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Fapte din întrecerea 
mineriior de la Cimpa I

Pe primut loc
să-și sporească angajamen
tul la 6 000 tone. Această 
hotărîre prinde viața. Mi
nerii din brigăzile secto
rului se situează în prezent 
pe primul loc în întrece
rea socialistă întreg sectoa
rele minei Lonea. Printre 
realizările obținute de sec
torul 1 menționăm spori
rea productivității 
cu 6 la sută și 
prețului de cost, 
sirea judicioasă 
lului lemnos și 
vului, colectivul 
a obținut de la începutul 
anului economii în valoare 
de peste 230 000 lei.

La începutul acestui an, 
colectivul sectorului 1 al 
minei Lonea s-a angajat 
să extragă 1 500 tone de 
cărbune pesle plan în cins
tea zilei de 23 August. 
Hotărîte să-și îndeplinească 
angajamentul, toate brigă
zile de mineri au muncit 
cu entuziasm. Ca urmare, 
în primele 5 luni anga
jamentul a fost depășit. 
Din abatajele sectorului 
au fost date peste sarcini
le de plan 5 420 tone de 
cărbune.

f La propunerea comuniș- 
* tilor din sector, într-o șe

dință de producție, colecti
vul sectorului a hotărît

Asistența tehnică se îmbunătățește
Conducerea 

nistrativă a 
se preocupă 
îmbunătățirea 
tehnice la locurile de mun
că. In acest scop, la pro
punerea organizației de 
jjartid conducerea sectoru
lui a dat în sarcina fiecă
rui maistru să se ocupe în 
mod deosebit de brigăzile 
care și-au luat angajamen
te sporite în întrecerea so
cialistă. Astfel.

muncii 
reducerea 
Prin folo- 
a materia- 
a explozi- 
sectorului
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tehnico-admi- 
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insistent de 
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maistrul
$ minier Olteanu Dumitru a 

primit sarcina să sprijine
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activitatea brigăzii condu
se de tov. Burdea biicolae, 
maistrul Benko losif răs
punde de brigada lui rar- 
kaș loan, tov. Tănase Emil 
răspunde de brigada lui 
Policiuc Dionisie. Acest lu
cru a făcut ca fiecare 
gadă din sector să-și 
lizeze ritmic sarcinile 
plan. Unele din aceste 
găzi cum este, de exem- 
piu, cea condusă de tov. 
Niculiță loan se află în 
prezent la loc de frunte 
în întrecerea socialistă pe 
sector.

bri- 
rea- 

de 
bri-

Toate schimburile peste plan
Urmărind cu atenție cum 

se desfășoară întrecerea so
cialistă. biroul organizației 
de bază a sesizat din timp 
că deși toate brigăzile își 
îndeplineau ritmic planul, 
între realizările pe schim
buri existau mari deosebiri. 
De pildă, schimbul condus 
dc maistrul minier Oltean» 
Rdmîtru rămînea lună de 
lună în urmă față de rea
lizările obținute de cele
lalte schimburi. Atunci s-a 
luat hotărîrea să fie forma*: 
un colectiv din mineri și 
tehnicieni cu experiență,

studieze cauzele 
în urmă. Așa s-a 
concluzia ca ră- 
în urmă era o 

că

care să 
rămînerii 
ajuns la 
minerea
consecință a faptului 
nu erau repartizați judicios 
oamenii în acest schimb. 
Biroul organizației de 
partid a propus unele mă
suri organizatorice. Ca ur
mare, numai după o lună 
toate schimburile au reușit 
să obțină realizări frumoa
se, să 
sporite 
plan.

trimită cantități 
de cărbune peste
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ȘTEFAN NAGY
corespondent

La școala
Ideea de a scrie aceste rînduri, 

a sugerat-o panoul de onoare al 
evidentiatilor în întrecerea socia
listă aflat în curtea minei. Am 
desprins din acest mare portret 
colectiv figura unuia dintre acești 
oameni înaintați. Este șef de bri
gadă la mina Pelrila, conducătorul 
unui mic colectiv, si se numește 
Stan Constantin.

La școala de calificare Stan a 
prins meșteșugul meseriei de miner, 
a pătruns tainele adâncului, Dar 
examenul de pricepere profesională 
a început abia atunci cînd condu
cerea sectorului și organizația de 
partid i-au încredințat conduce
rea unei brigăzi.

In fiecare lună, cu fiecare filă 
ruptă din calendar brigada lui 
Stan înregistrează succese. Dar cel 
mai mare succes al brigadierului 
sînt oamenii care s-au format ală
turi de el. De cînd a ajuns briga
dier Stan se ocupă de toți ortacii 
săi. El socotește că bucuria cea 
mare o simte minerul numai a- 
turici cînd stăpînește meseria, cînd 
îi pătrunde tainele. Numai atunci 
este un om adevărat.

Brigada condusă de Stan deține 
titlul de evidențiată în întrecerea 
socialistă. Dar drumul pînă la a- 
cest titlu a fost destul de greu...

60 000 tone de
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Rezultate tot mai însemnate
Ain

Au trecut doar cîteva 
zile de cînd minerii Văii 
Jiului și-au îndeplinit pla
nul semestrial de produc
ție și iată că ei au dobîn- 
dit o nouă victorie în lupta 
pentru creșterea producției 
de cărbune, pentru reali
zarea angajamentelor luate 
în cinstea celei de-a XX-.i 
aniversari a eliberării pa
triei. In ziua de 27 iunie 
minerii dm bazinul nostn. 
au extras din adîncuri cea 
de-a 60 000-a tonă de cărbune 
peste plan de la începutul 
anului. Pentru a ajunge la 
acest rezultat, minerii au

cărbune în pius
sporit lună de lună produc
tivitatea muncii, au depă
șit cu regularitate sarcinile 
de plan. In luna iunie s-a 
atins o productivitate pe 
combinat de 1,285 tone căr
bune pe post ceea ce a fă
cut posibil să se extragă 
în perioada 1—29 iunie 
peste plan 16 489 tone de 
cărbune cocsificabil și e- 
nergetic. Demn de remar
cat este, de asemenea, 
taptul că in primele 5 
luni ale anului minerii 
\ aii Jiului 
conomii suplimentare 
prețul de 
de peste

ale anului
au realizat e-

la
cost în valoare

7. milioane lei.

Intrarea monumentală, coloanele masive și lămpile fluoerescente, ar
tistic lucrate, ale noului cinematograf din Lupeni, totul vorbește despre bu
nul gust și frumos.

ZIUA ÎNVĂȚĂTORULUI
Dm abatajele

Graficul întrecerii socia
liste pe sectoare de la mi
na Petrila scoate în evi
dența sporirea necontenita 
a producției de cărbune e- 
nergetic. Fiecare zi de 
muncă încheiată în abata
je de harnicii mineri 
la Petrila se soldează 
extragerea a 100—150 
ne de cărbune. Așa
face că în perioada 1—29 
iunie s-a obținut o depă
șire a planului pe exploa
tare cu peste 2 000 tone 
de cărbune. Mai mult de

de 
cu 
lo
se

Activitate rodnică
Minerii de la Uricani, 

care și-au realizat cu mult 
înainte de termen planul 
de producție 
I al anului, 
dobîndească 
în muncă. In 
scot în plus 
cantități 
nate de 
cabil. In 
iunie, de
de aici au adăugat la rea
lizările anterioare încă

pe semestrul 
continuă să 
noi succese 
fiecare zi ei 
din abataje 
mai însem-tot

cărbune cocsifi- 
intervalul 1—29 
exemplu, minerii

b
a w ii

rigazi I
— Zici că nu vrei să vii la mi

ne în brigadă frățioare ? l-a între
bat Stan pe fratele său mijlociu, 
pe Gheorghe.

— Nu, deși vreau să ajung mi
ner. Ești prea aspru cu oamenii și 
de asta nu-mi place la tine Cos- 
tică. Si Gheorghe a continuat să 
muncească la alte brigăzi ca va
gonetar, fără să se mai gîndească 
la discuția ce o avusese. S-a în- 
tîmplat însă ca discuția să fie re
luată.

— Măi frățioare, cînd ai de gînd 
să te înscrii la 
școala de califica
re ? Sau vrei să 
imbătrînești tot va
gonetar ? Uite Ni- 
colae a luat di
ploma de miner și 
se descurcă des
tul de bine... Nu 
vrei să intri și tu 
în rînd cu oame
nii ?

Ghiță n-a zis 
nimic. A doua zi 
însă s-a prezentat 
la șeful de sec
tor și i-a cerut să-i 
aprobe înscrierea 
Ia cursul de 
calificare. Și așa

minei Petri ia
din această can-jumătate

titate a fost extrasă de că- 
colectivul, sectorului III.

Aici randamentul planifi
cat a fost depășit în me- 
u.e cu peste zOO kg. căr
bune pe post. S-au eviden
țiat în mod deosebit bri
găzile minerilor Cîșlaru 
loan, Bartok losif, Enache 
Chiriță, Șișu Virgil, Laszlo 
Ștefan, Purda Constantin, 
care au obținut în abata
jele în care lucrează, ran
damente de 6—8 tone căr
bune

tinerei 
deschise 
pitorești 
muncesc

pe post.

la mina Uricani
tone de cărbune pes-2 156

te plan. Cel mai mare spor 
de producție l-au realizat 
minerii sectorului I. Avînd 
asigurate condiții bune de 
lucru în abataje, ei au reu
șit să extragă în acest timp 
mai mult de 1 900 tone de 
cărbune peste sarcinile de 
plan. Randamentul planifi
cat pe sector a fost depășit 
cu 250 kg. cărbune pe 
post.

s-a pus capăt discuțiilor între 
frați.

Oamenii îndrăgesc brigada, pînă
și cei noi veniți, care pășesc sfioși 
în abataj, înțeleg că aici nu faci 
casă bună cu ortacii dacă nu în
veți meserie. La început merge 
mai greoi. Dar Stan găsește în 
fiecare un sîmbure bun și face to
tul să dezvolte acest sîmbure. Mai 
avea el necazuri și cu cei mai în 
etate, nu-i vorbă, dar pe cei ti
neri în continuu a stat cu ochii. 
Stan îl urmărea, îl studia pe fie
care. Intîi trebuie să cunoști bine 
oamenii își zicea el.

Un timp după schimb, cînd ter-

Acum, cînd după un an de mun
că stăruitoare pentru cucerirea 
cetății științei și culturii școlarii 
au intrat in binemeritata vacanță 
de vară, inundînd cu veselia și 
entuziasmul caracteristic 
noastre generații taberele 
pentru ei în cele mai 
colțuri ale țării, cei ce
din patria noastră sărbătoresc Zi
ua învățătorului, aducînd astfel un 
vibrant Omagiu celor care-și con
sacră întreaga capacitate, pasiune 
și dragoste educării, instruirii for
mării ca oameni înaintați a tine
relor noastre vlăstare.

„Statul și partidul — spunea 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
subliniind misiunea patriotică a a- 
cestui important detașament al in
telectualității socialiste — încre
dințează învățătorilor milioane de 
cetățeni de mîine. Le încredințează 
misiunea de a forma. începînd cu 
școala elementară, cetățeni de tip 
nou, oameni de tip nou ai so
cietății socialiste. Ce răspundere 
mai mare pentru învățători și tot
odată ce cinste mai

Sărbătorirea Zilei 
prilejuiește trecerea 
marii griji pe care

înaltă I". 
învățătorului 

in revistă a 
statul nostru

minau lucrul, brigadierul strîngea 
perforatoarele, Ie curăța și le lăsa 
schimbului în bunăstare, ca și cînd
treaba asta îl privea numai pe el. 
„Ne mai trebhie și mîine" — spu
nea el ca din întîmpl'are, dar avea 
grijă să-l audă' toți. Și după o vre
me băieții au priceput tîlcul...

Stan loan un nou vagonetar ve
nit în brigadă întîrzia cam des 
la lucru Șeful a observat, dar nu 
l-a mustrat. Numai că la sfîrșitul 
unui schimb, i-a dat „întîrziatului" 
mărcile pentru sfredele și i-a 
spus :

(Continuare în pag. 3-a)

O scurtă discuție înainte de a intra în mină. Stan Constantin (al treilea din dreap
ta alături de cîțiva ortaci.

socialist o poartă școlii. A rămas 
pentru totdeauna de domeniu] tre
cutului acele vremi de tristă a- 
mintire cînd țara noastră batea a- 
devărate recorduri în ce privește 
analfabetismul. In Valea Jiului, 
unde peste 40 la sută din popula
ție era neștiutoare de carte, unde 
învățătorii puteau fi numărați pe 
degete, s-au obținut asemenea 
realizări pe linia dezvoltării învă- 
țămintului care n-ar fi fost nicio
dată posibile în trecut. Școli noi, 
care se impun prin măreție și e- 
leganță s-au construit în ultimii ani 
la Uricani, Lupeni, Vulcan, Petro
șani, Petriia. Vechile școli au fost 
lărgite și renovate spre a cores
punde noilor cerințe.

învățătorilor și profesorilor 
le-au fost create condiții minuna
te pentru a-și îndeplini cu cinste 
misiunea încredințată. < 
considerabilă a numărului 
didactice, dotarea școlilor 
bilier modern și material 
împărțirea de manuale 
gratuite pentru toți elevii 
generale de opt ani sînt 
vii ale atenției deosebite 
statul nostru 
vățămîntului.

Conștienți de marea lor răspun
dere, numeroși învățători și pro
fesori, între care Butulescu loan, 
Muștean Florica, Cornea Dumitru, 
Popescu Ida, Tordai Gavril, To- 
dea Maria, Pintea Mihai, Antoce 
Maria, Popescu Ioan muncesc cu 
pasiune pentru a forma din tine
rele vlăstare ale oamenilor muncii 
aflate azi pe băncile școlii cadrele 
necesare economiei și culturii pa
triei noastre în continuă înflorire.

Pentru învățătorii și profesorii 
noștri a devenit o datorie de onoa
re educarea elevilor fn sparituf 
dragostei fierbinți față de patrie, 
față de Partidul Muncitoresc 
mîn, a cărui politică plină de 
țelepciune călăuzește întregul 
por spre un viitor însorit.

Respectul, grija cu care sînt 
conjurate dau un puternic avint 
activității cadrelor noastre didac
tice, desăvirșirii pregătirii lor po
litice. și profesionale, în vederea 
perfecțonării continue a procesu
lui de invățămint, ridicării nive
lului de predare. De mare însem
nătate pentru orientarea științifică 
a învățămîntului este cunoașterea 
temeinică de către cadrele didac
tice a învățăturii marxist-leninis- 
te, a politicii partidului nostru.

Oamenii muncii urează 
rilor și învățătorilor, 
sărbătoririi 
succese în 
lor nobile 
oameni de

Creșterea 
cadrelor 
cu mo- 

didactic, 
școlare 
școlilor 

mărturii 
pe care 

socialist o acordă în-

cu
zilei lor, noi 

îndeplinirea
de a dărui societății 
nădejde.

Ro-
în-
po-

în-

profeso- 
prilejul 
și noi 

sarcinii
V



>

j»( inimos pc stattemil «в Pcfrile
Duminică după-amiază stadionul 

Jiul din Petrila a găzduit intîlniiea 
de fotbal mterasociații din cadrul 
spartachiadei republicane dintre echi
pele selecționate ale minei Petrila 
și preparației Petrila. Cele două for
mații ateătaite din tineri mineri, lă
cătuși, mecanici și electricieni au 
desfășurat mi joc de un nivel tehnic 
bun. văi disputat de la primul mi
nut și pînă la ultimul, eare a satis
făcut pe cei aproape 2 000 de spec
tatori prezenți pc stadion. Mai bine 

‘ pregătiți din punct de vedere tehnic 
șî cu o condiție fizică bună, prepa
ratorii au obținut o victorie meritată, 
urmînd să întîlnească în meciul final 
pe orașul Petrila o formație selec- 
ținată dintre amatorii jocului cu ba
lonul rotund din sectoarele minei 
Eonea.

• Fotbaliștii preparației au dovedit o

mai bană orientare 
concepție superioară 
căreia înaintașii au creat numeroase 
faze periculoase la poartă. In prima 
parte a întîlilirii înaintașii prepa
ratori au șutat nu mai puțin de 16 
ori pe spațiul porții apărată de 
Becze. Din aceste lovituri, fie de la 
distanță sau din apropiere. 3 au fost 
iruparabiie, care s-au soldat tot cu 
atîtea goluri. Dacă și repriza a doua 
a meciului disputa ar fi fost tot atît 

•de dinamică și interesantă, ca pri
ma, s-ar fi putut da acestei întîlniri 
calificativul foarte bine.

In prima parte a jocului prepara
torii au „zburdat" pe întregul teren, 
au luptat cu dîrzehie pentru fiecare 
minge și prin combinații simple, prin 
deschideri lungi au căutat drumul 
cel mai scurt spre 
mele 10 minute de

pe teren și o 
de joc, grație

poartă. In pri- 
joc Весге reține

Mineral Aninoasa -
7-1 după

Paroșeni

Minerul din localitate și 
colectivului T.C.M.E. Pare- 
cadrul Cupei R.P.R. a fost 
de un număr record de

In acest meci au fost

Meciul de fotbal desfășurat dumi
nică pe stadionul din Aninoasa între 
echipele 
formația 
șeni din 
urmărit
spectatori.
create numeroase faze spectaculoase. 
Așa se face că la sfîrșitul meciului 
spectatorii 
mulțumirea 
partidă de

aninoseni au plecat cu 
că au asistat la o reușită 
fotbal. Pentru acest fapt

MECI DE BARAJ
Echipa Retezatul Uricani, cîștigă- 

toarea campionatului orășenesc de 
fotbal pe anul 1963-1964, a sus
ținut în cursul zilei de duminică 
pe stadionul din Călan primul său 
meci de baraj eu formația din 
Cristur pentru! promovarea în cam

pionatul regional de fotbal. Jucă
torii din Cristur s-au prezentat mai 
bine pregătiți din punct de vedere 
tehnic și tactic și cu un plus de 
voință au reușit să cîștige această 
tatîlnire. Mai hotărîți în atac, ei 
au înscris de 4 ori, iar fotbaliștii 
de la Retezatul Urteani de 2 ori.

In continuare, formația mineri
lor din Uricani mai are de susți
nut încă două întîlniri. Așa cum 

■ In decursul campionatului orășe
nesc echipa s-a dovedit a fi un co
lectiv bine închegat, care știe sa 
lupte pentru balon și în următoarele 
întîlniri ea trebuie să dea dovadă! 
de mai multă dîrzenie și eficaci
tate în linia de atac. Pentru acest 
lucru însă întreaga formație tre
buie să se pregătească temeinic 
și să desfășoare un joc colectiv.

- T.C.M.E 
pretemgiri

meritul revine ambelor echipe, dar în 
special gazdelor.

In prima parte a întîlnirii gazdele 
desfășoară mai mult un joc demons
trativ, cu schimburi de locuri, care 
pune în derută tînăra echipă din 
Paroșeni. Șuturile puternice executate 
de Ciurdărescti și Constantinesc1.: sînt 
reținute cu greutate de portarul for
mației oaspe sau trec ca glonțul 
peste bara transversală. Repriza se 
încheie favorabilă pentru aninoseni 
cu scorul de 1-0. La reluare echi
pa oaspe pare mai hotărîtă în ac
țiuni reușind să înscrie dinfr-o lovi
tură de If m. astfel că la sfîrșitul 
celor 90 minute de ioc scorul este 
egal 1-1.

Conform 
prelungește 
ze a cîte
publicul spectator, echipa minerilor 
din Aninoasa pornește hotărîtă să 
obțină victoria .și să se califice mal 
departe în cadrul Cupei R.P.R. A- 
vînd experiența jocurilor de campio
nat și o condiție fizică mai bună, ei 
pun stăpînire pe joc. domină cu au
toritate reușind să înscrie prin Cîur- 
dărescu, Constantinescu, Golgoțu 
Marcel, Preda și Furnea 6 goluri 
care de care mai frumoase, mai bine 
gîndite. Scor final 7-1 pentru Mine
rul Aninoasa.

în ultima instanță 3 șuturi puternice, 
trase prin surprindere, ca apoi în 
minutul 23 să salveze un gol gata 
făcut. Scorul este deschis în minutul 
25 prin Kișș care introduce mingea 
în plasă după ce portarul minerilor 
petrileni o boxase. Nu trec decît 
două minute și Costo înscrie al 
doilea gol pentru preparatori. După 
acest duș rece selecționata minei își 
revine, inițiază cîteva contraatacuri, 
dar fără rezultat. Cei care înscriu 
sînt tot preparatorii. Halasz (cel 
bun de pe teren) întreprinde o 
țiune pe cont propriu, driblează 
jucători adverși și de la 30 m. 
tează sec în colțul drept al porții 
pecetluind scorul final 3—0 în fa
voarea echipei sale.

După pauză, minerii preiau pentru 
cîteva minute inițiativa, dar șuturile 
lor sînt trase anemic și fără țintă. 
Dintre jucătorii care au evoluat 
această întîlnire s-au remarcat I

și Hoțea din echipa pre- 
Becze, Ungureanu și De- 
echipa minei Petrila.

lasz, Rusii 
parației și 
meny din

Intîlnire de volei

minei s-a calificat pentru 
final în faza pe oraș cu o 
selecționată de Ia mina Lo-

luptă a 
perspeG-

meci e-

Sîmbătă a avut loc în parcul 
Dr. Petru Groza din orașul Petrila 
întîlnirea de volei dintre echipele 
selecționate ale minei Petrila și 
preparației Petrila din cadrul spar- 
tachiadei republicane. întrecerea a 
fost viu disputată, în urma căreia 
echipa 
meciul 
echipă 
nea.

Echipa minerilor petrileni s-a 
prezentat bine pregătită atît în a- 
tac cît și în apărare. Totodată ex
periența unor jucători rutinati s-a 
îmbinat cu puterea de 
unor tineri cu frumoase 
tive.

De-a lungul întregului
chipa selecționată a minei s-a dove
dit constanță în joc cu multă pu
tere de luptă și a știut să se orien
teze tactic reușind în felul acesta 
să cîștige această întîlnire cu sco
rul de 3-1. Din echipa minei Pe
trila s-au remarcat Manea (cel mai 
bun de pe teren), Bacu și Bică.

regulamentului, arbitrul 
jocul cu cîte două repri- 

15 minute. încurajată de

mai
ae- 
trei 
șu-

; în
Ha-

Сыра 23 At»g«sr 
la handbal

Minerul din Aninoasa 
duminică întîlnirea in-

7 băieți

Pe terenul 
s-a desfășurat 
terasociații de handbal în 
și fete din cadrul „Cupei 23 August' 
între echipele asociațiilor sportive 
Minerul din localitate. Utilajul Pe
troșani, Școala sportivă de elevi Pe
troșani și Elevul Lupeni. 
organizate pe 
bal au atras 
spectatori din 
precum și din 
Lupeni. Iată acum rezultatele tehni
ce : Băieți : Elevul Lupeni Utila
jul 9—8 : Minerul Aninoasa Uti
lajul 19—7 ; Minerul Aninoasa — 
Elevul Lupeni 27—18.

La fete cea mai bună, echipă s-a 
dovedit a. fi 
de elevi din 
trecut echipa 
rul de 16—6 
cu 14—10. întîlnirea dintre formațiile 
Minerul Aninoasa — Elevul Lupeni 
s-a încheiat cu rezultatul de 18—4 
în favoarea tinerelor din Lupeni. Iu 
decursul întîlnirilor s-au evidențiat 

Eliza și But Elena de la 
Aninoasa. Cerchezan de la 

sportivă de elevi Petroșani 
de la asociația Elevul Eu-

Jocurile 
noul teren de hand- 
un mare număr de 
comuna de pe Vale. 
Petroșani. X’ulcan și

cea a Școlii sportive 
Petroșani, care a în- 
din Aninoasa cu sco
și pe cea din Lupeni

Puskaș
Minerul
Școala 
și Kișs 
peni.

Concurs de înot
plajă 
o zi 

din
pes- 

ai
Lo-

ele satisfăcînd ce- 
aceiora care au ți- 
fie prezenți la 
Din direcțiile Pe- 

Livezeni, Cimpa 
Lonea autobuzele

52 343, 50 943,
aduceau în conti-

Timpul excepțional d» 
duminica a dat posibili
tatea iubitorilor de 
și apă sa petreacă 
plăcută la ștrandul 
Petrila. Aici au venit 
te .1 000 de oameni 
muncii din Petrila,

nea, Petroșani și Aninoasa 
pentru a se recrea după 
o săptărnîriă de muncă in
tensă. In această zi căl
duroasă de vară parcă și 
autobuzele LC.O. au cir
culat cu mai multă regula
ritate, 
rințele 
nur să 
ștrand, 
troșani, 
sau
62 091, 
51 644,
nuu bărbați și femei, copii 
dornici să facă baie, 
sară de pe trambulină ori 
să se întindă la soare pe 
nisipul fierbinte.

In jurul orelor 11—14 
cu greu mai găseai 
loc pe plajă, iar 
de apă fremătau 
bună. In partea 
a bazinului mic, 
copi; se jucau cu
se aruncau în. apă. dornici 
să înoate. Dar bucuria co.

să

un 
bazinele 
de voie 

îngrădită 
numeroși 
mingea.

piilor a fost mult mai 
mare atunci cînd un tova
răș din partea asociației 
sportive Jiul Petrila a a- 
nunțat începerea desfășu
rării concursului de înot 
rezervat celor mici. In se
rii, la start s-au aliniat 
mulți copii, băieți și fete, 
toți acei care aveau în
credere in forțele lor că se 
pot întrece în apa crista
lină din bazine, 
categoria l-a. cei mai 
înotători s-au dovedit 
localnicii.
, tVl’ tr 

te din 
apă, la 
loc la 
Preda 
înotător, urmat de Stanciu 
Nicolae și Vlădoiu Pani, 
ta copii categoria Il-a, lo
cul 1 a fost 
Kovacs Iosif.
II și III s-au 
roianu Adrian 
tiv. Varga Andrei. Ea fete, 
locul ț a fost ocupat de 
Stanciu Rozalia. Câștigăto
rii
din partea asociației spor
tive Jiul diplome, bomboa
ne și ciocolată. Așa con
cursuri să tot fie.

care
тагг, i 
zi și-o 
ștrand, 
concurs 

Mihaî. ■

Ея copii
buni 
a fi 

în 
par-

acum
? ’ m â
I petrec în 
Pe primul

i s-a situat 
un talentat

cîștigat de 
Pe locurile 
situat Co

și. respec-

concursului au primit
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La I.C.T. Paroșeni este în curs de extindere centrala telefonică in
ternă tip dispecer pentru deservirea noului grup electrogen de Г50 000 
kW. In fotografie : Tehnicianul Mic oară Gheorghe și electricianul Ne- 
greanu Iosif controlează funcționarea aparatajului instalat și a 
telefonice.

liniilor

La șeeala
(Urmare din pag. I-a)

începutul sehini- 
treabă la birou, 
tu sfredelele de 

le

A
Cu ші- “iț
de om.

aduci 
lucru,

au să

în aba- 
nu mă

se su
la timp 
să în-

— Eu, mime, la 
bului, am ca va 
Ai grijă să ridici 
la magazie și să
taj. Vă apucați de 
așteptați.

Știind că ortacii 
pere rău dacă nu vor avea
sfredelele ascuțite cu ce 
ceapă lucrul, Stan (noul vagone
tar) n-a mai întîrziat a doua zi. 
Iar cînd a văzut că „șeful" a „ui
tat" să-i ceară mărcile la sfîrși- 

tul șutului, a înțeles că el, cel 
mai tînăr om din brigadă, avea de 
acum o misiune importantă: adu
cea sfredelele pentru toată brigada 
— o obligație care i-a trezit 
mîndria șî răspunderea față de 
sarcina încredințată.

Orice schimbare își are începutul 
ei... O asemenea schimbare a înce
put să se ivească și în brigada con-

brigăzii
dusă de Stan Constantin, 
gală, cu răbdare și dragoste
a făcut ca pe zi ce trece brigada să 
crească, să se maturizeze. Devine 
maî exigentă cu ea însăși. Fiecare 
a început să simtă răspunderea 
pentru sarcina ce o are de înde
plinit. Dacă vreunul din brigadă 
are vreo abatere, colectivul. îndem-

1 brigadier, îl ajută să se 
dm ițele care-i încurcă 

spre o viață demnă, 
cîteva secvențe redate aici, 
dea o imagine din viața șî*

nat de 
smulgă 
drumul

Cele 
Vin să I 
activitatea acestui om care numără 
abia 28 de primăveri. Dar calitatea 
de-a fi exemplu în muncă, în me
serie precum și modul de a-și o- 
rîndui viața, de-a munci cu oame
nii, descoperind particularitățile fie
căruia, ajutîndu-1 să-și dezvolte ca- 
litătile, a făcut ea brigadierul să X 
fie respectat și stimat de ortacii 
săi, de întreg colectivul din sector.

ACTIVITĂȚI RECREATIVE
Pentru constructori...

Biblioteca clubului din Bârbăteni 
organizează săptămînal prezentarea 
unei cărți din literatura noastră 
contemporană.

Sîmbătă seara în sala de lec
tură a clubului s-au adunat aproa
pe 100 de constructori cu fami
liile lor să asculte recenzia ro
manului „Risipitorii" de Marin 
Preda, prezentată de tînăra fun
cționară Stănescu Georgeta.

Ștrandul din Petrila și-a deschis porțile. Pe căl
dura aceasta caniculară sînt multi cei ce vin să se 
răcorească în apa -i cristalină.

...și pentru iubitorii de dans
Pe terasa clubului sindicatelor 

din Lupeni, în seara zilei de du
minică numeroși tineri. au partici
pat la seara distractivă organizată 
pentru ei de conducerea clubului 
în colaborare cu comitetul orășe
nesc U.T.M.

Seara distractivă care a cuprins 
dansuri și ghicitori, a creat o at
mosferă tinerească, plină de vese
lie.

f u r n e u
de muzică ușoară a 
Lupeni, după ce a dat

Formația 
clubului din 
două concerte în Palatul cultural 
din localitate, a plecat în turneu. 
Prima reprezentație, în turneu, a » 
dat-o la Aninoasa, iar sîmbătă sea-fi^- 
ra la Uricani. Ambele reprezentații 
s-au bucurat de succes.

Formația de muzică ușoară a 
clubului va da concerte și în ce
lelalte localități ale Văii Jiului.

Din nou la drum
Ia ultimul timp, drumurile orașu

lui Lupeni sînt tot mai des străbă
tute de autocare ale O.N.T. Car. 
păți. Oameni ai muncii din alte lo
calități vin și ne vizitează orașul, 
iar fruntașii minei Lupeni pleacă 
în excursii de cîte trei zile, prin, 
țară. Vineri seara s-au înapoiat 39 
de excursioniști, iar sîmbătă dimi
neața au plecat alti 39 de fruntași 
în excursie, printre care amintim 
pe frații Mătăsăreanu Mircea și 
Ilie, predoșan loan și Drotzinger 
Rudolf din sectorul VIII, Nagy Ca
rol de la sectorul I A și alții. Ei 
au plecat pe ruta Craiova, Argeș, 
Brașov. Aceasta este a opta ex
cursie din această lună, cu frunta
șii în producție de Ia mina Lupeni. 
Pîna în prezent de aici au plecat 
mai bine de 300 de tovarăși în 
excursii organizate prin O.N.T. 
Carpați.

A. MICA
corespondent
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In anii de după eliberare, Hune
doara, asemenea tuturor regiunilor 
țării a cunoscut o dezvoltare fără 
precedent. Ea a pășit pe calea unei 
depline înfloriri. Au fost redeschise 
minele lăsate în părăsire de regimul 
burghezo-moșieresc, Vechile între

prinderi uu fost modernizate și în
zestrate cu utilaje de mare produc
tivitate. S-au construit importante 
obiective industriale noi, agregate 
moderne. Hunedoara a devenit cel 
mai mare centru siderurgic al țării. 
Combinatul de aici, în ansamblu său, 
însumează mai mult de 20 agregate 
și instalații noi, moderne, construite 
în anii puterii populare. Metalul Hu
nedoarei este transformat în osii de 
vagoane, strunguri, mașini și tractoa
re, în schelării metalice care se ri- 
cțtcă pe zeci de șantiere, în utilaje 
/țtroiiere, in șine de cale ferată etc. 

la Hunedoara se aprovizionează 
CJ metal și alte produse siderurgice 
mai mutt de 1 100 întreprinderi din 
toate regiunile țării.

1 In celălalt centru siderurgic al 
regiunii, la Călan, s-a modernizai 
furnalul vechi și s-au construit și 
pus în exploatare un furnal nou, o 
uzină de semicocs și o turnătorie 
de lingotiere de mare capacitate.

După instaurarea regimului demo
crat-popular și minele Văii Jiului au 
întinerit. S-a trecut la organizarea 

" științifică a producției. Au fost intro
duse noi mașini și utilaje moderne 
care înlocuiesc în măsură tot mai 
mare eforturile fizice ale minerilor. 
Ca urmare, productivitatea muncii in 
abatajele Văii Jiului a crescut an de 
an. De la începutul șesenalului ea a 
înregistrat un spor de peste 35 la 
sută. La exploatările miniere Teliuc 
și Ghelar s-a desfășurat o activitate 
susținută de prospecțiuni și cercetări 
pentru determinarea rezervelor minie
re și descoperirea de noi zăcăminte.

la 
la

din 
sută 
sută 
sută

cea 
din 
din 
din

alte ramuri

Industria extractivă și siderurgică 
a regiunii Hunedoara dă mai mult 
de 50 la sută din producția de căr
bune a țării, 70 la sută 
de minereu de fier, 90 la 
cea de cocs, aproape 60 
cea de fontă și peste 63 
producția de oțel.

S-au dezvoltat mult și
industriale. Pe Valea Jiului s-a cons
truit și dat în exploatare o mare 
termocentrală electrică, care transfor
mă cărbunele in energie și lumină.

S-au dezvoltat, de asemenea, agri
cultura, învățămîntul, cultura etc. 
Toate acestea au schimbat din te
melii și viața oamenilor și înfățișarea 
meleagurilor hunedorene. Pe harta 
regiunii au apărut orașe noi. mo
deme, la Hunedoara. Călan. Uricani, 
Vulcan etc. Cele peste 23 500 aparta
mente construite în orașele și centrele 
industriale ale regiunii, numeroasele 
edificii culturale sînt mărturii vii ale 
grijii partidului și statului nostru 
pentru ridicarea continuă a nivelului 
de viață material și cultural al tu
turor celor ce muncesc. Transforma
rea socialistă a satului a făcut ca 
traiul țărănimii muncitoare să devină 
îmbelșugat.

Exprimîndu-și atașamentul față de 
partid și guvern, oamenii muncii din 
întreprinderile regiunii întîmpină ma
rea sărbătoare a poporului nostru, 
cea de-a XX-a aniversare 
rării patriei, cu un bilanț 
realizări. In primele 5 luni 
lei. perioadă de entuziastă
socialistă, minerii Văii Jiului au dat 
peste plan 46 300 tone de cărbune 
energetic și cocsificabil. Siderurgiștii 
de la Hunedoara și Călan au produs 
oesle 
tone 
tone 
tități

a elibe- 
bogat de 
ale anu- 
întrecere

prevederi. în acest timp, 32 700 
fontă, 50 250 tone oțel, 48 500 
de laminate și însemnate can- 

de alte produse.
A. ZÂHAR1E

CALENDAR HVNEDOREAN

3

i
I

In regiunea Hunedoara, jumătate 
din populație nu știa acum două 
decenii nici măcar să semneze. Sate 
întregi erau locuite de analfabeți. 
Școli erau puține, iar condițiile de 
învățămînt dintre cele mai grele.

Ca și în celelalte regiuni ale 
patriei, în regiunea Hunedoara neș
tiința de carte a rămas doar de do
meniul unei triste amintiri. E a fost 
lichidată de regimul nostru demo
crat-popular. La sate, ca și la orașe 
au luat ființă numeroase școli de 
toate gradele în localuri noi, spa
țioase, cu săli de clase luminoase, 
cu biblioteci ți laboratoare. Toate 
școlile au fost înzestrate cu un 
bogat material didactic. Cîteva ci
fre sînt semnificative în această 
privință'. In anul școlar 1938-1939. 
in întreaga regiune existau doar 
21 școli de șapte ani. In prezent, 
numărul acestora se ridică la 185.
De asemene i. dacă înainte de 23 
August 1944 în regiune funcționau 
doar 8 școli medii, în prezent sînt 
23. Școlile au fost înzestrate cu 
mobilier nou, cu material didactic. 
In ultimii doi ani, de exemplu, pen
tru dotarea școlilor cu mobilier și 
materiale didactice s-au cheltuit 
din bugetele sfaturilor populare a- 
proape 10 milioane lei. In anul șco
lar 1963-1964 alte circa 2 800 000 
lei s-au cheltuit pentru manualele 
distribuite gratuit elevilor din re
giune.

Asemenea posibilități de studiu 
au fost create nu numai în școlile 
de cultură generală, dar și în cele 
profesionale și tehnice. Azi, în a- 
ceastă parte a țării funcționează 19 
școli profesionale, 9 școli tehnice, 
6 școli tehnice de maiștri și 4

și 
maiștri

4

1952 : intră aici în funcțiune pri
mul mare furnal al țării mecani
zat si în mare parte automatizat.

1954 -.sînt date în exploatare 
fabrica de aglomerare a minei eu- 
iui și centrala termoelectrică a 

Jcombinatului siderurgic.
1955: cu cîteva zile înainte de 

^23 August constructorii predau 
siderurgiștilor un nou obiectiv in
dustrial de mare importanță eco
nomică — prima baterie de fa
bricare a cocsului, cu o capacita
te anuală de 250 000 tone.

1956 : intră în funcțiune furna
lul de 700 mc, avînd un înalt grad 
de automatizare a procesului de 
producție, și a început să producă 
cea de-a

1957 :
funcțiune 
producție

în exploatare bateria 
și cuptorul nr. 4 de 
mai mare din țară, 

anual o cantitate de

in același an s-a elaborat prima 
șarjă șt la cel de-al doilea cuplor 
al noii oțelării Martin.

1959: intră în producție lamino
rul de profile de 650 mm, unde 
se produce o gamă bogată de pro
duse necesare industriei construs- 
toare de mașini.

1960 : se dă 
a treia de cocs 
400 tone- cel 
care produce
oțel mai mare decît s-a elaborat 
in 1938 în toate oțelăriile tării.

1961 : încep să producă un nou 
cuptor de 400 tone, bateria de 
cocs nr. 4 precum și distileria de 
gudroane pentru valorificarea su
perioară a subproduselor de

1963: intră în funcțiune 
de-a doua fabrică de mare 
citate pentru aglomerarea
râurilor feroase. Tot acum începe 
să lucreze 
zilor și o 
nulare și 
furnal.

cocs, 
cea 

capa- 
mine-

Și

doua baterie de cocs, 
marchează intrarea în 
a unor noi capacități de 
— o oțelărie electrică

cu cuptoare de cîte 20 tone 
marele laminor bluming.

1958: începe să producă primul 
cuptor Martin de 185 tone și cup
torul nr. 3 de aceeași capacitate.

linia de laminare a ben- 
statie modernă de gra- 

valorificare a zgurii de
■ț

Hunedoara — cetatea de metal 
a patriei ! Aici vin minereurile de 
fier din munții Poiana Ruscă și 
cărbunele din Valea Jiului. Si tot 
aici, sub acțiunea focului nestins, 
aceste bogății ale subsolului sînt 
transformate în oțel.

Din abataje la laminoare ! Pro
ces tehnologic lung și complex...

Minereul extras din abatajele Te- 
liucului și Gheiaruiui 
portat la Hunedoara, 
său, el face un popas 
preparare din Teliuc,
înnobila. Ajuns la Hunedoara, mi
nereul este aglomerat și, împreună 
cu cocsul fabricat tot aici din 
cărbunele Văii Jiului, este intro
dus în furnale. Se obține fonta, 
care, în stare lichidă, constituie 
încărcătura de bază a cuptoarelor 
Martin și electrice. In procesul 
de elaborare a oțelului se folo
sește și fierul vechi. Și așa, iată- 
ле la laminoare, de unde zi si 
noapte, continuu, oleacă trenuri

dimensiuni. Gîndi- 
aceet „drum" este 
a fost ridicat aici 
aveți imaginea in- 

hunedorene

este trans-
In drumul 

la uzina de 
unde se va

spre toate regiunile patriei, în
cărcate cu profile de oțel, de dife
rite forme șl 
ti-vă, că tot 
nou, că totul 
din temelii și
dustriei siderurgice
— unul dintre cele mai importante 
edificii aie socialismului...

Și înainte de 1944 exista pe a- 
ceste meleaguri industrie minieră

. Condițiile naturale și economice 
; ale regiunii Hunedoara sînt deo- 
’ sebit de prielnice pentru dezvolta
rea creșterii animalelor. Pășunile

! și tinetele naturale, care reprezintă 
o sursă importantă de furaje, ocupă 
peste 55 la sută din suprafața a- 
gricolă a regiunii, iar circa 16 la 
sută din terenurile arabile sînt des
tinate culturilor de porum siloz, lu
cerna, trifoi, sfeclă furajeră și altor 
plante de nutreț valoroase. La toate 
aceste condiții se mai adaugă tra
diția, dragostea și priceperea cu 
care colectiviștii îngrijesc anima
lele, Este edificator în această pri
vință faptul că în ultimii 3 ani e-

‘ fectivele de bovine și ovine proprie- 
' taie obștească a G A.C. au crescut 
' de peste două ori. Un spor a semi- 
; nător s-a înregistrat și la celelalte 
I specii de animale.
J Numeroase gospodării colective. 
; printre care cele din Berghin, Do-
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școli de meserii, în care învață 
peste 10 300 de elevi. An de an 
din aceste școli ies cadre de oțe- 
lari, Jurnaliști, cocsari, laminatori, 
mecanici, lăcătuși, electricieni de 
mină, turnători, zidari, tehnicieni 
veterinari, pomicoli, horticoli, le
gumicoli, tehniceni mineri și to- 
pografi, tehnicieni laminatori 
furnaliști, maiștri mineri, 
cie construcții etc.

Vorbind despre dezvoltarea în- 
vățămîntului în regiune nu putem 
să nu amintim despre Institutul 
de mine, creație a regimului de
mocrat-popular în cel mai mare 
bazin carbonifer al țării — Valea Jiu
lui; sau de institutul pedagogic de 
2 ani, organizat de 
șui Deva.

Institutul de mine 
facultăți, de mine 
canică minieră. Corpul institutului 
— o clădire nouă și impozantă — 
are № amfiteatre, o aulă, cinema
tograf, club, un pavilion de labo
ratoare, două cămine, al treilea 
fiind în construcție, bibliotecă în 
rafturile căreia se găsesc 100 000 
volume de specialitate și beletris
tice, cantină, sală de sporturi etc. 
De la 
1951, și 
cile lui 
uroațte
In acest an universitar cursurile 
celor două facultăți au fost frec
ventate de 1 587 de tineri, sub în
drumarea a 113 cadre didactice.

Anii viitori rezervă pentru Hu- > 
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colectiviștilor
♦

prima promoție, din anul 
pînă in prezent de pe băn- 
au plecat în producție a- 

1 100 de ingineri mineri.

V. CHIȘ

;» bra, Petrești și Orăștie, au acum 
Ș cîte 43—60 bovine la suta de hecta- 
“ re. Acest lucru a permis unităților 
3 respective ca în anul trecut să li- 
'r vreze la fiecare sută de hectare 
^-Cantități însemnate de lapte și cîte 
•'»J>—4,5 tone de carne. An de an, 

dator'fă unei bune hrăniri și îngri- 
jiri a animalelor, gospodării colecti
ve cum sînt cele din Apoldu de 
Sus, Miercurea, Cîfnic și altele ob
țin producții de 2 000—<3 000 litri 
lapte de la fiecare vacă furajată.

Ridicarea producției în sectorul 
zootehnic este strîns legată de acti
vitatea pe care o desfășoară cotec-

s ț

f

c vitatea pe care o destașoara cowc- 
Jitiviștii îndrumați de către specialiști 

. >-pentru introducerea și aplicarea pe
> scară largă a metodelor avansate. 
. Selecția. Insămînțările artificiale, 
hrănirea diferențiată a animalelor 
în funcție de producție sînt cîteva 
.din problemele spre a căror rezol
vare este îndreptată atenția 
terilor de animale.

De asemenea, cunoscînd 
că realizarea unor producții 
de carne, lapte și Jînă este 
ționată în măsură hotăritoare de 
asigurarea bazei furajere, colectiviș
tii sub îndrumarea consiliilor agri
cole raionale și orășenești au acor
dat o mai mare atenție îmbunătă
țirii tinetelor și pășunilor, precum 
si îngriîirii plantelor cultivate pen
tru nutret. In primăvara acestui 
an. de pildă. în raioanele Hațeg, 
Sebeș si Orăștîe s-au efectuat lu
crări de îmbunătățire pe cîteva zeci 
de mii de hectare 
nete.

A sporit totodată 
lecții îstilor pentru 
condiții cît mai bune de adăpostire 
a animalelor. Numai în anul trecut, 

' prin utilizarea judicioasă a credite- 
acordate de stat și valorificînd 
scară largă rezervele interne, 
fost date 
obiective 
grajduri.

îngriji-

de pășuni și R-

preocuparea co- 
aslgurarea unoc

Apariția, în fiecare localitate a Văii Jiului, de cartiere și cvartale 
noi, adevărale orășele moderne de blocuri, e ceva obișnuit în anii noștri. 
La marginea dinspre Livezeni a Petroșaniului s-a înălțat un asemenea 
„orășel".

cărcare manuală, transport ma
nual...

Politica partidului nostru de in
dustrializare socialistă își arată 
roadele și în această parte a tă
rii. La Hunedoara s-au construit 
an de an noi si moderne instalații. 
Acum produc, pe lînqă 7 furnale 
și 13 cuptoare, fabrici de aglome
rare a minereurilor, o cocserie de 
mare capacitate și multe alte

și se transportă acum cu ajutorul 
perforatoarelor grele, forezelor. ex
cavatoarelor, mașinilor de încăr
cat, locomotivelor, autocamioane
lor și funicularelor. Corfele cu care 
se încărcau furnalele au dispărut 
demult, locul lor luîndu-1 benzile 
de transport. Creșterea gradului 
de tehnicitate și nivelul de califi
care a determinat obținerea unor 
indici tehnico-economici tot 
mari. Oțelăriile,
crează cu indici de utilizare 
"irca 50 la sută mai 
cel realizați în 1959.

Capacitatea de producere a 
metalului crește mereu. Noi agre
gate — adevărate 
care a otelului — 
strucție.

...bin abataie la 
nica înaintată își 
valorificînd marile
ale regiunii Hunedoara, puse 
slujba socialismului.

Ing. N. ANDRONACHE

Din abataje la laminoare
ea era extrem 
Uzinele de fier 
pildă, aveau 
de mică capa- 

Martin

și siderurgică. Dar 
de slab dezvoltată, 
din Hunedoara, de 
doar cîteva furnale
citate și cîteva cuptoare 
de 40 tonei peste tot predomina 
munca manuală. In minele Teliuc 
și Ghelar în cele din Valea Jiu
lui se muncea în condiții extrem 
de grele — perforaj manual, în-

agregate de înalt nivel tehnic.
Producția de fontă și oțel a Hu
nedoarei din 1938 se realizează a- 

. nul acesta în 10 și respectiv 14 
zile. La Ghelar și Teliuc se ex
trage de circa 8 ori mai mult mi
nereu de fier decît în 1948. Meca
nizarea și automatizarea sînt carac
teristici ale fiecărui sector de 
muncă. Minereul de fier se scoate

maî
de exemplu, lu

cit 
mari decît'

uzine de fabri- 
se află în con-

laminoare teh- 
pune pecetea, 

bogății naturale 
în

lor 
Pe 
au 
"00 
151 
proaoe 14 000 

In scopul
cunoștințe profesionale ale colecti
viștilor. peste 5 000 îngrijitori de 
animale au fost cuprinși la cercu
rile zootehnice din cadrul învâță- 
mîntttlui agro-zootehnic de masă. O 
cor.trb» ție substanțială la Introduce»’ 

J rea si aplicarea în practică a metode- 
c lor avansate o aduc cei peste 100 de
< ingineri si medici veterinari care-sf 
S desfășoară activitatea în unitățile 
£ agricole de producție, la consiliile
< am-icote, centrale de însămîntări ar- 
> fifteblo sau la circumscripțiile ve-

L

I

în folosință aproape ? 
zootehnice, din care ? 
care pot adăposti a- < 
bovine.
ridicării nivelului de ?

.<
!• c ( 
iJ 
< <
!
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NICOLAE TIRCOB

Pagină realizată de redacția 
ziarului „Drumul socialismului" 
Deva în colaborare cu corespon
dentul regional ai Agenției Ro- 
mîne de presă „AGERPRES".
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¥ Thant va vizita 
U.R.S.S.

MOSCOVA 29' (Agerpres).
După ctttn transmite agenția 

TASS, la Moscova s-a anunțat ofi
cial că la invitația guvernului 
U.R.S.S., U Thant, secretar general 
al O.N.U., va face o vizită în Uniu
nea Sovietică între 28 și 31 iulie a.c.

ÎMPOTRIVA apartheidului
TUNIS 29 (Agerpres).
Săptămînalul tunisian „Jeune Afri- 

que“ a publicat un articol semnat de 
Albert Luthuli, deținătorul premiului 
Nobel pentru pace, cunoscut luptă
tor pentru independența poporului 
sud-african și împotriva politicii de 
apartheid a guvernului R.S.A. In ar
ticol, Luthuli cere Angliei și Statelor 
Unite să instituie sancțiuni împo
triva Republicii Sud-Africane și să 
intervină pentru salvarea lui Nelson 
Mandela și a celorlalți tovarăși ai 
săi condamnați la închisoare pe via
ță de tribunalul rasist din Pretoria.

Incidente între polițiști 
mexicani

CIUDAD DE MEXICO 29 (Ager
pres).

Ziarul ..Ultimas Noticias" anunță 
că șapte persoane au fost ucise în 
cursul unor incidente care au opus 
pe polițiștii urbani polițiștilor rurali 
în localitatea Arena 1 de Bejuco, si
tuată la 30 km. de portul mexican 
Acapulco. Polițiștii urbani fuseseră 
trimiși cu ordinul de a aresta mai 
multi membri ai poliției rurale acu
zați de homucid. 20 de polițiști, ur
măriți pentru diferite crime, au reu
șit să fugă, în căutarea lor fiind 
trimise patrule ale armatei.

demonstrație la Londra
LONDRA 29 (Agerpres)
Ea 28 iunie a avut loc la Londra 

o demonstrație organizată de Comi
tetul pentru pace în Cipru în spri
jinul restabilirii păcii pe insulă. La 
demonstrație au participat ciprioți 
greci și turci care locuiesc la Lon
dra, precum și membri ai Comite
tului.

Demonstranții au adresat petiții 
primului ministru britanic, Douglas- 
Flome, și înaltului comisar britanic 
în Cipru în care au cerut să se 
pună capăt incidentelor sîngeroase 
dintre cele două comunități. Ei au 
cerut, de asemenea, evacuarea tu
turor bazelor militare din Cipru.

ÎN CÎTEVA RÎNPURI
TORONTO. Federația internațio

nală pentru studierea diabetului a 
anunțat descoperirea unui nou pro
cedeu rapid de depistare a acestei 
boli. Noul procedeu, care a fost su
pus unor verificări în Statele Unite 
și în Canada, constă într-o analiză 
a sîngelui. și este atît de simplu 
încât creează posibilitatea înfăptui
rii unor programe de depistare pe 
scară națională a acestei boli.

BUENOS AIRES. Agenția Prensa 
Latina anunță că un grup de fas
ciști au aruncat bombe cu gaze la
crimogene și au tras focuri de armă 
asupra participanților la un miting 
studențesc care a avut loc la Uni
versitatea din Buenos Aires. Mitingul 
a fost organizat de Federația univer

Papandreu va face o vizită la Paris
. NEW' YORK 29 (Agerpres).

Primul ministru al Greciei, Papan
dreu, însoțit de ministrul afacerilor 

'externe, Stavros Kostopoulos. și de 
celelalte persoane, care l-au însoțit 
în timpul vizitei sale în S.U.A., au 
părăsit duminică seara New York-ul, 
plecînd spre Paris. In cursul șede
rii sale in capitala Franței, Papan

Шііііі Oriaiinfiei ійнЦііні! R (Uita 
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Situafia din Guyana Britanic 
se menține încordată

MOSCOVA 29 (Agerpres).
După cum transmite agenția TASS, 

între 22 și 27 iunie la Moscova a 
avut loc cea de-a 9-a sesiune a 
Consfătuirii miniștrilor țărilor socia
liste. membre ale Organizației inter
naționale de colaborare în domeniul 
căilor ferate. La lucrările sesiunii au 
luat parte delegații din transportul 
feroviar și auto din R.P. Bulgaria. 
R. P. Chineză, R. S. Cehoslovacă. 
R.P.D. Coreeană, R.D. Germană, 
R.P. Mongolă, R.P. Polonă. R.P. Ro- 
mînă, R.P. Ungară, U.R.S.S. și R.D. 
Vietnam.

Delegația R.P. Romînă a fost con

Tratative guvernamentale 
greco-bulgare

SOFIA 29 (Agerpres).
Agenția B.T.A. anunță că între 

20 aprilie și 28 iunie au avut loc 
la Sofia tratative între delegația gu
vernamentală bulgară și delegația 
guvernamentală greacă. Tratativele 
s-au încheiat cu o deplină înțelegere 
reciprocă, și la 28 iunie 1964 au 
fost parafate la Sofia acordurile pen
tru reglementarea problemelor finan
ciare nerezolvate și pentru dezvolta
rea colaborării economice, cu privire 
la colaborarea în folosirea apelor 
rîurilor care 'curg pe teritoriul am
belor țări, un acord comercial pe 
termen lung și un acord de plăți. 
De asemenea, au fost parafate acor

Acțiuni pentru pace și dezarmare
LONDRA 29 (Agerpres).

Organizația „Mișcarea pentru dezar
marea nucleară" din Marea Britanie 
a organizat o anchetă în rîndurile 
opiniei publice din opt circumscripții 
electorale din nord-estul țării, soli- 
citînd pe cei întrebați să-și expună 
părerea asupra unor probleme ale 
dezarmării. Din cei întrebați, 68 la 
sută au protestat împotriva experien
țelor nucleare, iar 84 la sută s-au 
pronunțat pentru dezarmarea gene
rală și totală.

Potrivit relatărilor presei engleze, 
participanții la conferința pentru de
zarmare, ale cărei lucrări se desfă
șoară în comitatul Surrey, au hotă- 
rît să ceară guvernului englez să 
nu participe la crearea forțelor nu
cleare multilaterale ale N.A.T.O.♦

LONDRA 29 (Agerpres).
Partizanii păcii din Scoția au or

ganizat la 27 iunie un marș de pro
test spre baza pentru rachete nu- 

sitară a studenților din Argentina. 
Aula în care a avut loc mitingul a 
fost avariată.

ELISABETHVILLE. Primul minis
tru al provinciei Katanga, Eduardo 
Bulundwe. a făcut cunoscut că in
tenționează să plece la Leopoldville 
pentru a discuta „măsurile de secu
ritate ce urmează a fi luate în ve
derea reîntoarcerii" fostului „preșe
dinte" katanghez, Moise Chombe, la 
Elisabethville. El nu a precizat data 
sosirii lui Chombe în capitala Ka- 
tangăi.

TOKIO. Pe poligonul Niidzima a 
început lansarea experimentală de 
rachete tip „aer-aer". organizată de 
Direcția apărării naționale a Japo
niei. Prima experiență efectuată du
minică s-a soldat cu un eșec.

dreu va avea întrevederi cu preșe
dintele Franței, de Gaulle, și cu alte 
personalități ale guvernului francez 
asupra problemei cipriote.

înainte de a părăsi New, York-ul. 
premierul grec l-a primit pe repre
zentantul permanent al S.U.A. la 
O.N.U., Adlai Stevenson, cu care s-a 
întreținut asupra unor probleme pri
vind Ciprul. 

dusă de Aron Dudaș, adjunct al mi
nistrului transporturilor și telecomu
nicațiilor.

La sesiune au asistat, ca invitați, 
reprezentanți ai sectorului de trans
porturi al Secretariatului C.A.E.R.

Sesiunea a analizat o serie de 
probleme importante privind îmbu
nătățirea continuă și adîncirea co
laborării economice și tehnice a 
membrilor Organizației internaționale 
de colaborare în domeniul căilor fe
rate și a adoptat hotărîri corespun
zătoare. Sesiunea a decurs într-o at
mosferă de prietenie frățească și în
țelegere reciprocă.

duri pentru navigație, pentru îmbu
nătățirea transporturilor feroviare, a 
comunicațiilor poștale și telecomuni
cațiilor, cu privire la transportul ru
tier de mărfuri și călători, pentru 
stabilirea liniei aeriene directe So
fia—Atena, pentru stabilirea de linii 
comerciale aeriene regulate, pentru 
înlesniri vamale reciproce. Alte a- 
corduri prevăd colaborarea în dome
niul turismului si colaborarea știin
țifică și culturală.

Acordurile vor fi semnate la Ate
na. în cel mai scurt timp, de mi
niștrii afacerilor externe ai R. P. 
Bulgaria și Greciei.

cleare „Polaris" care se construiește 
în localitatea Faslane, situată la 45 
kilometri de Glasgow. Coloanei de 
demonstranți i s-au alăturat pe drum 
numeroase persoane. Duminică, par
ticipanții la marș au organizat în 
apropierea bazei un miting de pro
test la care au participat partizani ai 
dezarmării nucleare din numeroase 
orașe ale Angliei, din Scoția și Ir
landa de nord. Poliția a intervenit 
arestînd cîțiva participanți.

In drum spre Faslane. participanții 
au organizat în orășelul minier Hel- 
Iensborough un miting la care au 
luat cuvîntul reprezentanți ai sindi
catului minerilor din Scoția. In cu
vîntul lor, vorbitorii au cerut An
gliei să renunțe la promovarea unei 
politici bazate pe înarmarea nucleară.

Criza guvernamentală din Italia
Ea șase luni și zece zile de la 

primirea votului de învestitură, gu
vernul de centru stînga condus de 
Aldo Moro a demisionat, dînd naș
tere unei noi crize guvernamentale 
considerată de observatori „dificilă, 
delicată și complexă" (Reuter). De 
fapt surpriza nu a fost prea mare 
pentru cercurile politice italiene 
care încă de la începutul formării 
acestui guvern compus din reprezen
tanți ai partidelor democrat-creștin. 
socialist, social-democrat și republi
can nu și-au ascuns pesimismul în 
legătură cu durabilitatea lui. Ziarul 
„Corriere della Sera" scria a doua 
zi după formarea acestuia că „na
vigația noului guvern de centru stîn
ga nu se anunță ușoară", iar „Mes- 
saggero" considera că guvernul își 
va desfășura activitatea „într-un mo
ment deosebit de delicat al vieții so
ciale și economice italiene".

In cercurile progresiste din capita
la Italiei se consideră că eșecul lui 
Moro, nu se datorește exclusiv votu
lui din Camera deputaților privind 
alocațiile bugetare pentru școlile par
ticulare. acesta fiind doar un pre
text. Adevăratele cauze trebuie, cău
tate în faptul că Partidul democrat- 
creștin a căutat să imprime pro
gramului, asupra căruia se căzuse 
de acord la formarea guvernului în 
decembrie 1963, o direcție contrară 
celei indicate de cerințele celorlalte 
trei partide membre ale coaliției.

GEORGETOWN 29 (Agerpres).
Situația din Guyana britanică 

continuă să se mențină încordata, 
iar în diferite puncte ale țării s-au 
înregistrat noi incidente. Agenția 
Prensa Latina transmite că elemen
te reacționare au ucis mai multe 
persoane în diferite regiuni ale ță
rii, ceea ce ridică cifra celor asasi
nați la peste 50. De asemenea, ele
mente teroriste au organizat un act 
de sabotaj pe linia ferată care leagă 
regiunile Demerara și Essequtbo, per- 
turbînd traficul feroviar. Au fost o- 
perate 17 arestări.

Duminică, guvernatorul coloniei. 
Richard Luyt, a avut o întrevedere 
cu primul ministru. Cheddi Jagan. 
în cursul căreia a fost examinată 
situația din țară. Totodată, s-a a- 
nunțat. că primul ministru a luat cu
vîntul în ședința de închidere, a Con
gresului sindicatelor din Guyana 
Britanică și a expus poziția Partidu
lui progresist al poporului față de 
mișcarea sindicală și dezvoltarea ță
rii.

Campania electorală din S.ț
WASHINGTON 29 (Agerpres).
Campania pre-electorală în vede

rea desemnării candidaților partide
lor democrat și republican la alege
rile prezidențiale din S.U.A. este în 
plină desfășurare. Președintele Lyn
don Johnson, a cărui viitoare candi
datură pentru un mandat pe timp 
de patru ani numai este pusă la 
îndoială, s-a înapoiat duminică la 
Washington după un turneu efectuat 
timp de trei zile în statul Minnesota. 
El a rostit mai multe cuvîntărî în 
orașul Minneapolis, cu care prilej 
a trecut în revistă probleme ale. poli
ticii interne. îndeosebi problema drep
turilor civile, și diferite chestiuni de 
politică externă.

Dacă în sînul partidului demo
crat situația este mai limpede, sin
gurul semn de întrebare constituind 
persoana care va fi desemnată drept 
candidat la postul de vicepreședinte, 
observatorii apreciază că lucrurile 
sînt mai complicate în rîndurile parti
dului republican unde se înfruntă 
în prezent senatorul din statul Ari
zona, Barry Goldwater, și guverna
torul statului Pennsylvania. William 
Scranton. După cum anunță agenția

„Experiența" Moro a constat în 
încercarea Partidului democrat-creș
tin de a deplasa axa politicii guver
namentale nu spre stînga, așa cum 
o cer în mod clar masele populare, 
ci spre dreapta. Plasîndu-se pe o 
astfel de poziție, Partidul democrat- 
creștin s-a trezit însă complet izolat. 
Aceste constatări sînt scoase în 
evidență de ziarul „II Paese Serra" 
care arată că „guvernul lui Moro 
nu a știut să folosească marea sa 
forță pentru a-și menține sprijinul 
din partea maselor".

Partidul socialist, condus de Nen- 
ni a declarat de la început că mi
niștri săi vor exercita presiuni în 
vederea unor „reforme mai vaste", 
în deosebi, în problemele privind re
forma agrară, extinderea drepturilor 
sindicale, precum și asupra reformei 
învățământului. In toate aceste pro
bleme, care au constituit punctele de 
încercare concrete ale unității gu
vernului. Partidul socialist s-a aflat 
pe poziții revendicative față de ce
lelalte trei partide ale coaliției.

Nu este lipisit de interes nici 
faptul că însăși în sînul Partidului 
democrat-creștin se duce în momen
tul de față o puternică luptă între 
diferite curente. Este semnificativ în 
acest sens că la căderea guvernului 
Moro au contribuit zece deputați 
democrat-creștini care au votat îm
potriva proiectului de lege privind 
alocațiile bugetare pentru școlile par
ticulare.

Intr-o declarație dată pui 
la Georgetown, primul mirii 
gan a arătat că poporul gu} 
Partidul progresist al poport 
continua lupta pentru eliberarea n 
țională fără să se teamă de art 
țările și represiunile din partea < 
torităților britanice. El a dedai 
că prin măsurile adoptate de a 
vernatorul Luyt se urmărește' l.<3 
darea aparatului conducător al ,J«' 
dului progresist al poporului și 4 
ținerea demisiei primului min sd 
El a subliniat că singura sold 
pentru reglementarea situației : 
acordarea independenței și reabu 
rea unui compromis în privi n,a s< 
ternului electoral. i

Pe de altă parte, potrivit a j;, 
tiei France Presse, primul mm _■ 
al Republicii Trinidad-Tobai o. 
Williams, a hotărît să propun; '' 
ferinței primilor miniștri a' ‘"'J 
membre ale Commonwealthiuui î3 
se va deschide la 8 iulie la „ ‘ 
soluții pentru a se pune cap * 
tualei crize politice din Guyana 
tanică.

Associated Press, Scranton 
sîmbătă la Harrisburg (Pe 
nia) o întrevedere cu guv. 
statului New York, Nelson 1 
Ier, și cu alți fruntași ai p. 
republican, organizată cu s< 
a se pune la punct „strategi, 
derea coordonării eforturilor 
a se obține numirea lui S 
drept candidat prezidențial", 
terminarea consfătuirii. Ro< 
și-a exprimat încrederea în 
guvernatorului statului Penns 
întrucît. după cum a spus ei 
nul de care se bucură Gc 
..scade din zi în zi".

Intre timp, și alți membri c 
te ai partidului republican ș 
nrirnat deschis opoziția față 
didatura senatorului din 7 
..Comitetul pentru platforma ■ 
Iui", care se va întruni la 
Francisco cu o săptămînă îna. 
deschiderii convenției partidul', i 
publican, a anunțat că a primi 
„Declarație de principii" semn.. 
45 de republicani, membri ai 
merei Reprezentanților, care se cou 
liniei politice a lui Goldwater. ,

Ținînd cont de actuala situați 
este greu de prevăzut cum va eve 
lua criza guvernamentală din :talia 
Primele consultări pe care președin 
tele Segni le-a început sîmbătă q 
o serie de reprezentanți ai vieții po 
litice italiene în vederea rezolvări 
crizei, nu au lăsat să se întrevăd, 
nici o soluție. Totuși, observatori 
politici din capitala Italiei afirm 
că Segni ar fi înclinat să recon fit 
me în postul de prim-ministru pl 
Aldo Moro cel puțin pînă la alegi 
rile municipale din toamnă. In spri 
jinul acestei soluții, arată agenții 
France Presse, s-a pronunțat sîmbă 
tă și Partidul social-democrat. L 
Roma se vorbește, de asemenea, d 
președintele Segni ar dori să forme.a 
din nou un guvern de tranziție su 
conducerea lui Giovanni Leone, 
a mai condus un astfel de gv 
înaintea formării celui de centru 
ga, el urmînd să se ocupe 
pregătirea alegerilor municipal

In sînul opiniei publice se: 
rește însă convingerea că pent 
luționarea crizei guvernamenta 
există aecît un singur mijloc 
fie respectată voința maselor p , 
lare care cer schimbări în orien* .» : 
politică și economică a țării, ca, q 
exemplu, reforma agrară, lichidar' 
dijmei, lupta împotriva monopol' < 
lor. o contribuție efectivă a It al* 
la lupta pentru destinderea interns 
tională si pace.

N. BADEA
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