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De la începutul anului 
și pînă în prezent, 
nerii din 
îndeplinit 
ducție în 
102,4 la
peste sarcinile • de plan 
4401 tone

La baza 
tui succes
randamentelor la 3 758 kg.

mi- 
Uricani și-au 

planul de pro- 
proporție da 

sută, extrăgînd

post față de 3 386 kg. 
post cit a fost plani- 

calize

de cărbune, 
obținerii aces ■ 
stă creșterea

pe 
pe 
ficat. Deși unele 
obiactive au dus la ră-
mînsrea exploatării sub 
plan pe perioada care a 
trecut 
minerii 
hotăriți
munca astfel ca la finele 
lunii planul să fie reali
zat.

din această lună, 
din Uricani sînt 

să-și intensifice

Productivitate sporită
întrecerii 

minei 
mine- 
abata- 
au ie-

In fruntea 
între sectoarele 
Uricani sa situează 
rii s actorului I. Din 
jele ac ăstui sector
șit la ziuă de la începu- 
ul anului 7104 tone d-r 

cărbune.
îndeplinirea și depăși

și a celorlalți indici 
plan, cum sînt prețul 
cost și productivita- 
muncii, întregește suc-

rea 
de 
de 
tea
cesul acestui colectiv. Da-

torită faptului că produc
tivitatea pe sector este în 
medie cu pește 200 kg. 
pe post mai mare față 
de cea planificată, prețul 
de cost al tonei de căr
bune a fost redus cu pes
te 3 lei. Ca răsplată a 
preocupării pentru înde
plinirea sarcinilor la toți 
indicii, cîștigul mediu 
muncitorilor din sector 
crescut în medie cu 
proape 150 lei.

al
a

a-

Cu angajamentele depășite
deNumărul brigăzilor 

la mina Uricani care 
portează îndeplinirea an
gajamentului anual este 
tot mai mare. Formâtă a- 
bia la sfîrșitul anului tre
cut, brigada de mineri 
din sectorul I condusă de 
Pînzaru Alexandru, de 
pildă, s-a arătat capabilă 
de fapte mari. Cele 500 
tone de cărbune cu cit 
s-a angajat brigada să-și 
depășească planul au fost 
da mult extrase, în prezent

ra
de pro- 
tone de

de căr- 
în afara

ea avînd un plus 
ducție de 1 875 
cărbune.

Peste 200 tone 
bune au extras
angajamentului anual — 
de 600 de tone — și mi
nerii conduși de comunis
tul Cîrciumaru Victor, 
precum și cei în fruntea 
cărora se găsește briga
dierul Maftei Stan care 
se angajaseră să-și de
pășească planul anual 
450 tone de cărbune.

cu

In jumătate de trimestru
In 45 de zile din tri

mestrul acesta, unități
le O.C.L. Produse indus
triala au desfăcut un 
însemnat volum de pro
duse. Printre 
numără 230 
de camere 
85 dormitoare

tării, 234 buc. aparate 
radio, 12 

41 motorete 
ciclete, 210 
spălat rufe,
de cusut, 49 buc. 
gidere ca și 181 
diferite materiale 
construcții.

acestea se 
garnituri 

combinate, 
164 bucă-

motociclete, 
și 345 bi- 

mașini d г 
106 mașini 

fri- 
tone 

de

Lucrări gospodărești 
prin muncă voluntară

In acest an, la acțiunile gos
podărești din Valea Jiului au par
ticipat peste 62 000 de cetățeni 
care au efectuat 220 000 ore mun
că voluntară. S-au amenajat zone 
verzi 
m.p., 
bori 
sădit

pe o suprafață de 72 000 
au fost plantați 10 000 de ar
și arbuști ornamentali, s-au 
mii de flori și trandafiri.

Valoarea lucrărilor efectuate de 
oamenii muncii din Valea Jiului 
în acest an prin muncă voluntară 
se cifrează la aproape 600 000 lei. 
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Noi construcții
La Petrila a început construcția 
două noi blocuri de locuințe a- 

Vul- 
con- 
tur- 
blo- 
par-

ÎN 17 ZILE
Pădurile constituie a doua bo

găție însemnată — după cărbune 
— a Văii Jiului. Din pădurile Văii 
Jiului se exploatează în fiecare 
an mari cantități de material lem
nos.

In 17 zile din luna mai, colec
tivul I. F. Petroșani a produs 6 521 
m. steri lemn 
tare și moale, 
de- gater (fag 
m.c. cherestea,

de foc de esență 
3 660 m.c. bușteni 
și rășinoase), 360 
825 m.c. lobde de

celuloză și distilare. 2 461 buc. 
traverse, 390 m.c. lemn pentru 
construcții rurale și multe alte 
sortimente prețioase — la multe 
din ele ca traverse înguste, buș
teni de gater rășinoase, lemn 
foc esență moale și altele — 
ținînd însemnate depășiri față 
sarcina de plan la zi.
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Succese grăitoare

de 
ob-
de

10 000 m. pătrați binale, 48 000 
lei beneficii — iată rezultatele 
muncii harnicilor tîmplari din Li- 
vezeni pe perioada treeută din a- 
cest an. Prințre fruntașii în obți
nerea acestor succese se numără 
tov. Marian Sabin, Csaszar Fran- 
cisc, Costescu Napoleon, 
Constantin, Anuțoiu Ilie, 
veanu loan, Sandu Ovidiu 
droiu Constantin, îndrumați
ful tîmplăriei — Șolok Paul.

Burciu 
Rașo-
Și 

de
u-
șe-

Pe iingă biblioteca clu
bului muncitoresc al sin
dicatelor din Petroșani 
funcționează mai multe 
biblioteci mobile și de 
casă Ia care se duce o 
intensă activitate. Tova
rășa Bakoș Margareta este 
bibliotecară voluntară Ia 
biblioteca mobilă a sec-

(iei mecanice de la 
U.R.U.M.P. Iat-o în clișeul 
alăturat la biblioteca clu
bului schimbînd cărțile 
împrumutate cu o lună 
in urmă. Tovarășa Io- 
nescu Aurica, bibliotecara 
clubului, îi recomandă o 
serie de cărți noi.

7 000 tone calcar peste plan
Muncitorii pietrari din 

Banița se străduiesc să 
furnizeze cît mai mult 
calcar metalurgic pentru 
centrele siderurgice Hu
nedoara, Reșița, Călan.

In perioada de 45 zile 
trecute din trimestrul II 
brigăzile de muncitori 
pietrari au depus multe 
eforturi pentru 
unei producții 
sporite. Ca 
mare, 
cum 
livrate
plan mai 
de 7 000 
calcar metalur
gic și calcar 
brut pentru ne
voile șantierului 
Ișalnița. In a- 
ceastă 
pentru 
calcar 
dențiat 
tor ii 
Constantin, 
moș Ion, Lungu 
Ion, Grădinaru 
Mihai, Miclăuș 
Ion I, Arde-

obținerea

lean Ion, Igna Gavrilă, 
Tamaș Gh. Gheletiuc Ă- 
lexandru, Chelu Gheor- ■ 
ghe, Crețu Nicolae, Mi- 
culaș Gheorghe, minerii 
perforatori Bîlc Tănase și 
Portec Dionisie ca și toa
tă brigada lui Blaj Cons
tantin care, în luna tre
cută, a dat peste plan 

■ 400 tone de calcar.

a
vînd 50 de apartamente. La 
can, în ultimele săptămîni, 
structorii lotului 1 au început 
narea betonului de fundație la 
cui 3 și lucrările de zidărie a
ferului la blocul 7 care fac parte 
din noul cvartal „Coșbuc" eu 398 
apartamente. Totodată, în cartie
rul „Sohodol", constructorii din 
Paroșeni au început ridicarea unui 
nou bloc de locuințe pentru mun
citorii energeticieni.

---- ©-----

Cărbune de calitate
îmbunătățirea continuă a calită

ții cărbunelui constituie una din 
preocupările de seamă ale mineri
lor din Petrila.

Aplicînd pe seară t6t mai lar
gă metoda pușcării selective și a- 
cordînd atenție; sporită alegerii ma- . 
nuale a șistului vizibil din cărbu
ne la . punctele de încărcare, mi
nerii de aici au îmbunătățit cali
tatea cărbunelui extras. în 
lună cu 1 
planificată.

Cel mai 
extras de 
III și IV.

ia sută fată de
această 
sarcina

curat cărbune 
minerii sectoarelor

a fost
П,

pînă
au

ur- 
a-

fost
peste 
mult 
tone

In 
bătălie 

mai mult 
s-au evi- 

munci- 
Scutaru 

Cio-

âu fost pu- 
multe din obiectivele 
sarcinile de plan pe 
571 apartamente noi, 
16 săli de clasă, un 
cu 500 de locuri, ma

Abatajul frontal in care lucrează brigada condusă de minerul Lucaci Andrei, este un loc de 
muncă de mare productivitate în sectorul IV В de Ia mina Lupeni. Folosind cu pricepere plugul de 
cărbune, crațerele blindate, armarea metalică cu stîlpi hidraulici și grinzi In consolă, frontaliștii brigăzii 
lui Lucaci au extras din abataj în luna aprilie peste 9 000 toneL de cărbune, iar in luna curentă au spo
rit, de asemenea,' considerabil producția dînd peste plan pînă în ziua de 15 mai peste 500 de tone de căr
bune. IN CLIȘEU: Brigadierul Lucaci Andrei cu o parte din ortacii de pe schimbul său plecînd spre 
casă dună sut.

- -  - - - — sgya 
(8D(entraiea loilelor pe 

sarcină imediata pealio
Pe șantierul Lupeni. 

se în lucru 
prevăzute în 
anul acesta, 
o școală cu 
cinematograf
gazine și complexul comercial, dru
muri și alei, canalizări și centrala 
termice — iată obiectivele princi
pale cuprinse în planul șantieru
lui Lupeni pe acest an. Ce s-a rea
lizat din ele în perioada da 5 luni 
trecute din acest an ? Numai două 
blocuri cu cîte 30 de apartamenta 
(fără finisaje exterioare) și altceva 
nimici Nu a fost predat încă blo
cul F cu 60 de apartamente, carș 
avea termen 31 marți a, nu s-au în
cheiat lucrările la magazinele de 
la parterul blocului 9 și de la cen- 
trala termică nr. 1 Braia, nu s-a 
făcut un metru de drum sau aleie 
în cartierul Braia II, nu sînt exe
cutate finisajele extsrioare, cana
lele termice etc. Ca urmare, pentru 
următoarele 7 luni au mai rămas 
de predat 511 apartamente 
toate celelalte obiective.

In acaastă perioadă, conducerea 
șantierului Lupeni — inginer șei 
tov. Beloiu Nicolae — a dirijat ac
tivitatea numai în direcția reali
zării unui volum cît mai mare de 
plan valoric, începînd și obiective 
pentru care nu ajung efectivele, 
materialele etc. Astfel, în prszant, 
blocurile АЗ, H, B2, B3, B4, B5, 
B6, G stau din lipsă de fîșii ori 
cărămidă, lucrul la noua școală 
merge încet (construcția este ră
masă în uimă față de stadiul ne
cesar cu cca. o lună), pentru cons
trucția de drumuri, alei nici n-au 
fost încă repartizați oameni (poa
te la iarnă?), Iar celelalte lucrări 
nu se desfășoară încă în ritmul 
necesar.

Este întrutotul adevărat că pe

le 
întîmplă 
magazi- 
termică.

șantieru* 
de

obiectivele лікіраіе — 
COBSlfBEtOni dlo Iutii 
șantier lipsesc efective, materiale, 
cadre tehnice — față de valoarea 
de plan prevăzută. Atunci de ce 
nu pe concentrează forțele și posi
bilitățile existente pe obiectivele 
principale, mai urgente și aflate cu 
execuția într-un stadiu corespun
zător, pentru a fi terminate într-un 
interval scurt da timp și predate? 
Astfel școala nouă, lucrare extrem 
de urgentă, este întîrziată dar nu 
s-a introdus încă la ea lucrul pe 
două schimburi la zidărie și trei 
schimburi la betonări. Fîșii prefa
bricate și cărămidă sosesc puține pe 
șantier, însă nu s-au concentrat ma
terialele sosite numai la cîteva Ькн 
curi ca H, G si A3 pentru a 
înălța rapid. Tot așa se 
și сц celelalte lucrări: la 
nele blocului 9, centrala 
canalizări, drumuri.

Concentrarea forțelor
lui pe obiectivele principale, 
primă urgență — școala, cinemato
graful, finisajul blocului D, cen
tralele termice, zidirea blocului,. H 
și G, constituie singura soluție po
trivită pentru constructorii . din Lu
peni, în condițiile actuale cînd nu 
dispun de toate posibilitățile ne
cesare desfășurării concomitente ă 
tuturor lucrărilor prevăzute. Tova
rășii din biroul organizației de 
bază — secretar tovarășul Alexan
dru Constantin — și comitetul sin
dicatului au datoria să îndrume 
mai concret conducerea șantierului 
pentru folosirea posibilităților în 
scopul punerii în funcțiune în ter
menele prevăzute a cit mai multe 
obiective pentru care există con
dițiile necesare de execuție.

Colectivul șantierului Lupeni poa
te obține realizări mai bune prin- 
tr-o justă tolosire a forțelor și po
sibilităților de care dispune.

МШАІ ȘT.
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că batem !

F O T В A L
învingătorLiderul categoriei A - 

la Lupeni

— Greu meci. Cei din Tg. Mu
reș ne-au dat totdeauna de furcă.

—- Ușor nu-i, dar de bătut tot 
batem.

— Eu unul nu-s prea optimist.
— Totuși eu am încredere în 

băieții noștri.
— Parcă eu nu * Dar șl de ba

tem scorul o să fie tare strîns.
Ultimele cuvinte au fost aco

perite de tumuitui aplauielot și

— № țl-am spus că batem — 
se umtla in pene optimistul.

— Ce, parcă eu am lost contra ?
— Și încă tăcem scor, ascut- 

tă-mă pe mine.
— Scor mare nu cred. Princi

palul e se batem.
. fluierul final ul arbitrului cons, 

fințea victoria și încă la scor a 
petroșănenllor. 22—15 in favoarea 
lor. Spectatorii au aplaudat minu-

Deși timpul nu prea se arăta 
tăgăduitor pentru fotbal, numeroși 
iubitori al jocului eu balonul ro
tund din Valea Jiului au ținut 
neapărat să estete la întîlnirea de 
fotbal dintre echipele de catego
ria A Minerul Lupenl $1 Dinamo 
București. „Înarmați" cu umbrele, 
pelerine șl baloane de ploaie, pe 
jos, cu mașini și cu motociclete 
ei au pornit-o din timp spre sta
dion. Fiecare era animat de do
rința de a vedea un meci bun. 
Faptul că la Lupeni era prezent 
liderul campionatului categoriei A 
sporea încrederea spectatorilor in
tr-o partidă de o bună 
tehnică. Dar... decepție 1 Și 
ta aceasta, spectatorii au 
nemulțumiți de ia meci. Și
din două motive. In primul rînd, 
pentru că minerii n-au 
așteptările, mai ales în 
ciulul de acum două
din partida cu Vasas
deși ei au luptat mult, și-au arun
cat în joc toate forțele pentru ob
ținerea victoriei, n-au putut trece 
de redutabila apărare dinamovistă. 
Pe de altă parte, nici dinamoviș- 
tli n-au jucat la adevărata lor va
loare. A fost evident faptul că ei

factură 
de da- 
plecat 

aceasta

confirmat 
urma те- 
săptămini 
Gyiir. Și,

au urmărit in primul rlnd obține
rea color două puncte puse iu
joc, caro să le limpezească dru
mul spro titlul de
doar Intr-o mică 
rea unui fotbal
de calitate.

Judecind după 
al Intilnirii, se poate afirma că a 
fost un meci specific de campio
nat, In care ambele echipe au ju
cat pentru puncte. A Învins plnă 
la urmă aceea care a avut o mai 
bună pregătire fizică, o tehnică și 
o tactică de joc superioară. Mi
nerii au meritul că nu s-au lăsat 
influențați de valoarea adversaru
lui. Ei au intrat optimiști pe teren 
$i chiar In primul minut de joc 
deschid scorul. Cotroază face o 
cursă pe aripa dreaptă, 11 pune In 
poziție bună de șut pe Ion C. Ion 
și acesta, fără să ezite, șutează 
puternic cu stîngul în plasă. Go
lul le dă aripi minerilor și timp 
de 45 de minute ei domină cu 
autoritate, dar nu reușesc să mai 
înscrie. Oaspeții se apără calm și 
organizat. Frații Numwailer se în
țeleg de minune și nu lasă să Ie 
scape tiimic. In plină dominare a 
gazdelor, dinatnovișiii contraatacă

camplonl și 
măsură practica- 
modern, frumos.

aapectul general

Fazele alter- 
repezlclune; minerii mai 

ocazii, 
plnă la

dar scorul rS- 
sfirșitul primei

a Intilnirii, ro- 
Dlnamovlștli

-----------—0--------------

CAMPIONATUL REGIONAL

1.
2.
3.
4.
5.
8,
7.
8.
9. 

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Victoria Călan 
Minerul Deva 
Siderurgistul Hunedoara 
Minerul Vulcan
Aurul Brad
Minerul Anlnoasa
Sebeșul Sebeș 
Pariagul Lenea 
Dacia Alba Iulia 
C.F.R. Simeria 
Jiul II Petrila
Constructorul HuMdMM 
Minerul Ghelar
С.РЛ. Teiuș 
Dacia Orăștie 
Retezatul Hațeg
----------------

* Clasamentul *
3
6
6

10
10

8
11
10
11
12
10
10
13
13
14
12

24 
24
24
24
24
24
34
14
24
24
24
24
24
24
34
>4

15
16
13
14 
11

8
10
9 

10 
10
8
8
7
1
7
5

6
2
5
0
3
7
3
5
3
2
6
«
4
4
3
7

50:17 
58:27 
36:21 
48:36 
50i30 
34:32 
40:39 
38:39 
20:50 
43:42 
27:35 
32:43 
35:44 
35:45
32:48 
28:56

36
34
31
28
25
25
23
23
23
22
22
22
18
18
17
17

adusetpiia a
din deplasare

un punct

din localitate, 
aparțin gazdelor 
acțiuni frumoase,

In etapa de duminică a cam
pionatului regional de fotbal, Jiul 
11 Petrila a întilnit la Hațeg pe 
echipa Retezatul 
Primele minute 
care șu citeva
dor apărarea imediată a petrile- 
nilor în frunte cu portarul Bereș 
înlătură pericolul. Apoi jocul se 
echilibrează. Superiori din punct 
de vedere tehnic, jucătorii din Pa- 
trila reușesc să Înscrie două go
luri anulate însă de 
motiv de ofsaid. După 
tat, echipa din Petrila

toria. întreaga echipă oaspe a ju
cat bina. In schimb hațeganii s-au 
prezentat destul de slab. Deși a 
adus un punct din deplasare, re
zultatul de 0—0 cu’ care a luat 
sfîrșit Inttlnirea neindreptățește e- 
chipa oaspe.

arbitru pe 
jocul pres- 
merita vic-

ALTE REZULTATE : Sebeșul Sebeș 
—Aurul Brad 3—0; Dacia Alba Iulia 
— Victoria Călan 3-1; Constructo
rul Hunedoara — Minerul Vulcan 
4-01 Dacia Orăștie — Siderurgis
tul Hunedoara 1-4; C.F.R. Teiuș— 
Minerul Ghelar 3-1; Minerul De
va—Pșrîngui Lonea 3-0; Minerul 
Апіпоам — C.F.R. Simeria 1-1

ETAPA VIITOARE; NC’nonjl A., 
ninoasa — Sebeșul Sebeș» C.F.R. 
Simeria — Minerul Deva,- Pariu
lui Lonea — C.F.R. Teiuș; Minerul 
Ghelar — Dacia Orăștie; Siderur
gistul Hunedoara — Retezatul Ha
țeg,- Jiul II Petrila — Construc
torul Hunedoara; Minerul Vulcan 
— Dacia Alba Iulia; Victoria Călan 
* Aurul Brad.

declt de 
înlocuirea 
fost nein- 
fiind șim-

periculos și ratează citeva ocazii 
bune de a marca prin Ene II, 
Varga, Pîrcălab șl Numwailer IV. 
Minutele se scurg, 
nează cu 
au citeva 
mine 1 —0 
reprize.

In partea a doua 
lurlle se schimbă, 
intră pe teren hotăriți să egaleze 
și să clștige. EI se instalează de 
la Început In careul gazdelor șl 
atacă dezlănțuit. In minutele 49, 
50, 51 Unguroiu, Varga și Plrcă
lab ratează situații bune. In mi
nutul 53 Unguroiu aduce egalarea 
pentru echipa sa, marclnd nestin
gherit din apropiere dlntr-o pasă 
primită de la Varga. In continua
re, oaspeții atacă periculos cu toa
tă înaintarea, în ajutorul căreia 
vin. foarte mult cînd Ștefan, cînd 
Numwailer IV. Minerii se apără 
supranumeric pentru a ține piept 
iureșului nestăvilit al dinamoviști- 
lor. înaintarea nu mai încheagă 
nici o acțiune periculoasă, nereu
șind să tragă la poartă 
3 ori în 45 de minute. 
Iul Szenes cu Băluțiu a 
spirată, acesta din urmă
piu figurant. Oaspeții își concre
tizează superioritatea în minutul 
82, cînd Pîrcălab înscrie golul vic
toriei. Pe alocuri jocul a fost pre
sărat cu durități. De menționat a- 
titudinea reprobabilă din mln. 77 
a dinamovistului Coilstantinescu, 
care l-a lovit grav pe Comșa, încît 
acesta a fost nevoit să părăsească 
terenul de joc. Pe bună dreptate, 
arbitrul Pop Gavrilă (Brașov), ca
re a arbitrat în general bine, l-a 
eliminat de pe teren. Din formația 
gazdă s-a remarcat întreaga apăra
re, Sima și Ion C. Ion, iar de Ia 
oaspeți frații Numwailer, Varga, 
Popa, Ștefan și Ene П.

Au jucat formațiile: MINERUL 
LUPENI: Sziklai — Staudt, Costin, 
Izghireanu — Dan II, Sima — Co- 
troază, Comșa, Mihăilă, Szenes 
(Băluțiu min. 46), Ion C. Ion.

DINAMO BUCUREȘTI: Datcu — 
Popa, Numwailer III, Constantines- 
cu — Ștefan, Numwailer IV — 
Pîrcălab, Varga, Ene II, Țîrcovni- 
cu, Unguroiu (Frățilă min. 72).

☆
In cadrul campionatului repu

blican de juniori, din seria VI, e- 
chipa Minerul Lupeni a fost în
vinsă pe teren propriu de C.S.O, 
Timișoara eu categoricul scor de 
5—1.

D. GHIONEA

de handbal de la stadionul Jiul.IN CLIȘEU: Fază din Inttlnirea

uralelot, indiciu sigur 
Intirziați că echipele 
intrarea pe teren. Un fluietat scurt 
și jocul a început intr-un ritm 
vioi. Băieții luptau admirabil pen
tru victotie. Galeria, de asemenea, 
„muncea" din greu.

— Hal băieți, hai băieți se îm
pletea armonios cu ropotele de 
aplauze ce răsplăteau acțiunile 
frumoase ale ambelor echipe.

Cind echipă favorită înscria un 
gol iețele suporterilor 
bucurie.

pentru cei 
și-au făcut

radiau de

ie in șir. Apoi fluviul de oameni 
s-a Îndreptat spre ieșire. Vecinii 
din tribună și de apartament s-au 
îndreptat saiisfăcuți spre casă. 
Discuția a continuat pînă la des
părțire.

— Am spus eu că batem și așa 
a fost — a ținut să întărească 
încă odată clarvăzătorul.

Numărul celota care au spus cu 
multă satisfacție duminică cuvin- 
tul „bătaie" a fost însă de ordi
nul sutelor.
aduc multe satisfacții.

Asemenea „bătăi"

—C--------
ATLETISM

„CUPA
Duminică 19 mai, s-a 

pe stadioi/ul Jiul din Petroșani e- 
tapa regională a concursului 
atletism rezervat copiilor pînă la 
14 ani. Au participat peste 80 de 
copii din raioanele: Alba, Orăștie, 
Brad, Hațeg, Hunedoara, Ilia și 
Petroșani.

Pista de alergări precum și sec
toarele de sărituri și aruncări 
bine puse la punct au permis rea
lizarea unor performanțe remarca
bile printre care și 6 noi recorduri 
regionale.

Redăm mai 
nice obținute 
sați.

60 m. plat 
viei Horia — 
cord regional egalat); 2. Ceoana 
Ion — Hațeg 8,1/10; 3.
Septimiu — Hațeg 8,2/10. 60 m. 
plat fete: 1. Trif Suzana — Hu
nedoara 9"; 2. Constantin Ana — 
Orăștie 9",- 3. Voicu Elena — Brad 
9". 200 m. plat băieți: 1. Rus loan

SPERANȚELOR"
desfășurat

de

jos rezultatele teh- 
de primii trei cla-

băieți: 1. Simaschie- 
Petroșani 7,9/10 (re-

Raz van

Deși meciurile de handbal in 7 se joacă acum pe stadionul Jiul și in tribune sint destule locuri, 
spectatorii preferă să fie cit mal „aproape** de jucăterL Cind vezi un meci frumos, covorul verde al 
ierbii înlocuiește ai succes tribuna.

Sălăjan Ion — PetlV-
3. Lup loan — Ha- 

300 m. plat fete: I.
— Brad 50"; 2. Trif

— Hunedoara 26"9/10 (nou recO>d 
regional); 2.
șanț 28"2/10; 
țeg 28'3/10.
Voicu Elena
Suzana — Hunedoara 50"2/10; 3. 
Bogdan Maria — Ilia 50"3/10. 500 
m. plat băieți: 1. Coman Constan
tin — Petroșani 1'23" (nou record 
regional); 2. Baie Iosif — Hațeg 
l’26"5/l'O; 3. Flețan Cornel — Pe
troșani l'26”8/10. Lungime
1. Rogovan Ion — Hațeg 
(nou record regional),- 2. 
Ion — Hațeg 4,93 m.; 3.
Adrian — Hunedoara 4,90 
gime fete: 1. Florea Cristina — 
Petroșani 4,42 (la 2 cm. de re
cord regional); 2. Ene Nicoleta — 
Hunedoara 4,10 m.; 3. Brad Flo- 
rioa — Hațeg 4,04 m. înălțime 
băieți: 1. Rogovan loan — Hațeg 
1,50 m. (nou record regional); 2. 
Irina Constantin — Hunedoara 1,47 
m„- 3. Razvan Septimiu —
l, 44 m. înălțime fete: 1. 
Cristina — Petroșani 1,26 
Bogdan Maria — Ilia 1,26 
Andrei Viorica — Orăștie 1,20 m. 
Greutate fete: 1. Petruș Viorica
— Petroșani 8,30 m.; 2. Dune Ma
ria — Hunedoara 7,80 m„- 3. Lupu- 
lescu Rodica — Hațeg 7,40. m.
Greutate băieți: 1. Baie losif — 
Hațeg 10,13 m„- 2. Băescu Marius
— Alba 10,12 m.; 3. Sălăjean loan
— Petroșani 9,89 m. Ștafeta 4X60
m. băieți: 1. Petroșani 30"9/10 
(nou record regional) (Simaschie- 
vici. Moldovan, Sălăjean, Coman);
2. Hunedoara 32"7/10; 3. Hațeg
33"4/10. Ștafeta 4X60 m. fete: 
1. Hunedoara 36"9/10 (record re
gional egalat); 2. Petroșani 37",- 3. 
Alba 38”. Clasament general pe 
raioane: locul I. Hațeg 89% punc
te; locul II Petroșani 83 puncte, 
locul ІІІ Hunedoara 70% puncte.

Consiliul regional U.C.F.S. nu a 
acordat insă cupa „Speranțelor" 
raionului' cîștigător și nici alte pre
mii individuale ca plachete, me
dalii spre a constitui un stimu
lent pentru tinerele speranțe ale 
atletismului din regiunea noastră 
ceea ce constituie neglijență din 
partea sa.

A. ANGER 
președintele comisiei orășenești 

de atletism — Petroșani

băieți: 
5,26 m.
Cioana 
Stetean 

m. Lun-

Hațeg 
Florea 
m.; 2, 
m.; 3.
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Agitația vizuala — îndemn puternic 
în realizarea sarcinilor de plan !
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♦ participat responsabilii cu propaganda ți agitația din cadrul comi- 
f tetelor de partid, responsabilii cu munca de propagandă din că-
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Recent Comitetul orășenesc de partid Petroșani a organizat un 
schimb de experiență între organizațiile de partid din cadrul ex
ploatărilor miniere și din alte unități economice din Valea Jiu
lui asupra modului cum trebuie condusă agitația vizuală pentru a 
avea un caracter concret, mobilizator, strîns legat de sarcinile e- 
conomice concrete ale fiecărei unități.

La schimbul de experiență, care a avut 10c Ia mina Lupeni, au

drul birourilor organizațiilor de bază de la exploatările miniere, 
de pe șantierele de construcții, I. F. Petroșani, unitățile C.F.R. și 
comerciale, precum și activiști de partid și de sindicat. In cadrul 
schimbului de experiență au fost prezentate 4 referate în legătură 
cu felul cum se ocupă organizațiile de partid de agitația vizuală 
pentru a-i asigura un conținut concret și mobilizator.

Redăm mai jos principalele probleme dezbătute in 
tuire, atit in cadrul referatelor cit și a 
marginea lor.
— .•—»ft

MEREU IN PAS CU VIAȚA
..Munca de partid este prin ex 

celență o muncă vie, cu oamenii", 
iată id?ia pe care a subliniat-o 
referatul „Metodele și mijloacele 
folosite de comitetul de partid în 
conducerea muncii de agitație vi
zuală" prezentat în consfătuire de 
tov. Flori loan, activist al comi
tetului de partid de la mina Lu
peni. Această ideie, după cunr a 
reieșit și din rsfsrat, stă în aten
ta comitetului de partid în îndru

marea agitației vizuale, urmărin- 
du-se ca această formă prețioasă 
a muncii politice de masa să re
flecte sarcinile colectivului minei.

Comitetul de partid analizează 
periodic sarcinile ce stau în fața 
colectivului minei și stabilește mă
suri ca agitația vizuală să oglin
dească fidel, concis și mobiliza
tor atît sarcinile colectivului cit 
și realizările fruntașilor și meto
dele lor. Astfel, agitația vizuală 
de la mina Lupeni redă angaja
mentele colectivelor minei și sec
toarelor la principalii indici de 
țaan, reflectă obiectivele cele 
mai arzătoare spre care trebuie 
șă-și îndrepte atenția minerii pen
tru a înfăptui sarcinile de plan la 
toți indicii.

Constatînd că pe primele luni 
ale anului mina a fost deficitară 
la indicele de calitate, comitetul 
de partid a analizat căilș de re
mediere a acestui neajuns, stabi
lind, printre altele, măsuri ca agi
tația vizuală să înfățișeze căile 
concrete care asigură îmbunătăți
rea calității producției, Au apărut 
panouri în curtea minei care au 
indicat brigăzilor de mineri mă
surile concrete prin care pot ex

IN STRHiSA LEGĂTURĂ CU SARCINILE
Colectivul minei Uricani obține 

an de an rezultate bune în spori
rea continuă a producției de căr
bune cocsificabil pe baza creșterii 
productivității muncii, în reduce
rea prețului de cost și îmbunătă
țirea calității producției. Agitația 
vizuală a contribuit din plin la 
mobilizarea colectivului minei spre 
aceste realizări. Acest lucru se 
datorește și faptului că comitetul 
de partid al minei Uricani a or
ganizat o agitație vizuală strîns 
legată de sarcinile de producție.

In referatul prezentat de tov. 
Mătăsăreanu Iosif, secretarul co
mitetului de partid al minei Uri
cani s-a arătat că la baza conți
nutului agitației vizuale stau în
seși sarcinile de producție ale co
lectivului minei, angajamentele de 
întrecere, necesitatea înlăturării 
unor deficiențe care dăunează ac
tivității economice a minei. Sar
cinile de plan pe 1963, angaja
mentele de întrecere sînt populari
zate pe larg prin agitația vizuală, 
astfel ca îndeplinirea lor să stea 
în permanentă în centrul atenției 
minerilor și tehnicienilor. Dar a- 
gitatia vizuală nu se poate rezuma 
la atît; ea trebuie să atragă aten
ția colectivului asupra căilor de 
îndeplinire a angajamentelor de 
întrecere. Și in această direcție la 
mina Uricani s-au făcut progrese. 
Astfel, una din principalele resur
se sie minei Uricani de creștere 
a randamentelor, de sporire a pro
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trage’ la fiecare loc de muncă o 
producție de bună calitate. La fel 
a procedat comitetul de partid, re
cent, în urma succeselor obținute 
de brigada comunistului Lucaci 
Andrei, din sectorul IV B, în spo
rirea vitezei de avansare. Prin pa
nouri minerii sînt chemați să ur
meze exemplul acestei brigăzi, să 
atingă avansări tot mai mari prin 
folosirea tehnicii noi, prin buna 
organizare a muncii.

Despre experiența organizațiilor 
de partid în îndrumarea agitației 
vizuale au vorbit și alțl partld- 
panți la consfătuire. Tovarășii 
Laszlo Ștefan și lonașcu Dumitru 
de la mina Petrila au relevat ca 
pe lîngă comitetul de partid al ex
ploatării s-a format un colactlv 
care urmărește ca agitația vizuala 
să fie în concordanță cu realizările 
și sarcinile colectivului și stabi
lește măsuri ca lozincile depășite 
să fie înlocuite cu alt ale noi, care 
să reflecte operativ munca și preo
cupările colectivului. Despre ex
periența unui asemenea colectiv 
care se ocțupă de agitația vizuală 
în oraș a vorbit șl iov. Dan Va
ier, secretar al comitetului orășe
nesc de partid Lupeni.

Din consfătuire s-a desprins con
cluzia că pentru îmbunătățirea 
conducerii agitației vizuale este 
necesar ca atît comitetul de partid 
cît și organizațiile de bază să ana
lizeze periodic desfășurarea muncii 
politice de masă, sub toate for
mele ei și să stabilească măsuri 
ca ea să fie mereu în pas cu via
ța, cu sarcinile economice ale mi
nelor și întreprinderilor.

ducției de cărbune cocsificabil, 
este extragerea a două cîmpuri de 
cărbune pe schimb din fiecare a- 
ripă în abatajele cameră. Un pa
nou sugestiv arată minerilor în 
mod convingător că dacă această 
inițiativă s-ar aplica la fiecare loc 
de munca, ea ar aduce un plus 
de 130 000 tone de cărbune în a- 
cest an.

Comitetul de partid a folosit cu 
succes agitația vizuală în rezolva
rea unei probleme importante pen
tru activitatea minei, pentru eco
nomia națională, anume calitatea 
producției. In primul trimestru al 
acestui an, mina Uricani a fost 
penalizată cu 2400 tone <de căr
bune, pentru depășirea conținutu
lui de șist înregistrîndu-se pier
deri de peste 300 mii lei. Un pa
nou a fost consacrat acestui fapt, 
arătîndu-se prin graiul cifrelor, al 
faptelor, că dacă mina n-ar fi fost 
penalizată pentru calitatea slabă a 
producției, cîștlgurile minerilor pe 
această perioadă ar fi fost cu 
peste 100 mii lei mai mari. In ace
lași timp, panoul cheamă minerii 
să lupte cu toată hotărîrea pehtru 
calitatea producției, arătînd că prin 
reducerea conținutului de cenușă 
în cărbune numai cu un procent, 
se pot obține într-un an economii 
la prețul de cost în valoare de 
651 000 lei, din care 195 000 lei 
revin pentru salarii. Au fost, de 
asemenea, afișate și alte panouri 
în legătură cu calitatea, prin care

EFICACITATEA — CERINȚA PRINCIPALA
Una din cele mai importante 

cerințe se ce impun agitației vi
zuale este eficacitatea, creșteraa 
rolului ei in mobilizarea colective
lor la rezolvarea problemelor pe 
care le ridică îmbunătățirea acti
vității economice a minelor și în
treprinderilor, la întărirea disci
plinei in muncă.

Despre preocuparea panttu întă
rirea eficacității agitației vizuale 
a expus un referat in fața consfă
tuirii tovarășul Ionuț Traian, ac
tivist al comitetului de partid al 
minei Petrila. Referatul a oglin
dit experiența în această direcție 
dobîndită de comitetul de partid al 
minei. Colectivul format de co
mitetul de partid a fost îndrumat 
asupra felului cum să asigure a- 
gitației vizuale un conținut concret 
șl mobilizator. S-a renunțat în 
mare măsură la lozincile cu ca
racter general, permanent, princi 
palul accent fiind pus pe popu
larizarea experienței înaintate, a 
fruntașilor în producție și a me
todelor lor, precum și pe comba
terea deficientelor care dăunează 
bunului mers al procesului de pro
ducție. Astfel, numeroase panouriLOZINCILE DE PE ȘANTIERE

Sarcinile mereu mai mari ce re
vin șantierelor de construcții pot 
fi îndeplinite numai cu contribu
ția tuturor constructorilor. Iată de 
ce este necesar ca pe lîngă cele
lalte forme ale muncii politice de 
masă, să fie folosită, ca mijloc 
eficient de mobilizare a muncitori
lor și tehnicienilor constructori la 
o muncă susținută pentru îndepli
nirea sarcinilor de plan, agitația 
vizuală. Pentru aceasta însă, tre
buie ca agitația vizuală să fie a- 
xată pe principalele sarcini ale 
colectivelor șantierelor.

Cum răspunde acestei cerințe 
agitația vizuală de pe șantierul 
de construcții din Lupeni ? La a- 
ceastă întrebare a răspuns refe
ratul prezentat în consfătuire de 
tov. Alexandru Constantin, secre
tarul organizației de bază de pe 
șantier.

Biroul organizației de bază a 
reușit să axeze în bună măsură 
agitația vizuală pe principalele 
sarcini ale constructorilor de la

DE PRODUCȚIE
sînt popularizate zilnic brigăzile 
care dau cărbune curat, iar cele 
care neglijează această importantă 
sarcină sînt criticați. Rod al aces
tei preocupări, precum și al altor 
măsuri politico-organizatorice pre
conizate de comitetul de partid, 
în luna aprilie conținutul de ce
nușă a fost redus cu aproape două 
procente față de media înregistrată 
în trimestrul I. Cu eficiență ac
ționează agitația vizuală și în di
recția reducerii consumului de 
material lemnos — sarcină de răs
pundere pusă în fața industriei 
carbonifere de cel de-al III-lea 
Congres al P.M.R. S-a insistat pen
tru extinderea inițiativei brigadie
rului fruntaș Teodorescu Stancu, 
care s-a angajat să lucreze cîte 
3 zile în fiecare lună cu material 
lemnos recuperat. Prin agitația vi
zuală s-a arătat minerilor că apli
carea acestei inițiative în toate 
abatajele asigură economisirea în
tr-un an a 2500 m.c. material lem
nos, cu care s-ar putea extrage în 
plus 8500 tone de cărbune sau din 
care s-ar putea confecționa 850 
garnituri de mobilă.

Acestea sînt numai cîteva exem
ple care ilustrează preocuparea co
mitetului de partid al minei Uri
cani pentru legarea strînsă a agi
tației vizuale de sarcinile concrete 
ale producției, experiență care va 
ajuta comitetul de partid să ridice 
agitația vizuală la un nivel și mai 
înalt. 

și lozinci cheamă la realizarea rit
mică a sarcinilor de plan, la întă
rirea disciplinei, respectarea N.T.Ș., 
îmbunătățirea calității cărbunelui. 
Alte panouri, așezate în cele mai 
frecvente locuri din incinta minei, 
atrag atenția minerilor asupra an
gajamentelor pe care șl le-au luat 
în întrecerea socialistă pe acest 
an. Ca exemplu, a fost arătat con
ținutul unul panou care înfățișea
ză angajamentele de întrecere ale 
colectivului sectorului I al mi
nei: depășirea pianului рэ 1963 
cu 3 000 tone do cărbune, reali
zarea unei productivități de 1,300 
tone cărbune pa post, obținerea 
unei economii la prețul de cost în 
valoare dă 80 000 lai.

La Petrila ,s«au făcut progrese 
șl în ce privește întărirea comba
tivității agitației vizuale, ceea ce 
îi asigură o mai mare eficacitate. 
Sînt criticați nominal acei mineri 
și muncitori care neglijează cali
tatea producției. Bunăoară, pe un pa
nou a fost criticată .brigada condusă 
de tov. Roibu Gheorghe din al cărui 
abataj sa încărcat într-un vago- 
net, împreună cu cărbunele, 278 
kg. șist. Există, de asemenea, un 

fiecare obiectiv în parte. Astfel, 
la fiecare loc de muncă au fost 
expuse grafice care fac cunoscute 
termenele de execuție pe faze de 
lucra. Au fost expuse, de aseme
nea, panouri cu angajamentele e- 
chipelor privind reducerea terme
nelor de execuție a lucrărilor. S-a
îmbunătățit în ultimul timp și
preocuparea 
prin agitația 
lor obținute 
structori în

pentru popularizarea 
vizuală a rezultate- 
de muncitorii eon- 
întrecerea socialistă.

La aceasta servesc graficul între
cerii socialiste și panoul de o- 
noare.

Toate acestea sînt bune. Unde 
sînt însă lozincile care mobilizea
ză colectivul șantierului la îmbu
nătățirea calității lucrărilor, redu
cerea prețului de cost și buna gos
podărire a șantierului ?

In discuțiile purtate de partici- 
panții la consfătuire s-a arătat că 
în oglindirea obiectivelor concrete 
ale muncitorilor constructori, agi
tația vizuală de pe șantiere este 
încă deficitară, te șantierele noas
tre, bunăoară la Petroșani, Vulcan 
și la Lupeni chiar, lipsesc lozin
cile concrete, cu un conținut mo
bilizator, axate pe principalele sar
cini ее stau în fața echipelor de 
muncitori. Or, numai prin reme
dierea acestui neajuns se poate a- 
sigura ca agitația vizuală de pe 
șantiere să-și îndeplinească eu a- 
devărat rolul, să aibă eficacitate.

I
PartlclpanțU la consfătuire au 

subliniat utilitatea schimbului de 
experiență, însemnătatea lui pen
tru Îmbunătățirea continuă a a- 
gitației vizuale, a conținutului șl 
caracterului ei mobilizator. Schim
bul de experiență și-ar ii atins 
și mat mult scopul dacă unele 
din referatele susținute, Îndeosebi Icele de la Lupeni și Petrila, s-ar 

U rezumat la probleme din ca
drul temelor pe care le-au avut 
lixate și le-ar fi dezbătut pe a- 
cestea mai bine. De asemenea, 
n-au contribuit la succesul con
sfătuirii nici întrebările, in , bu
nă parte iără justificare, pe ca
re le-au pus raportorilor Unii 
vorbitori, cum au fost de pildă 
tov. Tecar Edmund, de la mina 

.Lonea, fără să vorbească, despre 
experiența sau neajunsurile pe 
care le mai au organizațiile de 
partid pe care le reprezenta.

Lufnd cuvlntul în Încheierea 

panou al nemotlvațnor, pe casa »e 
trac, o dată cu numele calui catu 
lipsește nemotivat de la lucru, nu
mărul zilelor absentate, suma da 
bani pe care o pierde din cîștig cei 
care săvirșește astfel de abateri 
de la disciplină. Tendințele de 
chiul, lipsa da grijă față de avutul 
obștesc, sînt, de asemenea, combă
tute operativ prin graiul agitației 
vizuale. Așa a fost criticat arti
ficierul Kiss Ștefan care n-a put
eai la timp locurile de munca, va
gonetarul Rădan Gheorghe cate a 
încercat să schimbe cîteva mărci 
la vagonete etc. Rolul important al 
agitației vizuale în combaterea u- 
nor asemenea lipsuri, eficacitatea 
ei, e oglindită mai ales de faptul 
că tei care au fost criticați oda
tă, au muncit în așa fel Incit să 
nu mai dea prilejul de a fi supuși 
din nou discuți si colectivului mi
nei.

O mare atenție se acordă creș
terii rolului mobilizator al agi
tației vizuale in ceea ce privește 
aplicarea metodelor avansate de 
lucru, a inițiativelor valoroasa. 
Extragerea a cite două cîmpuri 
de cărbune pe schimb din flecare 
aripă in abatajele camară, extin
derea armării metalice în vederea 
economisirii lemnului, inițiativa 
„Nici un vagonet de cărbune re- 
butat pentru șist", sporirea randa
mentelor, stau în centrul atenției 
agitației vizuale. Raportorul a în
fățișat, în închsierea expunerii 
sale, succesele remarcabile obți
nute de colectivul minei Petrila 
în perioada care' a trecut din acest 
an, expresie a eficacității muncii 
politico-educative desfășurate de 
comitetul de partid, de organizațiile 
de bază, succese pentru care agi
tația vizuală a militat cu perse
verență.

In viitor este necesar ca, la Fe- 
trila, agitația vizuală să militeze 
cu mai multă tărie pentru creș
terea productivității muncii, deoa
rece în unele sectoare se lucrea
ză cu randamente mal mici de rit 
cele prevăzute pentru acest an. 
De altfel, raportul prezentat de 
tov. Ionuț nu ș-a ocupat în mă
sura necesară de acest aspect, că
ruia comitetul de partid al minei 
Petrila trebuie să-i acorde atenția 
cuvenită-

învățăminte prețioase pentru Îm
bunătățirea agitației vizuale s-au 
desprins și din discuțiile purtate 
de tov. Carpen loan, secretarul co
mitetului de partid de la mina 
Vulcan, Gudasz Iosif de ia UiR.U.M. 
Petroșani, oare au vorbit despre ex
periența oiganizațltior de partid 
respective în direcția întăririi efi
cacității agitației vizuale. ( 

☆

Valea Jiului în îmbună- 
agitației vizuale. Vorbi- *, 
dat numeroase indicații 

viitor, cerlnd organiza- 
axeze mal

consfătuirii, tov. Ghioancă Victor, 
secretar al Comitetului orășenesc . 
de partid Petroșani, a apreciat a 
rezultatele obținute de comitetele ? 
de partid și organizațiile de ba
ză din 
tățirea 
torul a 
pentru 
țiilor de partid să 
mult agitația vizuală pe obiecti
vele ce stau In fața unităților 
noastre economice 
sporirii I 
îmbunătățirii calității producției, 
reducerii termenelor de execuție 
a lucrărilor pe șantiere.

Să asigurăm agitației vizuale 
un caracter concret, mobilizator, 
strîns legat de sarcinile fiecărei 
unități economice, a fiecărui loc 
de muncă — iată sarcinile ce 
stau In fața organizațiilor de 
partid in privința îmbunătățirii 
continue a agitației vizuale.

I 
$ 
ș 

economice In privința 
productivității muncii, ) 
irii calității producției, )
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O nouă turbină uriașă 
intrată în funcțiune 

la Bratsk
BRATSK 20 (Agerpres).
La marea hidrocentrală de la 

Bratsk a intrat în funcțiune o nouă 
turbină cu o putere de 225 000 
kW — a 11-a la număr. Aici vor fi 
instalate 20 de turbine de aceeași 
putere.

Centrala hidroelectrică de la 
Bratsk, care a început să producă 
curent electric în urmă cu un an 
și jumătate, a și produs pînă acum 
peste 5 miliarde kWh de energie 
electrică.

-=©=-

Tratativele oficiale 
Nasser—Ben Bella
CAIRO 20 (Agerpres).
La 19 mai au început la Cairo 

tratativele oficiale dintre preșe
dintele Republicii Arabe Unite, 
Nasser, și președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Algeriene 
Democratice și Populare, Ben Bella.

Președintele Nasser, se spune în 
știrile agențiilor telegrafice străi
ne, i-a explicat lui Ben Bella si
tuația din Siria și alte evenimente 
care au avut loc după anunțarea 
declarației de la Cairo cu privire • 
la proclamarea federației tripartite 
dintre Egipt, Irak și Siria.

Ben Bella și-a reafirmat hotărî- 
rea de a sprijini eforturile îndrep
tate spre înfăptuirea acestei unități.

—=©=—

LONDRA. La 19 mai și-a înche
iat lucrările conferința anuală a 
Sindicatului lucrătorilor științifici 
din Anglia, care a adoptat o re
zoluție cerînd interzicerea produ
cerii și acumulării de arme nu
cleare, precum și interzicerea ’trans
miterii lor către alte țări. Numai 
dezarmarea generală poate asigu
ra salvarea omenirii, se subliniază 
în rezoluție.

PRAGA. La 19 mai și-a încheiat 
lucrările la' Praga cel de-al V-lea 
Congres al sindicatelor cehoslova
ce. Congresul a dezbătut activita
tea sindicatelor după eel de-al 
IV-lea Congres și a adoptat o re
zoluție cu privire la sarcinile ce 
revin mișcării sindicale în dezvol
tarea continuă a societății socia
liste.

La congres a fost ales Consi
liul Central al Sindicatelor din 
Cehoslovacia. In funcția de preșe
dinte al C.C.S. a fost reales Fran
tisek Zupka.

RABAT. La 19 mai, ministrul de 
interne al Marocului a dat publi
cității rezultatele definitive ale a- 
legerilor pentru Camera Repre
zentanților.

69 din cele 144 de locuri au 
fost cîștigate de Frontul de apăra
re a instituțiilor constituționale, 
partid de guvernămînt. Partidul 
Istiqlal a obținut 41 de locuri, U- 
niunea națională a forțelor popu
lare 28 de locuri, iar independen
ții 6 locuri.

Cauzele dispariției submarinului „Thresher" 
nu au fost încă elucidate

NEW YORK 20 (Agerpres).
Cauzele dispariției submarinului 

atomic american „Thresher" nu 
au fost elucidate nici pînă astăzi. 
Deși de la catastrofă au trecut 
aproape șase săptămîni, în cursul 
cărora au continuat căutări intense 
ale submarinului dispărut, pînă în 
prezent nu s-au descoperit urme 
care să arunce lumină asupra mis
terului care învăluie dispariția lui 
„Thresher"

Abia la 18 mai, adică la aproape 
40 de zile de la dispariția^ submari
nului atomic, la bordul căruia se 
aflau 129 persoane, comandantul 
flotei maritime militare a S.U.A. a 
anunțat că navele de cercetări au 
identificat pe fundul Oceanului

Vizitele delegațiilor Narii Mwi naționale 
a S. P. Romine

In R. S. S. Letonă
RIGA 20. Corespondentul Ager

pres transmite :
Continuîndu-și vizita în R.S.S. 

Letonă, membrii delegației Marii 
Adunări Naționale a R. P. Romîne 
au vizitat duminică unul din «col
hozurile pescărești din гедііілеа 
Riga. Colhozul „Zvenieks", ftttte- 
meiat în anul 1947, este dotat cu o 
flotă modernă de vase pescărești, 
fiind una din cele mai bogate 
gospodării pescărești din republică.

Oaspeții romîni au fost întîmpi- 
nați cu căldură de colhoznici. Pre
ședintele colhozului, Alfred Biezai, 
și reprezentanții organizațiilor ob
ștești din sat au rostit scurte cu- 
vîntări de salut, în care și-au ex
primat bucuria de a găzdui pe 
solii unui popor frate și au subli
niat interesul cu care oamenii 
muncii din Letonia urmăresc suc
cesele pe care le obține poporul 
romin sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Romin în desăvîrșirea 
construcției socialiste.

In orașul Coventry din Anglia
LONDRA 20 (Agerpres).
La 18 mai, delegația Marii Adu-, 

nări Naționale a R. P. Romîne, în
soțită de generalul W. A. Dimoline, 
secretarul grupului englez al U- 
niunii interparlamentare, și depu
tatul H. Hynd, a sosit în orașul 
Coventry. Delegația romînă a fost 
întîmpinată la primăria orașului 
de conducerea și membrii consi
liului municipal. In cinstea dele
gației, primarul ad-interim al ora
șului Coventry, dna. E. Allen, a 
oferit un dejun la care au parti
cipat membrii consiliului munici
pal. Salutînd sosirea delegației ro
mîne la Coventry, oraș care a a- 
vut de suferit pagube însemnate 
de pe urma bombardamentelor a- 
viației hitleriste în cursul celui 
de-al doilea răz'boi mondial, dna. 
Allen și-a arătat satisfacția pentru 
înfrățirea orașelor Coventry și 
Galați, exprimînd speranța că prin 
aceasta se va realiza o intensifi
care a legăturilor dintre aceste o- 
rașe. Astfel de înfăptuiri, a spus 
vorbitoarea, contribuie la o mai 
bună cunoaștere și înțelegere în
tre popoare, la menținerea și con
solidarea păcii, bunul cel mai de 
preț al omenirii.

Luînd cuvîntul, în numele de
legației Marii Adunări Naționale a 
R. P. Romîne, Ion Cosma, președin
tele Comitetului executiv al Sfatu
lui popular al orașului București, 
a exprimat mulțumiri pentru pri
mirea călduroasă făcută delegației 
romîne. El a transmis orașului 
Coventry un salut cordial din 
partea locuitorilor capitalei R. P. 
Romîne. In încheiere, vorbitorul a

Atlantic rămășițe care aparțineau, 
poate, submarinului „Thresher".

Potrivit relatărilor agenției As
sociated Press, în darea de seamă 
a flotei de cercetări se spune că 
pe fotografiile luate de o navă spe
cială, înzestrată cu aparate de fo
tografiat la mare adîncime și cu 
un hidrolocator, sînt vizibile rămă
șițe destul de compacte pentru a 
aparține submarinului dispărut.

Rămășițele au fost descoperite la 
aproximativ 228 mile est de capul 
Cod (statul Massachusetts), la o a- 
dîneime de peste 8000 de picioare. 
Se vor folosi aparate de fotografiat 
sub apă, hidrolocatoare și alte a- 
parate moderne pentru a stabili mai 
precis dacă este vorba într-adevăr 
de epava submarinului „Thresher".

Deputatul Virgil Cazacu, membru 
supleant al C.C. al P.M.R., prim- 
secretar al Comitetului regional de 
partid Iași, a mulțumit pentru pri
mirea făcută.

Oaspeții au vizitat apoi timp de 
сйика ore colhozul.

I® aceeași zi, P. Valeskaln, pre
ședintele Sovietului Suprem al 
R.S.S. Letone, a oferit în localita
tea Maiori, de pe malul Mării Bal
tice, o recepție în cinstea delega
ției Marii Adunări Naționale a 
R. P. Romine, la care au partici
pat A. Pelșe, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Letonia, V. Rubin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Letone, K. Zorin, vice
președinte al Prezidiului Sovietului 
Suprem al R.S.S. Letone, numeroși 
deputați.

Duminică seara, membrii delega
ției Marii Adunări Naționale a 
R. P. Romine au părăsit Riga, ple- 
cînd la Leningrad.

relevat importanța pe care o pre
zintă înfrățirea orașelor pentru o 
mai bună cunoaștere și apropiere 
reciprocă, pentru apărarea păcii 
în lume.

Conducătorul delegației Marii 
Adunări Naționale a oferit muni
cipalității orașului Coventry un al
bum de fotografii cu imagini din 
București. In după-amiaza aceleiași 
zile, delegația, însoțită de Harry 
Edmunds, consilier în ministerul a- 
griculturii, a vizitat ferma Cry- 
field din apropierea orașului Co
ventry. Seara, membrii delegației 
au făcut o vizită în orașul Strat
ford upon Avon, locul de naștere 
al lui Wiliam Shakespeare, unde 
au asistat la spectacolul cu piesa 
„Furtuna" de Shakespeare la Tea
trul Memorial din localitate.

------- ------- J---------

Conferința de ppesă 
a cosmonautului Gordon Cooper

CAPE CANAVERAL 20 (Ager
pres).

La 19 mai, cosmonautul ameri
can Gordon Cooper, care a efec
tuat un zbor de peste 34 de ore 
în jurul Pămîntului, a ținut la 
Cape Canaveral o conferință de 
presă. Cooper a declarat, printre 
altele, că, întrucît în majoritatea 
timpului cerul era senin, a avut 
posibilitatea să remarce detalii 
precise ale Pămîntului, îndeosebi 
mai multe orașe australiene. Cos
monautul a indicat că în sudul 
S.U.A. a distins case izolate, fu
mul care se ridica din coșuri și 
chiar camioane pe șosele.

O mare parte a conferinței de 
presă a fost consacrată defecțiu
nilor tehnice care s-au produs pe 
bordul navei cosmice ,‘,Faith-7" în 
timpul zborului. In legătură eu a- 
ceasta, Cooper a declarat că în 
momentul cînd efectua cea de-a 
19-a rotire în jurul Pămîntului pe 
tabloul de bord s-a aprins un bec, 
eare dădea indicația eronată a 
înapoierii navei în atmosferă. El a 
comunicat această defecțiune cen
trului de control de pe pămînt și 
după ce s-au făcut verificările ne
cesare s-a ajuns la concluzia că 
sistemul automat de pilotare a na
vei eosmice nu mai funcționează. 
In timpul celei de-a 20-a rotiri, 
a arătat cosmonautul, situația s-a 
complicat și mai mult datorită 
unei noi pene la un transformator 
de curent. Acest fapt a convins 
postul de control și pe cosmonaut 
că pana sistemului automat de 
pilotare era iremediabilă. Cosmo
nautul a trecut atunci la pilotarea

guvernului sovietic
ouresată franței

M©SC©VA 20 (Agerpres).
La 17 mai, A. A. Gromîko, mi

nistrul afacerilor externe al U.R.S.S., 
a remis lui F. de Laboulaye, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Franței în Uniunea Sovietică, o 
notă a guvernului sovietic care 
reprezintă răspunsul la nota gu
vernului Franței din 30 martie, în 
problemele legate de încheierea 
tratatului de colaborare franco-vest- 
germană.

„In mod obiectiv, se spune în 
notă, Franța are de pe acum ro
lul unui paravan sui-generis, la 
adăpostul căruia forțele militariste 
din R. F. Germană se pot consacra 
în întregime pregătirii unor noi 
aventuri militare".

„întreaga activitate desfășurată

-=©“- --------

Un nou izotop
MOSCOVA 20 (Agerpres). — 

TASS transmite :
In laboratorul pentru reacții 

nucleare al Institutului unificat de 
cercetări nucleare de la Dubna a 
fost obținut pentru prima oară 
prin sinteză izotopul cel mai greu 
al elementului 102 cu numărul de 
masă 256.

După cum a comunicat Dmitri 
Blohințev, membru corespondent al 
Academiei de Științe a U.R.S.S., 
directorul Institutului, noul izotop 
a fost preparat prin iradierea unei 
ținte din uraniu 238 cu un flux 
intens de ioni accelerați de neon 22.

Lucrarea a fost efectuată de un 
grup de tineri oameni de știință 
sub îndrumarea lui Gheorghi Fie- 
rov, membru corespondent al Aca
demiei de Științe a U.R.S.S.

Această lucrare face parte din 
programul cercetărilor în domeniul 
sintezei și studierii proprietăților 
noilor nuclee supragrele, efectuată 
în momentul de față în laborato
rul pentru reacții nucleare.

manuală a navei cosmice și, cu 
ajutorul indicațiilor primite de pe 
Pămînt, a reușit să amerizeze cu 
bine. Cooper a declarat, de ase
menea, că întrucît sistemul de e- 
liminare a vaporilor de apă care 
se condensau în interiorul costu
mului său de zbor s-a dereglat, el 
a trebuit să acționeze, mai mult 
decît era prevăzut, o pompă de 
siguranță. El a indicat că mișcă
rile lui au fost îngreunate de apa 
care se acumulase în costumul lui 
de zbor.

PROGRAM
PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me

dicului, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8,30 Din folclorul popoarelor,
9.30 Dansuri din operete, 10,00 Tea
tru , la microfon: „Părinții lui 
Grișa". Adaptare radiofonică după 
piesa lui Serghei Mihalkov, 10,57 
Concert de estradă, 11,30 Pagini 
orchestrale din opere și operete, 
12,00 Muzică populară, 13,10 Mu
zică ușoară, 14,00 Concert distrac
tiv, 15,00 Din cele mai cunoscute 
melodii populare, 16,15 Vorbește 
Moscova I 17,10 Muzică populară,
17.30 Prietena noastră cartea, 18,30 
Lecția de limba engleză, 19,00 Clu- 
>bul nostru, 20,40 Muzică ușoară 
cerută de ascultători, 21,40 Muzi
că din opere. PROGRAMUL II. 
10,10 Muzică populară din Oltenia, 
11,15 Universitatea tehnică radio, 
12,05 Fragmente din operete, 12,30 
Atlas literar: Pe Valea Oltului, 
12,45 Din viața de concert a Ca
pitalei, 13,40 Melodii alese din 
muzica de estradă, 15,00 Coruri din 
opere, 15,30 Soliști și formații de 

de statul sovietic în domeniul 
politicii externe, se spune în con
tinuare in nota guvernului U.R.S.S., 
servește cauzei noibile a întăririi 
păcii și prieteniei între popoare. 
In această privință, Franța și R. F. 
Germană nu au constituit și nu 
pot constitui vreo excepție pentru 
Uniunea Sovietică".

In nota sovietică, tratatul fran- 
co-vest-german încheiat la Paris 
la 22 ianuarie 1963 este conside
rat o alianță militaristă în cadrul 
blocului celor 15, ostilă păcii și 
securității popoarelor Europei.

In continuare, nota sovietică 
subliniază că „dacă afirmațiile gu
vernului Franței referitoare la ca
racterul tratatului de colaborare 
franco-vest-german ar corespunde 
realității, el nu s-ar bucura decît 
de sprijin din partea Uniunii So
vietice, dar, după cum se știe, 
orientarea tratatului franco-vest- 
german este diametral opusă no
țiunii obișnuite a colaborării în
tre popoare".

Atrăgînd atenția guvernului 
Franței asupra faptului că trata
tul franco-vest-german și consecin
țele care rezultă din aplicarea 
ridică probleme importante refe. ■ 
toare la perspectivele de dezvol
tare pe viitor a relațiilor sovieto- 
franceze, guvernul sovietic declară 
că „încheierea tratatului franco- 
vest-german demonstrează că gu
vernul Franței alege în mod vădit 
o altă alternativă și preferă ca în 
politica sa să se orienteze nu spre 
dezvoltarea colaborării dintre ță
rile europene, ci spre alianțe mi
litare profund ostile intereselor 
păcii și securității în^ Europa".

—0—

DefititBl comertalai titnfr 
al Tarriei

ANKARA 20 (Agerpres).
Agenția Associated Press, citind 

date preliminare prezentate de 
Ministerul Comerțului Exterior al 
Turciei, relatează că deficitul în 
comerțul exterior al Turciei a 
continuat să crească în cursul a- 
nului 1962, ajungînd la 241 025 000 
dolari, ceea ce reprezintă o creș
tere a deficitului cu 79 milioane 
dolari față de anul precedent. A- 
genția subliniază că în timp ce 
exporturile Turciei pe anul 1962 
au suferit o scădere de 165 544 000 
dolari față de anul 1961, impor
turile sale au crescut în aceeași 
perioadă cu 100 milioane de dolari.

Associated Press precizează că 
deficitul real este mult mai mare 
decît cel indicat, dar o parte în
semnată a acestuia a fost acope
rită prin creditele obținute de 
Turcia din străinătate.

DE RADIO
22 mai

muzică populară din țări socialiste,
16.30 „Tinerețe și voie bună” — 
muzică ușoară, 18,30 Cîntă Ioana 
Radu, 19,00 „Melodii, melodii...", 
emisiune de muzică ușoară (relua
re), 19,30 Lecția de limba rusă 
(pentru avansați), 20,00 Muzică 
populară suedeză, 20,15 Școala șl 
viața. 21,15 „Pe strune de vioară" 
— program de melodii populare,
21.30 Pe teme internaționale, 21,50 
UUerpreți de muzică ușoară.

— ■=©-----

CINEMATOGRAFE
22 mai

PETROȘANI - 7 NOIEMBRIE;
Pămîntul îngerilor; AL. SAHIA; 
Clinele sălbatic Dingo,- PETR1LA: 
Lupii la stînă; ANINOASA : Cînd 
vine dragostea; VULCAN; Copilul 
și orașul; LUPENI: Aventurile lui 
Hukleberg; BĂRBÂTENI: Bătrinul 
și marea; URICANI: Soare și 
umbră.
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