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CARNET CULTURAL

în următoarele zile și pe 
cluburilor muncitorești din 
Uricani, Vulcan, Aninoasa, 
și Lonea.

„Joc și cîntec 
ca-n Banat

Orchestra populară de stat „La- 
zăr Cernescu" din Caransebeș în
treprinde în aceste zile un turneu 
prin Valea Jiului. Cu acest prilej 
a prezentat pe scena Teatrului de 
stat din Petroșani spectacolul mu- 
zical-coregrafic „Joc și cîntec ca-n 
Banat". Și-au dat concursul cunos
cutul cîntăreț de muzică populară 
romînească Ion Cristoreanu, lau
reat al Premiului de Stat, Ana 
Pacatius, Sofia Preda, Dumitru 
Chepețeanu, Florentin losif și An- 
toaneta Mandan.

Asemenea spectacole vor fi pre
zentate 
scenele 
Lupeni, 
Petrila

Cartea — prieten bun
Din inițiativa Comitetului sindi

cal din cadrul I.I.L. „6 August" Pe
troșani, cu cîteva luni în urmă a 
fost înființat un stand de cărți cu 
vînzare. Ca responsabilă a fost nu
mită tovarășa Tomuș Marce.a. Du- 
cînd o susținută muncă de popu
larizare a cărții, ea a reușit ca în 
ultimul timp să vîndă cărți în va
loare de peste 1500 lei.

Printre cei care și-au 
bibliotecile personale cu 
curate prin intermediul
se numără Ilcea Ecaterina, Altman 
Ana, Papp Eva, Trifan Marcel, 
Stoian loan și alții.
\. C. IO AN

corespondent

îmbogățit 
cărți pro- 
standului

Brigada condusă de minerul Firizică Alexandru lucrează la sec
torul II al minei Uricani.

Lucrînd cu hărnicie, ea a dat recent în folosință un ax colec
tor care a deschis în sector o rezervă de circa 60 000 tone de căr
bune cocsificabil.

IN CLIȘEU : Schimbul I înainte de a intra în șut.

o

PE TEME GOSPODĂREȘTI
Guri de canal

care îșî schimbă rolul...
Este de la sine înțeles că gurile 

de canal sînt făcute cu scopul ca 
apa provenită din ploi să se scurgă 
prin ele în rețeaua de canalizare. 
Sînt însă guri de canal care se în- 
căpățînează_ să nu-și îndeplinească găsit,
această funcție pentru care au fost 
construite. Mai mult, în timpul
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Carnet: Cu ghidul prin noua uzină »
Aproape că nu-i an ca pionierii 

din Vulcan să nu aibe de vizitat 
noi obiective industriale ce încon
joară orașul ca niște cetăți. Au 
vizitat ei atelierele și construcți
ile de la supraiața minei redeschi
se, noul cartier de blocuri, termo
centrala și cîte și mai cite. Mai 
deunăzi, vreo 30 de pionieri cu 
cravatele la gît mergeau pe dru
mul frumos pietruit ce duce spre 
noua preparație de cărbuni ce se 

g înalță în partea dinspre Coroiești 
a Vulcanului.

— De unde
— i-a întrebat

— Din tabăra 
pionieri 
voci cristaline.

— Și unde mergeți ?
— in vizită la uzină.
— Mergeți sănătoși...
Grupul s-a oprit în fața birou

rilor preparației. Și aici finisările 
slnt- în toi. Problema ghidului s-a 
rezolvat în cîteva minute. Mais
trul Bogățean Nicolae 
format pentru o oră 
cei mai indicat. Sub 
s-a înălțat doar noua 
Vizita a început de la 
rație din fluxul tehnologic.

— Vedeți liniile astea ? Pe aici 
g intră cărbunele extras din mină 

in preparație.
— Parcă-i o gară, atîtea linii 

°re — exclamă un pionier.
— Exact ca o gară — confir

mă ghidut. Aici vin vagoane din 
acelea de 40 de tone. Sub ele se 
aiia silozurile de recepție. Uși- 
■ e vagoanelor se deschid și căr
bunele se rostogolește in siloz. 
De aici este preluat de benzi și 
o pornește la drum. Alte benzi i, 

g preiau și îl duc în preparație. Nici 
8 aici cărbunele nu-i lăsat să „o- Q "
g dihnească". Vedeți construcția a- 
g ceea de parcă-i făcută din niște

cărbunele „nespălat" 
de ani intră să se 
și barita dau un me- 

care cărbunele se 
came

ploilor abundente — și de aseme
nea ploi Petroșaniul nu duce lipsă 
— apa iese din aceste canale pe 
străzi, adăugîndu-Se la cea prove
nită din ploi. Și-n plus de asta, 
apa ce iese pe aceste guri de ca
nalizare nu e tocmai curată. Cau
za acestui fenomen nu e greu de 

Pe anumite porțiuni, .rana, 
lele sînt strangulate sau chiar în
fundate, caz concret în jurul blo
curilor 20, 21 și 22 din cartierul Di
mitrov.

Acest fenomen trebuie neapărat 
văzut și de 
se ocupă cu 
Trebuie văzut 
templare, cît 
lua măsuri de desfundare a cana
lelor, astfel încît scurgerea apei de 
pe străzi să se facă în bune con- 
dițiuni.

salariații I.C.O. care 
salubritatea orașului, 
nu atît pentru con- 
mai ales spre a se

Trotuare — pe cînd ?

Așa cum este cunoscut, în 
cadrul consfătuirii organizate de 
Comitetul 
Petroșani 
mătate a 
tivele de 
de perete de la 
prinderile, șantierele și organi
zațiile economice din Valea-; Jiu
lui, s-a stabilit organizarea unei 
întreceri între gazetele de pe
rete din Valea Jiului. Întrecerea 
a fost inițiată de Comitetul o- 
rășenesc de partid Petroșani in 
vederea creșterii rolului gazete
lor de perete in mobilizarea oa
menilor muncii la îndeplinirea 
sarcinilor le plan la toți indicii. 
De asemenea, întrecerea are 
drept scop de a generaliza ex
periența pozitivă in activitatea 
gazetelor de perete.

Prin planul de măsuri elabo
rat în vederea organizării între
cerii, plan dezbătut in cadrul 
consfătuirii care a avut loc cu 
colectivele de redacție ale gaze
telor de perete, s-a prevăzut că 
pe baza obiectivelor stabilite de 
Comitetul orășenesc de partid, 
organele și organizațiile de partid 
vor lua măsuri ca pînă la 1 iu
lie 1963 toate colectivele de re
dacție ale gazetelor de perete 
de la exploatările miniere, pre- 
parații, uzine, întreprinderi, șan
tiere de construcții și organiza
țiile comerciale, să stabilească 
angajamente concrete care să fie 
trimise Comitetului orășenesc de

orășenesc de .partid 
în cea de a doua ju- 
lunii trecute cu colec- 
redacțte. ale gazetelor 

minele, între-

partid precum și redacției ziaru
lui nostru.

Iată însă că termenul de 1 lu- 
' lie a trecut și răspunsuri cu an
gajamente concrete privind parti
ciparea la întreceri au sosit nu
mai din partea a două gazete de 
perete: „Cărbunele păcii" de la 
mina Petrila și „Construi torul" ' 

.de la T.C.M.C. Coroiești. .Din ' 
partea celorlalte colective de 
redacție ale gazetelor de perete 

’ nu* au fost primite încă răspun- 1 
șurile cu privire ia participarea , 
la , întrecere și obiectivele con- 

. crete, stabilite :în. cadrul acestei 
întreceri.

Trebuie subliniat faptul că 1 
organizarea de către Comitetul 
orășenesc de partid Petroșani a ' 
acestei’ întreceri constituie o im- д 
portantă 'măsură menită să ri
dice la un nivel mai înalt rolul 
de propagandist, agitator și mo
bilizator colectiv al gazetelor de 
perete, îmbunătățirea în ansam
blu a activității lor. De ce or
ganizațiile de partid de la mine 
și întreprinderi neglijează sar
cina ce le revine de a lua mă
suri pentru încadrarea în aceas
tă întrecere a organelor lor de 
presă ?

In cel mai scurt timp, orga- ■ 
nizațiile de partid din minele și 
întreprinderile Văii Jiului tre- ' 
buie să ia măsuri pentru parti- ; 
ciparea la întrecere a gazetelor ; 
de perete respective. Numai ast- i 
fel Întrecerea poate să-și arate ' 
din plin roadele I

Li. д'muncitori, tehni- 
al șantierului Lu-

apartamente noi
j*.
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veniți, voinicilor ? 
un moșneag, 

orășenească 
răspunseră

de 
cîteva

s-a trans- 
în ghid. E 

ochii lut 
preparație. 

prima ope-

cilindri uriași ? Acoio e silozul 8 
de cărbune brut. Pe benzi, căru- 8 
doare, în silozuri, peste tot căt- o 
bunele e... musafir de scurtă du- 8 
rată. Apoi intră în procesul de o 
sortare și spălare. In niște rezer- 8 
voare uriașe 
de milioane 
curețe. Apa 
diu dens în
spală frumos. Ciururile cu 
pe care le vedeți împart la ria
dul lor cărbunele după mărimi. 
O parte din cărbunele mărunt, 
cum e făina, se furișează însă ho
țește. El este captat în cele trei 
decantoare pe care le vedeți, semu- 
nînd ca niște căldări uriașe. Niș
te greble mari adună cărbunele 
prai iar apoi pompe puternice ii g 
trimit la bateriile de flotație. Șis- g 
tul, care-i un fel de încurcă lume, 8 
este adunat in două 
mari și de aici pe 
tarului e dus tocmai 
tete de acolo.

Așa din operație 
cărbunele ajunge în 
încărcare curat și împărțit pe sor
timente. Cei cocsiiicabll este 
parat de cel energetic. De 
nici nu se mai întîlnesc. Cel 
sificabil se îndreaptă spre 
trele siderurgice, iar cel energe
tic spre uzine, centru locomoti
ve și multe uite întrebuințări. 
Acesta e, deocamdată drumul i- 
maginar. in curînd însă cărbunele 
va crește 
preparație.

Vizita a 
mulțumit 
cații, plecînd apoi încolonați spre 
tabăra de vară. Duceau cu ei a- 
mintirea giganticei construcții î- 
nălțată aici și parcă văd trecind 
pe aici în fiecare zi mii și mii de tone 
de cărbune extras din adîncuri 8 
de mineri. 8

D. CRIȘAN 8

De curînd au fost terminate lu
crările de pavare a părții carosa
bile a străzii Vasile Roaită din Pe-

Colectivul de 
cieni și ingineri 

peni a muncit cu mult elan pen
tru predarea în termenul planifi
cat a blocului D avînd 90 de apar
tamente. Cu aceasta pe semestrui 
I al anului s-au predat 180 de 
partamente, conform planului 
zic al șantierului.

In predarea acestui bloc s-au
vidențiat brigăzile de zidari con
duse de tov. Cioarca Vasile, Avram 
Nicolae, Pirciu Dumitru: In urma 
zidarilor, cu avînt sporit au mun
cit brigăzile de zugravi conduse 
de Ferestrău loan, Рога Sabin, 
Berciu Gheorghe, Mogoșan 
altele, care au terminat 
cu două zile mai devreme, 
plarii conduși de Boștină
Рога Constantin au terminat 
montat și păsuit tîmplăria cu 5 zi
le înainte de termen.

loan și 
lucrările 
iar tîm- 
Ioan șl 

de

•. i ' 4 i. 1 fCu 15’ zile înainte de predarea 
blocului, 
Smaranda Constantin și Bețivu 
mitru. au 
frecat mozaicul din bloc, 
gada de parchetari condusă de 
mitriu Aurel 
parchetul cu

La execuția 
o contribuție 
de apă conduși de Istodor Vintilă. 
Moroșan Haralambie, Mănașcu Ru
bin și Olaru loan, cei de la încăl
zirea centrală conduși de Stînga- 
ciu Vasile, Comșa Achim, Bălașa 
Victor. Ștefan Gheorghe și geamgi
ul șantierului tov. 
care s-a străduit 
timp geamurile.

mozaicarii conduși de
Du-

terminat, de turnat 
iar

Du- 
a terminat de montat 
3 zile mai devreme, 
lucrării au mai adus 
prețioasă instalatorii

Cioancă Petre 
să monteze la

V. CÎRSTOIU 
corespondent

rezervoare § 
calea iunicu- 
sus, pe тип-

in operație, 
silozurile de

șuvoi in această nouă

mat sfirșit. Pionierii au 
ghidului pentru exph-

(Continuare în pag. 2-a)
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Și in luna iunie tot 
pentru sporirea producției, 
de maiștri 
(la mijloc) 
nerii unui 
muncă.

mineri și șefi de 
asupra măsurilor 
spor și mai mare

colectivul sectorului IV s-a situat pe loc de frunte la mina Vulcan în lupta 
depășindu-și planul cu peste 3000 tone de cărbune. In fotografie : Un grup 
brigadă din sectorul IV se consultă cu tov. ing. Stănilă loan, șeful sectorului 
tehnico -organizatorice prevăzute să se aplice în semestrul II în scopul obți- 
de producție și respectarea normelor de tehnica securității la locurile de
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Oare acesta*! potențialul echipei
anul trecut, 

a tării a su
pe înflăcărații 
Jiul.
căutau ei să 

retrogradat 
absență am

echipa Jiul

Retrogradajea, în 
din prima categorie 

, părat fără îndoială 
suporteri ai echipei

— Nu-i nimic —
te consoleze. Am mai 
noi și după un an de 
reintrat din nou în A.

Așa cum a evoluat
în primele întîlniri din campiona
tul categoriei B, se părea că se 
vor 
terilor. Echipa lupta eu 
pentru a obține dreptul de 
intra în prima categorie a 
Jocurile de un bun nivel 
(prestate cît și situația din 
ment dădeau multe speranțe. Iată 
însă că în ultimul meci din tur, 
jucat pe teren propriu, echipa Jiul 
le-a servit un duș rece înflăcăra- 
țîlor ei suporteri. Infrîngerea sufe
rită în fața echipei din Cîmpia 
Turzii, a îndepărtat echipa Jiul de 
țelul dorit. La reluarea campiona
tului, revirimentul mult așteptat 
nu s-a produs. Dacă apărarea se 
străduia din răsputeri să primească 
goluri cît mai puține (semnifica
tiv este faptul că pînă în 
etapă ea primise cele mai 
goluri din toate apărările 
trei serii ale categoriei B) 
#-a dovedet exasperant de inefica-

confirma previziunile specta- 
ardoare 

a re- 
țării. 

tehnic 
clasa-

sînt 
doar 
rînd,

ce în majoritatea întîlnirilor. Spre 
sfîrșitul campionatului, suporterii nu 
mai făceau pronosticuri de rein
trare în A, ci calcule îngrijorate, de
terminate de teama de retrograda
re în categoria C. Pînă la urmă 
victoria nesperată de la Cluj a 
salvat echipa de locul 10 și de 
emoțiile jocurilor de baraj.

Cauzele slabei comportări 
multe. Vom încerca să relatăm 
etteva din ele. In primul
schimbarea jucătorilor în special a 
celor din atac, de la o etapă la 
alta. Acest lucru a făcut ca de-a 
lungul întregului campionat, cvin
tetul ofensiv să nu capete coeziu
nea necesară. Apoi, schimbarea 
la o etapă la alta a jucătorilor 
posturi diferite. Elocvent este 
acest sens faptul că Șardi, un 
năr talentat, era folosit cînd 
tremă, cînd centru atacant. S-a 
cut simțită, de asemenea, 
unui coordonator al atacului,
un moment dat se părea că el a 
fost găsit în persoana lui Șardi ca
re folosit pe postul de centru ata
cant a lansat cu mingi în adînci- 
me cele două extreme. Va trebui 
însă muncit mult și cu perseveren
ță pentru ca el să devină un bun 
coordonator al atacului.

Printre alte cauze

de 
pe 
în 
tî- 

ex- 
fă-

lipsa
La

comportări se numără și indisci
plina unor jucători precum și via
ța nesportivă a altora. ~ 
rea secției de fotbal va 
muncească mult pentru 
jucătorilor, pentru a le 
dragostea față de culorile asocia
ției pe care o reprezintă.

Perioada pînă la reluarea cam
pionatului va trebui folosită pen
tru remedierea lipsurilor consta
tate, pentru a imprima echipei o 
concepție moderrfă de joc. In vii
tor va trebui lichidată practica de 
a aduce jucători a căror scop este 
doar obținerea de avantaje mate
riale, punîndu-se mai mult accent 
pe descoperirea și creșterea tine
rilor talentați din Valea Jiului.

Antrenîndu-se cu 
tatea, primenindu-și 
elemente tinere și 
Valea Jiului, echipa 
bilitatea de a reveni în prima ca
tegorie a țării.

Conduce- 
trebui să 
educarea 
imprima

toată seriozi- 
rîndurile cu 
talentate din 
Jiul are posi-

Rezultate bune în prima etapa 
a Spartachiadei de vară a tineretului
Etapa I-a din cadrul Spattachia- 

del de vară a tineretului a luat 
sfîrșit. Datorită unei munci susți
nute, depuse de asociațiile spor
tive s-a reușit ca in prima etapă 
să participe la întreceri un număr 
de 30 927 de tineri, cu aproape 
3 000 mai mulți decît cifra pre
văzută.

La această frumoasă realizare, 
un aport eficient au adus și unele 
comitete U.T.M. orășenești și de 
mină care au sprijinit consiliile 
asociațiilor prin atragerea tinerilor 
pe terenurile de sport. In această 
direcție se poate evidenția comi
tetul orășenesc U.T.M. din Vulcan 
care în colaborare cu consiliul a- 
sociației sportive Minerul, a atras 
la întreceri peste 4 000 de partici- 
panți. La fel de bine au muncit și 
comitetele de mină U.T.M. din Uri- 
cani, Lupeni, Petrila și Lonea care 
au reușit, de asemenea, să mobilize
ze marea masă a tineretului din 
exploatările carbonifere respective 
să participe la competițiile organi
zate în această perioadă.

Cît privește preocuparea consili
ilor sportive, se poate spune că 
majoritatea acestora au dovedit o 
mai mare atenție față de sarcinile

ultima 
puține 

celor 
atacul

ale slabei

A.'

Desfășurarea campionatelor 
universitare

Pentru buna desfășurare a cam
pionatelor universitare, comisia 
sportivă din cadrul Consiliului a- 
socâației studențești a Institutului

luat din
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CLASAMENTUL
1. Victoria Călan 30 18 9 3 66:21 45
2. Minerul Deva 30 20 3 7 81:33 43
3. Slderurgistul Hunedoara 30 16 6 8 49:30 38
4. Minerul Vulcan 30 16 1 13 58:50 33
5. Aurul Brad 30 14 3 13 65:45 31
6. Parîngul Lonea 30 12 6 12 48:47 30
7. Minerul Aninoasa 30 11 7 12 50:51 29
8. Jiul II Petrila 30 11 7 12 40:49 29
9. Sebeșul Sebeș 30 12 4 14 50:00 28

10. C.F.R. Simeria 30 11 5 14 56:50 27
11. Minerul Ghelar 30 11 4 15 53:58 26
12. Constructorul Hunedoara 30 9 7 14 42:61 25
13. Retezatul Hațeg 30 9 7 14 42:73 25
14. Dacia Alba Iulie 30 10 5 15 37:71 25
15. Dacia Orăștie 30 10 4 16 50:60 24
16. C.F.R. Teiuș 30 9 4 17 45:65 22
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Concursuri de Npism in Valea Jiului
In zilele de 14 și 16 iulie, oa

menii muncii din Valea Jiului vor 
avea prilejul să asiste la un mare 
concurs de călărie cu participarea 
unor component ai lotului R.P.R. 
Printre participanții la acest con
curs se numără sportivi de frunte 
care s-au afirmat în întrecerile in
ternaționale : Pinciu Vasile —

pe stadionul din Vulcan, și tot în 
aceeași zi, începînd de la orele 
16 pe stadionul 
peni.

Pe stadionul 
șaui întrecerile
In ziua de
orele 16.

Minerul din Lu-

16

„Jiul" din Petro- 
se vor desfășura 
iulie începînd cu

Atacul campionilor a marcat 
de goluri, deci mai bine de trei 
fiecare meci și nu a primit decît

Locul secund a fost cucerit, 
asemenea, pe merit de Minerul

După întreceri aprig disputate, 
duminică s-a încheiat și ultimul 
act al campionatului regional de fot
bal. Cea mai uhă și constantă 
echipă a campionatului s-a dovedit 
a fi Victoria Călan care de-a lun
gul a 30 de întîlniri n-a „gustat" 
decît de 3 ori din cupa îrtfrînge- 
rii.
66 
de 
21. 
de
Deva a cărui atac care a marcat 
81 de goiuri s-a dovedit cel mai 
bun din întregul campionat regio
nal. Cele patru echipe care au re
prezentat Valea Jiului în actualul 
campionat au avut în general o 
comportare mulțumitoare situîndu-se 
în jumătatea superioară a 
mentului. Locul 4 ocupat de 
rul 
care 
gul 
Jiul
avut o comportare bună. Cu mai 
multă seriozitate în antrenamente, 
ele pot obține în campionatul vii
tor rezultate și mai bune.

la I.M.P.
de mine din Petroșani a 
timp măsuri în vederea antrenării
unui număr cît mai mare de stu- 
denți în cadrul acestor întreceri 
sportive. La campionatele univer
sitare interani și pe facultăți au 
fost antrenați peste 850 studenți.

Pe baza regulamentului de des
fășurare elaborat de Consiliul cen
tral U.A.S.R., comisia sportivă a 
organizat campionatele universitare 
la următoarele discipline: volei, 
fotbal, baschet, handbal în 7, atle
tism. Pînă în prezent s-au desfă
șurat întrecerile între ani. Iată și 
cîștigătorii:

Facultatea de mine: volei: lo
cul I — anul III 
locul I — anul II 
în 7: locul I —
Facultatea
— anul I 
I — anul 
7: locul I

Deși în 
puține fete
întreceri. In prezent, campionatele 
universitare continuă cu întrecerile 
de fotbal atît la Facultatea de 
mine cît și la cea de electromeca
nică, după care urmează să se des
fășoare întrecerile sportive pe in
stitut

ce le-au revenit, reușind să an
treneze un mare număr de tineri la 
întreceri. S-au evidențiat asociațiile 
sportive Minerul Vulcan, Jiul și 
Preparația Petrila, Parîngul Lonea, 
Minerul Lupeni, Retezatul Uricani 
etc. iar dintre asociațiile sportive 
școlare: Școala profesionala Lu
peni, Elevul Petroșani, 30 Decem
brie Petroșani și Elevul Lonea, un
de sub îndrumarea profesorilor de 
educație fizică au fost antrenați 
toți elevii în întrecerile sportive ale 
Spartachiadei de vară a tineretului.

Activiști voluntari și instructori 
ca Gheorghe Boroi — Uricani, Ha- 
ralambie Вида — Vulcan, Vasile 
Tămaș — Aninoasa, Vasile Hlo- 
pețchi — Lonea, și alții au depus 
o neobosită muncă in desfășurarea 
întrecerilor sportive.

In perioada care urmează, comi
siile de organizare a spartachiadei 
din orașele și localitățile Văii Jiu
lui trebuie să ia cele mai eficiente 
măsuri în vederea organizării pe 
mai departe a etapelor următoare 
unde să se întreacă cei mai buni 
sportivi calificați din etapa I. Pe 
viitor va trebui să se privească 
cu multă seriozitate organiza
rea întrecerilor etapei а II-a între 
grupele sportive și să se asigure- 
întregul material necesar.

Comisiile orășenești de organizare 
vor trebui și pe mai departe să 
ceată tot sprijinul profesorilor de 
educație fizică, a antrenorilor și 
instructorilor voluntari, în vederea 
asigurării în cele mai bune condi
ții a Întrecerilor.

S. BA1OI
U.C.F.S. Petroșani
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clasa- 
Mine- 
8, pe 
Parîn-

Și

Vulcan, locurile 6, 7, 
s-au clasat în ordine

Lonea, Minerul Aninoasa
II Petrila dovedesc că ele au

mine; baschet: 
mine,- handbal 
anul III mine, 
volei: locul I 
baschet: locul 

handbal în

electro:
electro;
Il electro;

— anul III electro,
cadrul institutului sînt 
și ele au fost atrase Ia

Campionatul de șah 
se apropie de sfîrșit

Faza regională a campionatului 
republican, la Individual, se apro
pie de sfîrșit. Cum era și de aș
teptat, tinărul Lazăr loeif din Pe
troșani, campionul regional din a- 
nul trecut, ă ocupat primul loc în 
grupa I-a, cu 12 puncte din 13 po
sibile. El a fost urmat de Igreț Cor
nel cu 11 puncte și jumătate și 
Mitrică Dianu cu 11 puncte. In se
ria 
pat 
ra, 
va,

D. ALBESCU 
corespondent

a Il-a, primul loc a fost оси- 
de Mende Emil din Hunedoa- 

urmat de Pentec Alexe — De- 
Klein Nicolae — Alba Iulia și

alții. Pentru desemnarea campio
nului regiunii se întîlnesc, în pa
tru partide, Lazăr Iosif și Mende 
Emil. Jucînd cu albele, Mende E- 
mil din Hunedoara a cîștigaț pri
ma partidă și conduce au 1—0.

Pe teme gospodărești
maestru al sportului, component al 
reprezentativei R.P.R. clasată pe 
locul 6 la Olimpiada de la Roma, 
cîștigătorul, la concursul hipic in
ternațional de la Nisa, al marelui 
premiu al Franței și a trei premii 
1 la concursurile de Ia Neapole, 
Viena și Leipzig. Longo Alexandru, 
component al echipei naționale de 
tineret, care s-a afirmat recent la 
concursul internațional desfășurat 
la Novisad, în Iugoslavia. Radules
cu Mihaela, campioana R.P.R. la 
proba de obstacole fete pe anul 
1962. De asemenea, vor mai parti
cipa Bogza Manuela, lonescu Eu
gen, Nițulescu Liliana, lonescu 
Gaby, Sile Mircea, Риги Victor și 
alți concurenți de valoare.

Pentru ca aceste întreceri să 
poată fi vizionate de cît mai mulți 
oameni ti muncii din Valea Jiului, 
ele ae vor desfășura în trei lo
calități.

In ziua de duminică 14 iulie, 
începînd de la orele 9 dimineața

Cu căldurile astea puțin obișnuite pe meleagurile noastre, iniția
tiva I.C.Q.-uIui Petroșani de a pune sîmbăta și duminica autobuze la 
dispoziția iubitorilor de excursii, ce vor să-și petreacă timpul liber 
la eabana Rusu, s-a dovedit bine venită După eum se vede în cli
șeu, un nou autobuz a poposit la cabană.

(Urmare din pag. l-a)

troșani, și o dată cu aceasta, stra
da a fost redată circulației. Se 
circulă intens: autobuze, camioa
ne, motociclete și, în plus, pietoni. 
Mulți pietoni, pentru că această 
stradă face legătura între cartie
rul Dimitrov și hale. Mai alee pe 
străzile cu o circulație intensă de 
autovehicule, este necesar ca pie
tonii să circule pe trotuare, căci 
altfel există pericolul accidentelor.

Cetățenii care trec pe această 
stradă nu pot însă circula pe tro
tuare pentru simplul motiv că tro
tuarele lipsese. Strada e pavată, 
s-au pus borduri, dar cu trotua
rele — nici o mișcare. Știut este 
că atunci cînd s-au alocat investi
țiile pentru modernizarea acestei 
străzi, în lucrările ее trebuiau e- 
xecutate s-a inclus și construirea 
trotuarelor. Era deci firesc ca lu
crările să nu fie întrerupte și să 
se continue cu amenajarea trotua
relor. Se vede însă că secția de 
gospodărire a sfatului pcspular o- 
rășenesc a uitat de aceste trotua
re. Cetățenii care circulă pe a- 
ceastă stradă, se întreabă : pe cînd 
trotuarele ?

O întrebare care trebuie să a- 
jungă neapărat și la urechea to
varășilor de la secția gospodărire a 
sfatului popular.

Despre încă ши. trotuar
O intensă circulație de autove

hicule se desfășoară și pe strada 
I. Budai Deleanu din Petroșani. Pe 
o parte a acestei străzi — partea 
dreaptă cînd se coboară spre hale 
— există trotuar, pe care pietonii 
pot circula. Dar aceasta numai pînă 
la un punct, deoarece în apropie-. 
rea întretăierii eu o altă stradă, 
trotuarul se îngustează într-atît 
încît din el nu rămîne de cit bor
dura. Bineînțeles, pe această por
țiune pietonii nu au altceva de fă
cut de cît să circule pe partea ca
rosabilă a străzii.

Este necesar ca pe porțiunea res
pectivă trotuarul să fie lărgit spre 
a fi adus la o lățime normală. A- 
cest lucru poate fi făcut prin mu
tarea gardului pe o anumită dis
tanță și amenajarea trotuarului res
pectiv, bineînțeles prin grija sec
ției de gospodărire a sfatului 
popular. ,
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Ridicarea calificării
mereu in atenlliл

șl întărirea disciplinei 
organizațiilor li. T. Pl.!

Sarcini de mare răspundere
Recent a avut loc plenara Comi

tetului orășenesc de partid Petro
șani, care a analizat conducerea de 
către organele și organizațiile de 
partid a organizațiilor U.T.M. a 
muncii politico-educative in rindu- 
rile tineretului pentru întărirea 
disciplinei in procesul de produc
ție, caliticarea șt recalificarea ti
neretului. La lucrările plenarei au 
participat secretari ai organizațiilor 
de partid și U.T.M. de la exploată
rile miniere din Valea Jiului, de 
pe șantierele de construcții, direc
tori de întreprinderi, activiști de 
partid și de U.T.M.

In fața participanților la plenară, 
tovarășul Karpinecz loan, secretar 
al Comitetului orășenesc de partid 
Petroșani a prezentat un amplu re
ferat. Lucrările plenarei au subli
niat că îndeplinirea sarcinilor spo
rite de plan pe anul 1963 impun in
tensificarea și îmbunătățirea conti
nuă a muncii de educare in spiri
tul ideologiei și moralei comuniste 
a membrilor și candidaților de 
partid, a tuturor oamenilor muncii 
și in mod deosebit a tinerei gene
rații.

Eficacitatea muncii politice și or
ganizatorice desfășurată de Comi
tetul orășenesc de partid, de către 
organele și organizațiile de partid, 
de către organizațiile de masă pen
tru mobilizarea colectivelor între
prinderilor la realizarea sarcinilor 
economice elaborate de partid, s-a 
concretizat prin faptul că muncito
rii, tehnicienii și inginerii din uni
tățile noastre economice și-au luat 
in cadrul întrecerii socialiste an
gajamente importante privind de
pășirea sarcinilor de plan. Dlnd 
dovadă de un înalt patriotism, mi
nerii Văii Jiului s-au angajat să 
extragă în acest an 105 000 tone 
cărbune peste plan, să realizeze o 
productivitatea pe bazin de 1,220 
tone de cărbune pe post și îm
preună cu celelalte unități din Va
lea Jiului s-au angajat să obțină 
economii suplimentare la prețul de 
cost în valoare de 10 280 000 lei.

La înfăptuirea acestor obiective 
o contribuție importantă o aduc 
tinerii mineri și muncitori ai Văii 
Jiului. In vederea îmbunătățirii în 
continuare a muncii tineretului, 
plenara a subliniat necesitatea ca 
pe viitor organizațiile U.T.M. să 
Не ajutate să-și îmbunătățească 
stilul de muncă, să analizeze în 
plenarele și adunările lor generale 
problemele esențiale legate de in
tensificarea participării tineretului

Spre un nivel tot mai înedt
Intrucît aproximativ 60 la sută 

din totalul salariaților întreprinde
rilor industriale din Valea Jiului 
sînt tineri, alături de munca poli- 
tico-educativă de întărire a discipli
nei în producție, una din cele mai 
importante sarcini ce stau în fața 
organizațiilor de partid, U.T.M. și 
de sindicat este de a asigura folo
sirea tuturor posibilităților de cali
ficare și ridicare a calificării oame
nilor muncii се-și desfășoară activi
tatea în exploatările miniere.

Comitetul orășenesc de partid Pe
troșani a luat o seamă de măsuri 
pentru aplicarea și extinderea în în
trecerea socialistă a numeroase ini
țiative ca : „trei fîșii în două zile 
In abatajele frontale'', „extragerea 
a două cîmpuri pe schimb și aripă 
în abatajele cameră „nici un va- 
gonet de cărbune rebutat pentru 
șist" etc. Aceste inițiative valoroa
se pot ii aplicate cu succes nu
mai de mineri cu o calificare înal
tă, capabili să stăpînească tehnica 
nouă. întregul proces de producție.

In vederea asigurării de cadre 
calificate, pe lingă toate exploa
tările miniere din bazinul nostru 
.carbonifer, precum și pe lingă 
U.R.U.M.P., preparații, I.C.M.M. etc. 

la realizarea sarcinilor economice. 
S-a subliniat, de asemenea, nece
sitatea ca organele și organizațiile 
de partid să analizeze periodic 
propria lor activitate cu privire la 
ielul cum asigură conducerea și 
îndrumarea organizației de tineret, 
cum se achită membrii și candida- 
ții de partid de sarcinile ce le au 
In conducere a organizațiilor U.T.M., 
precum și munca politică desfășu
rată de membrii și candidați! de 
partid de virstă utemistă în cadrul 
organizațiilor U.T.M. pentru întări
rea disciplinei în procesul de pro
ducție in rindul tineretului, orga
nizarea temeinică — împreună cu 
sindicatele și conducerile tehnico- 
administrative — a calificării și ri
dicării calificării muncitorilor tineri.

Pe baza referatului prezentat și 
a dezbaterilor care au avut loc in 
plenară a fost întocmit un plan de 
măsuri cu obiective concrete legate 
de îmbunătățirea muncii politico- 
educative in rindurile tinerilor.

Printre altele planul de măsuri 
prevede ca organizațiile de partid 
să îndrepte atenția organizațiilor 
U.T.M. spre intensificarea activității 
lor educative pentru dezvoltarea 
la tineri a atitudinii noi, socialiste 
față de muncă, a răspunderii pentru 
ridicarea pregătirii lor profesionale, 
dezvoltarea pasiunii față de nou, față 
de tehnică, pentru întărirea discipli
nei în producție a tineretului.

Sarcinile stabilite de plenara Co
mitetului orășenesc de partid cons
tituie un adevărat program de îm
bunătățire a activității educative a 
organizațiilor de partid și de U.T.M. 
in rindurile tineretului din Valea 
Jiului.
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PE SCURT DIN REFERAT

socialistă peste 
din care aproape

* In unitățile economice 
Valea Jiului sini încadrați 
trecerea 
muncitori 
tineri.

din 
în în- 
24 000 
14 000

inițiativa organizațiilor• Din
U.T.M. au fost organizate în acest 
an 25 de cercuri ale tinerilor ino
vatori, cuprinzînd 217 tovarăși.

• Peste 1600 tineri s-au Înscris 
în acest an la concursul „Iubiți 
cartea" din care 1030 tineri eu 
devenit pu iători ai insignei „Prie
ten al cărții".

• Față de 28 brigăzi artistice de 

funcționează cursuri de calificare 
pentru specialitățile de miner, ajutori 
de mineri, artificieri, mecanici pen
tru mașini de extracție și locomo
tive subterane etc. Aceste cursuri 
sînt frecventate de peste 2 000 mun
citori din care majoritatea sînt ti
neri. La mina Aninoasa, de pildă, 
funcționează trei cursuri de 
calificare pentru mineri, ajutori de 
mineri și mecanici de locomotive, 
iar la exploatarea minieră Lonea 
funcționează mai mu’te cursuri de 
calificare penlru mineri și ajutori de 
mineri în care sînt încadrați aproa
pe 100 de tineri. Pe șantierul de 
construcții din Petroșani s-au or
ganizat în anul curent patru cursuri 
de calificare pentru meseriile de 
instalatori tehnico-sanitari și calo- 
riferiști, zugravi-vopsitori și zidari 
la care participă peste 200 tineri. 
Totuși nu peste tot există aceeași 
preocupare pentru calificarea pro
fesională a muncitorilor. Și aceas
ta din cauză că organizațiile U.T.M., 
sindicale și conducerile unităților e- 
conomice, factori care răspund de 
această problemă, nu au fost con
trolate și îndrumate în suficientă 
măsură de către organizațiile de 
partid

GRIJĂ PENTRU EDUCAREA TINERETULUI
In majoritatea sectoarelor mi

niere și întreprinderilor economice 
din Valea Jiului, tineretul, îm
preună cu vîrstnicii, își fac dato
ria cu cinste. La aceasta contri
buie în mare măsură munca des
fășurată de organizațiile de partid 
care se străduiesc să îndrume în
deaproape activitatea tinerilor.

In activitatea de educare a tine
retului, organizațiile de partid și 
U.T.M. acordă o mare atenție cul
tivării unei atitudini juste față de 
muncă. Organizațiile de partid ur
măresc ca fiecare comunist să dea 
dovadă de grijă tovărășească față 
de tineri, să-i ajute la locul de 
muncă în rezolvarea diferitelor sar
cini de producție. Ca urmare mulți 
dintre tinerii noștri au reușit să 
muncească tot mai bine, să ajungă 
evidențiați în producție. La rîndul 
lor, aceștia au devenit buni sfă
tuitori ai altor tineri sosiți mai de 
curînd în exploatările noastre și 
care se străduiesc să pătrundă tai
nele meseriei. Unul dintre aceștia 
este, de pildă, tînărul comunist 
Petre Constantin din sectorul III 
ai minei Lupeni care conduce o 
brigadă de frontaliști formată din 
peste 100 muncitori, din care 85 
utemiști. El s-a apropiat cu dra
goste de ortacii șăi, ajutîndu-i să 
înfrîngă greutățile începutului în 
ale meseriei. In același timp, Pe
tre Constantin împreună cu cei
lalți comuniști din brigadă s-au în
grijit ca tinerii să devină exigenți 
față de ei înșiși, să învețe neîn
cetat, să prețuiască viața nouă 
făurită prin muncă și luptă de po
porul nostru sub conducerea parti
dului Ca urmare, brigada lui Pe
tre Constantin se află pe primul

T

4 • 
agitație cîte erau in anul trecut, J 
în prezent la minele și întrepriu- • 
derile din Valea Jiului, pe lingă • 
cluburi există 49 brigăzi artistice» 
de agitație din care fac parte a- * 
proape 400 tineri. Aceste brigăzi • 
aduc, prin programele lor o con- • 
tribuție prețioasă la îmbunătățirea * 
muncii tineretului. •• ♦
• In primul semestru al anului ♦ 

organizațiile U.T.M. și conduceri- ♦ 
le cluburilor au organizat peste « 
220 de conierințe tehnice și de ! 
cultură generală la care au parti- J 
cipat peste 40 000 tovarăși, та- ♦ 
joritatea tineri. I

• 
MIHM , n n mn •

de calificare
Astfel, în acest an, puține organi

zații de partid, U.T.M. și sindicale 
au analizat modul cum se desfă
șoară pregătirea de noi cadre ca
lificate, cu toate că numeroși mun
citori din unitățile C.C.V.J. nu au 
nici o calificare profesională. La 
mina Lonea, de exemplu, sînt peste 
400 de vagonetari tineri, dar nu se 
insistă îndeajuns pentru îndruma
rea lor spre cursurile de calificare, 
cu toate că se simte nevoia de 
muncitori calificați.

Nesatisfăcător se desfășoară și 
activitatea cursurilor de ridicare, a 
calificării profesionale a cadrelor 
existente. Deși la începutul acestui 
an s-a stabilit ca în cursurile de 
ridicarea calificării să fie încadrați 
10 000 muncitori, această sarcină nu 
a fost realizată pînă în prezent 
decît într-o mică măsură, fiind în
cadrați numai 5 200 muncitori și 
maiștri.

Cu toate că au fost întocmite 
planuri tematice, grafice de desfă
șurare a ședințelor și au fost sta
biliți lectorii, în multe cazuri înce
perea activității cursurilor de ridi
care a calificării a fost tărăgănată 
de la o zi la alta și nu în puține 
sectoare miniere, întreprinderi 

loc în întrecerea socialistă cu ce
lelalte brigăzi din sector, dind pa
triei în acest an pește 5 500 tone 
cărbune cocsificabil peste plan. Si 
tinerii din brigăzile conduse de 
tov. Doroftei Mihai din sectorul 
I В al minei Lupeni, Stan Constan
tin din sectorul I al minei Petrila 
și alții depun eforturi susținute 
pentru buna desfășurare a muncii 
în subteran.

In conducerea organizațiilor 
U.T.M. comitetele de partid de la 
minele Lupeni, Petrila, termocen
trala Paroșeni, C.F.R. și altele, au 
folosit metode mult îmbunătățite 
de influențare a creșterii discipli
nei în muncă în rindurile tinere
tului.

De pildă, în organizarea activi
tății educative, comitetul de partid 
de la mina Aninoasa a analizat în 
plenara sa din aprilie a. c. munca 
organizațiilor de partid și a orga
nizațiilor U.T.M. în ce privește e- 
ducarea comunistă a tineretului și 
participarea lui la realizarea sar
cinilor economice. Analiza făcută, 
precum și măsurild luate au avut 
o influență pozitivă în activitatea 
organizațiilor U.T.M. din sectoare, 
privind întărirea disciplinei în rin
durile tinerilor. Semnificativ este 
faptul că în acest an în rindurile 
tineretului s-au înregistrat mai pu
țin de 50 absențe nemotivate. în
tărirea disciplinei ă influențat po
zitiv îndeplinirea angajamentelor 
de întrecere, fapt oglindit de cele
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Din cuvîntul pârtiei pa ntilor
. Ana Ferdinand, secretarul comi
tetului de partid de la mina Lupeni: 
„Pentru a orienta activitatea orga
nizației U.T.M. spre cele mai arză
toare probleme care cer rezolva
re în procesul de producție, mem
brii comitetului de partid participă 
cu regularitate la plenarele comi
tetului U.T.M. și în multe cazuri 
la adunările generale ale organi
zațiilor de bază U.T.M.".

Costea Traian, secretarul comi
tetului de partid de la mina Lonea : 
„La mina noastră peste 60 la sută 
din efectiv este format din tineri. 
Mulți dintre ei ne fae cinste. Bri
gada lui Danciu Moise, spre e- 
xemplu, este formată din tineri cu 
care colectivul minei noastre se 
mîndrește. In luna trecută această 
brigadă a realizat o avansare de 

cursurile au încetat să mai acti
veze din lipsă de frecvență, din 
partea cursanților sau din nepre- 
zențarea lectorilor. Asemenea feno
mene s-au înregistrat la minele Pe
trila, Lonea, Aninoasa, U.R.U.M.P. 
La mina Lupeni unde muncesc pes
te 2 000 tineri au fost încadrați la 
cursurile de ridicare a calificării 
abia 750 tineri — număr prea mic 
față de necesități — iar la unele 
cercuri frecvența este slabă la fel 
ca și la mina Aninoasa.

Considerăm că și la mina Petrila 
numărul celor încadrați — 482 mun
citori — la cursurile de ridicare a 
calificării nu corespunde cerințelor 
producției. La unitățile C.F.R. din 
Petroșani, deși există 6 cursuri de 
ridicare a calificării, organizația 
U.T.M. nu cunoaște situația lor, 
dovadă că nu s-a preocupat de 
organizarea lor. La sectoarele în
treprinderii forestiere Petroșani, 
I. I. L. „6 August" și la I.L.L. nici 
nu au fost inițiate cursuri de ridi
care a calificării.

Pentru înlăturarea acestui neajuns 
organizațiile de partid trebuie să 
organizeze o mai strînsă colaborare 
între organizațiile U.T.M., sindicate 
și conducerile tehnico-administrative 
în munca de ridicare a calificării ! 
muncitorilor. I 

8500 tone cărbune date peste pian.
De o mare eficacitate pentru 

întărirea disciplinei' în producție 
în rindurile tinerilor s-a dovedii 
organizarea de către comitetele de 
partid și de U.T.M. a unor consfăr 
tuiri cu tinerii care au făcut ab
sențe nemotivate. La mina Lupeni, 
lntr-o astfel de consfătuire s-a ară
tat ce pierde un tînărî pentru o ab
sență nemotivată, iar la mina Pe-, 
trila au fost organizate adunări 
publice pe sectoare, unde au fost 
puși in discuție muncitorii tineri 
Dineț loan, Ștefan Tudor, pentru 
absențe nemotivate, precum și 
Buta loan și Nour Gheorghe pen-ț 
tru nerespectarea indicațiilor datei 
de maiștri în procesul de producție.

Pentru cuprinderea în măsură 
tot mai mare a tineretului în ac
tivitatea de producție, comitetul 
orășenesc U.T.M. a manifestat o 
preocupare mai mare în organiza
rea muncii de educație și legarea 
ei de îndeplinirea planului de pro
ducție. Л fost apreciată ca bună 
inițiativa organizațiilor U.T.M. de a 
organiza în adunări generale pre
zentarea de recenzii de către mem
brii și candidații de partid și a 
unor teme care înfățișează chipul 
moral ai omului de tip nou. Ase
menea acțiuni au fost organizate 
de către organizațiile U.T.M. nr. 
3, 8, 9 de la mina Lupeni, 4 și 8 
de la mina Aninoasa, în organiza
țiile de la mina Uricani, prepa
rații, la depoul C.F.R. Petroșani.

180 m. 1. în abataj cameră. Am 
dori să avem cit mai mulți tineri 
ca ei".

Cotoț Iosif, șeful minei Vulcan: 
„In ultima perioadă, comitetul 
U.T.M. de la mina Vulcan nu s-a 
ridicat la nivelul sarcinilor ce-i 
stau în față. Ef nu militează cu 
stăruință pentru întărirea discipli
nei în producție și nu acordă a- 
tenția cuvenită mobilizării tinerilor 
la adunările generale. In acest an 
puțini utemiști din cei peste 300 
de elevi seraliști au participat la 
adunările’ U.T.M. Propunem Comi
tetului orășenesc U.T.M. Petroșani 
să ia măsuri corespunzătoare pen
tru îndreptarea lucrurilor".

Tobă loan, secretarul organizației 
U.T.M. șantierul 9 construcții Pe
troșani : „Ne propunem să desfă
șurăm o muncă politică susținută 
pentru a întări disciplina în rîndul 
tinerilor de pe șantier, contribuind 
în acest fel Ia respectarea terme
nelor de dare în folosință a noilor 
apartamente prevăzute pe 1963".

Raczek Nicolae, instructor terito
rial al Comitetului orășenesc de 
partid: „Propun Comitetului orășe
nesc U.T.M. Petroșani să sprijine 
mai activ munca politică în rin
durile tinerilor de la I.I.L. „6 Au
gust" deoarece în majoritatea or
ganizațiilor de bază U.T.M. de aici 
nu se țin cu regularitate adunări 
generale".

Ioniță loan, inginer preparația 
Petrila: „Tematica cursurilor de 
ridicare a calificării tinerilor să 
fie strîns legată de necesitățile ce 
se ivesc în procesul de producție, 
iar activitatea acestor cursuri să 
fie controlată mai îndeaproape de 
către organizațiile de partid".

Pirja Viorel, secretarul comite
tului U.T.M. de la mina Petrila: 
„Un rol important în întărirea dis
ciplinei în producție îl au posturile 
U.T.M. de control. Prin activitatea 
lor operativă, ele au contribuit la 
educarea tineretului în spiritul ati
tudinii înaintate față de muncă și 
a păstrării avutului obștesc".



N. S. Hrușciov
l-a primit pe H. Spaak

KIEV 8 (Agerpres), — TASS 
transmite :

La 8 iulie N. S. Hrușeiov, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., l-a primit. la Kiev pe Paul 
Henry Spaak, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri și ministrul afa
cerilor externe al Belgiei.

In timpul convorbirii a avut loc 
un schimb 
problemelor 
litate. .

util de păreri asupra 
internaționale de actua-

ѳ
Succese ale unor greviști 

columbieni
BOGOTA 8 (Agerpres).
Greva muncitorilor petroliști 

la companiile 
leum Company" și „International 
Petroleum Company" din Columbia 
a luat sfîrșit. Datorită unității și 
spiritului combativ, 
obținut majorarea 
cum și satisfacerea 
cări economice.

In prezent, sînt 
peste două săptămîni funcționarii 
societății de asigurare „Columbiana 
Seguros" protestînd împotriva sa
mavolniciei polițienești. In afară 
de aceasta, au intrat în cea de a 
patra săptămînă de grevă minerii 
de la compania americană „Pato 
Consolidated", â cărei administra
ție refuză să aducă la îndeplinire 
obligațiile asumate.

de 
„Columbian Petro- 

" și

greviștii au 
salariilor, pre- 
altor revendi-

în grevă de

BERLIN 8 (Agerpres).
La 8 iulie, a început la Berlin 

procesul lui Hans Globke, care 
poartă răspunderea pentru exter
minarea a milioane de cetățeni paș
nici în perioada nazismului.

Tribunalul Suprem 
Democrate Germane, 
procesul iui Globke, 
crimele comise de el 
de pedeapsă potrivit 
Germane.

La proces asistă reprezentanți 
opiniei publice și juriști din R. 
Germană, Uniunea Sovietică, Polo
nia, Cehoslovacia, Bulgaria, Austria, 
Anglia, Franța, S.U.A. și o serie 
de alte țări.

J. Streit, procuror general al 
R.D.G., în calitate de acuzator pu
blic a dat citire actului de acuzare.

al Republicii 
care judecă 
a stabilit că 
sînt pasibile 

legilor R. D.

ai 
D.

О

să- 
de 
di-

Globke este vinovat de crime 
vîrșite împotriva umanității și 
crime de război. El a participat 
rect la elaborarea legilor speciale
care au înlesnit lui Hitler să-și 
exercite dictatura fascistă, au le
giferat teroarea împotriva forțelor 
antifasciste și democratice din Ger
mania și au constituit o parte in
tegrantă a planului de pregătire a 
celui de-a-1 doilea război mondial. 
Globke a fost autorul și comenta
torul „legilor" care au dat naziș
tilor „temei juridic" pentru exter
minarea unui imens număr de ce
tățeni de naționalitate evreească, 
precum și pentru reprimarea locui
torilor de pe teritoriile vremelnic 
ocupate de către trupele hitleriste 
în Uniunea Sovietică, Polonia, Ce
hoslovacia, Bulgaria, Romînia, Un
garia și alte țări europene.

ChiIe: Proteste împotriva îngrădirii 
libertății cuvîntului și a presei

SANTIAGO 8 (Agerpres).
Opinia publică din Chile con

damnă cu hotărîre încercările au
torităților de a îngrădi libertatea 
cuvîntului și presei. Senatul Con
gresului Național dezbate proiectul 
de lege împotriva „folosirii abuzi
ve a 
tuirea 
asupra 
ziunii.
protestează împotriva acestui pro
iect de lege.

Din toate colțurile țării sînt tri-

presei" c^re prevede insti- 
unui control guvernamental 
presei, radioului și televi- 

Opinia publică din Chile

mise pe adresa senatului scrisori 
și telegrame de protest împotriva 
proiectului de lege menționat. Oa
menii muncii cer cu hotărîre ca 
acest proiect de lege să fie scos 
de pe ordinea de zi a senatului.

După cum relatează ziarul „El 
Siglo", sindicatul muncitorilor din 
industria metalurgică a adresat se
natului o scrisoare în care se sub
liniază că proiectul de lege îm
potriva „folosirii abuzive a presei" 
limitează drepturile chilienilor, 
drepturi consfințite prin constituție.

Declarația senatorului S. Allende

Sitoafia flln бицапа Britanică
GEORGETOWN 8 (Agerpres).
Ca urmare a acțiunii rezonabile 

a guvernului Guyanei Britanice, 
care a acceptat să amîne discu
tarea în parlament a legii cu pri
vire la relațiile de muncă pînă 
cînd vor avea loc consultări în le
gătură cu aceste probleme între 
guvern și reprezentanții sindicate
lor, la 7 iulie între guvern și sin
dicate s-a ajuns la un acord prin 
care se pune capăt grevei gene
rale declanșate în urmă cu 11 săp
tămîni de forțele procolonialiste în 
scopul răsturnării guvernului.

Urmează ca fiecare federație

săptămînii. 
însă, pre- 

comerciale 
la 8 iulie.

declarație 
acordului 
grevei,

In legătură cu vizita președintelui Kennedy în Europa

lilniie it „іиагіе.
LONDRA 8 (Agerpres).
Ziarul britanic „Daily Express" 

a publicat un articol considerat de 
agențiile de presă americane drept 
„un atac acid la adresa Washing
tonului" ca urmare a turneului în
treprins prin Europa occidentală 
de președintele S.U.A., Kennedy. 
După părerea ziarului, președintele 
Statelor Unite a intenționat să 
facă din această călătorie o ade
vărată „invazie a Europei", însă 
ea nu a avut alte rezultate decît 
„să-i flateze pe vest-germani, să 
înfurie și mai mult guvernul fran-

if

• • •
îndoielnică 
indiferenți 

propria lor 
Express"

cez, să lase o impresie 
în Anglia și să-i lase 
pe italienii absorbiți de 
criză politică". „Daily
își exprimă neliniștea mai ales ți- 
nînd seama de reacțiile cercurilor 
militare vest-germane care, subli
niază ziarul, n-au ascuns că „vi
sează la ziua cînd vor pune mîna 
pe armele nucleare". Pe de altă 
parte, faptul că vizita președinte
lui a ocolit Franța, subliniază zia- 
rul londonez, accentuează diver
gențele „ascuțite" existente între 
Paris și Washington.

©

ii„Unitatea europeană
nu a înregistrat progrese...

PARIS 8 (Agerpres).
Agențiile de presă americane și 

britanice constată în comentariile 
lor că „unitatea europeană" nu a 
înregistrat progrese ca игтате a 
recentelor tratative franco-vest-ger- 
mane prilejuite de vizita președin
telui de Gaulle la Bonn. Agenția 
U.P.I. scrie chiar că „luna de mie
re franco-vest-germană se destra
mă repede". In întîlnirea dintre de 
Gaulle și Adenauer, subliniază a- 
genția, nu s-a ajuns Ia o înțele
gere „în vreo problemă mai spec
taculoasă decît schimbul de vizite 
culturale". In schimb, constată co
mentatorul acestei agenții, „s-a 
constatat că există divergențe a- 
dînci în probleme de bază, sum ar 
fi relațiile viitoare ale Pieței co
mune cu Anglia, unitatea politică 
vest-europeană, politica agricolă 
comună".

„Franța se găsește astăzi izola
tă" — constată agenția Associa
ted Press, referindu-se în special 
la opoziția guvernului gaullist față 
de apropierea Angliei de Piața eo- 
mună. Agenția citată condamnă, de 
asemenea, insistențele Franței de 
a-și retrage flota maritimă milita
ră de sub comandamentul N.A.T.O. 
și subliniază că această problemă 
a prilejuit discuții contradictorii 
în cadrul tratativelor de Ia Bonn.

Ținînd seama și de problemele 
rămase nerezolvate în domeniul

așa-numitei „armonizări" a politi
cii agricole în cadnil Pieței co
mune, agenția Associated Press 
constată că vizita lui de Gaulle la 
Bonn „nu a adus nici un ajutor 
mișcării pentru unitatea" Europei 
occidentale.

In general,
duse cu prilejul 
Gaulle „constituie 
serioasă", după 
agenția U.P.I., 
eșec intervine 
șase luni după
Bonn fusese semnată cu surle și 
tobe", -----

eșecul tratativelor 
vizitei lui de 

o dezamăgire 
cum se exprimă

mai ales că acest 
„la mai puțin de 
ce alianța Paris-

Divergențe 
franco-vest-germane 
BONN 8 (Agerpres).
Vicecancelarul Republicii Fede

rale Germane, Erhaid, a rostit o 
cuvîntare la Congresul partidului 
creștin-social din Bavaria în care 
a recunoscut că în cursul recentei 
vizite a președintelui Franței de 
Gaulle în Germania occidentală au 
ieșit la iveală divergențe „eu 
devărat 
sibil să 
plin în 
special 
eole a 
Erhard.

a- 

serioase". „Nu a fost po
se ajungă la un acord de- 
problemele discutate, în ’ 
în problema politicii agri- 
Pieței comune", a spus

făcută după 
cu privire la 
Cheddi Jagan, 
Guyanei Brita- 
,,unitate națio- 
între rase", a-

chemat la 
înțelegere 
că el va continua să lupte 
„obținerea independenței 
curînd posibil, în ciuda

sindicală afiliată centralei să ho
tărască la rîndul său reluarea lu
crului. Astfel, se apreciază că în 
ansamblul teritoriului lucrul va fi 
reluat spre mijlocul 
Serviciile administrative, 
cum și întreprinderile 
se deschid începînd de

Potrivit agenției France Presse,1 
la Georgetown poliția locală a în
locuit pe soldații britanici aduși| 
în țară în legătură cu recentele 
tulburări.

Intr-o
semnarea 
încetarea
primul ministru al 
nice, a 
nală și 
dăugînd 
pentru 
cît mai
eforturilor unor persoane care do
resc ca țara să nu devină inde
pendentă".

Robert Willis, lider sindical bri
tanic, care a servit drept media
tor între sindicatele care au de
clarat grevă și guvernul Guyanei 
Britanice, a declarat, în urma rea
lizării acordului, că „ceea ce îi tre
buie în prezent Guyanei Britanice 
mai mult decît orice este un a- 
jutor

Pe
presă 
dente 
între
țară ațîțate de elementele reacțio- 

, nare, antiguvernamentale. Potrivit 
agenției Reuter, cu prilejul unei 

-- ciocniri cu caracter rasial la 
, Rosignol, soldații britanici au in- 
-tervenit deschizînd focul. S-au în- 
înregistrat doi morți și mai mulți 
s răniți.

economic considerabil".
de altă parte, agențiile de 
relatează despre noi inci- 
care s-au produs la 7 iulie 

diferitele grupuri ostile din

I

SANTIAGO 8 (Agerpres).
Senatorul Salvador Allende, can

didat din partea Frontului acțiunii 
populare la postul de președinte 
al statului, care întreprinde o că
lătorie prin țară, a organizat în o- 
rașul Temuco o conferință de 
presă.

După cum relatează ziarul „Ul
tima Hora", Allende a declarat că, 
în cazul cînd va obține victoria

în alegerile prezidențiale din anul 
1964, va forma un guvern care va 
avea la baza politicii sale externe 
neutralitatea și independența.

Allende s-a pronunțat pentru 
naționalizarea minelor de cupru — 
principala bogăție națională chi- 
liană și a cerut extinderea legă
turilor comerciale cu celelalte 
țări.

©

împotriva contractelor impuse Argentinei 
de companiile petroliere americane

BUENOS AIRES 8 (Agerpres). 
Organizația „Mișcarea în apăra

rea petrolului argentinean" s-a 
din nou împotriva con- 
impuse Argentinei de 
petroliere americane și 

acordului care prevede

4 pronunțat 
tractelor 
companiile 
împotriva
garanții capitalului străin, încheiat 
recent între guvernul argentinean 
și S.U.A. Potrivit agenției Prensa 
Latina, această organizație a che
mat poporul argentinean la luptă

împotriva preponderenței în țară a 
trusturilor petroliere internaționale 
și a agentilor lor naționali.

Noul guvern, a subliniat în ca
drul unei conferințe de presă de 
la Buenos Aires un reprezentant 
al acestei mișcări, trebuie să anu
leze concesiile petroliere acordate 
companiilor americane, întrucît ele 
aduc prejudicii economiei națio
nale și nu au valabilitate din punct 
de vedere juridic. •>

-----------©-----------

Anchetarea activității organizației
teroriste „Mafia64

ț,

ROMA 8 (Agerpres).
Agențiile de presă anunță că la 

Roma și-a început activitatea co
misia parlamentară pentru anche
tarea activității organizației tero
riste Mafia, care „acționează" prin 
atentate și asasinate în sudul Ita
liei și, mai ales, în Sicilia unde 
exercită un adevărat regim de te
roare. In ultima vreme agențiile 
de presă au relatat despre noi a- 
sasinate comise de membrii aces
tei organizații, în special, în rîn- 
durile țăranilor care se împotri
vesc dominației feudale susținute 
de Mafia și în rîridurile. polițiști
lor oare încearcă să o combată. 
Opinia publică italiană a cerut de

.....—=

ani de zile inițierea unei anchete 
oficiale și adoptarea unor măsuri 
care să pună capăt activității aces
tei organizații teroriste. S-a anun
țat că din actuala comisie care 
studiază în momentul de față ra
mificațiile organizației Mafia la 
Roma și Milano, urmează să facă 
parte deputați și senatori din toate 
partidele politice. Paralel cu înce
perea activității comisiei, agențiile 
de presă au anunțat că la Palermo, 
în Sicilia, au fost arestați apro
ximativ 100 de membri 
zației Mafia. Au fost, de 
descoperite depozite de 
muniții.

ai organi- 
asemenea, 
arme și

ticol de fond în care 
recentele „recomandări" 
Consiliul O.S.A. îndreptate 
înăbușirea mișcărilor populare

condamnă 
făcute de 

spre 
din

MOSCOVA. Au Început lu
crările pentru instalarea legăturii 
telegrafice și radio directe intre 
U.R.S.S. și S.U.A. Legătura dintre 
Moscova și Washington se va face 
pe linia Moscova-Helsinki-Copenha- 
ga-Stockholm-Londra. In aceste 
sectoare legătura neîntreruptă și 
precisă va fi asigurată printr-un 
cablu subteran. Apoi semnalele de 
telecomunicații vor trece printr-un 
cablu de pe fundul Oceanului A- 
tlantic.

LISABONA. — Agențiile occi
dentale de presă transmit știri din 
care reiese că autoritățile dicta
toriale portugheze își continuă 
campania de represiune împotriva 
elementelor democratice. La sfîrși- 
tul săptămînii trecute un tribunal 
special din Beja a pronunțat sen
tințe de condamnare la temniță 
între un an și un an și jumătate 
împotriva unui grup de persoane 
acuzate de „activitate subversivă".

RIO DE JANEIRO — După cum 
relatează corespondentul din Rio 
de Janeiro al agenției Prensa La
tina, deputatul Maranial Cafetera, 
ales în Congresul Național al Bra-

— Uniunea național 
a cerut guvernului 
declare pe ambasa- 
în Brazilia, Gordon, 
grata". Această ce

ziliei din partea partidului burghez 
de opoziție 
democrată — 
brazilian să-l 
dorul S.U.A.
„persona non
rere, după cum relevă corespon
dentul a fost determinată de fap
tul că Gordon a făcut declarații 
jignitoare la adresa membrilor par
lamentului brazilian".

LONDRA. — Duminică seara, or
ganizația fascistă britanică condusă 
de Oswald Mosley a încercat să 
organizeze un miting în centrul 
Londrei. Liderul acestei organizații 
a vrut să ia cuvîntul, însă, după 
cum relatează agențiile de presă, în 
ciuda protecției care i-a fost a- 
cordată de poliție, protestele ce
tățenilor l-au împiedicat să vorbeas
că. In huiduielile mulțimii, Mosley 
a fost nevoit să-și întrerupă mitin
gul. Au fost semnalate incidente 
și ciocniri în urma cărora poliția 
a intervenit operînd arestări.

SANTIAGO. — „Mecarthysmui în 
Organizația Statelor Americane" 
— sub acest titlu ziarul chilian 
„Ultima Hora" a publicat un ar-

America Latină și spre izolarea Cu
bei. Printre aceste „recomandări" 
figurează interdicția pentru cetățe
nii din țările latino-americane să 
viziteze Cuba.

DAR ES SALAM. — La 8 iulie, 
în protectoratul britanic Zanzibar 
(teritoriu care se autoadministrează) 
au loc alegeri generale parlamen
tare. Urmează să se creeze un gu
vern care va trebui să ajungă la 
un acord cu guvernul englez asu
pra datei acordării independenței 
Zanzibarului.

In preajma alegerilor, autoritățile 
engleze au trimis în Zanzibar trupe 
coloniale britanice din Kenya, sub 
pretextul „menținerii ordinei".

LEOPOLDVILLE. — Un grup de 
specialiști americani de culoare, 
care se află în Congo, au boicotat 
recepția oferită la Ambasada S.U.A. 
din Leopoldville cu prilejui Zilei 
independenței S.U.A.

„Nu am putut sărbători ziua in
dependenței țării mele, a declarat 
reprezentanților presei negrul Chai- 
îes Robinson, inginer electrotehnic, 
atunci cînd acasă, poporul meu mai 
luptă pentru independența sa".
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