
vara
Vara este perioada de anotimp 

cea mai prielnică muncii pe șan
tierele de construcții: ziua lungă, 
călduroasă, oferă condiții bune de 
lucru. De 
citori, se 
din plin 
un volum

aceea, echipele de mun- 
străduiesc să folosească 
aceste condiții, realizînd 
sporit de lucrări.

dării în folosință a cît mai 
blocuri. In această săptă- 
a.l.te două blocuri, cu un 

de 62 apartamente își vor 
locatarii. Pentru săptămînile

A tenția principală a colecti- 
** vului de pe șantierul Petro

șani se concentrează în prezent a- 
supra 
multe 
mina, 
total 
primi
viitoare, brigăzile zugravilor Ma- 
daraș Iosif, Jenei Dionisie, ale par- 
chetarilor Anghel loan, Lepădătes- 
cu Ion, ale mozaicarilor Volintiru 

Marin, Bețivu Gheorghe, precum 
și cea a instalatorului Rus Pavel 
pregătesc pentru predare încă pa
tru blocuri,- C 1, C 
avînd în total 124

2, В 4 și В 5 
apartamente.

83 locurile 5 și 2 de la Vulcan 
se apropie și ele de predare. In 

prezent, la blocul 5, echipele de 
constructori fac ultimele retușări 
la finisaje, înainte 
misiei de recepție, 
însemnată la darea 
acestui bloc a fost
talatorii din brigada comunistului 
Dușan Arbazanovici, care au rea
lizat prin mijloace 
talație de încercat 
cald. Au intrat în 
interior și exterior 
și 8, iar 
tencuielile

de sosirea co- 
O contribuție 
în folosință a 
adusă de ins-

la blocul 
interioare.

proprii o ins- 
radiatoarele la 
faza de finisaj 
și blocurile 1
6 au început

de cultură care se ridi-

Proletari din toate țările, uniți-vî

pe șantiere
tru ca încă în toamnă acoperișul 
noii clădiri sa fie ridicat.

Г\ este cel mai mare bloc din
Lupeni, avînd peste o sută 

de metri lungime și 90 apartamen
te. Pentru terminarea lui, au fost 
concentrați toți zugravii, parcheta- 
rii, mozaicarii șantierului 7, care 
sub conducerea maistrului Strako- 
vici Carol muncesc cu însuflețire 
pentru executarea finisajelor res
pective. Hotărîrea constructorilor 
de aici este ca pînă la sfîrșitul 
săptămînii curente, să prezinte la 
recepție prima scară din acest 
bloc.

I forturile constructorilor din 
*“ Petrila se îndreaptă asupra 

ridicării îr. roșu a celor două blo
curi, D și E cu 
apartamente, pe 
predea încă în 
aceasta brigada 
ghe, din care
Budică Constantin, Smaranda Ion, 
Filip Alexandru, Popa C. Ion și al
ții, execută zidăria etajului I pen
tru a deschide cîmp 
instalatorilor 
constructori

un total de 50 
care trebuie să le 
acest an. Pentru 
lui Budică Gheor- 
fac parte zidarii

și altor
de activitate 

formațiuni de

i de produse 
Livezeni a ajuns 
Sub conducerea 
Adolf, dulgherii 

acum cofrajul la

/"* asa---------------------- ------------
— că- În—Peteeșani,. a-intrat în- 
tr-o fază nouă de lucru. După ter
minarea
echipele de dulgheri, sub îndruma
rea tov. ing. Gornoviceanu Emil 
și maistrului Albu Constantin, au 
trecut la executarea cofrajelor pen- 
tru coloanele parterului, iar briga
da fierar-betonistului Ciungulescu 
Marin montează armăturile respec
tive. Luna viitoare, vor începe 
primele lucrări de betonare, pen-

planșeului peste subsol.

lădirea făbricii 
v“z lactate din Liv, 

deja la acoperiș, 
maistrului Korodi 
au executat pînă 
cîteva arce de acoperiș — lucrare 
foarte pretențioasă — urmînd 
după montarea armăturilor să 
înceapă betonarea. Paralel cu 
ceasta, au început lucrările de ins
talare a rezervoarelor de lapte, 
care au și sosit pe șantier.

ca 
se 
a-

In urmă cu cîteva luni, pe pla
toul denumit poiana Burdeștilor 
și-au tăcut apariția într-o dimi
neață friguroasă un tractor cu re
morca încărcată cu utilaje de foraj. 
Tractorul a urcat în poiană adu- 
cind utilaje și în zilele următoa
re. In scurt timp, montorii au 
înălțat în poiană o turlă de son
dă. Nu după mult timp a urmat 
și a doua turlă, amplasată la o 
depărtare nu prea mare de prima.

Cînd a început să funcționeze 
prima sondă în poiană, de ea 
s-au apropiat mai mulți mineri din 
Lonea care trec zilnic prin acei 
loc mergînd sau venind de la mi
na Jieț. Minerii i-au întrebat pe 
sondori:

— Căutați comori, măi fraților ?
— Căutăm aur negru.
— Aha, cărbune.
— Desigur că 

care o scoateți 
adîncuri.

— No, atunci
lori Voi cu căutatul comorii, iar 
noi cu scosul ei la ziuă Țara are 
nevoie de cărbune tot mai mult I

Din ziua cînd a început să func
ționeze prima sondă, liniștea nu a 
mai găsit sălaș în poiana Burdeș
tilor. Zi și noapte de ia sonde 
răzbate duduit de motoare, scrîș- 
net de macarale, sunet de metal 
izbit cu putere-, comenzi scurte. 
Cu această simfonie a muncii ne-a 
întîmpinat zilele trecute loca
ția nr. 5576. Aici este amplasată 
cea de a treia sondă de cercetare

da. Comoara 
voi, minerii

pe 
din

dați-i iest, frați-
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Schimb

la sprijini-

Peisaj aninosean.obținute 
sînt oglin- 

din
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de experiență
Săptămîna trecută a avut loc la 

Lupeni un schimb de experiență 
între comitetele de Cruce Roșie de 
circumscripții din Valea Jiului, la 
care au participat numeroase cadre 
medico-sanitare, 
Roșie, delegate

Din referatul 
tov. Dr. Ravasz 
comitetului de 
circumscripția I 
discuțiile purtate, a reieșit că acolo 
unde medicul de circumscripție se 
preocupă să rezolve multiplele pro
bleme ce-i stau în față, se poate 
sprijini cu toată încrederea pe ac
tivul voluntar de Cruce Roșie. El 
constituie un sprijin prețios în antre
narea întregii populații 
rea activității sanitare.

Rezultatele frumoase 
în această circumscripție 
dite în indici de morbiditate 
ce în ce mai scăzuți, curățenie, vac
cinări, etc.

Cei prezenți au arătat din meto
dele lor în munca de educație sa
nitară scoțînd în evidență hărnicia 
tov. Crainic Irma. Bido Ecaterina, 
Hegheduș Ana, Tot Ștefan și a al
tor activiști de Cruce 
piui circumscripției I 
demn de urmat și de 
te circumscripții din 
Acest succes se datorește și fap
tului că organizația de bază de car
tier a îndrumat comitetul de Cruce 
Roșie al circumscripției I Lupeni 
să antreneze la activitate, pe lingă 
femei casnice și un' grup de pen
sionari.

Dr. DÎRLEA GEORGE 
corespondent

membri de Cruce 
de femei etc. 
prezentat de către
Irina, președintele 

Cruce Roșie din
Lupeni, ca și din

Roșie. Exem- 
Lupeni este 

către celelal- 
Valea Jiului.

Toate sectoarele peste plan
In 

trila 
cere pentru îndeplinirea sarcinilor 
de plan. Conducerea minei, cadrele 
tehnico-inginerești se străduiesc să 
asigure brigăzilor de mineri condi
ții tot mai bune de lucru. Astfel

toate sectoarele minei Pe
se desfășoară o vie între-

geoiogică în poiana Burdeștilor. 
Brigada de sondori de la această 
locație condusă de maistrul son
dor Cobzaru loan este un colec
tiv de frunte al secției de foraj 
Livezeni. Despre activitatea aces
tei brigăzi aflăm multe lucruri fru
moase de la șeful șantierului de 
foraj Lonea—Petrila, tov. Dinules- 
cu Florea, care ne însoțește la 
locul ei de muncă.-

— Este a patra 
o forează anul a- 
cesta brigada lui 
Cobzaru.

— Am 
cam 2 700

— ținu să 
pleteze 
șei de
Curcanu
ghe,

sondă pe care

-я

c

Condiții tot mai bune 
de călătorie pe C. F. R

săpat 
metri 
com- 

sondotul
schimb 
Gheor- 

auzind că
este vorba despre 
realizările brigăzii.

— Luna asta 
stați bine de tot 
cu realizarea pla
nului.

— Oho 1 
marșul din schim
bul asta atingem 
200 de metri.

— înseamnă că 
mîine îndepliniți 
planul lunar.
— Da. Cu 10 zi

le mai devreme.

s-а reușit ca în perioada 1—20 
iunie toate sectoarele să 
te plan, pe exploatare 
du-se un plus de 2 720 
cărbune. Cele mai bune 
le-au obținut sectoarele 
IV.

fie pes- 
realizîn- 
tone de 
rezultate 
II, Ш și

de ceut&ri
Mai avem de forat 14 metri pe 
iunie. Ii dăm gata pînă mîine!

Munca la sondă este in toi. 
Echipa de sondori din schimbul I 
în care lucrează sondorii Jug rin 
Constantin, Spînu Iulian, motoristul 
Voichițianu Haralambie și podarul 
Jureșteanu Constantin în frunte cu 
sondorul șef de schimb Curcanii 
Gheorghe încep extragerea. Este 
o operație destul de pretențioasă, 
pentru că de priceperea cu care

îmbunătățirea continuă a condi
țiilor de călătorie constituie o pre
ocupare importantă pentru organe
le C.F.R. Aceasta se face prir. 
crearea de condiții de confort — 
vagoane spațioase, moderne — cît 
și prin realizarea unei viteze spo
rite de circulație în scopul redu
cerii duratei călătoriei, și prin a- 
sigurarea unor 
tre trenuri.

De curînd, a 
noul grafic de
rilor de călători și marfă cu va
labilitate 
întocmit 
direcțiile 
sfaturilor 
trenurilor 
turi mai 
serie de
general, s-a ținut seama ca acce
leratele de lung parcurs să soseas
că în București în orele dimineții, 
perechile lor avînd plecarea sea
ra, iar pe secțiile aglomerate s-au 
pus trenuri cu legături optime. Cele

legături bune în

intrat în vigoare 
circulație a treriu-

pe o perioadă de un an. 
pe baza consultărilor «cu 
regionale- și' delegați ai 
populare, noul grafic al 
de călători oferă legă- 

bune între Capitală și o 
orașe mari din țară. In

Sondorii de Ia locația 5576 în plină activitate

o execută sondorii, de atenția lor 
depinde extragerea prăjinilor de 
foraj din gaura de sondă în timp 
cît mai scurt și scoaterea carotei 
la suprafață. Sondorii sînt la post. 
Lucrează at it de concentrați și
manipulează instrumentele de lu
cru cu atîta precizie, siguranță și 
repeziciune, încît lac impresia că 
și-au sincronizat mișcările cu 
instalația pe care o deservesc. 
Motoristul Voichițianu Haralambie 
potrivește turația K.D.-ului. Moto
rul duduie ritmic. Sondorul șef . 
Curcanu Gheorghe apasă atent pe 
maneta, de comandă a granicului. 
Macaraua cu elevatorul urcă și 
coboară la intervale scurte sco- 
țînd din adîncuri, la fiecare cursă 
făcută 
ioana 
teanu 
podul 
nul după altul

— Gata — strigă triumfător son
dorul șef de schimb zărind sapa 
ieșind din gaura de sonda.

— Cit are marșul ăsta ?
— 3,60 metri — răspunde . son

dorul șef la întrebarea șefului de 
șantier.

— Nu-i rău. După ce face un 
mic calcul, șefrit de șantier con
tinuă. Ați realizat o viteză 
canică de foraj în schimbul 
de 1,20 metri pe oră față de 
cît este planificat.

Cum reușește brigada de la lo
cația 5576 să obțină astfel de rea
lizări ? Căutînd răspuns la aceas
tă întrebare am aflat că pentru

I. BĂLAN

în sus, tot mai mult co
de prăjini. Podarul Jureș- 
Constantin, cocoțat sus pe 
din turlă, deșutubează u- 

„pașii".

(Continuare in pag. 2-a)

те- 
ăsta 
0,60

I

din 
fie 

va-

mai multe localități importante 
tară au fost legate cu litoralul 
prin trenuri directe, fie prin 
goane care se atașează la trenu
rile cu plecarea din București.

Noul grafic de circulație a adus 
substanțiale îmbunătățiri și pentru 
Valea Jiului. Astfel, s-a mărit ca
pacitatea de transport pe trenurile 
de călători prin introducerea în 
garniturile acestor trenuri a va
goanelor de mare capacitate, res
pectiv vagoane pe patru osii — 
chiar și pe secția de circulație 
Petroșani—Lupeni. 
lătorilor o bună 
pitala și litoralnl 
circulație a unui 
cu plecare la ora 
directă în stația 
București, ca și
206 cu legături foarte bune spre 
litoral.

îmbunătățiri simțitoare au fost 
aduse și în programul de circula
ție al trenurilor de marfă. Astfel, 
au fost stabilite trasee de mare vi
teză pentru traficul internațional 
cu legături corespunzătoare în sta
țiile de frontieră, iar staționările 
în vederea manevrărilor în stațiile 
tehnice au fost reduse. Totodată, 
traseele tienurilor marșrute au 
fost stabilite în așa fel încît să

S-а asigurat că- 
legătură cu Ca
prin punerea în 
tren de călători 
13,41 cu legătura 
Craiova pentru 
trenul accelerat
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Ing. IONEL ILIE
șeful stației C.F.R. Petroșani

(Continuare în pag. 2-a)
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Sattese ale nntitirtlor 
forestieri

Muncitorii forestieri din Vaiea-''
Jiului-lucrează cu multă însuflețire 
pentru a livra economiei naționale 
cît mai mult material lemnos. Stră
daniile lor sînt încununate de suc
ces. Astfel, în perioada care a tre
cut din luna iunie, brigăzile com
plexe au produs 668 m.c. bușteni 
gater rășinoase, 407 m.c. bușteni 
gater fag, 6 800 m. steri lemn de 
foc, 214 m.c. lemn de mină răși
noase, 840 m.c. celuloză fag, 230 
m.c. cherestea rășinoase, 150 m.c. 
cherestea fag, 2 640 bucăți traverse 
normale etc. La aceste realizări un 
aport însemnat l-au adus brigăzile 
complexe de muncitori forestieri 
printre care cele conduse de A- 

vram Gheorghe, Todea Ioan II, 
Munteanu Petru, Bădicu Dumitru 
și altele.

Muncitorii forestieri au primit 
un sprijin important din partea șo
ferilor din cadrul sectorului I.M.T.F. 
care au transportat în total un vo
lum de materiale de 20 000 tone/ 
depășind simțitor indicii planificați 
pe mașini, cu toate greutățile cau- i 
zate de unele drumuri slab întreți-' 
nute.
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Un prim pas spre olimpiadă

Faza orășenească a campionatului

Duminica pe stadionul „Idrot- 
sparken" din Copenhaga, repre
zentativa de fotbal a ț&rii noastre 
a întllnit In cadrul preliminariilor 
turneului olimpic de fotbal, pu
ternica formație a Danemarcei. 
DupS cum este bine cunoscut iu
bitorilor de fotbal care duminică 
au fost lingd aparatele de radio, 
pentru a asculta transmisiunea de 
la Copenhaga reprezentativa tării 
noastre a obținut o victorie de 
prestigiu international, tnvingind 
cu 3—2 pe teren propriu echipa 
Danemarcei. Cu această victorie, 
selecționata nostra de fotbal a fă
cut un prim pas spre turneul final 
al Olimpiadei de la Tokio care va 
avea ioc in 1964.

Victoria obținută de reprezenta
tiva noastră este muncită, și pe de
plin meritată. Ea se datorește unei 
tehnici mai bune, concepției tactice 
de pe teren si voinței de a învin
ge cu care a fost însuflețită selec
ționata noastră. Intîlnirea s-a des
fășurat sub semnul superiorității 
reprezentativei R.P.R. care în cele 
90 de minute de joc a avut ma 
joritatea timpului inițiativa, reușind 
■a străpungă de trei ori masiva a- 
părare a gaz.delor, înscriind goluri 
de toată frumusețea, lucru ce i-a 
atras simpatia publicului danez și 
aplauze la scenă deschisă.

La victoria obținută de reprezen 
tativa noastră, au contribuit in ega
lă măsară toți jucătorii. Cu Datcu 
Intr-o formă foarte bună. Cu o apă
rare prezentă în permanență la 
post, cu o halfie care a acoperit 
foarte bine mijlocul terenului și 
cu o înaintare în mare vervă dă 
joc, reprezentativa țării noastre a 
desfășurat un joc frumos, plin de 
fantezie.

Formația gazdă, deși învinsă, s-a 
dovedit a fi o echipă tehnică, de 
mare luptă, care și-a aruncat toate 
forțele în ioc pentru a obține vic
toria. Reprezentativa Danemarcei 
și-a bazat jocul mai mult pe con
traatacuri periculoase, in viteză, 
purtate pe extreme cu centrări 
precise la om și șuturi puternice 
Spre poartă.

lată acum, pe scurt, filmul me
ciului : Lovitura de începere o au 
gazdele și chiar din primul minut 
de joc ei atacă periculos produ- 
cînd emoții la poarta noastră. Trep
tat însă jucătorii noștri își revin 
și iată că numai după 3 minute de 
joc conducem cu 1—0. Pîrcălab exe
cută cu precizie o lovitură de colț 
și Constantin reia cu capul direct 
in plasă. Jucătorii noștri continuă 
să aibă inițiativa, creînd acțiuni pe
riculoase pe partea dreaptă prin 
Pîrcălab. Golul primit în minutul 3 
de danezi, departe de a-i descuraja, 
Ii fac să pornească la atac și in 

I * 1N CLIȘEU : ®a amintire 'indHde de Joc

minutul 12 Datcu salvează în ulti
mă instanța pion jind la picioarele 
unui Înaintaș. Egalarea survine In 
minutul 18. Interul sting, Brunn, 
execută o lovitură liberă de la 16 
metri, iar Datcu nefiind bine plasat, 
e nevoit să scoată mingea din 
plasă.

Pînă Ia sflrșltul reprizei forma
țiile Își Împart perioadele de domi
nare nereușind Să mal înscrie vre
un gol.

La reluare, jucătorii noștri por
nesc mai hotărlți la atac și ca ur
mare, în minutul 52 scorul ne este 
din nou favorabil: 2-1 prin punc
tul înscris cu capul de Ma- 
nolache. Din nou atacă da
nezii și în minutul 59 survi
ne egalarea. Arbitrul elvețian 
Guinnard acordă (cu prea multă 
ușurință) 11 metri pe motiv că 
Koszka a jenat în careu un înain
taș danez. Execută extrema stingă 
Enksen și scorul devine egal. Jucă-

învățăminte pe marginea anui meei
Despre intîlnirea amicală de fot

bal care a avut loc joi pe stadio
nul din Petroșani dintre foștii ju
cători ai Jiului și actuala echipă 
s-a mai scris în ziarul nostru. A 
fost o partidă foarte frumoasă, plină 
de dinamism, caracterizată printr-o 
luptă continuă. Acest lucru se da
torește în mod deosebit jocului 
prestat de „bătrîni". Pe drept cu- 
vînt, această partidă ar putea fi 
denumită o adevărată școală pen
tru tinerii fotbaliști. De aceea atn 
hotărît să revenim încă o dală 
asupra acestui meci, pentru a trage 
unele învățăminte, mal cu seamă 
că de la Cîmpia Târzii ne-a 
parvenit știrea că Jiul a fost în
vins cu 5—1. Aceasta ne demons
trează încă o dată că lacunele 
care s-au manifestat în jocul echi
pei în intîlnirea de joi nu au fost 
ceva întîmplător ci ele persistă de 
la o etapă la alta.

Scorul cu care a fost învinsă ac
tuala echipă Jiul de către „bătrîni", 
5—2 e destul de concludent și nu 
exagerăm dacă spunem că scorul 
putea fi și mai mare dacă în ul
tima parte a meciului nu se ratau 
ocazii favorabile de gol. Dar și așa 
scorul oglindește adevărata situație 
de pe teren.

Ce a contribuit la obținerea a- 
cestei victorii de către „bătrîni" ? 
Armele principale ale foștilor jucă
tori de la Jiul au fost dorința de 
a face un meci frumos, voința de 
a învinge, completate cu o con
cepție clară de joc pe teren și o 
tehnică superioară.

Desigur, înaintea meciului ni
meni nu punea la îndoială faptul că 

torii noștri domină din nou și în
scriu în minutul 64 prin Manolache.

Deși pînă la sfîrșitul partidei 
formația daneză face eforturi mari 
de a egala (în ultimul minut chiar 
sînt pe punctul de a înscrie), dato
rită apărării noastre calme și si- 
gure, partida se încheie cu 3—-2 
pentru R.P.R. Meciul revanșă va 
avea loc la 3 noiembrie la Bucu
rești. Raport de cornete 1€L3 pentru 
reprezentativa noastră.

întîlhirea a fost condusă de o 
brigadă de arbitrii elvețieni avînd 
la centru pe Guinnard. Formațiile: 
R.P.R.: Datcu —• Popa, Nunweîller 
Ш, Greavu — P. Emil, Koszka — 
Pîrcălab, Varga, Manolache, Cons
tantin, Haidu. DANEMARCA; So
rensen — Johansen, J. J. Hansen — 
В. Hansen, Eliassen, J. Petersen — 
Bertelsen, Ole Sorensen, Ole Mad
sen, Bruun. Enoksen.

actuala echipă Jiul va învinge; 
cei mai optimiști sperau, chiar la 
un scor mare. Era și normal să fie 
așa. Tinerețea, elanul, antrenamen
tele, rezistența și chiar tehnică 
(nelipsită de la mulți din jucători) 
erau atu uri puternice în mina ti
nerilor fotbaliști,

Din păcate, aceste speranțe au 
fost desmințite de înșiși jucătorii 
Jiului. La sfîrșitul întîlnirii, tine
rii fotbaliști, păreau obosiți, imbă- 
trinfți, deprimați, lipsiți de voință. 
In schimb foștii jucători au între
cut orice așteptări. Dacă la înce
put ei nu s-au găsit, treptat el 
și-au revenit punînd siăpînire pe 
joc și nu au mai cedat inițiati
va pînă la sfîrșitul întîlnirii. Lipsa 
antrenamentelor, vîrsta au avut un 
cuvînt greu de spus. Acestea au 
fost insă suplinite de o tehnică 
superioară și o voință rar intîlmtă 
de a învinge. Ei și-au aruncat în 
joc toata gama cunoștințelor tehnice 
și tactice, Voința de luptă și dorința 
de a nu-și deziluziona pe înflăcărații 
lor suporteri. Paraschiva, Panait, 
Cricovan, Szilagyi, Balogh, Pop IV, 

Turcuș, Anisie, ca de altfel și cei
lalți jucători vîrstnici au arătat că 
atunci cînd fii la prestigiul tău de 
jucător, cînd iubești acest sport, 
rezultatele bune nu vor întîrzia să 
se vadă.

De la intîlnirea de joi, tinerii 
noștri fotbaliști au avut intr-adevăr 
ce învăța. Este necesar însă ca 
aceste învățăminte să fie puse în 
practică. Ei vor trebui să se pregă
tească cu toată seriozitatea pentru 
a-și îmbunătăți stilul de joc, de 
a-și însuși o tehnică superioară.

Va trebui impri
mată echipei mai 
multă voință de 
joc, o concepție 
tactică mai clară, 
un moral ridicat 
(un meci se joacă 
90 de minute și 
nu 10—15 minute 
sau o repriză). Ei 
nu trebuie să se 
descurajeze la pri
mul gol primit, 
lăsîndu-se depășiți 
de adversar.

Toate acestea 
vor trebui com
pletate cu impri
marea unei disci
pline puternice 
în rîndul jucăto
rilor atît pe te
ren cît și in 
viața de toate zi
lele, pentru ca 
aceștia să ducă

republican
Duminică, pe stadionul Jiul din 

Petroșani s-a desfășurat etapa o- 
rășeneașcă a campionatului republi
can de atletism seniori. Numărul 
mic al participanților a determinat 
ca la o serie de probe să participe 
doar 2 sau 3 concurenți, ceea ce a 
făcut ca și rezultatele să fie foarte 
slabe la majoritatea Întrecerilor, 
excepție făcînd doar proba de 400 
m. plat unde tinărul Nagy Carol, 
cu 55", a obținut un timp destul 
de bun. Nu se poate trece cu ve
derea faptul că asociațiile sportive 
Minerul Lupeni, Viscoza Lupeni, Mi
nerul Aninoasa, Jiul Petrila și al
tele, nu au trimis la concurs decit 
3-4 concurenți. O delăsare condam
nabilă a manifestat-o și asociația 
sportivă Știința care, din cei peste 
o mie de studenți a trimis doar 3 spor
tivi la întreceri și aceștia fără e- 
chipamentul necesar. De aici rezul
tă foarte clar lipsa de preocupare 
a tov. profesori de educație fizică 
din cadrul institutului de mine 
față de această ramură sportivă.

Iată rezultatele primilor clasați; 
100 mtr. plat Ilieș Tudor Știința 
Petroșani (12" 2/10); 100 mtr. fete 
Cazan Elena Minerul Vulcan (18" 
1/10); 200 mtr. fete Gîrjoabă Mi- 
haela Minerul Vulcan (32”); 400 
n»tr. fete, Bagatoi Maria Minerul 
Vulcan (!’; 17"); 800 mtr. băieți: 
Durnea Dumitru Minerul Vulcan, 
<2‘ 33"); 1500 mtr. plat; Secară 

cu adevărat o viață sportivă.
• Inlăturînd lipsurile semnalate in 
cursul acestui campionat, antrenîn- 
du-se Cu seriozitate, jucătorii de la 
Jiul vor putea obține rezultate bu
ne, pe măsura posibilităților lor do
vedind prin aceasta că iubesc cu
lorile clubului pe care-1 reprezintă.

Căutătorii
(Urmare din pag. l-a)

a spori viteza mecanică de iotaj, 
brigada folosește procedee de lu
cru adecvate terenului în care se 
iorează sonda. In terenuri cu roci 
semi-dure sondorii din brigadă 
utilizează treze cu dinți reduși, 
iar cînd sapa străbate roci dure 
și foarte dure folosește freze to
cătoare. Sondorii respectă cu 
strictețe regimul de foraj stabi
lit pentru locația lor: apăsarea 
axială pe freză, debitul de cir
culație a noroiului, turația frezei 
etc. Pentru asigurarea apăsării pe 
talpă și menținerea verticalității 
găurii de sondă s-au folosit pră
jinile grele. Scurtarea timpului de 
manevră și a timpului în care se 
efectuează lucrările auxiliare este, 
de asemenea, o rezervă de creș
tere a vitezei mecanice. Tot în 
același scop, el au trecut de cu- 
rlnd la aplicarea metodei de fo
raj cu diametru redus.

Pentru a ține pasul cu cerinfele 
progresului tehnic, flecare mem
bru al brigăzii muncește cu pa
siune pentru ridicarea nivelului 
său de calificate, pentru lărgirea 

—------o---------

Condiții tot mai bune 
de călătorie pe C. F. U.

(Urmare din pag. l-a)

poată parcurge distanța în timpul 
cel mai scurt, iar pentru deservi
rea încărcărilor și descărcărilor în 
stafiile intermediare, în noul grafic 
s-a prevăzut un număr corespun
zător de trenuri locale de marfă. 
Fără îndoială, îmbunătățirea grafi
cului de circulație, a legăturilor 
trenurilor de marfă va duce la 
creșterea vitezei comerciale, la scă
derea cheltuielilor de transport.

In privința traficului de marfă 
s-au căutat soluții optime pentru 
deservirea întreprinderilor din Va
lea Jiului și în special a Combi
natului carbonifer cu vagoane goa- 

I le pentru transportul cărbunelui 
I spre Combinatul siderurgic Hune-

de atletism
Gheorghe, Minerul Vulcan (5' 16”); 
5 000 mtr. Motoc Ioan, Minerul Lu
peni (23' 48"); lungime fete : Mari
nescu Eleonora Minerul Vulcan. 
(2,80 m.); lungime băieți: Buz- 
garu Nlcolae, P.T.T.R. Petroșani, 
(6,30m.); înălțime băieți, Corcovea- 
nu Dan, Știința Petroșani, (1,50 m.); 
Greutate băieți: Moroiu loan, 11,65 
mtr.; Disc : Moroiu loan Minerul 
Lupeni, (32,80 m.); triplu salt: Po
pescu Lucian S. S. E. Petroșani 
(12,10 m).

S. BALOI 
corespondent

ttuiiiiele еШ й tmisită 
i№ іийші >шаі 

№ (Rial
Sebeșul Sebeș — Minerul Vulcan 

1-0; Victoria Călan — Jiul ÎI Pe
trila 6-0; Aurul Brad — Siderurgis- 
tul Hunedoara 3-0; Dacia Alba lu
lls — Minerul Ghelar 1-3; Construc
torul Hunedoara — Parîngul Lonea 
1-1,- Retezatul Hațeg - C.F.R. Si- 
meria 2-1; Dacia Orăștie — Mine
rul Aninoasa 8-1,- C.F.R. Teiuș- 
Minerul Deva 1-4 (meciul s-a între
rupt in minutul 77).

Etapa a lH~a 
a „Cupei Elibera-rti"

Miercuri 26 iunie a.c. se va des
fășura etapa a Ш-a a „Cupei Eli
berării" cu participarea și a echipe
lor de categoria A și В din regiu
nea noastră. Iată programul intilni- 
rilor : Minerul Deva-Jiul Petrila, 
Aurul Brad-Minerul Lupeni, Sebe
șul Sebeș-A.S. Cugir, Aurul Certaj. 
C.F.R. Teiuș.

de comori
continuă a orizontului de cunoș
tințe iehnlco-ptoîesfonaie. Cinci 
muncitori din brigadă urmează 
cursurile școlii de calificate pen
tru sondori și motoriști. Se tinde 
spre calificare complexă. O parte 
dintre muncitorii cu calificare efo 
sondori iac școala de motoriști. 
De exemplu, muncitorii Jugrin 
Constantin și Barbu Gheorghe au 
calificarea de sondor și urmează 
în prezent școala de calificare 
pentru motoriști. Avind o caiiii- 
care complexă, ei vor fi și mai 
utili ia focul de muncă. Atunci 
cînd se întimplă să lipsească de 
la lucru motoristul, fiind plecat în 
concediu, bolnav sau motivat, nu 
se simte absența lui deoarece poa
te ii înlocuit în orice moment de 
sondorii care au și această cali
ficare. Așa muncesc și își desă- 
virșesc tot mal mult măestria în 
cercetarea bogăției zăcămintelor 
de cărbune ascunse de milenii în 
subsolul Văii Jiului, căutătorii de 
comori de la locația 5576. Prin 
munca for sînt descoperite și pu
se în evidență noi rezerve de căr
bune necesar industriei noastre 
socialiste.

doara șl alte întreprinderi din țară. 
Astfel, s-au introdus în acest scop 
șase trasee de garnituri goale, e- 
șalonate la ore potrivite, în așa fel 
ca încărcările în incinta prepara- 
ției Petrila să nu sufere.

Trecerea la noul grafic de circu
lație a trenurilor este o ac
țiune importantă. Ea trebuie să mo
bilizeze pe fiecare ceferist, incit 
să se obțină rezultatele cele mai 
bune. Acțiunea trebuie, de aseme
nea, să mobilizeze și întreprinderi
le la folosirea rațională a parcu
lui de vagoane cu care sînt deser
vite conform planului de transport. 
Prîntr-o colaborare rodnică între 
stația de cale ferată și întreprin
deri, rezultatele vor fi dintre cale 
mai bune.
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Gazetele de perete din minele 
și întreprinderile Văii Jiului din nou în întrecereÎN SPRIJINUL CALITĂȚII PRODUCȚIEI

Gazeta de perete „Cărbunele pă
cii" de la exploatarea minieră Pe
trila s-o dovedit un mijloc eficace 
de îndrumare și mobilizare a mi
nerilor la îndeplinirea sarcinilor 
de plan și angajamentelor de în
trecere. O dată cu publicarea în 
presă a Directivelor C.C. al P.M.R. 
cu privire la criteriile principale 
ale întrecerii socialiste colectivul 
de redacție al gazetei de perete și-a 
Îndreptat atenția în mod deosebit 
asupra tratării, în edițiile gazetei 
de perete, a celor mai importante 
probleme legate de mobilizarea 
minerilor la intensificarea luptei 
pentru calitatea cărbunelui. In a- 
cest scop, colectivul gazetei de 
perete a fost sprijinit de un Colec
tiv larg de corespondenți din toa
te sectoarele exploatării. Articolele 
scrise de corespondenți, între Cate 
cele ale tovarășilor ing. Simota Du
mitru, Felea Mircea, Marinescu 
Lia și Rusii Aurel, minerilor Mihai 
Ștefan și Călinescu Tache, șefului 
de sector Tenczler Ștefan, maiștri
lor mineri Orban Iosif, Andrei Ig
nat și ale altor tovarăși au tratat 
în mod concret felul in care poate 
fi îmbunătățită calitatea producției, 
au popularizat metodele bune ale 
fruntașilor în lupta pentru calitate 
și au combătut atitudinea înapoia
tă a unor muncitori care nu au 
pus la suflet lupta pentru cali
tate, lăsind bulgări mari de șist 
în vagonetele cu cărbune.

In articolul intitulat „Mult, dar 
fi de calitate" maistrul miner Ig
nat Andrei din sectorul I a consem
nat o serie de metode bune folosite 
de către brigada condusă de co
munistul Iederan Alexandru în ce 
privește alegerea șistului vizibil în 
abataj, iar în articolele „Nici un 
vagonet de cărbune rebutat pentru 
șist', „Ce a făcut brigada lui Ju- 
cătoru Gheorghe pentru a da căr
bune de calitate", a fost înfățișa
tă experiența multor brigăzi în 
lupta pentru calitate. Totodată a 
fost criticată atitudinea negativă a 
tovarășilor Bugar Panait, Michiev 
Gheorghe, Cordea Victor și a al
tora care au dat cărbune cu un 
conținut mare de cenușă.

. ' _ _ ~ _ _ .———. —* <
Colectivul de re

dacție al gazetei 
de perete „Munci
torul energetician" 
de la I.C.T. Paroșeni, îndrumat 
îndeaproape de organizația de 
partid, desfășoară o activitate sus
ținută pentru a trata în edițiile ga
zetei cele mai impoitanre probleme 
legate de asigurarea fără întreru
peri a economiei naționale cu e- 
nergie electrică. Pentru realizarea 
acestui obiectiv, colectivul gazetei 
acordă o mare atenție întăririi dis
ciplinei în producție.

Astfel, într-un articol scris de 
ing. Sorinca Gligor, apărut în edi
ția din luna martie a.c., s-a tratat 
problema „De ce secția combustibil 
și transport a rămas pe ultimul loc 
în cadrul întrecerii socialiste". Au
torul a arătat că realizările aces
tei secții puteau fi mai mari dacă 
tov. Obraz Constantin și alți cîți- 
va muncitori nu ar fi lipsit nenro- 
tivat de la lucru. In urma publică
rii articoluiui, la prima consfătui
re de producție, colectivul secției 
a luat atitudine împotriva acestui 
tovarăș și de atunci, tov. Obraz nu 
a mai avut astfel de abateri.

Intr-un articol scris de tov. Ar- 
hire Lucia a fost criticată fapta 
reprobabilă a unor funcționari din 
cadrul serviciului financiar, care 
abuzînd de funcțiile ce le dețin, 
au aranjat in așa fel lucrurile ca ei

Articolele scrise la gazetă au a- 
rltat în mod convingător ее greu
tăți educa pentru o brigadă rebu- 
tarea unei cantități de cărbune 
pentru șist. In articolul „Cit au 
pierdut ei" a lost arătat, pe bază 
de calcul, cit a pierdut brigada 
condusă de tov. Enaclie Chlriță care 
a avut rebutate 100 vagonete de 
cărbune pentru șist. In loc ca un 
miner să cîștige 112 lei pe post a 
cîștigat 106 lei.

Un alt mijloc folosit de colec
tivul gazetei de perete pentru îm
bunătățirea calității producției a 
fost genul satiric. Una din carica
turi ilustra un bloc nîate de pia
tră, dus 1П spate de șefii de grupă 
Neagu Gheorghe, Cucoș Gheor

ghe, Crfisuc Mihai și Jucătoru 
Gheorghe. O altă caricatura a sa
tirizat pe minerii Roibu Gheorghe 
și Posta Costache care au fost gă
siți încărcînd într-un vagonet un 
bloc mare de șist vizibil.

Contribuția gazetei noastre do 
perete la intensificarea luptei pen
tru calitatea producției a crescut 
și prin editarea de către colec
tivul gazetei de perete a foii volan
te. Aceasta apare săptămînal sau 
ori de cîte ori este necesar, înfă- 
țlșînd prin articole scurte rezul
tatele bune obținute de brigăzi și 
sectoare în îmbunătățirea calității 
producției. In foaia volantă apar 
de asemenea, articole critice prin 
care slnt combătute cauzele care 
dăunează calității producției. Cei 
vizați sint îndrumați de Către or
ganizația; de partid să dezbată ar
ticolul respectiv, să ia măsuri.

Folosind aceste metode, colecti
vul gazetei de perete a adus o 
contribuție de seamă la mobiliza
rea minerilor pentru ca producția 
lor să fie de calitate. Dacă în a- 
nul 1962 procentul de cenușă a 
fost depășit cu 4 la sută, în perioa
da scursă din anul 1963, procen
tajul de cenușă a scăzut cu 5 la 
sută față de cel planificat și CU 9 
la sută față de anul precedent,

ION A? CU DUMITRU 
responsabilul gazetei de perete 

de la E. M. Petrila

Un rol activ 
întărirea disciplinei

Ing. TRUICĂ IOAN 
responsabilul gazetei de perete 

de la I.C.T. Paroșeni

să nu plătească taxele pentru ter- 
moficare. Desigur, dauna provoca
tă a fost recuperată, iar vinovă
ții au fost criticați la gazeta de 
perete.

Intr-un articol scris de Iov. Gal- 
benu Atlrelian, s-a luat poziție îm
potriva „certăreților". îndeosebi a 
fost criticat montatorul Ciucă Cons
tantin, care prin comportarea sa 
dă naștere la discuții, certuri arâ- 
tindu-se că asemenea fapte nu con
tribuie în nici un caz la bunul 
mers al muncii.

In foarte, multe cazuri, criticile 
aduse prin caricaturi și texte sa
tirice șt-au atins scopul ; cei vizați 
și-au remediat lipsurile, devenind 
elemente cu o comportare exem
plară. Putem citi, cîteva cazuri 
chiar concrete; tov. Vișan loan, me
canic la reparații, obișnuia să-și 
prelungească repaoșul pentru gus
tare, de la 30 minute — la o oră, 
sau chiar mai mult. In urma cri
ticii aduse, el și-a remediat aceas
tă lipsă, devenind punctual. Tov.

* A 
ț Recent in sala de festivități a •
* minei Petrila, Comitetul orașe- * 
î nesc de partid Petroșani a or-
- ganizat un schimb de experiență £ 
. între colectivele de redacție ale i
* gazetelor de perete de Ia exploa- «
* țările miniere, Întreprinderile, șan- •
* tierele și organizațiile economice * 
j din Valea Jiului în vederea ge- - 
« nerallzării experienței pozitive a £ 
f gazetelor și mal bunei orientări i
* a activității acestora. î
* In cadrul acestui schimb de ț 
t experiență s-au prezentat patru ț' 
4 reierate urmate de discuții în -
* cadrul cărora s-au îăcut nume- ,
* roase propuneri în vederea creș- â
* terii combativității, operativității
* și eiicacității gazetelor de perete. î 
j Cu prilejul schimbului de expe- " 
I riență s-a prelucrat planul de • 
t măsuri al comitetului orășenesc j 
І de partid Petroșani privitor ia ț
* organizarea concursului Intre ga- *
* zetele de perete din Valea Jiu- T'
* . . . • 
» lu’- £ 
ț Obiectivele concursului vor ii j
♦ publicate intr-un număr viitor al £
♦ ziarului nostru.
♦ a
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Gazeta centrală și gazetele
A trecut aproape un an de cînd 

în sectoarele minei Lupeni au fost 
înființate 13 gazete de perete — 
organe de presă ale organizațiilor 
de bază de partid și ale secții
lor sindicale. De la apariția pri
melor ediții, gazetele de perete din 
cadrul sectoarelor au militat neo
bosit pentru mobilizarea colective
lor de muncă la înfăptuirea sarci
nilor economice puse de partid in 
fața minerilor.

După ce aii fost constituite co
lectivele de redacție ale acestor 
gazete, comitetul de partid ai 
minei a îndrumat colectivul 
de . redacție al gazetei de pe
rete centrale „Minerul" să le aju
te în ce privește planificarea mun
cii pe o perioadă mai îndelungată, 
în formarea de active de cores
pondenți voluntari. In acest scop, 
fiecare membru din colectivul de 
redacție al gazetei centrale s-a o- 
cupat de cîte una, două gazete de 
perete de sectoare. De pildă, tov. 
Mătăsăreanu Mircea a ajutat în 
mod concret activitatea colectivu
lui de redacție ale gazetelor de 
perete din sectoarele Vil și VIII, 
tov. Popa Eugen a instruit colecti
vul gazetei de perete din sectorul 
IX, tov. Cotroază Aurel a îndru-

Bugaru Andronic, 
a venit în stare 
de ebrietate la 
serviciu,- după ce

a fost criticat la gazeta de perete 
nu a mai avut asemenea abateri.

Cu multă combativitate a contri
buit gazeta de perete și în special 
suplimentul său satiric „Urzica", 
la lichidarea completă a tendinței 
de chiul în schimbul de noapte.

Realizările obținute în procesul 
de producție, oglindesc în mod 
elocvent iaptul că la Termocen
trala Paroșeni există o disciplină 
în producție bine înțeleasă și res
pectată. Termocentrala lucrează în. 
prezent cu o suprasarcină de 13 
MW peste sarcina nominală, reali
zînd în același timp însemnate e- 
conomii. Astfel, față de 2 765 
Kcal/KWh cîț a fost planificat s-a 
realizat un consuni de 2 751 
Kcal/KWh, ceea ce a dus la o eco
nomie de conibustibil de 982 tone. 
Toate aceste realizări. deno
tă răspunderea și disciplina in 
muncă a fochiștilor Voin Viorel, 
Deheleanu Iosif, Itu Ion, a turbi- 
niștilor Berea Nicolae, Otlăcan Io
sif, Rebreanu Petru, a lăcătușilor 
și sudorilor Bugar Andronic, Po
pescu Ioan, Sava Petre, Wesser GHe- 
orght, a muncii rodnice desfășu
rate de colectivul acestei mari uzi
ne energetice;

Clișeul înfățișează pe tov. Jur ca Mircea, Ene Stelian șl Bdfcaru 
Mircea din colectivul de redacție al gazetei de perete „Muncitorul ener- 
getician" de la I.C.T. Paroșeni analizlnd articolele unei noi ediții.

К Jкв r

mat activitatea gazetelor' de pere
te din sectoarele X și XII, tov. 
Fardui Petru și Gliioancă Sabin au 
sprijinit îndeaproape tinerele ga
zete din sectoarele III, IV В, I A 
și I B.

In urma ajutorului dat, gazetele 
de perete din Sectoarele minei Lu
peni au desfășurat o activitate rod
nică, au militat cu stăruihță pentru 
scoaterea brigăzilor de sub plan, 
întărirea disciplinei în muncă, res
pectarea N.T.S. și a. regulamentului 
de ordine interioară etc. Cu spri
jinul gazetei de perete centrale, 
colectivele de redacție ale gazete
lor de perete din cadrul sectoa
relor Scot ediții interesante, mo
bilizatoare. Colectivul gazetei de 
perete din sectorul IV B, de exem
plu, a scos ediții speciale legate 
de îndeplinirea principalilor indici 
tehnico-economici ai producției, a 
publicat articole mobilizatoare, în
tre care cele intitulate „Fiecare co

munist — mobilizator activ la lo
cul său de muncă", „Realizînd 50 
m.l. pe lună avansare în abataje 
crește productivitatea muncii" ș.a. 
Intr-o ediție specială, gazeta de 
perete din sectorul III a arătat 
cum cresc cîștigurile muncitorilor 
pe baza creșterii productivității 
muncii. In sectoarele I A, II, III,
V sud au fost publicate diferite 
articole în legătură cu asistența 
tehnică dată de ingineri și tehni-
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Din cuvîntul participantilor

din sectoare
cieni brigăzilor aflate sub plan, au 
fost criticați acei conducători cate 
n-au aprovizionat la timp locurile 
de muncă cu materiale. Toate a- 
cestea au contribuit ca în sectoa
rele respective numărul brigăzilor 
rămase sub plan să scadă simțitor.

Gazetele de perete din sectoarele 
E.M. Lupeni au aproape 70 de co
respondenți voluntari care scriu cu 
regularitate. Printre aceștia amra- 
tim pe minerii Nagy Andrei, Fe- 
her Vasile, Petre Constantin, As- 
lău loan, Sălceanu Petru, Lukacs 
Andrei și alții care au scris articole 
despre necesitatea extinderii ini
țiativei „Două fîșii pe zi", „Din 
abatajele noastre — cărbune fără 
piatră", inginerii Teodorescu Cons
tantin, Dinulescu Lucia, CostesCU 
Iuliu, tehnicienii Drîmboreanu Pa
vel, Nan Traian, Nelega loan și 
alții care, prin articolele publi
cate au venit în sprijinul creșterii 
productivității muncii.

In această lună, la recomanda
rea comitetului de partid, colecti
vul gazetei de perete centrale va 
organiza o consfătuire cu gazetele 
de pețete din sectoare, în cadrul 
căreia se va analiza cum muncesc 
ele cu corespondenții, și se vor 
stabili noi măsuri pentru inrtmnă- 
lățirea muncii lor de viitor.

MICA AVRAM
membru în colectivul gazetei 

de perete E.M. Lupeni

Ы va contribui la o mai benă J 
orientare a gazetelor de perete 
spre problemele importante ridi- * 1 * * * S1 
cate de lupta pentru Îndeplinirea / 
planului la toți indicii, creșterea/ 
combativității gazetelor. Vom / 
traduce in viață tot се-am găsit 
util din acest schimb de expe- 1 
riență". ' I

? ILIE DUMITRU, membru în co- 
( mitetu! de partid de Ia I.F. Pe- 

troșani: „Apreciem ca bună ini- 
\ țiativa colectivului de redacție 
(> al gazetei de perete de ia mina
I1 Petrila de a edita foi volante. 
/ Vom lua măsuri ca și în exploată- 
\ rile noastre forestiere să apară 
,ț asemenea foi".
) BERCEA GHEORGHE, membru 
[ în colectivul de redacție al gaze- 
' tei de perete de la E. M. Ani- 
( noasa: „Considerăm utile raidu- 
j rile anchetă îăcute de unele co-
> leclive de redacție ale gazetelor 
? de perete. Propunem ca după a- 
( semenea raiduri să fie publicate

ediții speciale care să ogllndeas- 
t că experiența pozitivă a unor 
J brigăzi de mineri, secții și Sec- 
J toare în procesul de producție 
/ și să combată tot ce-i dăunător 
/ bunului mers al producției".

ȘERBAN FRANC1ȘC, responsa- 
\ bllul gazetei de perete de la U- 

zina de reparat utilaj minier Pe-
S troșani: „Schimbul de experiență 
f a fost util, atingindu-și scopul.
>

COSMA PETRU, membra in ' 
colectivul de redacție al gazetei,1 
de perete de pe șantierul 10 con- / 
strucțil Vulcan: „Ne angajăm să ij 
îmbunătățim activitatea gazetei J, 
noastre de perete. Vom scoate ] 
cu regularitate ediții care să o- 1 
glindească preocuparea colectivu-} 
lui pentru calitatea lucrărilor dej' 
construcții și predarea la timp a t 
noilor blocuri planificaie pentru \ 
acest an". j.

In cadrul discuțiilor au mai } 
luat cuvfntul tov. Mihalac Ru- ]' 
dolf, Lăzlo Ștefan, Gavrilescu 
Gheorghe, Ionuț Traian și alții ( 
care ай făcut propuneri de imbu- ( 
nătățire pe viitor a activității ga- \ 
zetelor de perete, )
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Vizita președintelui KennedyDeschiderea Congresului 
Mondiala! Femeilor de la Moscova

fost

MOSCOVA 24 (Agerpres).
La 24 iunie în Palatul Congrese

lor din Kremlin și-a început lucră
rile Congresul Mondial al Femeilor, 
la care participă delegate, oaspeți 
și observatori din 119 țări.

Cuvîntul de deschidere a
rostit de Nina Popova, vicepreședin
tă a Federației Democrate Interna
ționale a Femeilor.

Congresul va dezbate următoa
rele rapoarte:

— „F.D.I.F. în lupta pentru pace, 
independență națională, pentru 
drepturile femeilor și fericirea co
piilor".

— „Lupta pentru drepturile fe
meilor în societate și familie".

— „Femeile în lupta pentru pa
ce, dezarmare și prietenie între

popoare".

— „Lupta femeilor pentru inde
pendență națională".

— „Problema sănătății și educă
rii copiilor și tineretului".

In numele delegației italiene, 
prof. Maria Piccone Stella, a pro
pus ca pe ordinea de zi a Congre
sului să fie înscris și punctul re
feritor la caracterul politicii și me
todelor 
propus, 
tuită o 
dezbată

Eugenie Cotton, președinta 
F.D.I.F. a prezentat raportul „Fe
derația Democrată Internațională a 
Femeilor în lupta pentru pace, in
dependență națională, pentru drep
turile femeilor și 
lor".

de lucru ale F.D.I.F. Ea a 
de asemenea, să fie alcă- 
comisie specială care să 
acest punct.

Cotton,

fericirea copii-

. -W.:

O

Declarajia liderului partidului 
din Marea Britanie

laburist

LONDRA 24 (Agerpres).
Liderul partidului laburist

Marea Britanie, Harold Wilson, a 
făcut o declarație în cadrul unui 

miting al partidului său, în care 
a atras atenția asupra riscurilor pe 
care le prezintă pentru pacea mon
dială înarmarea nucleară a Germa« 
niei occidentale. După cum trans
mite agenția France Presse, Wilson 
a declarat : „Nici un acord între 
Est și Vest nu 
dacă Germania 
arme nucleare", 
liniat că politica
cleară a Germaniei federale este 
favorizată de sprijinitorii din Occi
dent ai „integrării europene". In 
același timp însă, a subliniat lide
rul laburist, acordarea de arme a- 
tomice și nucleare Republicii Fe-

din
Germane capătă o semnifi- 

neliniștitoare dacă se ține 
de faptul că Germania 
este răspunzătoare de

derale 
cație 
seama 
leristă
cile de milioane de morți din 
de-al doilea război mondial.

hit-
ze-
cel

BONN 24 (Agerpres)..
In dimineața zilei de 24 iunie 

au început la Bonn tratativele în
tre președintele S.U.A., Kennedy 
și cancelarul R. F. Germane Ade
nauer.

Potrivit relatărilor agențiilor de 
presă, printre problemele discutate 
s-au aflat situația din cadrul 
N.A.T.O., inclusiv planurile viitoa
rei strategii militare, problema ger
mană și problema Berlinului Oc
cidental, relațiile Est-Vest, precum 
și problemele legate de relațiile 
Pieței comune cu S.U.A.

Tratativele Kennedy-Adenauer 
s-au desfășurat simultan cu cele 
dintre miniștrii de externe și con
silierii respectivi.

Președintele Kennedy și-a între
rupt în cursul dimineții tratativele 
cu Adenauer, pentru a participa, 
la reședința președintelui R. F. Ger
mane, Lubke, la ceremonia oficială 
a înfințării „Corpului german al 
păcii", organizație creată după e- 
xemplul „Corpului păcii" american, 
care, după cum se știe, are drept 

scop promovarea țelurilor politicii' 
S.U.A, în țările slab dezvoltate.

In cursul după amiezii au fost< 
reluate tratativele politice dintre? 
Adenauer și Kennedy.

Observatorii politici din capitala-

nu ascund faptulR. F. Germane
că la aceste tratative Adenauer va 
încerca să-l convingă pe Kennedy 
că Germania occidentală este un 
aliat statornic al Americii. Refe- 
rindu-se la aceasta, ziarul „Daily 
Expres" arată că „R.F. Germană se 
va menține pe această poziție atîta 
timp cît nu va avea în propriile ei 
mîini arma nucleară. De îndată ce 
planurile R. F. Germane de a po
seda bomba nucleară se vor realiza, 
poziția Germaniei occidentale de 
ploconire în fața S.U.A. se va schim
ba și ea va fi aceea care va în
cepe să dea ordine”.

Tot în legătură cu vizita lui 
Kennedy în R. F. Germană, agen
țiile de presă atrag atenția asupra 
hotărîrii acestuia de a trimite mier
curi la Paris pe consilierul său 
Bundy. Agenția France Presse con
sideră că această hotărâre „se da- 
torește în mod evident dorinței 
președintelui de a nu crea impre
sia că turneul său politic constitu
ie o tentativă de „încercuire" po
litică a Franței. I

J2ASÎ.

Un comunicat
ar mai fi posibil 
federală va primi 
Vorbitorul a sub- 
de reînarmare nu-

SANAA 24 (Agerpres).
Citînd postul de radio Sanaa, a- 

gențiile de presă au transmis la 23 
iunie un comunicat militar yeme- 
nit în care anunță că în seara de 
22 spre 23 iunie, la frontiera Ye
menului cu Lahejul (teritoriu in
clus în Federația Arabiei de sud) 
au avut loc incidente serioase între 
trupele republicane yemenite și un 
grup de soldați britanici care s-au 
infiltrat pe teritoriul yemenit.

Corespondentul agenției France

Sesiunea „Adunării parlamentare 
europene’*

STRASBOURG 24 (Agerpres).
La Strasbourg a început o nouă 

sesiune a „Adunării parlamentare 
europene" — din care fac parte 
deputați din cele șase țări membre 
ale Pieței comune. După cum sub
liniază agențiile de presă occiden
tale, principala problemă pe ordi
nea de zi a sesiunii o constituie 
contradicțiile care continuă să se 
manifeste între țările Pieței comu
ne ca urmare a eșecului tratative
lor de pînă acum cu privire la a- 
derarea Angliei la acest organism

economic vest-european. Se simte 
în special nevoia, după cum atra
ge atenția agenția Reuter, „conso
lidării instituțiilor comunității Pie
ței comune" în urma prăbușirii tra
tativelor cu privire la aderarea 
Angliei. Președintele comisiei exe
cutive a Pieței comune, vest-ger- 
manul Hallstein, a anunțat că va 
prezenta un raport în care va in
sista asupra necesității „recîștigării 
timpului pierdut" ca urmare a tor
pilării de către Franța a tratative
lor în legătură cu aderarea Angliei.

militar yemenit
Presse relatează că grupul englez 
cuprindea 50 de soldați și era spri
jinit de care blindate. Ei au pă
truns pe teritoriul Yemenului dar au 
fost reperați de posturile de obser
vație 
puși 
fost 
fost : 
să se retragă peste frontieră.

Agenția Reuter anunță că 
ritățile militare engleze din 
au făcut cunoscută 
trata cu autoritățile 
berarea prizonierilor 
intermediul misiunii

Taiz.

ale trupelor yemenite și su- 
focului. 5 soldați englezi au 
uciși, circa 10 răniți, 21 au 
luați prizonieri, restul reușind

auto- 
Lahej 
de aintenția 

yemenite eli- 
englezi prin 

americane

--------------©--------------

0 NOUA CRIMA A ACTUALULUI RE6IM DIN IRAK
BAGDAD 24 (Agerpres).
Paralel cu războiul dezlănțuit îm

potriva kurzilor, actualul regim din 
Irak continuă reprimarea sîngeroa- 
să a elementelor patriotice din ța
ră. Astfel, la 23 iunie a fost să- 
vîrșită o nouă crimă monstruoasă. 
După cum transmite agenția Reu
ter, postul de radio Bagdad a anun
țat că au fost 
trioți irakieni.

al regiunilor 
se arată că 
duminică di-

Irakului
avut loc 
baza unei sentințe de 
la moarte pronunțată

CU

executați 28 de pa-
Intr-un comunicat

al guvernului militar 
din nordul 
execuția a 
mineața, în 
condamnare
de un tribunal militar. Comunicatul 
afirmă că cei 28 de patrioți au fost 
membri ai partidului comunist și 
au fost condamnați 

de a fi participat la 
care au avut loc în 
mulți ani la Kirkuk.

sub acuzația 
evenimentele 

urmă cu mai

©

Miting de solidaritate 
lupta poporului spaniol

Janeiro a avut lec un mi- 
solidaritate cu poporul spa- 
care au luat parte reprezen- 
tuturor păturilor populației

și prin mișcarea 
ferm hotărît să 

fascistă și să ob-

Dutra a condam-

RIO DE JANEIRO 24 (Agerpres).
La Asociația presei braziliene din 

Rio de 
ting de 
niol, Ia 
tanti ai
din oraș. Mitingul a fost desehis 
de Dante Placani, unul din liderii 
sindicali. In ciuda persecuțiilor, a 
torturilor. și a prigoanei, a declarat

el, poporul spaniol a dovedit prin 
mari demonstrații 
grevistă că este 
răstoarne tirania 
țină libertatea.

Deputatul Jose
nat în numele întregii asistențe a- 
sasinarea bestială de către călăii 
fasciști a eroului național al Spa
niei, Julian Grimau.

0 delegație a oamenilor 
de știință de la Institutul 
unificat de Ia Dubna 

va participa
la Conferința științifică 

internațională 
de la Stanford

MOSCOVA 24 (Agerpres).
O delegație a oamenilor de ști

ință de la Institutul unificat de 
cercetări nucleare de Ia Dubna va 
participa la Conferința științifică 
internațională care se va ocupa cu 
studierea structurii nucleonilor. 
Conferința își va desfășura lucră
rile la Stanford (S.U.A.). ,

Delegația este condusă de aca
demicianul Șerban Țițeica (R. 
Romînă), director adjunct al 
tutului.

Din delegație fac parte 
Isaev, Valentin Grișin, Dr. 
dUen Barașenkov fizicieni
tici, Frantisek Legor, fizician ce
hoslovac și Dr. Gabor Doaaokos 
(R. P. Ungară).

p.
insti-

Piotr
Via.

so vie-

йвиШі h Ш iwtiiia «izileiКапе
TOKIO 24 (Agerpres).
Mitingurile de protest împotriva 

proiectatelor vizite ale submarine
lor atomice americane, precum și 
împotriva staționării bombardiere
lor americane pe teritoriul Japoniei, 
au cuprins întreaga țară. După cum 
s-a mai anunțat, la 23 iunie a avut 
loc unul din cele mai mari mitin
guri Ia Yokosuka, unde se află cea 
mai mare bază americană din Ja
ponia. Corespondentul agenție S

Reuter relatează că participanții la 
mitingul din această localitate au or
ganizat un marș spre sediul coman
damentului flotei a 70 — americană 

au înmînat o notă de pro-unde 
test.

Un 
parte 
fost 
Kobe, 
demonstrat în fața 
merican. Un miting

mare miting 
peste 100 000 
organizat în 
După miting,

la care au luat 
de persoane, a 
portul japonez 
participanții au 
consulatului a- 

asemănător

urmat de o demonstrație a fost or
ganizat și la baza navală americană 
Sasebo (insula Kiusiu).

☆
TOKIO 24 (Agerpres).
Adunarea municipală a orașului 

japonez Kamayama (prefectura Mie) 
a adoptat în unanimitate o rezolu
ție de protest împotriva folosirii 
porturilor japoneze de către sub
marinele atomice americane. Depu
tății din partea partidului liberal-de
mocrat au sprijinit rezoluția în ciuda 
avertismentului conducerii partidului 
de a nu lua parte la această miș
care de protest

Rezoluția urmează să fie trimisă 
primului ministru Ikeda și președin- 
ților celor două camere ale parla
mentului.

; «iaiL

purtat discuții 
unității arabe 

problemei ade- 
statul 
Siria,

federal 
Irak și

a sosit 
secreta

PROGRAM BE RADIO

22,3 la sută față de 1961. 
lui 1962 și primăvara 
fost cultivate plante 

pe o suprafață totală

lui 
in- 
de 
cu

26 iunie
PROGRAMUL I. 7,10 Suita din 

Leo Delibes, 
centrale, 8,06 
8,30 Melodii 
ușoară, 10,00 
„Familia Pe- 
Eugene La-

13,10 Or-
muzică ușoară, 14,00

CAIRO. — Agenția M.E.N. anun
ță că la 24 iunie președintele Repu
blicii Arabe Yemen, As Sallal, a 
plecat la Sanaa, încheindu-și vizita 
pe care a întreprins-o în R.A.U.

După cum se știe, în cursul vizi
tei, As Sallal s-a întîlnit cu preșe
dintele Nasser și alte oficialități 
egiptene cu care a 
asupra problemelor 
și îndeosebi asupra 
rării Yemenului la 
arab alcătuit din 
R.A.U

ACCRA. — La 23 iunie 
la Accra Mennen Wiliams, 
rul de stat adjunct al S.U.A., însăr
cinat cu problemele Africii. La so
sire Wiliams a făcut o declarație 
în care și-a exprimat intenția de a 
purta discuții cu președintele Re
publicii Ghana, Nkrumah, asupra 
principalelor probleme internaționa
le.

De la Accra, Mennen Wiliams 
va pleca într-un nou turneu în mai 
multe state africane, care va dura 
circa trei săptămîni.

HONOLULU. — Șapte sindicate 
din Hawai,' cuprinzînd lucrătorii de 
Ia două din principalele ziare din Ho
nolulu, au declarat grevă generală 
în sprijinul revendicărilor lor cu 
privire Ia sporirea salariilor, plata 
concediilor de boală și condiții mai 
bune de muncă. Tratativele care au 
avut loc pînă în prezent între re
prezentanții celor 850 de greviști 
și proprietarii ziarelor s-au soldat 
cu un eșec. Corespondentul agenției 
U.P.I. relatează că aceasta este 
prima grevă organizată la Honolu-

lu. In urma grevei, în oraș nu mai 
apar decît două ziare.

HANOI. — In anul 1962, suprafa
ța rezervată culturilor de plante 
industriale era în R.D. Vietnam de 
166 557 ha, ceea ce înseamnă o creș
tere de 
In iarna 
1963 au 
dus triale
37 000 ha, dintre care 5 870 ha 
trestie de zahăr, 9 230 ha cu arahi- 
de, 6 100 ha cu bumbac 5 000 ha 
cu ricin.

BUENOS AIRES. — Agenția U- 
nited Press Internațional relatează 
că Frontul popular de eliberare din 
Argentina a adresat președintelui 
statului Guido, cererea de a anula 
decretul care interzice participarea 
candidaților acestui front la alege
rile prezidențiale, precum și la ale
gerile pentru guvernatorii provin
ciilor, alegeri care vor avea loc 
Ia 7 iulie.

HAGA. — Agenția France Pres- 
se relatează că Willibrorde de Kort 
care, după cum se știe, a fost în
sărcinat acum cîteva săptămîni cu 
constituirea noului guvern olandez, 
a comunicat reginei Olandei că e- 
forturile sale de a constitui un gu
vern de coaliție în care să fie re
prezentate principalele partide 
gheze au eșuat. In momentul 
față, scrie agenția, de Kort 
cearcă să formeze un guvern
jinit mai ales de partidele confe
sionale — partidele catolic, creștin- 
istoric și antirevoluționar — la 
care se străduiește să obțină și 
participarea partidului liberal.

bur- 
de 
în- 

spri-

baletul „Silvia" de 
8,00 Sumarul presei 

Muzică instrumentală, 
populare, 9,30 Muzică 
Teatru la microfon : 

richon", comedie de 
biche, 11,42 Piese instrumentale, 
12,00 Muzică populară, 
chesire de
Concert de prînz, 15,00 Din cînte- 
cele și dansurile popoarelor, 16,00 
In ajutorul corurilor de amatori, 
16,15 Vorbește Moscova!, 17,10 
Muzică populară din Dobrogea, 
18,00 „Melodii... melodii...1 — emi
siune de muzică ușoară (reluare), 
19,00 Clubul nostru, 20,15 Cîntă co
rul Ansamblului C.C.S., 20,40 Muzi
că ușoară cerută de ascultători, 
21,40 Cîntă Lucreția Ciobanu și Uie 
Udilă, 23,00 Muzică de dans. PRO
GRAMUL II. 10,10 Melodii populare, 
11,00 Mari
Cîntă corul popular rus de stat 
„Piatnițki", 11,30 Muzică de estra
dă, 12,05 Pagini din creația de ope
retă, 12,45 Din viața de concert a
Capitalei, 14,35 Muzică de prome

nadă interpretată de fanfară, 15,00 
Arii și duete din opera „Adrienne 
Lecouvreur" de Cilea, 15,30 Soliști 
și orchestre de muzică populară, 16,30 
„La munte și la mare — în program 
muzică ușoară, 18,05 Concert sus
ținut de studenții Conservatorului 
„Ciprian Porumbescu", 19,00 Muzi
că ușoară romînească, 20,00 Cîntece 
populare de dragoste, 21,30 Pe te
me internaționale, 21,40 Interpreți
de muzică ușoară (reluare), 22,20 

Muzică din opere, 24,00 Concert de 
noapte. ,

ansambluri sovietice.
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