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Realizînd și depășind cu regularitate sarcinile planificate, minerii din 
brigada condusă de comunistul Huter Martin, care sapă putui principal 
sud de la mina Aninoasa, se dovedsșc demni de importanța lucrării ce li 
s-a încredințat.

IN CLIȘEU: Unul din schimburile brigăzii, condus de minerul Farcaș 
Ștefan.

Dîn munca
..........................   -......KAStKAg................................... --e-

preparatorilor petrileni
Aspect din întrecere
Intrînd în secția separație de la 

preparația Petrila, te simți atras 
de freamătul muncii de aici, de 
oamenii care se întrec cu entu
ziasm pentru a realiza planul dc 
producție și a îmbunătăți calitatea 
cărbunelui. Banda colectoare var
să pe ciurul clasator cărbunii bruți, 
abia trimiși la lumina zilei de 
harnicii mineri de la exploatările 
miniere Petrila, Aninoasa, Lonea 
și Vulcan. Cărbunele de dimen
siunea sub 80 mm. trece prin ciur 
și prin intermediul unei benzi esle 
'Expediat la silozurile de bruți de 
unde apoi este dus la spălare, iar 
cărbunele ce trece de 80 mm pă
trunde pe banda de claubaj, unde 
se face alegerea sterilului. Față-n 
fată, de-a lungul benzii de claubaj 
muncitorii stau de pază calității 
străduindu-se să-și ducă la înde
plinire angajamentele. Planul de
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Zilele trecute, locatarii 
cartierului Viscoza Lupeni 
au aflat cu bucuria de 
terminarea lucrărilor de 
finisare a încăperilor des
tinate desfacerii produ
selor comerciale.

De cum a fost termina
tă lucrarea, conducerea 
O.C.L. produse industria
le a organizat într-una 
din încăperi o expoziție 

de mobilă și de articole

producție este îndeplinit lună de 
lună, iar calitatea cărbunelui se 
îmbunătățește mereu.

Cu mult simț de răspundere mun
cesc Tărțan Gheorghe, Jura Ana, 
Tonică Petru și mulți alții care aduc 
o contribuție importantă la îndepli
nirea sarcinilor de plan.

La colectarea fierului 
vechi

Colectarea fierului vechi a de
venit un lucru obișnuit pentru ti
nerii muncitori de la preparația 
Petrila. Adesea, ei pot fi văzuți 
participînd la acțiunile inițiate de 
organizația U.T.M. pentru strînge- 
rea fieruhți vechi din incinta pre- 
parației.

Tineri ca Penu Ioan, Toma Va
ier, Iordan loan. Doboș Emilian și 
mulți alții sînt întotdeauna în frun
tea acțiunii de colectare a fieru
lui vechi. Foarte des se pot întîlni 
la colectarea fierului vechi tineri 
din brigăzile conduse de Hancheș 
Sabin, Szakăcs loan, Drăgan loan 
și altele.

Datorită entuziasmului cu care 
participă la acțiunile întreprinse 
pentru colectarea fierului vechi, de 
la începutul anului și pînă în pre
zent preparatorii din Petrila au tri
mis oțelarilor hunedoreni 405 000 
kg. fier vechi.

h-'oi cursuri de calificare...
Din inițiativa comitetului sindi

catului în colaborare cu comitetul

In anii puterii populare, capitala Republicii Populare Bulgare, a devenit un oraș mo
dern. In curînd se vor împlini 19 ani de la eliberarea R. P. Bulgaria —■ 9 segtembrie 
— cînd capitala țării va îmbrăca din nou haină de sărbătoare. -»----

IN CLIȘEU: Vedere din Sofia. •

La stand
Săptămîna trecută 

comitetul U.T.M. al mi
nei Lonea a organizat 
împreună cu vînzătorii 
unității de librărie din 
localitate, o largă ac
țiune pentru vînzarea 
cărților de literatură 
politică, tehnică și be
letristică la locurile 

de muncă.
Chiar în primele zi

le ale lunii august mi
nerii, tehnicienii și in
ginerii de la Cimpa I, 
Cimpa II și Jieț au 
cumpărat cărți in va
loare de 9 138 lei.

M. BUCEVSCHI 
corespondent

U.T.M recent, la preparația Pe- 
trila au luat ființă două cursuri de 
calificare, unul în specialitatea de 
preparator cărbune și altul pentru 
mecanici de benzi și elevatoare. 
Primul curs este frecventat de 26 
muncitori, iar al doilea de 37 mun
citori.

Cei mai buni maiștri și tehni
cieni au fost selecționați ca lectori 
ai cursurilor de calificare.

...șî de ridicare 
a calificării profesionale

Cursurile de ridicare a califică
rii ce s-au ținut în primul 
semestru al acestui an s-au do- 1 
vedit a fi eficiente. De aceea con
ducerea preparației a preconizat 
înființarea de noi cursuri de ridi
care a calificării. Cele 11 cursuri 
de ridicare a calificării de curînd 
organizate cuprind 407 muncitori. 
Ele vor avea durata de școlarizare 
pînă la sfîrșitul anului curent. A' 
ceste cursuri sînt frecventate de 
45 spălători, 33 separatori, 76 lă
cătuși, 77 brichetatori, 12 munci
tori ungători, 36 manipulanți de 
benzi, 65 manevranți și 35 cîntări- 
tori.

C. BADUȚA 
corespondent

Citiți în pagina IV-a:
Deschiderea Tîrgului de toamnă de la Leipzig 
Trupele engleze din Sarawak sînt în stare de alarmă 
In legătură cu situația din Vietnamul de sud
Forțele de eliberare din Guineea portugheză continuă lupta 
Greva docherilor din Mozambic continuă
Centenarul Crucii Roșii internaționale

Hewiea resîantelor — wopaiM migală 
a munciforiior forestieri

Cu toate condițiile grele de iu- 
cru din primele luni ale anului, 
colectivul I. F. Petroșani a obținut 
realizări frumoase in activitatea de 
zi cu zi. Astfel, planul de împădu
riri s-a realizat în procent de 
104,02 la sută, la colectarea fruc
telor de pădure — 114 la sută, la 
carne de vînat — 233 ia sută. In 
același timp, pianul producției me
canizate pe lunile trecute a fost 
realizat in proporție de 122,98 la 
sută la doborit-secționat, cu 106,30 
la sută la scos-apropiat și s-au ob
ținut economii de 948 000 lei. S-au 
dat peste plan cu 53 la sută mai 
mulți bușteni gater rășinoase, cu 
24 la sută bile- 
manele, cu 33 la 
sută doage fag bu
toaie bere, cu
49 la sută cheres
tea rășinoase și
cu 73 la sută cherestea fag. Totuși, 
avem incă multe restanțe ceea ce 
face ca planul pe 8 luni să nu fie

Pe teme actuale

realizat integral.
Recuperarea restanțelor constituie 

în prezent principala preocupare a 
muncitorilor, tehnicienilor și ingi
nerilor din întreprinderea noastră. 
In acest scop s-a întocmit un plan 
de măsuri tehnico-organizatorice pe 
întreprindere în care s-a prevăzut 
completarea forțelor de muncă pî- 
nă la 10 septembrie pentru exploa
tările unde este necesar. Totodată 
se va completa numărul de atelaje 
pentru scos lemnul în parchetele 
Corbu, Răscoala și Jieț din secto
rul Lonea, Bilugu, Petroasa, Soho- 
dol și Straja din sectorul Lupeni 
și Valea de Pești din sectorul 
Cîmpu lui Neag.

Pentru ridicarea indicelui de u- 
tilizare a masei lemnoase, crește
rea productivității muncii și ușu
rarea 

lor, Ia 
Cimpu lui Neag 
se vor monta 
trei funiculare 
Wiesen, la secto
rul Lupeni două, 

efortului fizic al muncitori-
sectorul—------- -------------s

Pentru ca meritul să fie 
deplin

iar unul la sec
torul Lonea. Tot
odată se vor da 
în funcțiune dru
murile auto din 
exploatarea Straja 
II și Tusu. Prin
tre alte utilaje se 
vor repara și pu
ne în funcțiune 
tractorul KD-35

ing. N. BĂDICA 
directorul I. F. Petroșani
-0-----------------

cu accentul ce 
ne pe sporirea

întrecerea socialistă 
ce se desfășoară la mi
na Vulcan a cuprins 
toate brigăzile de mi
neri care muncesc cu 
însuflețire pentru ex
tragerea unor cantități 
sporite de cărbune pes
te sarcinile planificate. 
Ca urmare, pe panou
rile evidențiaților în 
întrecere își înscriu nu
mele noi și noi brigăzi.

Este apreciată con
tribuția ce și-o aduc la 
succesele exploatării 
numeroase brigăzi, cum 
sînt cele conduse de 
tovarășii Zaharia Cons
tantin, Aldea loan, Do- 
mocoș Andrei, Karacso- 
ny Rudolf, Tucaciuc 
Mihai, Rusa Grigore și 
alții. Dar 
cit uși de 
minerilor
brigăzi trebuie 

reamintim că, 

fără 
puțin 

din

din exploatarea Strîmbuța, două bu
căți încărcătoare IMB în depozitul 
final Livezeni ca și gaterele din 
Lonea și Cimpu lui Neag.

In majoritatea parchetelor va fi 
extinsă metoda de lucru în acord 
global, astfel ca in trimestrul IV 
cel puțin 60 la sută din masa lem
noasă să se exploateze după aceas
tă metodă; în cursul trimestrului 
IV vor fi calificați 30 de mecanici 
de ferăstraie „Drujba" și mecanici 
funiculare.

Pentru cazarea muncitorilor în 
condițiuni optime, se vor executa 
integral lucrările de construcție 
la cabanele Valea Boului, Cîmpu 

Mielului, Valea 
Sterminosului.

Paralel cu acțiu
nea pentru re
cuperarea restanțe
lor și realizarea 

planului pe anul în curs, întreprin
derea a întocmit și un plan de 
măsuri tehnico-organizatorice pentru
asigurarea stocurilor necesare rea
lizării planului pe anul 1964. S-a 
preconizat înființarea de depozite 
intermediare accesibile pe orice 
timp la Cîmpu lui Neag, Arcanu, 
pîrîul Negru și Gura Cheii.

Călăuziți de Directivele Con
gresului al Ill-lea al P.M.R. vom 
desfășura o activitate continuă 
pentru mobilizarea lucrătorilor noș
tri la 
plan, la 
duselor 
muncii,
cost și obținerea de beneficii, pen
tru a contribui la înfăptuirea sar
cinilor ce stau în fața industriei 
forestiere.

înfăptuirea sarcinilor de 
îmbunătățirea calității pro- 
și ridicarea productivității 
la reducerea prețului de

se pu- 
canti- 

tăților de cărbune, o 
deosebită importanță 
o reprezintă calitatea 
lui. Aceasta, în urma 

faptului că brigăzile a- 
mintite sînt fruntașe în 
extracția cărbunelui, 
însă, din păcate ele se 
numără printre cele 

codașe în lupta pentru 
Îmbunătățirea calității. 

Pușcarea selectivă, a- 
legerea șistului vizibil 
in timpul 
bunelui 

evacuării cir- 
din abataje, 
și in timpul 

lui în vagone-
stnt factori prin- 

bine

a știrbi 
meritul 
aceste 
să le 
paralel

precum 
încărcării 
te 
cipali, de altfel 
cunoscuți, care condițio. 
nează calitatea cărbune
lui. Acordînd 
cuvenită acestor 
cărbunele extras 
găzile amintite 
de bună calitate.

atenția 
factori, 
de bri- 
va ii

Noi unități comerciale
casnice. In altă încăpere 
a fost organizată o expo
ziție de băuturi iar în în
căperile rezervate centru
lui de pîine și lapte, pre
cum și în ale unității d? 
desfacere a legumelor și 
fructelor s-a adus mobi
lier nou. Noile unități co
merciale din cartierul 
Viscoza Lupeni sînt de
servite de personal bine 
pregătit și conștiincios.



STEAGUL ROȘU

In preajma reînceperii 
campionatului 

de handbal în 7

în-

lot 
de

Duminica viitoare, echipele fe
minine de handbal în 7, din cele 
două serii ale categoriei A, reîn
cep întrecerea. In primul meci, 
S.S.E. Petroșani joacă la Timișoara 
cu Constructorul. In perioada de 
răgaz, tînăra formație din Petro
șani s-a pregătit temeinic sub 
drumarea antrenorului Bortha.

Intre 1—18 august, întregul 
ș-a pregătit în tabăra de vairă
la Gheorgheni, jar în perioada 
19.—26 ale aceleiași luni el a fost 
cantonat Ia cabana de pe Parîn- 
gul. Perioada pregătitoare a fost 
folosită to mod deosebit pentru îm
bunătățirea condiției fizice, îmbo
gățirea cunoștințelor tehnice și o- 
mogenizarea echipei în care au fost 
incluse numeroase jucătoare tinere 
și talentate.

In vederea verificării stadiului 
de pregătire, lotul a susținut în 
zilele de 30—31 august și 1 sep
tembrie jocuri de verificare la Si
ghișoara și Brașov. Deși a susținut 
trei jocuri consecutive, în tot a- 
tîtea zile, echipa a dat 
satisfacție. Deși învinse 
Faianța Sighișoara și 
de Tractorul Brașov în
vanșă (primul meci s-a încheiat cu 
14—14), elevele au dovedit matu
ritate și o bună concepție de joc.

Redăm mai jos lotul cu oare în
cepe campionatul echipa din Pe
troșani : Măndiță, Neagu și Dun- 
cea, portari, Barabaș, Munteanu, 
Cergezan, Săsăran, Paicu, Khellner, 
Kelemen, Kiss, Sughițki, Ocneanu, 
Orban și Mihăilă.

în general 
cu 7—4 de 
cu 20—16 
meciul re

FOTBAL

Jiul Petrila—A. S. Cugir 1-1 (0-0)

0 reușită demonstrație de lupte libere, 
și boxhaltere

Duminică dimineața, sala de 
sport din orașul Petrila, a cunos
cut o vie activitate sportivă. Aici 
și-au dat întîlnire 
sportivi din secția 
haltere aparținînd 
tive Jiul Petrila.

Demonstrațiile de lupte ! 
cu care a început programul 
bucurat de o bună apreciere 
partea publicului. Perechea 
Gheorglie — Grăjdan a furnizat 
un adevărat spectacol de lupte li
bere La fel de bine S-au compor
tat și perechile Hotoș Alexandru

cei mai buni 
de lupte și 

asociației spor-

libere 
l s-au 

din
Pop

Gabor, Aeonesei — Bucuros- 
teanu și Plopeanu — Covrig.

La haltere, cei mai puternici 
s-au dovedit a fi tot luptătorii Gă- 
lățeanu Mihai și l 
care au ridicat 
95 kg. fiecare.

In continuarea
blicul spectator a asistat la o in
teresantă gală de box cu partici
parea sportivilor de la Minerul 
Vulcan și Jiul Petrila.

Bucu-reșteanu loan,
105 și, respectiv,

programului, pu-

Prima partidă de fotbal din noul 
campionat a atras pe stadionul Jiul 
din Petroșanii mii de spectatori 
dornici să vadă la lucru două e- 
chipe de categoria B din regiune : 
Jiul Petrila și A. S. Cugir. Aștep
tările publicului au fost numai în 
parte satisfăcute deoarece întîlni- 
rea ș-a caracterizat printr-un joc 
de uzură, cu puține faze spectacu
loase. Echipa Jiul, așa cum ne-a 
declarat și noul ei antrenor Tîl- 
maciu Viorel, s-a comportat 
neral slab, nu a jucat la 
rata sa valoare. înaintarea 
special, cele două extreme

căzui duminică, pe la... fa- 
care marchează colțul tere- 
Tocmai datorită unei astfel

în ge- 
adevă- 
și, în 
Mafti-

care are obiceiul să-si părăsească 
nejustificat poarta, ajungînd. cum 
a fost 
pionul 
nului.
de ieșiri din poartă Halasz, cen
trul atacant de la Cugir, a înscris 
nestingherit in minutul 60 și n-a 
lipsit mult ca tot el să înscrie din 
nou în ultimul minut de joc. Deși 
poarta era goală, acesta s-a pri
pit trăgînd de la cinci metri pe 
lingă ea.

Fără îndoială că antrenorii e- 
chipei Jiul și-au notat cu atenție 
lipsurile manifestate de către ju-

S. BALOI 
corespondent

Motocicletă pitică

50

și

egalarea prin golul lui Csutak.aduc

menea, să escaladeze muntu toar
te devreme, călătorește instalată 
într-un scăunel, în spinarea tată
lui ei.

CLIȘEU: Gazdele

„Maliutka", 
tip sport — cel 
țară, destinată 
în circuit.

capacitate de

La uzina de automobile din Ri
ga a fost construită 
prima motocicletă 
mai mic tip din 
curselor pe șosea

Motorul are o
cmc și o putere de 4,5 CP.

Motocicleta cintărește 40 kg. 
este bună pentru curse. Ea dez
voltă o viteză de peste 90 kilo
metri pe oră.

Alpiniste în.-, scutece

Micuța alpinistă Rosalinda Brown 
este o englezoaică în vîrstă de 
numai 70 de zile. împreună cu pă
rinții ei — alpiniști pasionați și 
surioara ei Susanna de un an și 
jumătate, micuța Rosalinda a făcut 
prima sa ascensiune în munți. Fi
rește că nu pe piciorușele ei, ci în
tr-un coșuleț special. Surioara ei, 
Susanna, care a început, de ase-

E mat, să trăiți!

cum scrie la

cifre in 
glumă,

cap 
mai

spre 
șah.

afir-
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Pioconescu liie era socotit cel 
mai bun normator din mină, 
înainte de a fixa o normă, cro
nometra și făcea ia calcule mate
matice de totul ieșea 
carte.

— Asta are numai 
— spuneau mai in 
în serios minerii.

Poate că Înclinația asta 
matematică l-a ajutat și la 
De ctțiva ani la rind, la campio
natul de șah pe mină, Piocones
cu s-a clasat mereu pe primul loc. 
Nici lăcătușul Popescu, cel mai 
aprig adversar, nu-i rezista mai 
mult de trei zeci de mutări.

Vesel din fire, glumeț nevoie 
mare și puternic de mai că se pu
tea lupta cu taurii, Pioconescu a- 
vea și el ca tot omul o meteah
nă. De cum se intllnea cu șeful 
minei parcă ii era rușine de sta
tura lui uriașă. Atunci spinarea 
lui de obicei dreaptă se încovoia 
in forma unei seceri și vocabula
rul său se reducea deinda'.ă la cu
vintele : 
țeles,
tras și porecla de lliuță periuță. 
Ori cit l-au luat in zeilemea co
legii, lot nu l-au dezbărat pe Uiu- 
ță de vechea-i meteahnă.

Cind ș-a afișat lista participan- 
țHor la campionatul de șah pe mi
nă din acest an, inima iui Pio
conescu s-a tăcut cit un purice. 
Nu-i venea să creadă 
La concurs participa și 
nei. . ,,,

— Mai ști ?
— Eu unul pariez că

nu-i rezistă nici directorul

„Da, să trăiți", ,.Am în
să trăiți". De aici i s-a
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o

5
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ochilor I 
șeful mi-

lui lliuță 
mai

mult de 35-40 de mutări — 
ma cu tărie Popescu,

Campionatul a început, 
obfinea victorii la rind. Directorul 
așișderea.

— Joacă bine și directorul nos
tru — susțineau unii spectatori.

După partida dintre director și 
Popescu, terminată remiză, și cei 
mai aprigi susținători ai șefului 
nu mai sperau in victoria acestuia 
asupra iui Pioconescu.

In sfîrșit a sosit și ziua mult 
așteptată. De la bun inceput sor
ții au fost de partea lui lliuță 
căruia i-au revenit piesele albe. 
De obicei, lliuță pornește Încă de 
la primele mutări, vijelios la atac. 
Spre mirarea spectatorilor, de as- 
tddată, a inceput cu apărarea Nim- 
zovici.

Lui lliuță nu-i prea sta gindul la 
șah. Cum să-i bat eu pe șeful ? poate 
că no-i mai lua primă cit o să 
stau Ia mină gindi el. Dar Popes
cu de ce nu s-a lăsat ?

Spre mirarea spectatorilor lljuță 
a tăcut la gafe cu duiumul. Cu 
toate acestea, pe tablă poziția a 
ajuns la mat din prima mutare 
pentru ambii jucători. La mutare 
era lliuță. Pe timple au inceput 
să-i apară broboane mari de trans
pirație. Partida era ca și jucată. Di
rectorul se pregătea să anunțe că 
cedează, cînd lliuță a făcut cel 
mai năstrușnic pas din cariera sa 
de șahist. Șeful a respirat ușurat.

— Mat 1 — a exclamat el entu
ziasmat fâcind mutarea decisivă.

— E mat, să trăiți — murmură 
lliuță in hohotele de rîs ale spec
tatorilor.
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Cel mai băfrîn vînător 
din Ghana

Presa ghaneză a anunțat recent 
încetarea din viată a 
bătrîn vînător din țară. 
t30 de ani și 
presionant 
și nepoți.

In viața
circa 300 
colții lor, 
vînate a 
trioții lui.

de
a lăsat un 
urmași —

celui mai
El avea 

număr im- 
350 de fii

sa, 
de i
iar 
fost

acest vînător a răpus 
elefanți. El a păstrat 

carnea animalelor 
; mînoată de compa-

Lupi vînafi din elicopter
Vînătoriil Boris Pale urmărește 

și ucide un lup în numai 45 de 
minute. In stepele 
Kazahstanului, unde i 
ușor să descoperi 
Boris Pale a răpus 
peste 90 de lupi în 
trecute pe bordul unui elicopter. 
Boris Pale consideră că 
este maa potrivit pentru 
de lupi decît avionul.

S-a calculat că în 
țara stepelor nesfîrșite, 
ucide anual la 100 de antilope. Intr-un 
an vînătorii stîrpesc ciirca 1 000 de 
lupi.

ale 
de loc 

fiară, 
aaesta

■ întinse 
nu este 
această 

anul
70 de ore pe-

elicopterul 
vânătoarea

Kazahstan, 
fieeare lup

Casandra au jucat 
Comportarea lor a 

și la capitolul disciplină,

novici și 
ineficace, 
de dorit 
vociferînd mereu pe teren și răs- 
punzînd prin faulturi la' jocul u- 
neori dur al apărătorilor de la 
Cugir. . .

Ocazii de gol au avut înaintașii 
Jiului și de data aceasta cu... du
iumul, pe care însă le-au ratat, u- 
nele dintre ele chiar copilărește. In 
minutele 1, 2, 5, 16, 20, 86, de e- 
xemplu, Peronescu, Csutak, Ca6an- 
dra și Olteanu au tras din apro
piere fie în portar fie deasupra sau 
pe lingă poartă. Csutak, care a ju
cat în centrul liniei de atac, deși 
are meritul marcării unui gol spec
taculos cu capul, a ratat nepermis 
pentru un jucător cu experiență 
ca el, un penal ti în minutul 35 tră
gînd slab în portar. Apărarea de 
la Jiul s-a comportat în general 
bine în meciul cu A. S. Cugir. O 
notă proastă pentru portarul Gram

-j.... ... ....

Știința Petroșani
In prima etapă a returului cam

pionatului republican de rugbi, e- 
chipa Știința Petroșani a tatîlnit 
pe teren propriu pe Știința Cluj. 
Era de așteptat ca după perioada 
de întrerupere de care au benefi
ciat, ambele echipe să se prezinte 
bine la acest reînceput de cam
pionat. In realitate ele au dovedit 
lipsă de condiție fizică, ceea ce 
arată că n-au folosit temeinto pe
rioada de întrerupere.

Jocul nu s-a ridicat 
rar la nivel tehnic 
Acțiunile pe linia de
au fost rare, majoritatea baloane- 
lor fiind disputate de cele două 
înaintări.

Deși au dominat aproape 70 
minute, acțiunile localnicilor 
fost ineficace. Nu mai puțin
cinci ori, petroșănenli au benefi
ciat 
nia

decît foarte 
satisfăcător, 
treisferturi

de
au
de

de tușe la cîtiva metri de li» 
adversă de tints, dar de fie- 
dată clujenii au găsit resurse 
„întoarcă" la centrul terenu- 

Grămada localnicilor a luptat 
meciului.

care 
să-i 
lui.
mult, ducînd tot greul

lent, 
lăsat

lor. Și asta cu 
cit de acum îna- 
meciuri tot mai

Cugir (antrenor

însă 
meci 
unei

prea tare) în 
nul sau chiar 

victorii. In 
lăsat impresia

scopul 
în spe- 
general, 
unei e- 

de

cătorii săi în partida de duminică 
și vor lua măsurile ce se impun 
pentru lichidarea 
atît mai mult cu 
inte ne așteaptă 
grele.

Echipa A. S.
Petchovsky) are meritul că a „ciu
pit" un punct prețios de la Jiul 
Petrila. Jucătorii săi au luptat cu 
ardoare pentru fiecare minge (u- 
neori 
unui 
ranta
Cugirul a 
chipe cu perspectivă, dornică 
afirmare.

A arbitra* satisfăcător David 
Iacob (Lugoj). El a anulat un gol 
înscris de către Jiul în minutul 85 
pe motiv că înainte de marcarea 
lui, unul dintre apărătorii echipei 
oaspete fusese jenat de Casandra.

C. MATEESCU

Știinta Cluj 3-0 (0-0)
Dijmărescu, Manolache, Constantin, 
Dumitru și Petrache, remarcindu- 
se în special. De semnalat jocul 
foarte bun al lui Botescu, un tînăr 
oi frumoase calități, dovedite la 
primul său joa în divizia A. Neo
bișnuit însă cu jocul In linia treia, 
el mai are încă de lucrat în aceas
tă privință.

RUGBI

Cardoș și Si- 
valoroși) mult 

localnicilor, a

realizate de Mano- 
lovitură de pe- 

metri, în urma 
Petreanu.

Constantin a 
următoarele

ia 
al
Cocor 1

bine

15 
lui

Linia de treisferturi, puțin soli
citată, ne-a arătat totuși lacune de 
oare s-au folosit uneori clujenii 
și anume placajele de slabă cali
tate, fapt ce trebuie să-i pună pe 
gînduri pe jucători. Putem remar
ca jocul lui N. Iliescu și Mircea 
Galdea, ultimul un fundaș cu o 
bună piriză la balon și un șut bun, 
dar oare trebuie să caute să-și va
lorifice mai bine șutul, creindu-și 
poziții mai favorabile.

Clujenii au greșit tactic, jucînd

mai mult pe grămadă, unde petro- 
șănenii au fost superiori. Linia lor 
de treisferturi (cu 
mion, doi jucători 
mai bună decît a 
jucat prea puțin.

Cele 3 puncte ale Științei Petro
șani au fost 
lache printr-o 
deapsă de 
unui ofsaid

Arbitrul
condus foarte 
formații;

ȘTIINȚA PETROȘANI : Dijmă- 
rescu, Manolache, Tocaci — Con
stantin, Petrache — Botescu, Du
mitrescu, Modean — Georgescu, 
Ureche — Moiseanu. Iliescu, Dră- 
cea, Chiriac — Galdea.

ȘTIINȚA CLUJ: Ghebefugi, Pop 
loan, Chirilă — Buzilă, Cătană — 
Petreanu, Sălăjan, Căliman — Pop 
Horia, Munteanu — Cardoș, Simion, 
Terboczi, Cătănici — Gherasim.

N. TAUTU 
corespondent



pe- 
îm-
ca-

activități 
sindicale 

disciplinei în

întrecerea gazetelor de perete
Atît gazeta de perete „Cărbune

le păcii" — organul de presă al 
comitetului da partid șl sindicatului 
minai Petrila, cîi și gazetele de 
perete din toate sectoarele acestei 
exploatări» participă 1® întrecerea 
între gazetele de perete organizată 
de Comitetul orășenesc de partid 
Petroșani. Organizația de partid de 
la mina Petrila a luat măsuri efi
ciente pentru ca această întrecere 
să ducă la creșterea rolului ga
zetelor de perete în mobilizarea în
tregului colectiv de muncitori, teh
nicieni și ingineri la muncă rod
nică, disciplinată pentru înfăptui
rea sarcinilor economice, la trans
pun area în viață a angajamentelor 
de întrecere pe anul 1963.

Faptele arată că gazetele de 
rete de la mina Petrila și-au 
bunătățit mult activitatea în
drul acestei întreceri, in mod obiș
nuit, în lunile iulie și august tre
buiau să apară la gazeta de pe- 
rste „Cărbunele păcii" un număr 
de patru ediții. In acest timp însă, 
colectivul de redacție a publicat 8 
ediții, din care cele mai multe au 
fost axate pe anumite probleme 
deosebit da importante indicate de 
comitetul de partid. Astfel, în pe
rioada întrecerii au apărut ediții 
speciale consacrate problemelor ca
lității cărbunelui, creșterii produc
tivității muncii, reînnoiri angaja
mentelor de întrecere, 
desfășurate de grupele 
pentru întărirea 
muncă etc.

Pentru întărirea eficacității arti
colelor publicate la gazeta de pe
rete, colectivul de redacție a în
ființat un jurnal în care se notează 
pe scurt conținutul materialelor cri
tica apărute și, după un anumit 
interval de timp, se consemnează 
măsurile luate de factorii răspun
zători pentru remedierea lipsurilor, 
rezultatele obținute. In cazul cînd 
nu se iau măsuri, se revine asu
pra lipsurilor semnalate.

S-a îmbunătățit, de asemenea, ac
tivitatea gazetelor de perete din 
cadrul sectoarelor. Recent, comite
tul de partid a luat măsura ca pen
tru fiecare gazetă de perete din 
cadrul sectoarelor subterane să se 
confecționeze panouri noi, frumoa
se, care au fost așezate la loc 
zibil, în sala de apel a minei, 
șezate în sala de apel, gazetele 
perete pot fi urmărite zilnic 
către toți 
terani, la 
șut.

In cele 
ale gazetelor de perete

care 
greu- 
fugă, 
gea-

vi- 
A- 
de 
de

minerii și muncitorii sub- 
intrarea sau ieșirea din

13 colective de redacție 
de la mina

CEI CARE WH-S V 4 ZI TI
(Urmare din pag. l-a)

lumini și ale celorlalte elemente 
ce vor întregi ambianta scenei.

Din mîinile și priceperea celo>r 
care nu-s văzuti, au crescut trun
chiurile copacilor ce așteaptă să 
fie plantați în scenă pentru tabloul 
următor. De la depărtare nu par 
cu nimic deosebiți de semenii lor 
crescuți din seva dătătoare de via
tă a pămîntului. Totuși, arborii a- 
ceștia și-au desăvirșit 
statură în numai cîteva 
cînd bagi de seamă că pentru a 
transporta un asemenea trunchiu 
este suficient efortul, și nu maxim, 
al unui singur om, care nu-i nici 
pe departe uriaș, nu-ți poți reține 
curiozitatea. Mistificarea se rezol
vă cu ajutorul pămîntului 
delaj, ipsosului, scîndurii, 
lui, hîrtiei și vopselelor, 
bogate, bazoreliefurile, 

impozanta 
zile. Iar

de mo- 
cartonu- 
Ramele 
statuile,

măștile și chiar... fripturi de pasă
re, necesare acțiunii dramatice, 
toate au fost create aici de mințile 
și mîinile dibace ale unul mănunchi 
de meșteri, artiști ai genului, în 
atelierele de sculptură de teatru 
sub îndrumarea maestrului Tudor 
Popescu Pompei.

De aici, din umbra culiselor, mi
nunea policandrelor și aplicelor, 
arcuirea măestrit forjată a uriașe
lor intrări și bolți ale decorurilor, 
par — poate — mai frumoase. Toa
te șîa* lucrate în metal de rînd 

Petrila activează peste 70 de membrii, 
tovarăși cu inițiativă, pasionați ai 
cuvîntului scris, care se străduiesc 
să asigure publicarea de articole 
interesante, atractive, cu conținut 
concret și mobilizator. Munca co- 
1 activelor de redacție ale gazetelor 
de perete este sprijinită de apro
ximativ 300 de corespondenți și co. 
laboratori, recrutați din rîndul mi
nerilor, muncitorilor, tehnicienilor 
și inginerilor. O activitate rodnică 
desfășoară, de exemplu, colectivul 
de redacție ai gazetei de perete 
din cadrul sectorului da investiții, 
care prin articolele publicate mo
bilizează cu perseverență pentru 
calitatea lucrărilor, întărirea dis
ciplinai și înfăptuirea ritmică a an
gajament alor de întrecere. La craș- 
terea combativității gazetelor de 
părete a contribuit mult faptul că 
se afișează mai multe caricaturi, 
prin care sînt combătute atitudini
le înapoiate, manifestările de indis
ciplină, lipsa de grijă față de ma
teriale, țață de utilaje, lipsa de 
răspundere în muncă.

Periodic sînt organizate consfă
tuiri cu colectivele de 
gazetelor de perete 
sectoarelor, cu car? 
aduc la cunoștință 
problema asupra cărora să-și orien
teze activitatea. O asemenea cons
fătuire a avuț loc în ziua de 29 
august, în care s-a discutat des
pre problemele ce trebuiau cuprinse 
în planurile tematice ale gazatelor 
de perete pe luna septembrie. S-a 
indicat ca cu sprijinul birourilor 
organizațiilor de bază, colectivele 
de redacție să publice mai multe 
materiale, scrise de cadre compe
tente, privind posibilitățile de 
creștere continuă a productivității 
muncii în
bunătățire 
extinderea 
creșterea preocupării pentru eco
nomisirea materialului lemnos, a 
explozivului, a energiei și a 
iorWte materiale în vederea 

ducerii prețului de cost.
O măsură binevenită este 

aceea stabilită în cadrul acestei 
consfătuiri de a sa trece și la ga
zetele de perete din cadrul sec
toarelor, da la două ediții pe lună, 
la trei ediții. Toate aceste măsuri, 
aplicate din inițiativa comitetului 
de partid al minei, vin să contri
buie la creșterea rolului gazatelor 
ds perete de mobilizator al colec
tivului acestei mari exploatări mi
niera spre noi succese în întrece
rea pentru cărbune mult, mai ieftin 
și de bună calitate.

redacția ale 
din cadrul 

prilej li se 
principalele

abataje!o minei, da îm- 
a calității cărbunelui, 
metodelor avansate,

ce
re-

și

roșie", la „Umbra" (piesă ce 
de curînd a văzut lumina ram- 
cîte asemenea minunății n-au 
din palmele bătucite ale lui 

Prima operă a
Petrică, șeful atelierului

dar dacă ceva te face să vezi fie
rul în strălucirea aurului .sau ar
gintului, este tocmai perfecțiunea 
artistică a realizării. De la „Scu
fița 
abia 
pei), 
ieșit
Petrică Alduiescu 
lui „nea" 
mecanic, a făcut cunoștință cu ne
voile scenei cu două decenii în 
urmă. Meșterul se numără, de alt
fel, și printre cei cărora li se dato- 
resc policandrele și aplicele mi
nunate din holul sălii Palatului 
R. P. Romîne.

Elieabeta Anoruț și Radu Irion 
sînt cei doi maiștri croitori, a că
ror rîvnă și pricepere, concretiza
te în tot felul de vestminte cores
punzătoare modelor din diferite 
epoci, vin să întregească persona
jele pieselor. Șl nu-i totdeauna de
loc ușor, respectînd linia cores
punzătoare epocii, schița dată de 
scenograf etc., să te pui de acord 
și cu gustul modelului viu.

Și pentru că veni vorba de cei 
care întregesc asemănarea inter
pretului cu aceea a personajului 
respectiv, n-avem cum să uităm pe 
Maria Tibad, șefa peruchieră. Mus
tăți și bărbi care înfioară, plete 
ce cuceresc, iată cîteva din lucră
rile acestei creatoare, care, alături, 
de altele asemănătoare, o țin pre
zentă în scenă.

In scopul aprofundării cunoiș terii problemelor economice în Va lea Jiului, un 
Comitetului regional de partid Hu nedoara a vizitat recent cîteva din mineie și 
Jiului.

Clișeul nostru înfățișează un aspect din timpul vizitei făcute la termocentrala
-------------------- rr-rr. , ~--------------------------------
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La parterul blocului 9 con-» 
struit de curînd în cartierul Vis- ♦O 
coza din Lupeni a fost dat re- J 
cent în folosință un complex co-J 
mercial compus din 11 magazine t 
intre care: o unitate alimenta- • 
ra, una de textile precum și cen-R
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Deschiderea acestui complex > 
comercial vine să asigure oî 
bună aprovizionare și deservire • 
a populației din cartierul Vis-j 
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Un nou complex 
comercial la Lupeni

coza, care deși nou, a 
unul din cele mai mari 
ale orașului Lupeni.

Pînă la sffrșltul anului 
tierul vecin, Braia, care 
curs de construcție, se va da în» 
folosință încă un complex co- » 
mercial cu 10 magazine. •

prezentat încă tapițerul, a că- 
intervenție nu este străină 

unei frînturi de piesă. Munca 
este atît de importantă, încît

La Teatrul de Comedie, acest 
aparține tovarășului Ion Te- 
un vrednic și încercat mese- 

un muncitor exemplar, un co-

Dar dintre noile noastre cunoș
tințe din lumea artistică, nu ne-a 
fost 
rui 
nici 
lui 
în lapidarul limbaj al formelor ad
ministrative este trecut sub denu
mirea de muncitor specialist. Pen
tru a înțelege și mai bine impor
tanta acestei semnificative formule, 
este necesar să amintim că în 
schemele de încadrare din întreaga 
țară ea se aplică abia în 25 de ca
zuri, 
titlu 
nică, 
riaș,
munist.

Iată-1 pe mașinistul Gheorghe 
Radu, gata să ne dea explicații sau 
să-și depene amintirile din culisele 
multor ani de teatru. Despre felul 
în care se face acum schimbarea 
decorului pe scena refăcută și uti
lată cu cele mai noi mijloace teh
nice, termină scurt: „...Ga la u- 
zină, cu panouri de comandă In 
ce privește amintirile sale, în
deobște farse puse la cale pentru 
culise, între colegi, toate au haz. 
De pildă, pentru a vindeca de o- 
biceiul de a apare în scenă în ul
timul moment, fără o verificare 
prealabilă a recuzitei, pe unul din 
marii și talentații noștri actori, ca
re juca pe Dandanache din „O 
scrisoare pierdută", i-a strecurat '

Paroșeni.

Pregătiri pentru deschiderea noului an 
de învățămînt politic O.T.M.

Pentru asigurarea unor rezultate 
eficiente în noul an de învățămînt 
politic U.T.M. ce se va deschide 
în curînd, organizațiile U.T.M. din 
Lupeni desfășoară o vie activitate.

Au fost recrutați propagandiști, 
pentru tdate cercurile de învățămînt 
politic U.T.M. Un număr de șase 
propagandiști au și fost trimiși la 
Deva pentru instruire, iar ceilalți 
urmează a fi instruiți la Lupeni și 
Petroșani. Toți propagandiștii au 
fost confirmați de către comitetul 
U.T.M. al orașului Lupeni. Printre 
propagandiștii confirmați se numă
ră tov. Indriș Miron, Tod Liviu, 
Bartoși Ștefan, Urziceanu Ioan, oa
meni apreciați pentru rezultatele 
bune pe care le obțin în produc
ție și pentru preocuparea de care 
dau dovadă în ridicarea nivelului 
lor politic.

Au fost constituite 37 de cercuri 
de învățămînt: 10 cercuri pentru 
studierea Statutului U.T.M., 14 „Să 
ne cunoaștem patria socialistă", 3 
cercuri de „morală socialistă" și 
10 cercuri politice U.T.M. La aces
te cercuri au fost înscriși majorita
tea utemiștilor și a tinerilor ce 
urmează a fi primiți în organizația 
U.T.M. de la mina Lupeni.

Trebuie arătat însă că la înca
drarea tinerilor în aceste forme 

cineva în uriașele valize cu 
acesta venea în scenă cîteva 
tăți apreciabile. Apărînd în 
ca întotdeauna și înșfăcînd 
mantanele, interpretul lui Danda- 
nache, căruia rolul nu-i hărăzise 
forțe de Hercule, nu mai avu în
cotro și intră în scenă fără să mi
meze, desigur, cu cea mai auten
tică figură a împovăratului pe ca- 
re-1 părăsesc puterile. Dar asta, nu 
înainte să fi închinat cîteva expre
sii, în afara textului, celor din jur.

In scurt timp, legăm o nouă prie
tenie : Aurelian Varga. El este teh
nicianul cu sonorizarea. Ii putem 
da crezare entuziasmului cu oare 
înfățișează posibilitățile noilor mij
loace tehnice ale teatrului, care-i 
sînt încredințate. Așa cum spune 
el — nu puțini sînt spectatorii ce 
se neliniștesc auzind apa clipocind 
sau vîntul șuerînd în preajmă, da
torită instalațiilor moderne „Pano
ramic".

Și acum, în timp ce electricia
nul șef Ion Mihai inundă din nou 
sala cu lumină de la tabloul său 
de comandă, Alexandru Malincov 
face pentru cine știe a cîta oară 
în cei 
să se 
toarce 
curăm 
tre, spre a ne uni aplauzele cu cele 
ale sutelor d« spectatori, De bună 
seamă, ropotele lor vor fi acum 
mai vii, mai numeroase, adresate 
fiind și celor care modești si de
votați artei și publicului, le merită 
din' pila,' acolo, în spatele scenei. 

33 de ani ai activității sale 
lase cortina, iar suflerul în- 
coperțile textului, să ne stre- 
din nou spre fotoliile noas-

grup de activiști ai 
întreprinderile Văii'

nu 
în 
de

de învățămînt, comitetul U.T.M. 
s-a preocupat ca fiecare tînăr 
parte să cunoască la ce formă 
învățămînt dorește să fie încadrat 
ci i-a înscris automat la diferita 
forme de învățămînt după listata 
de evidență. Acest lucru este greșit. 
Trebuie să se stea de vorbă cu 
fiecare tînăr în parte, și în urma 
acestor discuții țipîndu-se seama 
de preferințe, da nivelul de cunoș
tința, să se treacă la înscrierea în 
cercuri și cursuri. Acest lucru tre
buie făcut neapărat pînă la înce
perea anului de învățămînt.

Experiența anului trecut a scos 
în evidență, că pentru buna desfă
șurare a învățămîntului este nece
sară stabilirea din timp a sălilor 
destinate cursurilor. De această 
experiență trebuie să se țină cont 
în acest an:

U. STRĂUȚ
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socialistă, 
21,40 Cîntî. 

muzică 
. 10,10 
Arii si 
Concert 
cîntece 

Dumitru 
15.00 Muzică din opera 

Charles 
jocuri 

ușoară, 
Muiile- 

din volumul de 
lucrurilor" de 

19,00 Săptămîna 
19,30 Lecții de

4 septembrie
PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me

dicului, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8,30 Săptămîna muzicii bul
gare, 10,00 Teatru la microfon: 
„MiUo director" șau „Mania pos
turilor". Adaptare radiofonică du
pă comedia lui V. Alecsandri. 12,18 
Opera „La serva padiona" de Gio- 
vani Pergolese, 13,10 Muzică dis
tractivă, 15,00 Din folclorul popoa
relor, 16,15 Vorbește Moscova ! 
17,30 Prietena noastră cartea, 18,00 
„Melodii... melodii..." emisiune de 
muzică ușoară romînească (relua
re), 18,30 Lecția de limba engleză, 
9,15 Program muzical pentru evi- 
dențiați în întrecerea 
20.56, Muzică ușoară, 
Ileana Constantinescu 
populară. PROGRAMUL II. 
Melodii populare, 11,30 
duete din operete, 12,05 
de estradă, 14,10 Cinci 
populare din Ardeal de 1 
Capoianu, 
„ Romeo și Julretta" de 
Gounod. 15,30 Cînteee și 
populare, 16,30 Muzică 
18,29 Muzică populară din 
nia. 18,50 Lectură 
versuri : „Laudă 
George Călinescu, 
muzicii bulgare, 
limba rusă (pentru avansați), 20,15 
Școala și viața, 20,35 Arii din o- 
pere interpretate de Nicolae Her- 
lea, 21,30 Pe teme internaționale, 
21,40 Interpreți de muzică ușoară 
(reluare).

- = 0----
CINEMATOGRAF'

4 septembrie
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 

O moștenire cu bucluc; AL. SA- 
HIA : Doctor în filozofie ,- VUL
CAN : Magistratul; PAROȘENI : 
Vîntul sudului, (Petrila, Aninoasa, 
Livezeni, Lupeni și Uricani nu au 
trimis programul filmelor).
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Deschiderea Tîrguluî 
de toamnă de la Leipzig

LEIPZIG 2 (Agerpres).
' La 1 septembrie s-a deschis la 
Leipzig tradiționalul Tîrg de toam
nă de bunuri de larg consum.

Actualul tîrg, la care participă 
55 d e țări și 6 500 de firme și își 
prezintă mărfurile pe o suprafață 
de 114 000 mp., este cel mai mars 
dintre tîrgurile de toamnă de la 
Leipzig.

Republica Populară Romînă ex
pune produse alimentare, produse 
din lemn, confecții, textile, covoare, 
tricotaje, încălțăminte, cărți, arti
zanat, ceramică.

Greva docherilor 
din Mozambic continuă

CAIRO 2 (Agerpres).
‘ Greva celor 3 000 de docheri din 

centrul administrativ al Mozambi- 
cului — Lorenco Marques — înce
pută la sfirșitul lunii august conti
nuă. Intr-o declarație a reprezen
tanței Uniunii naționale democra
tice din Mozambic în Asociația a- 
fricană (care îsi are sediul la Cai
ro) se arată că detașamentele de 
pedepsire porțughe®* „u răfuit 
cu cruzime împotriva greviștilor. 
Potrivit primelor date primite co
lonialiștii au omorît 53 de persoa
ne, iar sute de docheri au fost 
arestați.

Cu toată teroarea sîngeroasă, se 
subliniază în declarație, mișcarea 
de eliberare națională din Mozam
bic. a cărei expresie cea mai re
centă o reprezintă acțiunea greviș
tilor, ia amploare cu fiecare zi. 
Poporul Mozambicului este ferm 
hotărît să rupă lanțul robiei și să 
obțină libertatea.

su a. Se intensifică mișcarea 
populației de culoare

NEW YORK 21 (Agerpres).
Făcînd un bilanț al manifesta

țiilor care au avut loc în S.U.A. 
în cursul ultimelor două luni și 
jumătate în sprijinul luptei pentru 
drepturile cetățenești ale populației 
de culoare ministrul Justiției al 
Statelor Unite, Robert Kennedy, a 
subliniat că în toate statele au 
avut loc în această perioadă 1 200 
de demonstrații. După părerea mi
nistrului justiției, situația se va 
agrava tot mai mult, dacă nu se 
va obține aprobarea neîntîrziată a 
legislației cu privire la acordarea 
drepturilor civile pentru populația 
de culoare. Acest proiect de lege, 
calificat de liderii organizațiilor de 
culoare drept insuficient pentru a 
rezolva problemele rasiale în 
S.U.A. sau ca un proiect minimal, 
se găsește în momentul de față în 
discuția Congresului, unde mai 
mulți reprezentanți ai cercurilor 
rasiste din sud și-au manifestat in
tenția de a tergiversa dezbaterile. 
De altfel, însuși ministrul justiției 
a recunoscut că actuala legislație 
nu reprezintă o rezolvare satisfă
cătoare.

—----------O-------------

• G- Mitinguri și demonstrații antimilitariste
BONN 2 (Agerpres).
In ultimele zile, în diferite ora

șe din Germania occidentală a avut 
10c un val de demonstrații și mi
tinguri antimilitariste, la eare au 
luat parte cetățeni de cele mai di

ferite convingeri politice. Inițiatorii 
acestor demonstrații, care s-au des
fășurat în legătură cu comemora
rea atacării Poloniei de către Ger
mania hitleristă, au fost organiza
țiile de tineret ale Uniunii sindica
telor din Germania occidentală. 
Uniunea „Prietenii naturii", „Inter
naționala adversarilor serviciului 
militar" etc.

Luînd cuvîntul la un miting care 
a avut loc în orașul Solingen, W. 
Bewing, secretarul organizației de 
tineret din acest oraș a Uniunii

Centenarul Crucii Roșii internaționale
GENEVA 2 (Agerpres).
La 1 septembrie s-a sărbătorit la 

Geneva 100 de ani de la constitui
rea Crucii Roșii internaționale. Cu 
această ocazie a avut loc o ședin
ță festivă la care au luat parte 
delegații la „Congresul centenaru
lui Crucii roșii internaționale".

La ședința festivă au luat cu- 
vîntul președintele Elveție1!, W. 
Spuhler, președintele asociației de 
Cruce Roșie din Elveția, von Al- 
bertini, precum și alte personalități 
care au vorbit despre principiile 
și sarcinile acestei organizații a

---------o

In legătură cu situația 
din Vietnamul de sud

HANOI 2 (Agerpres).
Comitetul Permanent al Adunăr i 

Naționale a Republicii Democrate 
Vietnam a dat publicității o decla
rație în care condamnă represiunile 
dezlănțuite în Vietnamul de sud de 
clica diemis'tă. După cum relatează 
agenția vietnameză de informații. 
Comitetul a cerut în declarația sa 
să înceteze războiul agresiv dus 
de S.U.A. și clica diemistă în 
Vietnamul de sud, să fie retrase 
de pe teritoriul acestei țări toate 
trupele americane și să se respecte 
acordul cu privire la încetarea ac
țiunilor militare în Vietnam sem-
nat la Geneva în 1954.

WASHINGTON 2 (Agerpres).
Agenția United Press Internațio

nal anunță că un grup de vietna
mezi care locuiesc la Washington,

In timp ce ministrul justiției re
cunoaște în declarațiile sale gravi
tatea situației și justețea revendi
cărilor populației de culoare, agen
țiile de presă americane transmit 
știri cu privire la noi incidente 
provocate în statele din sudul 
S.UA.. de către huliganii rasiști. 
Intr-una din suburbiile orașului 
Philadelphia continuă atacurile gru
purilor de rasiști împotriva unei 
familii de negri care a încercat să 
se stabilească într-un cartier de lo
cuințe „rezervat exclusiv pentru 
albi". In localitatea Plaquemine, în 
statul Louisiana, o demonstrație a 
populației de culoare împotriva se
gregației în școli și în localurile 

publice a fost atacată de un grup 
de rasiști. Cînd organizațiile de cu
loare au încercat să organizeze o 
contrademonstrație de protest, po
liția a intervenit cu brutalitate îm- 
prăștiindu-î pe manifestant', și ares- 
tînd zece dintre ei. In mai puțin de 
două săptămîni, numărul negrilor 
arestați în această localitate se 
ridică, potrivit agenției Asociated 
Press, la 272.

sindicatelor din Germania occiden
tală a chemat tineretul vest-ger- 
me»n la înțelegerea reciprocă cu ti
neretul din țările socialiste. El a 
cerut să se continue lupta împo
triva activității cercurilor milita
riste.

La sfirșitul săptămînii trecute 
sute de locuitori din Duisburg au 
organizat un marș al tăcerii care 
s-a desfășurat sub lozincile „Cerem 
un tratat de pace I), „După inter
zicerea experiențelor nucleare tre
buie să fie semnat un pact de ne
agresiune", „împotriva armei ato
mice pe pămîntul german".

La un miting care a avut los la 
Koln, s-a cerut renunțarea la orice 
manifestare de revanșism. 

cărei deviză este „prin umanism- 
spre pace", despre importanța lup
tei împotriva primejdiei de război, 
pentru pace între popoare. Vorbi
torii au subliniat totodată impor
tanța rezoluției adoptate la 31 au
gust de „Congresul centenarului 
Crucii Roșii internaționale" care 
cere interzicerea tuturor experiențe
lor nucleare.

In aceeași zi a avut loc cere
monia depunerii de coroane de flori 
la monumentul lui Henry Dunant, 
fondatorul organizației de Cruce 
roșie. (1863).

a organizat o demonstrație de pro
test în fața Casei Albe împotriva 
persecuțiilor și represiunilor la 
care sînt supuși credincioșii budiș- 
ti din Vietnamul de sud de către 
guvernul reacționar al iui Ngo Dinh 
Diem sprijinit de S.U.A. Demons
tranții purtau pancarte și au scan
dat lozinci prin care cereau des
tituirea guvernului reacționar die- 
mist. Pe parcurs, demonstranților 
li s-au alăturat numeroși cetățeni 
americani.

După demonstrație, vietnamezii 
au postat pichete în fața Casei 
Albe.
-----  -=Q=_

Critici la adresa 
„ajutorului" american
TEGUCIGALPA 2 (Agerpres).
„Alianța pentru progres", precum 

și toate celelalte programe ale „a- 
jutorului american" este menită „să 
contribuie la lărgirea piețelor de 
export ale Statelor Unite", a de
clarat fostul ministru al economiei 
Hondurasului, Ruben Clare Vega. 
După cum relatează agenția Pren- 
sa Latina, în ziarul „El Cronista" 
a fost publicat articolul lui Vega 
în care acesta arată că „ajutorul" 
american costă scump țările Ame
rică Latine, din cauza prețurilor ri
dicate la mărfurile americane și în 
afară de aceasta trasformă aceste 
țări „în clienți pe termen îndelun
gat exclusiv ai industriei america-

--------------- ...

LENINGRAD. Peste 150 de lu
crări ale graficienilor romîni Va- 
sile Dobrian și Eugen Taru sînt pre
zentate la expoziția care s-a deschis 
la 1 septembrie la Leningrad.

După Leningrad, expoziția grafi
cienilor romîni va ii prezentată la 
Kiev.

KIEV. — La Kiev a luat sfîrșit 
Festivalul filmului romînesc consa
crat celei de-a 19-a aniversări a 
eliberării Romîniei de sub jugul 
fascist.

In cele opt zile ale festivalului 
peste 80 000 de spectatori din ca
pitala Ucrainei au vizionat filmele 
„Lupani 29“, „Codin", „Poveste 
sentimentală" și „Cerul n-are gra
tii" care s-au bucurat de un fru
mos succes.

STOCKHOLM.— La 3 septembrie, 
Lyndon Johnson, vicepreședinte al 
Statelor Unite ale America, va so
si la Stockholm — prima etapă 
a turneului pe care urmează să-l 
iacă intr-o serie de capitale eu
ropene — Helsinki, Oslo, Copenha
ga și Reykjavik — anunță agen
ția France Presse.

In cursul vizitei sale la Stock
holm, vicepreședintele S.U.A, va 
duce tratative oficiale cu primul 
ministru Tage Er lander.

TRIPOLI. — La 1 septembrie s-a 
înapoiat la Tripoli din vizita o- 
ficială făcută în Tunisia, Alger ș'i

Trupele engleze din Sarawak 
sînt în stare de alarmă

KUCHING 2 (Agerpres).
Agențiile de presă anunță că la 1 

septembrie, la Kuching, capitala 
teritoriului Sarawak, au sosit gru
purile de observatori ai Indoneziei 
și Filipinelor ce urmează să înso
țească misiunea O.N.U. însărcinată 
cu consultarea populației din Bor
neo de nord și Sarawak asupra 
planului de creare a Federației 
Malayeze. După cum se știe, mi
siunea O.N.U. și-a început activi
tatea încă la începutul săptămînii 
trecute, dar datorită manevrelor și 
piedicilor ridicate de guvernul en
glez, observatorii indonezieni și 

filipinezi nu s-au putut alătura misiu
nii O.N.U. Numai după intervențiile și 
protestele guvernelor indonezian și 
filipinez, care au cerut respectarea 
acordului de la Manila încheiat 
recent de șefii de stat ai Indone
ziei, Malayei și Filipinelor, autori
tățile engleze au acordat vize de 
intrare observatorilor acestora.

împreună cu membrii misiunii 
O.N.U., observatorii filipinezi și in
donezieni vor avea întrevederi cu 
reprezentanți ai populației din te
ritoriile vizitate pentru a constata 
dacă aceștia vor sau nu să facă 
parte din Federația Malayeză.

Sub pretextul prevenirii unor in
cidente, ca cele oare au avut loc 
în localitățile Miri și Sibu (Sara-

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

Forțele de eliberare din Guineea 
portugheză continuă lupta

RABAT 2 (Agerpres).
La 1 septembrie, Amilcar Cabra’, 

liderul partidului african al inde
pendenței din Guineea portugheză 
și insulele Capului verde, care se 
află într-o vizită la Rabat, a decla
rat că forțele de eliberare națio
nală din Guineea portugheză vor 
continua lupta pînă la alungarea 
ultimului soldat portughez de pe 
acest teritoriu african dacă guver
nul lui Salazar nu va consimți să-i 
acorde independența deplină. El 
a adăugat că guvernul său este to
tuși gata să ducă tratative cu gu
vernul portughez în problema acor
dării unei depline independențe 
țării sale.

Faptul că numai între 4 iunie 
și 27 iulie autoritățile portugheze

Maroc delegația libiana în frunte 
cu Fikini, primul ministru și mi
nistrul afacerilor externe al Libiei.

Presa locală consideră că vizita 
a fost încununată de succes de
oarece a adus „o contribuție po
zitivă la apropierea Libiei de ță
rile Magreb-ului".

CAIRO. — In seara Zilei de 1 
septembrie, s-a deschis la Alexan
dria cel de-al doilea Festival inter
national al Ulmului de televiziune 
la care participă 24 de țări. Fiecare 
participant la festival va putea să 
prezinte cel mult 4 filme. La 10 
septembrie va avea loc decernarea 
premiilor. R. P. Romînă participă 
cu un film documentar intitulat 
„Dialog despre bătrinețe".

MEXICO. — Luînd cuvîntul în 
fața calor două camere ale Con
gresului mexican, Adolfo Lopez 
Mateos, președintele Mexicului, a 
lansat din nou un apel țărilor din 
America Latină, chemîndu-le să a- 
dere la declarația referitoare la 
crearea unei zone denuclearizate în 
această parts a lumii. După cum 
s-a mai anunțat, această declarație 
a fost semnată la 29 aprilie de 
Bolivia, Brazilia, Chile, Ecuador 
și Mexic.

BONN. — Agenfia Reuter anunță 
că la 2 septembrie, Ia Tribunalul 
din Hanover, Germania occidentală, 
a început procesul fostului maior 

wak), unde la sosirea misiunii 
O.N.U. s-au organizat demonstrații 
anticolonialiste, autoritățile engleze 
au luat „măsuri de securitate". In
tr-un comunicat oficial publicat la 
1 septembrie se anunța că trupele 
engleze de pe teritoriul Sarawa- 
kului au fost puse în stare de alar
mă. Concediile ofițerilor au fost 
suspendate și întregul efectiv mi
litar a fost mobilizat la baze. Au 
fost dizlocate unități militare în 
regiunea de nord a țării, unde în 
timpul răscoalei din Brunei au 
avut loc acțiuni de protest ale 
populației. In orașele Bau și Seria, 
care urmează a fi vizitate de mi
siunea O.N.U.. au fost luate, de 
asemene», .măsuri speciale de pre
cauție", de teama demonstrații!'# 
anticolonialiste ale populației.

BAU (Sarawak). — La sosirea 
în localitatea Bau de pe teritoriul 
Sarawak, membrii misiunii O.N.U. 
— observatori indonezieni, filiipi- 
nezi, malayezi și englezi — au fost 
întîmpinați de sute de locuitori ai 
orașului care scandau lozinci anti
colonialiste și purtau placarde pe 
care scria : „Nu recunoaștem a- 
cotdul semnat la Londra cu privire 
la crearea Federației Malayeze"., 
„Vrem independență".

au trimis in acest teritoriu încă 
4 500 soldați, 250 camioane, 20 de 
avioane și 3 000 tone armament . și 
echipament dovedește că colonia
liștii portughezi nu numai că nu 
vor să ducă tratative cu autorită
țile Guineei portugheze, ci sînt ho- 
tărite să continue ostilitățile. In 
prezent, numărul trupelor portnȚ'' 
gheze din această țară se cifrează 
la 20 000 soldați. In ciuda acestor 
întăriri, a subliniat Cabrai, forțele 
patriotice sînt pregătite să dea noi 
lovituri forțelor colonialiste.

Patrioții controlează deja regiu
nile de nord și centrală și îna
intează spre localitatea Boula, si
tuată în vestul țării, și Niagra si
tuată la 20 mile de Bisau, capitala 
țării.

SS-ist dr. Otto Brandfisch, fost 
comandant al unei unități naziste 
de exterminare care a acționat în 
timpul celui de-al doilea război 
mondial în estul Europei. El este 
acuzat de complicitate la asasina
rea a 15 000 evrei din Uniunea So
vietică.

LONDRA. — La 1 septembrie, la 
Londra au fost data publicității 
data cu privire la componența nu
merică a sindicatelor afiliate la 
Congresul sindicatelor britanice. La 
sfirșitul anului trecut, numărul to
tal al membrilor acestor sindicat a 
a fost de 8 315 332 sau cu 2 457 
mai mare decît în 1961. Foarte mult 
s-a redus numărul membrilor sin
dicatelor muncitorilor din industria 
cărbunelui și minieră (cu 18 995).

BANKOK. — Ziarul iilipinez 
„Philiphines free Press" a publicăt 
un articol in care arată că nivelul 
scăzut al învățământului din șco
lile filipineze se datorește printre 
altele și numărului insuficient de 
manuale. In noul an școlar un ma
nual revine la 4 elevi.

ROMA. — Șantierele navale din 
orașul Ancona, din Italia, unde Iu- 
crează 2 500 de muncitori, au co
menzi numai pînă în ianuarie, rela
tează agenția Ansa. Examinînd si
tuația creată, Consiliul municipal 
al orașului a relevat că problema 
folosirii brațelor de muncă la șan
tierele navale este cu atît mai 
greu de rezolvat cu cît întreaga 
industrie de construcții navale din 
Europa occidentală se află într-o 
stare de criză accentuată.
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