la o jumă
tate de kilogram de roșii 
de calitatea 
două roșii

Există și 
nejuste. De
magazinul nr. 46 din Vul
can (gestionară Mihalache 
Paula), în 
nu aveau 
tatea nr.
(gestionară Bozdoc Sava), 
în dimineața zilei de 4 
august a.c. o pereche de 
pui care aveau greutatea 
de 2,400 kg., era pusă în 
vînzare avînd greutatea 
de... 2,800 kgl.

Unii 
drept 
număr, 
servire 
iar cîn,d li se fac obser
vații se... supără. Aseme
nea manifestări, chiar izo. 
late, trebuie curmate 
îndată fată nici un 
de menajamente.

vînzători, ce-i 
tot mai puțini la 
confundă buna de- 
cu favoritismul,

*

de
fel

In

o
Inițiativa e 

centrul orașului Vul- 
din inițiativa tovară-

Mitrache Nicolae, 
unității 

10, a fost

can,
șului 
responsabilul 
O.A.D.L.F. nr.

Condiții noi create
La depozitul nr. 2 O.A.D.L.F. 

Lupeni, condus de tovarășul 
lamon Abraham, în acest an s-au 
continuat lucrările aferente pentru 
creșterea capacității de depozitare 
a mărfurilor. Depozitul-tranzit a 
fost prelungit cu opt metri, a fost 
dotat cu un pod basculă de 15 000 
kg. Recent, aici au fost înființate 
cuști pentru păsări de curte, 
pacitatea cuștilor supraetajate 
prevăzute cu curent electric 
de un vagon.

Acum mărfurile sosite de 
rampa de descărcare nu mai
buie transportate cu mașinile la 
distantă, în depozit, și de aici în 
magazine, ci sînt aduse în depo
zitul-tranzit, unde imediat sînt .
sortate, apoi încărcate în cele cincig 
autocamioane care le transportă g 
în magazine. Tot ambalajul depo- 8 
zitului este folosit rațional, astfel 8 
că nu există neajunsuri cu 
nizorii.

Se evidențiază în muncă 
pele de descărcare-încărcare,

din 
Sa-

Ca- 
și 

este

pe 
tre-

bună, dar...
amenajat un stand 
fructe. Standul funcțio
nează de dimineața și pî- 
nă seara.

Este necesat să arătăm

de sortare și în mod special Neam- 
țu Rozalia, Bob Terezia, Pop Elvi
ra, Pop Eugen, surorile Doman E- 
lisabeta și Maria, apoi Ciuca Irlna, 
Bila Constantin, Bănică Ileana, 
Antoni Maria și Mohai Irina — 
ajutoarea responsabilului de depo
zit, care a depus eforturi susținute 
pentru ca nici un vagon sosit pen
tru descărcare să nu intre în lo
cație.

Conștiinciozitatea în muncă și 
noile condiții create s-au făcut sim
țite aproape în toate cele 21 uni
tăți O.A.D.L.F. pe care le aprovi
zionează cu mărfuri colectivul a- 
cestui depozit.

de

fac a
aș- 

lată

că aproviziona
rea ștandului cu 
fructe se 
sub nivelul 
teptărilor.
un singur exem
plu : In ziua de 
29 iulie la stan
dul de fructe nu 
se aflau pentru 
vînzare decît 
numai mere și... 
roșii!? Oare la 
întocmirea notei 
de comandă nu 
se ține seama de 
axlstența standu
lui?

(Urmare din pag. l-a)

Cît de important este 
ca sarcina de partid să 
fie pe măsura capacității 
membrilor și candidați- 
lor de partid, se poate 
vedea și din exemplul 
următor: In anul trecut 
comuniștii din sectorul 

I al minei Lonea au în
credințat tovarășului Mus. 
ka Iosif sarcina de propa
gandist. Cînd s-a analizat 
modul în care muncește 
tov. Muska s-a văzut că, 
cu tot ajutorul primit, a- 
cesta a muncit slab. De 
aceea comuniștii sectoru
lui l-au criticat cu aspri
me și au hotărit ca in 
noul an de învățămînt 
tovarășului Muska să nu 
i se mai încredințeze 
munca de propagandist. 
La un moment dat, birou! 
organizației de bază s-a 
sesizat de faptul că nici 
tov. Tiric Petru, Luca Mi
ron și Cucu Petru nu se 
achită de sarcinile încre
dințate. Ei au fost trași la 
răspundere, c?ea ce i-a 
determinat să-și îmbună
tățească activitatea.

Munca de partid este 
o muncă vie. De aceea 
biroul organizați si de ba
ză a considerat necesar 
să ajute pe fiecare mem
bru al organizației de 
bază în îndeplinirea sar
cinilor de paitid. In a- 
ceastă privință el pune 
un mare accent pe con
trolul asupra îndeplinirii 
sarcinilor. S-au dovedit

foarte utile discuțiile in
dividuala cu membrii și 
candidații de partid, ex
punerea de informări pe
riodice în adunările ge
nerala ale organizației 
de bază. De pildă, într-u- 
na din adunările genera
le a fost analizată acti
vitatea tovarășului Marti- 
neli loan, membru de 
partid, un om cu expe
riență bogată în produc
ție. In informarea prezen 
tată tov. Martineli a relie
fat grija pe care o mani
festă în producție față 
de îndeplinirea sarcinii 
încredințate de a se ocu
pa de ridicarea calificării 
ucenicilor repartizați în 
practică, la atelierul me
canic al sectorului. Ase
menea informări au mai 
prezentat tov. Trîncă Pe
tru, Ignat Ilie și alti co
muniști din sector în le
gătură cu traducerea în 
viată a sarcinilor încre
dințate.

După cum arată expe
riența, ascultarea unor in
formări ale membrilor și 
candidaților de partid 
despre modul în care se 
achită de sarcinii? de 
partid contribuie la edu
carea partinică a acesto
ra, Ia educarea lor în 
spiritul respectării disci
plinei de partid, îi ajută 
să învingă greutățile, să 
pună mai vîrtos umărul 
la traducerea în viață a 
sarcinilor politice și eco
nomice ce stau în fața 
organizației de bază.

PUBLICITATE

ANUNȚ
E. M. Uricani are vacante 2 pos

turi de maiștri : 
de maistru miner 
de maistru electrician ;
acestor posturi se va face pe;

— un post
— un post

Ocuparea
bază de concurs în ziua de 30 septembrie 

la E. M. Urican*. I
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ClTEVA CONCLUZII I
8 

ca să nu se nască goluri 8 
de aprovizionare, cum 
s-a întîmplat la începu
tul lunii trecute, cînd 
mărfuri mult cerute 
ca: roșii, castraveți au 
lipsit cu zilele din uni
tăți.

E necesar, să se stu
dieze și întocmească un 
grafic de transport, ca 
toate unitățile O.A.D.L.F. 
să fie aprovizionate îna
inte de orele de vîrf de 
vînzare, iar acolo unde 
capacitatea magazinelor 
de desfacere nu satis
face cerințele, să se stu
dieze posibilitatea șfec- 
tuării a două transpor
turi de marfă pe zi și 
acestea la intervale de 
6—8 ore, să se ia măsuri 
pentru o mai bună 
sire a magazinelor 
15 Vulcan etc),

Există în prezent con
diții ca aprovizionarea 
localităților Văii Jiului 
cu legume, zarzavaturi și 
fructe să se facă in mod 
corespunzător. Este însă 
necesar ca, conducerea 
O.A.D.L.F. din Petroșani 
să asigure o permanentă 
îndrumare a unităților 
de desfacere, să efectue
ze un permanent control 
asupra modului în car a 
se realizează deservirea 
populației. De asemenea, 
trebuie luate măsuri ca 
mărfurile ce ajung la 
cumpărători să fie de ca
litate corespunzătoare și 
să fie folosite cît mai ju
dicios posibilitățile de 
expunere.

Conducerea O.A.D.L F. 
să impulsioneze livrarea 
legumelor, zarzavaturilor 
și fructelor contractate
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gazine. Astfel, la magazinul nr. 20 g 
din cartierul Viscoza Lupeni nu g 
odată transportul de marfă a sosit g 
aproape la ora de închidere. Ră- g 
mase pe a doua zi. unele mărfuri 8 
și-au pierdut atît din aspect cît și 8 
din calitățile nutritive. Aceeași st- 8 
tuație e și la magazinele nr. 11 
și 15 din Vulcan și la magazinul 
din cartierul Grafit Lupeni.

CALITATEA MĂRFURILOR
Cumpărătorul vrea să găsească 

In magazine mărfuri de cea mai 
bună calitate. Această cerință este 
cu totul îndreptățită. La unele u- 
nitSți ale O.A.D.L.F. însă se vînd 
uneori clientului produse care nu 
corespund calitativ. La unitatea 
nr. 11 din Crividia —- Vulcan se 
vindeau drept roșii de calitatea l-a 
multe exemplare strivite. De o ca
litate îndoielnică erau și alte măr
furi, puse aici în vînzare ea : cea
pă. fasole, ardei iuți. Magazinul 
nr. 20 din Lupeni a pus în vîn
zare gulii de mult ofilite.

Lina din cauzele care dăunează 
calității mărfurilor este efectuarea 
transportului cu întîrziere, ia ffla-

La raid au participat 
corespondenții 

BĂBUȚA CONSTANTIN, 
NAR ANA. BERCEA 
HURUIALA ZENOVIA,
VALERIA, BUCURICĂ VILMA.

MOL- 
IOAN,
JURA
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Marea grevă
a minerilor bolivieni

I LA PAZ 17 (Agerpres).
> De trei zile în Bolivia are loc 
, * grevă generală a minerilor de 
la minale de cositor aparținînd sta
tului. Greva, la care participă apro
ximativ 26 000 de mineri, a fost de
clanșată în semn de protest îm
potriva intenției guvernului de a 
reduce numărul muncitorilor în 
mină și de a introduce în mine me
tode de supraexploatarc a munci
torilor. ,

Agenția United Press Internatio
nal anunță că autoritățile bolivie- 
ne au trecut la represiuni împotri
va minerilor.

Senatul a adoptat la 16. august 
o rezoluție prin care cere preșe
dintelui bolivian. Victor Paz Estens- 
soro, să ia măsuri de mînă forte. 
Societatea de stat „Comibon", care 
administrează minele de cositor, a 
cerut ministrului muncii să decla
re ilegală greva minerilor și „să-i 
aducă în fața tribunalelor pe cei 
răspunzători de aceasta". Cercurile 
reacționare cer chiar instituirea 
„stării excepționale" în legătură cu 
această grevă'

=©=_

Ferhai Abbas 
a fosf exclus din F.E.N.
ALGER 17 (Agerpres).
Printr-o rezoluție a Biroului Po

litic al Frontului de Eliberare Na
țională — Partidul guvernamental 
din Algeria — Ferhat Abbas, unul 
din conducătorii acestui partid, a 
fost exclus din această organizație 
politică. După cum s-a mai anun
țat, Ferhat Abbas și-a prezentat re
cent demisia din funcția de preșe
dinte al Adunării naționale consti
tuante, adresînd membrilor adunării 
un memorandum și o scrisoare în 
care anunța divergențele sale cu 
conducătorii algerieni.

Un pas spre destinderea 
încordării internaționale

DJAKARTA. Luind cuvîntul in 
Parlamentul Indoneziei, vicepreșe
dintele parlamentului, Suabamia, a 
declarat că încheierea Tratatului 
de la Moscova va contribui cu si
guranță la destinderea încordării 
internaționale. Suabamia și-a ex
primat speranța că Tratatul de la 
Moscova va constitui o etapă nouă 
pe calea spre dezarmarea generală 
și totală.

☆
CAIRO. In cadrul unui interviu 

acordat ziarului „Al-Ahram" în le
gătură cu atitudinea R.A.U. față de

Tratatul de la Moscova, Aii Sabri, 
președintele Consiliului Executiv al 
RA.U., a declarat:

„Considerăm acest Tratat dr=pt 
un pas într-o direcție justă. Po
ziția R.A.U., după cum a fost ex
pusă de președintele Nasser în cu- 
vîntarea sa din 26 iulie, constă în 
aceea că nu 
realizare, ci 
către marile 
curilor de
nostru este de a obține încetarea 
tuturor experiențelor și producerii 
de arme nucleare".

ne limităm la această 
cerem distrugerea de 
puteri a tuturor sto- 
arme nucleare. Țelul

o

Comunicatul comun indiano-somalez

Nehru, primul ministru al In- 
au semnat la Delhi comunl- 
comun indiano-somalez. Intă- 
păcii și slăbirea încordării

DELHI 17 (Agerpres).
La 16 august, Abdi Rașid Ser- 

mark, primul ministru al Somaliei, 
și J. 
diei, 
catul 
rirea
internaționale, subliniază comunica
tul, constituie sarcina fundamentală 
a zilelor noastre. „India și Somalia, 
sa arată in comunicat, sint profund 
interesate în menținerea* păcii — 
condiție principală pentru realiza
rea progresului economic și social 
— și pentru înfăptuirea speranțelor 
popoarelor într-o viață mai bună.

In legătură cu aceasta ele salută 
semnarea Tratatului cu privire la 
interzicerea experiențelor cu arma 
nucleară care reprezintă un 
pe calea realizării dezarmării 
nerale. Guvernele celor două 
se alătură acestui tratat".

In continuare, în comunicat se 
arată că colonialismul și asuprirea 
rasială constituie o primejdie pen
tru pace. Cei doi prim-miniștri sa
lută țările Africii, care au dobîndit 
independența și condamnă faptul 
că „în unele țări din Africa con
tinuă să existe colonialismul 
asuprirea rasială".

pas 
ge- 
țări
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In cupind va începe procesul 

lui Jimenez
CARACAS 17 (Agerpres).
Agențiile de presă anunță că în 

seara zilei de 16 august fostul dic
tator al Venezuela, Marcos Perez 
Jimenez, a sosit în Venezuela sub

M-AR.PC Persecutarea Uniunii naționale 
a studenților

afla in Statele

sosit in Vene- 
fost condus la

M LEGĂTURA CU SITUAȚIA 
DIX VIETNAMUL DE SUD

Agravarea conflictului religios
SAIGON 17 (Agerpres).
Vineri, un alt preot budist s-a 

sinucis dîndu-și foc în fața celei 
mai mari pagode din orașul sud- 
vietnamez Hue, în semn de pro
test împotriva persecuțiilor religi
oase și a nerecunoașterii drepturi
lor cetățenești pentru populația 
budistă din Viatnamul de sud. Au
toritățile diemiste au trimis în fața 
pagodei un mare număr de soldați. 
Agențiile de presă occidentale re
latează că au avut loc ciocniri în
tre călugării budiști — care au or
ganizat o „demonstrație a brațelor

încrucișate" — și soldați. Mai multi 
călugări au fost grav răniți.

Agențiile de presă americane — 
Associated Press și United Press 
International — relevă că agrava
rea conflictului religios din Viet
namul de sud provoacă neliniștea 
autorităților. Cu atît mai mult cu 
cit aproximativ 15 000 de membri 
ai clerului protestant și catolic a- 
merican au adresat un apel pre
ședintelui Kennedy cerîndu-i să în
ceteze ajutorul acordat guvernului 
Diem și să-și retragă trupele din 
această țară.

VAL DE PROTESTE
SAIGON 17 (Agerpres).
Persecutarea cruntă a populației 

budiste de către autoritățile die- 
nriste slîrnește un val de proteste 
în diferite orașe ale Vietnamului 
de Sud. La 16 august, în orașul 
Nian Chang, unde își are sediul 
cartierul general al grupului 
trupe americane din Vietnamul 
Sud, a avut loc o demonstrație
masa în semn de protest, organi
zată de adepții budismului. Auto
ritățile diemiste au dezlănțuit crun-

de
de
de

Pierderi ale

I 
ie represiuni împotriva demonstrais^, 
tilor. La reprimarea demonstrației 
au fost mobilizate unități militare. 
Făcînd uz de grenade cu gaze la
crimogene, transmite agenția Asso
ciated Press, trupele au reușit să 
împrăștie pe participanții la de- 

decretatmonstrație. In oraș s-a 
starea de asediu.

Aceeași măsură a fost 
și în orașul Guz, unde au 
de asemenea, acțiuni de
populației împotriva regimului 
lițist al lui Ngo Dinh Diem.

instituită 
avut 
masă

forjelor diemiste
oc-
de 

din
de
în-

SAIGON. Agențiile de presă 
cidentale anunță că un avion 
bombardament da tip „B-26" 
forțele aeriene ale Vietnamului 
sud a fost doborît în timp ce
cerca să efectueze un raid asupra 
pozițiilor ocupate de partizanii 
sud-vietnamezi. In rîndurile echipa
jului, care și-a găsit în întregime 
moartea, se aflau doi militari ame
ricani apartinînd misiunii militare 
a S.UA. din Vietnamul de sud.

loc, 
ale 
DO-

SAIGON. După cum transmite a- 
genția Reuter, în timpul unor ope
rații militare care au avut loc la 
17 mile nord-vest de Saigon, trupe 
ale forțelor patriotice sud-vietna- 
meze au ucis un căpitan american, 
iar un alt ofițer a fost rănit. De 
as;menea, forțele patriotice au ava
riat un elicopter, iar doi soldați 
americani care se aflau la bord au 
fost răniți.

PARIS 17. Corespondentul Ager
pres transmite;

Uniunea Națională a Studenților 
francerf a organizat joi seara la 
Paris o conferință de presă în 
cursul căreia au fost dezvăluite și 
condamnate represiunile la care 
sint supuși conducătorii Uniunii na
ționale a studenților din Maroc. 
Un student marocan care a luat 
cuvîntul la conferință, a arătat că 
poliția din Maroc îi torturează pe 
studenți. 25 de persoane, printre 
care fostul președinte al Uniunii 
studenților marocani, Farouki, au 
fost arestate de o brigadă specială 
de poliție condusă de un fost SS-

jst qeiman. Această brigadă spe
cială, a arătat studentul marocan, 
a fost organizată de C.IA. Din ea 
fac parte foști mercenari care au 
luptat in războiul din Algeria. A- 
ceștia, a subiiniat el, sint respon
sabili de dispariția in timpul Con
gresului Uniunii studenților maro
cani a mai multor studenți, printre 
care și a noului președinte. Amid 
Barada.

o puternică gardă polițienească. 
După cum s-a mai anunțat, la ce
rerea Venezuelei, guvernul S.UA 
a hotărit să-l extrădeze pe fostul 
dictator care se 
Unite.

De îndată ce a 
zueia, Jimenez a
penitenciarul din San Juan de Los 
Morros.

Potrivit agenției France Presse, 
procesul fostului dictator va înce
pe curind. El este acuzat de a se 
fi îmbogățit în. mod ilegal in timp 
ce era președinte, insușindu-și 
proximativ 13 milioane 
de altă parte, agenția 
la penitenciarul unde a 
lat, Jimenez

Ceylonul cere convocarea Adunării 
generale a O.N.U.

—=o

HANOI. — La 16 august, Tribu
nalul militar din orașul Than-Hoa 
a condamnat la închisoare pe di
ferite termene un grup de spioni 
diversioniști sud-vietnamezi care ac
ționau pe teritoriul R.D. Vietnam.

Agenții ngodinhdiemiști au lost 
parașutafi pe teritoriul Vietnamu
lui de nord în noaptea de 7 spre 
8 iunie 1963.

a-

guvernului dictatorial So- 
După cum scrie revista, 
de guerilă au atacat recent 
guvernamentale în pădurea 

cu

Acțiuni populare 
antiguvernamentale în Nicaragua

SAN JOSE 17 (Agerpres).
Săptămînalul „Libertad" care

pare la San Jose (Costa Rica) re
latează că, potrivit știrilor sosite 
din Nicaragua, în această țară se 
intensifică acțiunile populare înr- 

■ potriva 
moza. 
unități 
trupele
Segovias, situată la frontiera 
Hondurasul, cinci soldați fiind uciși. 
Pe de altă parte, în capitala Ni- 
caraguei. Managua, a avut loc o 
mare demonstrație de protest îm
potriva creșterii costului vieții și 
a sporirii impozitelor în urma cre
ditelor primite în cadrul planului 
„Alianță pentru progres. Demons
tranții au difuzat mii de manifeste 
în care denunță politica anticubane- 
ză a guvernului dictatorului So- 
moza.

a-
Pe
Că

dolari, 
anunță 
fost insta

te bucură de con-

NEW YORK 17 (Agerpres).
După cum a anunțat la New 

York R. S. Gunewardene, reprezen
tantul permanent al Ceylonului la 
O.N.U., Ceylonul intenționează ca 
în următoarele zile să ceară con
vocarea sesiunii speciale a Adună
rii Generale pentru discutarea pro
blemei privitoare la persecutarea 
budiștilor în Vietnamul de sud.

Gunewardene a declarat că re
presiunile dezlănțuite de Ngo Dinh 
Diem, care este catolic, împotriva 
budiștilor, care reprezintă 80 la 
sută din populație, ascut relațiile 
dintre catolici și budiști în țările 
vecine, iar aceasta crează o pri
mejdie pentru pacea și securitatea 
din întreaga regiune.diții excepționale".

BONN. — Uniunea vest-germa- 
nă a persoanelor persecutate de 
naziști (U.P.P.N.) salută Tratatul de 
la Moscova privitor 
rea experiențelor cu 
ră. In declarația 
U.P.P.N. se arată că
o contribuție importantă la lupta 
împotriva pericolului unei catastro
fe atomice și creează premise fa
vorabile pentru dezarmare gene
rală și lichidarea primejdiei de 
război.

la interzice- 
arma nuclea- 

Prezidiului 
Tratatul este

a- 
Stațele Uni- 
la un acord 
în care for- 
vor fi do-

OTTAWA. — Lester Pearson, 
primul ministru al Canadei, a 
nunțat la 16 august că 
te și Canada au ajuns 
cu privire la condițiile 
[ele armate canadiene
tale cu arma nucleară.

Focoasele nucleare, a declarat 
Pearson, care vor intra in dota
rea armatei canadiene, vor rămîne 
în păstrare Statelor Unite ale A-

mericii. Totuși, in ce privește con
trolul asupra focoaselor, a decla
rat el, la aceasta va participa șt 
Canada.

LONDRA. — Guvernul englez nu 
intenționează să renunțe la planul 
său de restrîngere a transportului 
feroviar, care va înrăutăți 
feroviar în multe regiuni 
condamna la șomaj zeci da 
muncitori. In cadrul unei
rințe de presă, R. Beeching, pre
ședintele Comisiei britanice de 
transporturi, a declarat că această 
comisie a hotărît să prezinte o 
propunere privind 
multor magistrale

prezen- 
aproxi- 

ani in

anunță

traficul 
și va 

mii de 
confe-

oarece ea „pare să indice 
io omului in California cu 
mativ 10 000—20 000 de 
urmă'.

BOMBAY. — După cum
corespondentul din Bombay al a- 
genției Reuter, la 17 august mun
citorii din transportul orășenesc 
din Bombay au declarat o grevă 
in semn de solidaritate cu cei pes
te 30 000 de funcționari ai munci- 
palității din Bombay, care sînt în 
grevă de la 11 august revendicînd 
îmbunătățirea salariilor.

nunță că la 15 august în regiunea 
de răsărit a Arabiei Saudite au 
avut loc manevre comune ale for
țelor aeriene ale Arabiei Saudite 
și ale S.U.A.

BONN. — Intr-un raport oficial 
dat publicității de Banca Federală 
a Germaniei occidentale se arată 
că in cursul primei săptămîni a 
lunii august rezervele de ■ aur și 
devize ale R.F. Germane 
gistrat o scădere de 46 
mărci vest-germane.

MANILA. — După cum
te agenția Associated Press, la 16 
august la Manila s-a anunțat că 28 
de persoane au încetat din viață 
ca urmare a epidemiei de 
cars bîntuie în prezent în 
filipineză Cebu. Autoritățile 
re au făcut cunoscut că în
tă insulă 115 persoane sînt bol
nave de holeră.

TOKIO. — Ca urmare a acci
dentelor de automobile, din ia
nuarie pînă la 15 august a.c. în 
Japonia și-au pierdut viața peste 
7 000 de persoane. Făcînd cunos
cute aceste date, direcția centrală 
de poliție scoate în evidență nu
mărul sporit de accidente pe șose
lele din Japonia în comparație cu 
perioada corespunzătoare a anului 
trecut.

au înre- 
milioane

transmi-

mal
anul 1964.

închiderea 
în

Cu prilejul unor 
un grup de 
lumina zilei

NEW YORK .— 
săpături în California, 
muncitori au scos la 
rămășițele unor schelete de ma
muți și de cai din era cuaternară. 
In apropierea scheletelor s-au găsit, 
de asemenea, bucăți de lemn car
bonizat și unelte rudimentare din 
os.

Potrivit agenției France Presse, 
această descoperire este considera
tă de către arheologii americani 
ca avînd o mare importanță de-

GEORGETOWN. — La George
town s-a anunțat că primul minis
tru al Guyanei Britanice, Cheddi 
Jagan, va pleca in luna septembrie 
la New York pentru a lua cuvîr.- 
tul în Subcomitetul special a! 
O.N.U. pentru examinarea situafiei 
din Guyana Britanică. Această vi
zită este determinată de faptul că 
guvernul englez a refuzat să per
mită membrilor Subcomitetului 
O.N.U. să viziteze Guyana Britani
că pentru a lua cunoștință, la fața 
locului, de situația politică internă 
din această țară.

AMMAN. — Agenția R suter a-

holeră 
insula 

sanita- 
aceas-
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