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[g 18 zile nai devreme Ș
Anul acesta la sondele de ( 

cercetare geologică ale secției \ 
de foraj Livezeni a crescut nu- } 
mărul instalațiilor moderne de 
foraj și s-au introdus metode 
avansate de lucru. Puternicele 
instalații de foraj „Zif-1200" 
funcționează in prezent la un 
număr de opt sonde, față de pa
tru cîte erau anul trecut înzes
trate cu instalații de acest fel. 
In același timp s-a introdus și 
extins pe scară largă forajul cu 
diametrul redus, metodă de lucru 
ce favorizează creșterea randa
mentului la forarea sondelor. Co- ) 
respunzător cerințelor tehnicii noi ) 
și metodelor avansate de foraj ț 
folosite a 
citorilor 
muncitori 
cursurile 
pentru anul curent s-au înscris ) 
la școala de calificare mai mult 
de 80 de muncitori dornici de a 
deveni sondori cu înaltă califi
care, mecanici de tură etc.

Dublarea instalațiilor moderne ) 
de foraj, folosirea metodelor a- ) 
vansate de lucru și creșterea ca
lificării muncitorilor au permis 
harnicilor muncitori ai secței Li
vezeni să obțină succese deose
bite în anul acesta la forarea son
delor de cercetare a zăcămintelor . 
de cărbuni. Viteza medie de foraj ? 
a crescut continuu ajungînd ca < 
în lunile aprilie — mai să a- ( 
tingă .164 metri granic . lună, ) 
ceea ce depășește cu aproape 50 ) 
de metri granic pe lună viteza ) 
medie de foraj planificată. La ( 
unele sonde cum sînt cele de Ia ( 
locațiile nr. 5 907 și 5 904 con- '
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Cobzaru loan, 5 457 și )
C

crescut calificarea mun- 
sondori. Peste 70 de 

au urmat în anul 1962 
școlii de calificare, iar
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duse de maistrul sondor Ciobanu 
Victor, 5 570 condusă de maistrul 
sondor
5 455 conduse de maistrul sondor 
Turcu Gheorghe s-au realizat vi- f 
teze de foraj între 200-300 me- v 
tri granic lună. Acest lucru a \ 
făcut posibil ca depășirea planu- Ș 
lui de foraj pe secție să se a- ) 
propie de 700 metri forați de la ) 
începutul anului peste sarcina ? 
prevăzută, iar colectivul secției < 
să raporteze îndeplinirea planu- \ 
lui pe primul semestru cu 18 
zile mai devreme. )

Colectivul secției de foraj Li- ) 
vezeni a reușit totodată ca prin l 
întreținerea cu grijă a instalați- ( 
ilor, să obțină o economie la \ 
prețul de cost pe cinci luni de S 
959 000 Iei. )>

In primele 13 zile 
ale lunii-iunie colec
tivul minei Lupeni a 
extras peste preve
derile planului 5128 
tone 
gînd 
de 
post.

Rezultatele 
bune le-a 
sectorul IV 
în fiecare : 

acest an a 
planul în pro- 

de 125—133

cărbune, atin- 
un randament 

pe1,216 tone

cele 
obți- 

Б 
lună 
rea-

mai 
nut 
care 
din 
lizat
porție 
la sută, dînd peste 
plan aproape 1 400

tone cărbune. Secto
rul III al minei a 
dat peste plan 2 418 
tone cărbune, secto
rul II, 909 tone, sec
torul I B, 640 tone, 
iar sectorul V sud 
260 tone cărbune.

Brigăzile conduse 
de Lukacs Andrei, 
Molnar Iosif, Ghio- 
ancă Sabin, Ghioan- 
că loan, Petre Cons
tantin, Aslău loan, 
Nagy Andrei, Szabo 
Martin, Stan Eugen, 
Tolaș loan, Velek 
loan, Guță Nicolae,

Sălceanu Petre și al
tele au adus contri
buții substanțiale la 
realizările colectivu
lui minei.

De remarcat este 
faptul că marea ma
joritate a sectoa
relor minei sînt cu 
planul îndeplinit și 
depășit, fapt care si
tuează E.M. Lupeni 
pe locul I în între
cerea cu exploatări
le miniere din Va
lea Jiului.

A. MICA 
corespondent

157 809 spectatori
De la începutul acestui an și 

pînă în prezent pe ecranul cinema
tografului „Al. Sahia" din Petro
șani au rulat 36 filme. Ele au fost 
vizionate de un număr de 157 809 
spectatori.

Pentru popularizarea filmelor, co
lectivul cinematografului a organi
zat trei simpozioane și zece pre
miere festive. De asemenea, tot în 
această perioadă, aici au mai ru
lat filme legate de sărbătorirea u- 
nor zile ca „8 Martie", „1 Mai" și
„1 Iunie" special aduse de 
treprinderea cinematografică 
nală

La propunerea comitetului
al orașului regional Petroșani s-au

36 filme

la In-
regio-

U.T.M,

Intr-o zi — 290 ore 
ele muncâ voluntară

Zilele 
nizatiei 
sectorul 
câni au 
tării a

trecute la inițiativa orga- 
U.T.M., 60 de tineri din 
VI transport al minei Url- 

organizat în cadrul exploa- 
largă acțiune de muncă

voluntară. Cu acest prilej s-au co
lectat 11 000 kg. deșeuri metalice, 
s-au ridicat 50 vagonete căzute de 
pe linie, s-a 
de muncă 30 
lemn de mină 
de galerie.

S-au evidențiat prin contribuția 
adusă Bogdan Gheorghe, Apostol 
Mircea, Cîmpeanu Gheorghe, Peia 
Marin, Nichițelea loan, Fluierici 
Marin și Releș loan.

stivuit la șase locuri 
m.c. de scîndură și 

și s-au curățat 120 m.

N. BĂDESCU
minier E.M. Uricani

luat măsuri ca săptăminal să se or
ganizeze în timpul vacanței mati
nee cu filme destinate copiilor șco
lari și preșcolari.

Printre filmele care s-au bucurat 
de un succes deosebit se numără : 
„Destăinuiri", „Mirajul", „Cîinele 
sălbatic Dingo", „Pace noului ve
nit". „Sub cupola albastră" și „Fu
garul".

C. IOAN 
corespondent

Comunistul Tefeleș Gheorghe este șeful unei brigăzi de lăcătuși din 
secția reparații capitale a U.R.U.M.P. Executarea la timp și de calitate 
a lucrărilor încredințate sînt preocupările principale ale tovarășului 
Tefeleș. In luna mai, de pildă împreună cu încă 5 tovarăși 
gadă, au efectuat lucrări de reparații capitale la locomotivele 
in valoare de peste 400 000 lei.

Clișeul ni-1 înfățișează pe lăcătușul Tefeleș în timp ce 
exactitatea

din bri
de mină

controla 
dimensiunilor unei piese prelucrate de coechipierii săi.

Agitația vizuală mobilizatoare, eficientă
Organele și organizațiile de 

partid sini preocupate în măsură 
tot mai mare ca întreaga muncă 
politică de masă să fie axată pe 
problemele .principale, ale.produc
ției pentru mobilizarea muncitori
lor, inginerilor și tehnicienilor la 
lupta pentru creșterea productivită
ții muncii, reducerea prețului de 
cost și îmbunătățirea calității: pro
duselor. Ele sînt preocupate ca, 
alături de celelalte forme și mijloa
ce ale muncii politice de masă, agi
tația vizuală să devină tot mai 
mult un factor activ în mobilizarea 
muncitorilor, inginerilor și tehni
cienilor la îndeplinirea angaja
mentelor luate în întrecerea so
cialistă.

Panourile, graficele, lozincile ex
puse ia exploatările miniere, în 
secțiile întreprinderilor și pe șan
tierele de construcții stimulează 
întrecerea socialistă, sporesc elanul 
de muncă al muncitorilor., Agitația 
vizuală constituie un important

I—E:

Hin Martin, Opriș loan și. Rusu Augustin lucrează la sectorul II al minei Uricani in brigada condusă 
de Pop Gavrilă. Deși brigada în care lucrează a exploatat stratul de cărbune în zona unei falii, ea a 
reușit să depășească ritmic sarcinile de plan cu 1-1,5 la sută.

In clișeu: schimbul Iui Hin Martin înainte de a intra in mină.

mijloc de convingere și de atrage
re a maselor la noi realizări.

O experiență pozitivă a acumulat 
în această privință comitetul de 
parțițj „4І minei Lupeni. Avînd în 
țață problemele multiple ridicate de 
procesul de producție, comitetul de 
partid și organizațiile de bază de 
la această exploatare nu se mul
țumesc cu măsurile organizatorice 
luate în vederea îndeplinirii sar
cinilor de plan-și a-angajamente
lor de întrecere. Ele însoțesc aces
te măsuri cu o inuncă politică e- 
ducativă susținută în vederea con
vingerii muncitorilor de importan
ta și necesitatea îndeplinirii sar
cinilor trasate de partid în dome
niul economiei. Printre alte forme 
ale muncii politice de masă comi
tetul de partid de la această ex
ploatare folosește cu pricepere agi
tația vizuală orientînd-o în așa 
fel ca ea să contribuie cu efica
citate la mobilizarea colectivului 
exploatării în lupta î pentru reali
zarea sarcinilor de producție. Nu
meroase panouri și grafice înfăți
șează ' angajamentele luate de co
lectivul exploatării în întrecerea 
socialistă și necesitatea îndeplini
rii lor, Cunoscînd . problemele: ce 
se' ridică la fiecare loc de muncă, 
organizațiile de bază i intervin ope
rativ cu ajutorul agitației vizuale 
pentru evidențierea rezultatelor 
pozitive. Organizația de partid de 
la această mină manifestă multă 
grijă pentru caracterul concret al 
agitației vizuale izvorît din nevoile 
acute ale producției. ,

Constatind, de pildă, că > se stă 
răii cu calitatea \ cărbunelui, comi
tetul de partid a' trecut de urgen
ță la analiza aces’tei probleme , în- 
tr-o plenară a sa, я instruit agita
torii în această direcție Și 
tat în acest sens și agitația

I i
Iată textul unuia din panourile ex
puse : „Tovarăși tflineri', tehnicieni' 
și ingineri I Să luptăm pentru căr
bune mult și de calitate. Pentru 
aceasta trebuie să luăm 
rele măsuri:

— Pușcarea selectivă, 
zitarea i 
că, să 
șistului 
brigadă 
periodic 
bunelui 
toate măsurile pentru îmbunătăți
rea acestei activități. Eficienta a- 
cestei acțiuni a fosț: reducerea ce- 
nușei sub procentul admis.

Intr-o altă perioadă la sectorul 
I A se scoteau vagonete multe cu 
cărbune, însă recepția în tone era 
mai mică datorită faptului că va- 
gonetele nu erau încărcate la ca
pacitatea lor normală- Față de a- 
ceastă problemă colectivul care se 
ocupă . cu agitația vizuală , a . și luai 
poziție afișînd printre altele urmă
torul panou: , .

„La sectorul I A muncitorii din 
grupa lui Fosto. Alexandru,. în ziua 
de 25 martie, schimbul I, au în
cărcat zeci de vagonete cu cărbu
ne dar. așa de. bine le-au încărcat 
incit s-au găsit vagonete cu cite 

.250—300 kg. mai puțin.
Ajunge! ,
Vagonetul țcare era reprezentat 

printr-un desen sugestiv).: „încăr
ca ți-mă bine că mie rușine să plec 
de aici numai pe jumătate".

Rezultatul acestui panou a fost 
încărcarea vagonetelor cu peste 900 
kg.

Prin grija comitetului de partid, 
agitația vizuală militează pentru 
nou, pentru mobilizarea colecti
vului. la perfecționarea procesului

următoa-

cu depo- 
de mun-sterilului la locul

dăm mare atenție alegerii 
în abataje, fiecare șef de 
și schimb să se intereseze 

: Ia sector de calitatea câr
pe care îl dă și să ia

a orien- 
vizuală. (Continuare in pag. 3-a)
-------©---------
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Filatorii — la loc de cinste
La Viscoza Lupeni. 

în întrecerea pentru 
cit mai multe bobine 
filate, o seamă de 
filatori obțin succe
se remarcabile. Priii- 
tre aceștia se numă
ră filatorii Ancuța 
Nicolae, Stan Ilie și 
Pop Alexandru. Re- , 
cordul îl deține fila
torul Stan Ilie, sa-

re ‘ a produs în a- 
cea.stă lună 5 100 bo
bine’fără nici un re
but, urmat de Ancu- 
ța NicSlae cu 4 500 
bobine &e bună ca
litate și \ de filato

rul Pop Alexandru. 
Succesele -obținute 
de filatori sînt ro
dul priceperii' lor și 
străduinței depuse

pentru aplicarea ini
țiativei „La 2000 bo
bine filate, nici Una 
rebut".

Rezultate frumoase 
au obținut și centra- 
torii Darloczi Dănilă, 
Prună . Ștefan,’ Vîrto- 
su Petru și Lflă 
Constantin.

ARON FENCEA 
ajutor maistru filator
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In penultima etapa Jiul a cîștigat la scor
Cu jocul de duminică. Jiul Pe- 

trila a susținut ultimul meci de 
fotbal pe teren propriu din actua
lul campionat. Obținînd victoria cu 
6-1 în fața echipei C.F.R.-LR.T.A. 
Arad, ea a scăpat de emoții, asigu- 
rîndu-șî și în viitorul campionat 
dreptul de a activa pe mai de
parte în cea de a doua categorie 
a țării.

In ce privește meciul de dumi- 
nicfi, acesta a dat satisfacție atît 
prin rezultatul final, cit și prin 
maniera în care fotbaliștii jiuliști 
au înțeles să lupte pentru a-și con
solida situația în clasament. Ei au 
dovedit că, atunci cînd vor pot 
ccristitui o echipă în adevăratul 
înțeles al cuvîntului, un colectiv 
închegat, capabil să obțină re
zultate bune. Victoria obținută de 
Jiul se datorește faptului că toate 
compartimentele „s-au înțeles" și 
că în ciuda terenului de joc des
fundat — care cerea un plus de 
efort — cel 11 fotbaliști au acționat 
unitar, au trecut cu ușurință din 
apărare in atac, au combinat cu 
Subtilitate, surprinzîndu-și adesea 
adversarul „pe picior greșit". Tre
buie remarcat, de asemenea, că la 
victorie au contribuit în mare mă
sură și indicațiile antrenorilor C. 
Humls și E. Bartha care, au me
ritul de a fi sesizat la timp tactica 
adversarului și a lua măsurile po
trivite.

Oaspeții 
ultimelor 
rat că în 
mai bine, 
bună (trei
au construit cîteva faze 
loose. La reluare, arădenii 
ritmul jocului, mai ales

au primit cel de-al doilea gol. A- 
cest lucru a făcut ca în repriza 
secundă ei să fie „șterși" de pe te
ren și tot timpul inițiativa să apar
țină Jiului.

Meciul, ca atare, a avut nume
roase faze spectaculoase. încă de 
la început, jiuliștii au atacat peri
culos. In min. 3, 5, 6, 13 și 14 îna
intarea Jiului a ratat ocazii clare 
de a deschide 
este Înscris în 
tre Martinovici 
dintr-un unghi 
dreaptă a terenului. Au urmat apoi 
cîteva acțiuni ale oaspeților. In 
minutul 35 Vlad depășește întreaga 
apărare a echipei locale, îl deschi
de pe Farkaș care înscrie nestin
gherit pe lîngă Gram, ieșit din 
poartă. După acest „duș rece" Jiul 
pornește mai hotărît în atac, dar 
înaintarea combină prea mult în 
careul de 16 m. dînd astfel posi
bilitatea apărătorilor adverși să 
destrame acțiunile echipei locale.

In repriza 
la Jiul pun 
saltează tot 
peților. Cel

ulti- 
ace- 
din- 
Du-

schimbările neinspi- 
antrenorul

Chiosea în
studenți- 
locul lui 
tac să 
Oaspeții 

jocul pe

scorul. Primul gol 
minutul 29 de că- 

care trage plasat 
dificil de pe partea

secundă, fotbaliștii de 
stăpînire pe joc și a- 
mai mult poarta oas- 
de-al doilea

înscris în minutul 46 
tan (care l-a înlocuit 
rect dintr-o lovitură 
domină în continuare 
Cazan,

de
pe 
de 

dar

s-au prezentat pe linia 
comportări. Este adevă- 
prima repriză au jucat 

au adoptat o tactică mai 
virfuri de atac)

gol este 
către Ol- 
Șardi) di- 
colț. Jiul 
Casandra,

Oltan și Melinte ratează 
ocazii clare de a majora scorul. In 
minutul 56 Molnar pornește în atac 
și de la 20 m. Înscrie la păianjen

prin care 
spectacu- 
au slăbit 
după ce

©—

Handbal în șapte
Terenul „Elevul" din Petroșani 

Urma să găzduiască duminică 2 în- 
tîlniri ' (fete și băieți) din cadrul 
campionatului regional de handbal.

în primul joc, S.S.E. II fete Pe
troșani a întîlnit formația din Ha
țeg, ambele echipe aflate la primul 
lor joc oficial, întrucît acestea au 
fost primite ulterior în întrecere.

Elevele din Petroșani au dove
dit în acest prim joc că și-au însu
șit foarte multe cunoștințe din tai
nele acestui sport tot mai îndră
git. Cu această ocazie elevele au 
obținut o victorie concludentă 
28-12, la pauză 11-7. Punctele au 
fost realizate de; Săsăran 8, Paicu 
5, Kiss 5, Orban 4, Kelemen 2, Mi- 
hăilă 2, Iordăchescu și Pavelin cîte 
unul.

In cel de-al doilea joc S.S.E. 
băieți, urma să întîlnească echipa 
Știința Teiuș, însă oaspeții nepre- 
zentîndu-se, gazdele au cîștigat cu 
6-9.

©

B. STAICU 
corespondent

Tenis de masă
în sala clu- 

Petroșani s-a

început la jumătatea lunii apri
lie, campionatul orășenesc de fot
bal și-a consumat ultimul „act". 
Cele 12 echpe înscrise în campio
nat s-au străduit să se prezinte de 
la meci la meci tot mai bine. Știin
ța Petroșani, este virtuală campioa
nă,

Este 5-1. 
este pecetluit în 
de către același 
pentru Jiul. De 
a ratat o lovitură 

care a tras în

de duminică al 
contribuit toți 

făcute 
Arad,

cel de-al treilea gol. Cîteva minu
te mai tîrziu Melinte șutează puter
nic și Kisș, portarul echipei oaspe 
sare spectaculos și prinde in 
ma instanță. Tot Melinte este 
la care ridică scorul la 4—1 
tr-o centrare a Iui Martinovici.
pă cîteva lovituri de colț, rămase 
nefructificate, in minutul 89 un 
jucător al echipei Jiul trage în ba
ră, mingea sare înapoi și Casan
dra, atent, schimbă cu capul direc
ția balonului, făcind inutilă inter
venția portarului Kiss. 
Scorul partidei 
minutul următor 
Casandra. 6—1 
remarcat că Jiul
de 11 m. prin Gram 
bară.

La rezultatul 
echipei noastre au
jucătorii. După aprecierile 
de antrenorul echipei din 
Dan Alexandru, jucătorii de bază 
de la Jiul au fost Peronescu, Marti
novici și Cazan. La aceștia noi mai 
adăugăm pe Molnar, Oltan, Csu- 
tak și Frank. De la oaspeți cei mai 
bun jucători au fost înaintașii 
Vlad și Farkaș precum și fundașul 
de pe partea stîngă Penzeș.

Raport de cornere 12-1 pentru 
Jiul.

Brigada de arbitrii de la Bucu- 
arești în frunte cu Toma Vasile 

condus corect.
Z. ȘUȘTAC

-G

. c
In 

trei 
dis- 
Bă-

de baraj pentru promovarea 
campionatul regional. Cele 
restante care au mai rămas de 
putat, respectiv între Unirea
nița — Sănătatea Petroșani, Mine
rul Petroșani — Știința Petroșani și 
I.M.P. — Retezatul Uricani nu pot 
aduce modificări esențiale în cla-

care va participa la meciurile sament. care se prezintă astfel:

1. Știința Petroșani 21 20 0 1 105:15 40
2, C.F.R. Petroșani 22 15 2 5 58:20 32
3. Energia Paroșeni 22 15 1 6 74:32 31
4. Retezatul Uricani 21 10 6 5 42:23 26
5. Unirea Banița 21 10 5 6 38:34 25
6. Preparatorul Lupeni 22 9 6 7 46:36 24
7. Sănătatea Petroșani 21 7 5 9 28:43 19
8. Preparatorul Petrila 22 8 1 13 33:52 17
9. Minerul Petroșani 21 7 2 12 31:47 16

10 C.C.V.J. Petroșani 22 6 1 15 30:78 13
11. I.M.P. 21 5 2 14 23:57 12
12. 6 August Livezeni 22 1 1 20 10:80 3

FOTBALIȘTII
al

Paroșeni, de unde

fază 
orizont, 
au per- 
din ce 
reducă 

de 
16 
Și 

de

făcut în re-
dOua, cînd, cu un plus de 
ar fi putut realiza —• ce-i 
surpriză — o victorie me-

Știința Petroșani 
14-11

Spectatorii prezenți duminică di
mineața la jocul dintre echipa Ști
ința din localitate* și Farul Constan
ta au plecat nemulțumiți de mo
dul in care a jucat echipa lor 
favorită. Si pe bună dreptate. După 
ce in repriza întîia, studenții au 
avut inițiativa, au atacat curajos 
și ca urmare au înscris, se aștepta 
ca repriza secundă să fie mult mai 
„tare". Numai că pe teren parcă 
a intrat altă echipă și nu Știința 
din prima repriză. Studenții nu au 
mai reușit să creeze nici o 
frumoasă, au jucat fără 
(prea siguri de victorie) și 
mis adversarilor să domine 
în ce mai autoritar șj să
încet din handicap. La scorul 
14-11, cînd mai erau de jucat 
minute, studenții au Întrevăzut 
posibilitatea infringerii care 
altfel nu a fost departe.

Oaspeții merită toate felicitările 
pentru jocul excelent 
priza a 
atenție 
drept o 
ritată.

Dar iată pe scurt filmul meciu
lui :

De la fluierul arbitrului, studenții 
se instalează în terenul advers și 
încearcă să străpungă apărarea Fa
rului. Acest lucru este realizat con
cret de către Chiriac, care în mi
nutul 9 reușește să culce balonul 
în terenul de țintă. Știința insistă 
în continuare și la o acțiune des
fășurată pe grămadă. Petrache și 
Zalman se înțeleg foarte bine și 
prunul reușește o încercare: 8-0 
(Manolache ratează transformarea). 
In minutul 25, la un deplas execu
tat de Drăcea, Chiriac atent, prinde 
și realizează o încercare la centru 
dar pe care Manolache o ratează 
inexplicabil: 11-0 pentru Știința. In 
continuare studenții ataeă cu ho- 
tărîre și în minutul 28, Beus intră 
pe lîngă grămadă și pasează lui 
Modrean care înscrie spectaculos: 
14—0.

Oaspeții au și ei cîteva acțiuni 
periculoase spre sfîrșitul reprizei. 
Ei obțin două lovituri de pedeapsă,
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mîngîie, nici unul nereușind 
placheze, pasează lui Doiciu 
înscrie o nouă încercare, pe 
Stanciu o transformă : 14-8.

o lovitură de 
m. și apoi în- 
care este însă 
este acela care

- Farul Constanta 
(14-0)

pe care pe rînd Doiciu și Stanciu 
le ratează, repriza încheindu-se cu 
acest scor.

După pauză 
rate făcute de 
lor (Tocaci și
Grigoriev și Constantin) 
scadă potențialul grămezii, 
își organizează mai bine 
grămadă și treisferturi. Se remarcă
mai ales rolul coordonator al lui 
Nicu Popa, care își deschide foarte 
bine linia de treisferturi. In minu
tul 46, Stratulat finalizează o pasă 
a lui Stanciu și... 14-3. In minutul 
următor, Stanciu trece prin toți ju
cătorii Științei, care s-au mulțumit 
să-1 
să-l 
care 
care
La această fază a ieșit mai bine 
în evidență faptul că studenții nu 
știu să placheze. Și în acest meci 
Modrean (mai bun de Ia meci la 
meci) s-a dovedit împreună cu Dră- 
cea că sînt singurii care plachează. 
In minutul 57 N. Ureche greșește 
executînd la mînă 
pedeapsă de la 22 
cearcă un dropgol 
blocat. Tot Stanciu
în minutul 64 reduce din handicap 
realizînd un dropgol: 14-11. Spre 
sfîrșitul jocului Știința își mai re
vine puțin, Manolache și Beus exe 
cutînd însă defectuos două lovitu. 
de pedeapsă de care au beneficiat. 
Deci partida s-a încheiat cu. vic
toria studenților. A fost o victorie 
neconcludentă și se poate spune 
nemeritată. Un rezultat de egalita
te ar fi fost cel mai echitabil. Din
tre studenți putem remarca pe Pe- 
trache (în repriza I-a cînd a prins 
aproape totul în tușă, Modrean, An
ton (foarte util) și Galdea. De la 
oaspeți am reținut jocul complet 
al lui Popa, Stanciu și talonajul 
foarte bun din repriza П-a a lui 
Dragomir.

Partida a fost excelent condusă 
de Cornel Munteanu.*

TÂUTU NICOLAE 
corespondent

8 Faza regională a campionatului 
de calificare pentru divizia A

Timp de trei zile s-au desfășu
rat în localitate meciurile din ca
drul fazei regionale a campionatu
lui de calificare la volei masculin, 
cu participarea a 8 echipe împăr
țite în 2 serii. A ieșit învingătoare 
(deci cu dreptul de a participa la 
faza de zonă) echipa Știința Petro
șani.

Jocurile au fost, in general, de 
un nivel scăzut, la acest fapt o ma
re influență avînd și comportarea 
sub orice critică a echipei Voința

Deva, ai cărei componenți apăreau 
— probabil — pentru prima oară 
pe un teren de volei. De altfel, 
membrii acestei echipe au preferat 
să nu se prezinte la ultimul 
meci și să se ducă în schimb 
cabana Rusu.

Dintre celelalte echipe, s-au
marcat Constructorul Hunedoara și 
Metalurgistul Cugir.

Iată rezultatele

lor 
la

re-

înregistrate:

SERIA I-a

ZI I
Știința Petroșani

3-0; Aurul Certej
3-0; Aurul Zlatna
3-0; Știința Petroșani -
tej 3-0; Aurul Certej
Deva 3-0; Știința Petroșani — Au
rul Zlatna 3-0.

— Voința Deva
— Aurul Zlatna
— Voința Deva 

Aurul Ger-
— Voința

Duminică, 16 iunie, 
bului „Voința" din 
desfășurat etapa orășenească a vo- 
ințiadei, unde s-au întrecut cei 
mai buni sportivi aparținînd coope
rativelor „Jiul" Petroșani și „Spri
jinul Minier" Lupeni.

La ladhridual băieți, pe primul 
loc s-a clasat tinărai Geiger Eu- 
gee dfaa PvSroșaoi. urart de Ion 
Beer a și Petre UscSiaao din ace
ea* amri*if La fete a câștigat 
Вон ЕЬе Лп І.іфеті caHfirjndu-se 
MBfc de băieți pentru etapa re- 
фмеіі a voințăadei.

s. алии

In apropierea marelui baraj 
termocentralei 
apa Jiului este captată prin con
ducte largi și mînată spre casa cen
trală de pompe, se afla pînă nu 
de mult un teren viran, bolovănos, 
nefolosit.

Tinerii fotbaliști din uzină au 
venit cu propunerea: се-ar fi să 
nivelăm acest loc și să amenajăm 
aici un teren de fotbal. Este a- 
devărat că nu prea are el dimen
siunile necesar.e, dar pentru antre
nament... merge.

Zis și făcut. In cîteva zile, tinerii 
din uzină, în frunte cu... fotba
liștii bine Înțeles, înarmați cu sape, 
lopeți, greble, tîrnăcoape au venit 
la fața locului și au dat іегампЬаі 
viran, plin cu pietre și 
inircbiiiolan

teren se desfășoară o intensă ac
tivitate, fie că cei care „bat" min
gea sînt fotbaliștii uzinei la un meci 
de antrenament fie că sînt alți tineri 
din uzină care îndrăgesa la fel de 
mult fotbalul sau 
localitate.

Pe 
lache
7 m. 
joacă
Drenovschi, Călugăru și Vlădianu, 
Mitzea și Ungureanu, aici ratează 
ca... fotbaliștii mari frații Lupaș și 
Gogoașă, №ță și Samson.

Dar energeticieaii
„bi etir

căpitanul echipei, 
Avem băieți buni

din Paroțeni sînt

elevii școlii din

nu joacă Mano- 
nu ratează de la 

sau Ozon, aici 
Și

acest teren 
sau Varga,

Crăinicenu
electricienii Dimperiu

spunea deunăzi 
Dimperiu (Didi). 
și talentați I

Dar fotbaliștii
și muncitori vrednici. Mulți dintre el 
sînt fruntași în producție, iar ma
joritatea învață. Stoperul echipei — 
Vlădianu este unul dintre cei 
mai buni elevi ai Școlii medii se
rale din Lupeni. Peste puțin timp, 
el va trăi febra examenului de ma
turitate. Tot în clasa XI-a a Scolii 
medii serale din Lupeni sînt și ju
cătorii Micin Petru și llrău Pavel

SERIA 11-a
Constructorul Hunedoara — Să

nătatea Hațeg 3-0; Metalurgistul 
Cugir — Pielarul Sebeș 3-1; Meta
lurgistul Cugir — Sănătatea Hațeg 
3-0; Constructorul Hunedoara — 
Pielarul Sebeș 3-0; Constructorul 
Hunedoara — Metalurgistul Cugir 
3-0; Pielarul Sebeș — Sănătatea 
Hațeg 3-1.

echipament și 
am avea și 
și antrenor...

de fotbal,că au 
rg bine. Dm* 

noi teren de fotbal 
alta ar П situație t

o sene de jucători, printre 
care: Slelea. Horimcaru. Cibu Co
jocarii (Știința). Păaoau. iacoo 
(Constructorul L Teutsch. Briadea 
(Metalargiitui) Sociu tAurul Cer
tei! Bîriș. Ponoran (Aurul Zlama, 
Daniel. Hans. Bu.ăaeanu iPresnmi) 
LuKaa, Nister (Stnlxacan).



ROȘU

Ridicarea tuturor brigăzilor ia ptan — mijloc 
important pentru sporirea productivității muncii

Agitația vizuală — 
mobilizatoare, eficientă

Printre măsurile care contribuie 
la ridicarea productivității muncii, 
o însemnătate mare au organiza
rea, dotarea cu utilaje și aprovi
zionarea brigăzilor miniere în așa 
fel ca ele să-și poată realiza și 
depăși sarcinile de plan. In a- 
ceastă direcție. Comitetul orășenesc 
de partid Petroșani, în urma ședin
ței plenare din luna mai 1963, a tra
sat organizațiilor de partid, sindi
cat și U.T.M. sarcina ca împreună 
cu conducerile tehnice ale exploa
tărilor șl sectoarelor miniere să 
stabilească astfel de măsuri teh- 
nico-organizatorice, îneît pînă la 
sfîrși.ul trimestrului ПІ numărul 
brigăzilor ce nu-și realizează planul 
Să scadă cu cel puțin 50 la sută 
fată de trimestrul 1 a.c., iar în 

trimestrul IV marea majoritate a

Re ex#»toefărt situația se prezietfd, astfel pe anul 1962г
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Număr 
total brig. 51 75 52 ta 102 32 5

Din care 
sub plan 12 14 90 95 43 6 —

23,5 1&6 38,3 37,3 42,1 16,2 —

In anul 1963, spre nemulțumi
rea noastră, trebuie să arătăm că 
acțiunea pentru ridicarea brigăzilor 
miniere în rîndul celor fruntașe 
a dat înapoi. Astfel, în trimestrul 
I 1963, din totalul de 395 brigăzi în
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Număr 
total brig. 55 72 58 65 98 37 10 І

Din care 
sub plan 99 19 91 97 35 10 3

1. 45,9 16,6 36,2 41,9 35,7 □7 30

Față de situația din anul №62, 
se observă o înrăutățire a activită
ții la exploatările miniere Lonea. 
Vulcan și Dîlja. In cursul lunii mai. 
exploatările miniere Lonea și Vul
can au cel mai ridicat număr de 
brigăzi rămase sub plan (36,4 la 
sută șl, respectiv, 32,2 la sută). 
Acest fapt a influențat nerealizarea 
unor indici tehnico-economici (pro
ductivitatea muncii, cîștigul mediu 
etc).

O primă cauză care face ca bri
gada să nu-și realizeze sarcinile de 
plan, este plasarea cu mai puține 
posturi decît se planifică prin foile 
de acord. Deși în această direcție 
s-a atras atenția sectoarelor minie
re în nenumărate rînduri, totuși 
mai sînt cazuri în care, prin pla
sarea necorespunzătoare a locuri
lor de muncă, cu posturi mai puți
ne decît cele prevăzute în foaia 
de acord, brigada, deși realizează 
o depășire a normei mai mare de
cît cea necesară realizării planu
lui, totuși rămîne sub plan. Astfel, 
în cursul lunii mai, pe combinat 
au rămas șub plan 10 brigăzi din 
cauza neplasării cu posturile pla
nificate prin foile de acord. La a- 
ceastă situație au contribuit exploa
tările miniere Aninoasa cu o bri
gadă, Vulcan cu 5 brigăzi, Lupeni 
cu 4 brigăzi. Trebuie subliniat fap
tul că deși exploatarea minieră 
Vulcan in cursul lunii mai a avut 
120 muncitori peste plan, ceea ce 
reprezintă o depășire de 4,2 la 
sută, totuși nu a plasat brigăzile 
cu posturile prevăzute, ceea ce a- 
rată că nu sînt judicios folosite e- 
fectivele de muncitori.

O altă cauză care duce la ne
realizarea planului de Către bri
găzi este faptul că nu se crează 
toate condițiile de aprovizionare și 
deservire, din care pricină brigăzile 
așteaptă după goale sau artificier, 
aprovizionarea cu lemn și materia
le o fac de la distante mari .Acest 
fapt atrage după sine nefolosirea 
din plin a celor opt ore de muncă 
1» frontul de lucru și în consecință 
nerealizarea planului dat prin foile 

ing. OCTAVIAN SURDU 
șeful Serviciului muncă și salarii 

— C.C.VJ.

brigăzilor de mineri să-și îndepli
nească planul și angajamentele 
luate în întrecerea socialistă.

In anul 1962. . ,’ptea exploată
rilor miniere din bazinul Văii Jiu
lui s-a caracterizat printr-o muncă 
susținută în vederea micșorării nu
mărului de brigăzi care nu-și rea
lizează planul de producție. Re
zultatul acestei munci a fost că 
pe C.C.V.J., în 1962, numărul de 
brigăzi care nu ș'-au realizat planul 
de producție a scăzut la 30,0 la 
sută, față de 46,1 la sută în 1960 
și față de 43,5 la sută în 1961.

medie pe C.C.V.J. nu și-au reali
zat planul de producție un număr 
de 133 brigăzi, ceea ce reprezintă 
33,7 la sută. Pe exploatări situația 
se prezintă astfel: 

de acord. Un exemplu caracteristic 
este sectorul II de la E. M. Aninoa
sa, unde în cursul lunii mai un 
număr de patru brigăzi au rămas 
sub plan datorită deselor defecțiuni 
la locomotivele de 8 tone și 4 tone. 
De asemenea, la sectorul IV de la 
E. M. Lonea, din șapte brigăzi care 
lucrează la lucrări de pregătiri, în 
cursul lunii mai, toate au rămas sub 
plan, ceea ce a dus la realizarea 
pe sector a planului de pregăti
ri în producție de numai 89,9 la 
sută.

O altă cauză care duce la nerea
lizarea planului dat prin foile de 
acord la unele brigăzi este neacor- 
darea asistenței tehnice necesară 

,.t;, ---------------- .. .

Brigada de reparații turbine condusă de comunistul Caraconcea Nicolae de Ia Uzina electrică Petro
șani a terminat cu mult mai devreme lucrările de revizie curentă la turbina nr. 3.

IN CLIȘEU: Membrii brigăzii Iul Caraconcea Nicolae executînd ultimele lucrări de ajustaj și 
punere la punct a turbinei.

acestora în vederea evitării ava
riilor la locurile de muncă. Deși 

sînt repartizați cîte un tehnician 
1 și inginer de sector să răspundă în 
mod special de cîte un ioc de mun
că, pe lingă sarcinile obișnuite 
de serviciu, totuși asistenta tehnică 
nu se ridică la nivelul cerut. Acest 
lucru a făcut ca într-o serie de 
abataje să se producă surpări fapt 
care a atras după sine rierealiza- 
rea planului de producție. Astfel, 
la sectorul I de la E.M. Petrila două 
brigăzi de la abatajele cameră au 
rămas sub plan din cauza unor 
surpări care s-au produs în cursul 
lunii mai.

Schimbarea locului de muncă de 
prea multe ori în cursul unei luni, 
de asemenea, atrage după sine ne- 
realizarea planului dat prin foaia 
de acord de către o serie de bri
găzi. Astfel, la sectorul IV de la 
E. M. Lonea brigada condusă de 
tov. Popora Dionisie, în cursul lu
nii mai a lucrat la pregătire în ste
ril, la pregătirea în cărbune, la 
abataje, la întreținere și transport 
de material. Evident că aceste 
dese schimbări au atras după sine 
nerealizarea planului, iar cazuri ca 
acestea sînt multe.

Pe lîngă cele arătate, rămînerea 
brigăzilor sub plan mai este de
terminată de încă o serie de fac

tori. Se observă la unele brigăzi că 
nu sînt omogene, nu li se asigură 
efective de muncitori cu calificare 
corespunzătoare, slăbirea lor în 
cazul cînd lipsește șeful de briga
dă etc. Toate aceste cauze trebuie 
eliminate în cursul lunii, prin ana
lize periodice, lucru care se face 
însă foarte rar.

Problemei reducerii numărului de 
brigăzi care nu-și realizează pla
nul, i se acordă o atenție deosebi
tă din partea organelor de partid 
și de stat. Pentru rezolvarea a- 
cestei probleme trebuie luate toa
te măsurile necesare. Referitor la 
aceasta, putem arăta că colective
le unor exploatări ca cel de la Pe
trila, a înțeles importanța acestei 
probleme și a depus eforturi reu
șind ca în cursul lunii mai din 75 
de brigăzi numai 8 brigăzi să nu-și 
realizeze planul de producție ceea 
ce reprezintă doar 10,7 la sută. ,Din 
acest exemplu reiese că sarcina 
trasată de către Comitetul orășe
nesc de partid poate fi înfăptuită. 
Pentru aceasta însă trebuie ca 
maiștrii, tehnicienii și inginerii de 
la exploatări și sectoare să ducă 
o muncă continuă de sprijinire a 
brigăzilor miniere mai slabe cu 
tot ce este necesar ca fiecare din 
ele să-și îmbunătățească munca, 
să obțină randamente tot mai mari, 
să realizeze sarcinile de plan.

(Urmare din pag. 1-aj

de producție și folosirea tehnicii 
noi. Unul din panouri cheamă mi
nerii din abataje la realizarea unei 
viteze medii de avansare sporite 
de cite 27,5 m.l. pe lună în abata
jele frontale și 57 m.l. în abatajele 
cameră subliniind că sporirea vi
tezei de avansare a lucrărilor mi
niere constituie o condiție impor
tantă a realizării planului și a an
gajamentului luat. Nu după mult 
timp de la afișarea panoului amin
tit colectivul care se ocupă de a- 
gitafia vizuală a afișat un panou 
cu următoarele:

„Tovarăși mineri, începînd cu 
luna aprilie brigăzile de frontaliști 
din sectorul IV В conduse de Lu- 
caci Andrei și Isaia Gheorghe, pe 
baza organizării lucrului în flux 
continuu, au trecut la realizarea a 
două fișii pe zi. Urmați-le exem
plul?'.

O astfel de agitație este eficien
tă pentru că arată muncitorilor nu 
numai sarcinile ce le stau în față 
ci și cum trebuie să muncească 
pentru îndeplinirea lor.

In întrecerea socialistă o mare 
importanță are publicitatea, cu
noașterea de către toți oamenii 
muncii a angajamentelor luate pe 
întreprindere și pe fiecare colectiv 
de muncă in parte. O mare impor
tanță are ca în fiecare sector să se 
afle afișate angajamentele colec
tivului de muncă respectiv.

Comitetul de partid al minei Pe- 
trila se îngrijește ca în locuri vi
zibile frecventate de muncitori să 
fie expuse panouri mari, frumos 
executate, care atrag atenția asupra 
angajamentelor luate de colecti
vele sectoarelor productive și pe 
exploatare. Iată textul unui aseme
nea panou :

„Colectivul sectorului I ș-a an
gajat să dea peste sarcinile ds 
plan pe 1963 :

— 2 000 tone cărbune
— reducerea prețului de cost cu 

0,50 lei] to.
— să realizeze o productivitate 

de 1,300 to/post
— economii la preț de cost 

80 000 lei.
Luptați pentru îndeplinirea an

gajamentelor !".
Panouri identice sînt expuse și 

în sala de pontaj. Forma în care 
sînt expuse aceste panouri, crează 
posibilitatea ca fiecare muncitor, 
tehnician și inginer să urmărească 
angajamentele luate de colectivul 
respectiv. Pentru ca fiecare anga
jat al exploatării să cunoască an
gajamentul anual pe exploatare la 
intrarea în clădirea administrativă, 
în Ioc deosebit de frecventat și vi- 
zibd, a fost expus panoul ce conți
ne angajamentul pe exploatare 
privind principalii indicatori eco
nomici pe anul 1963.

Un panou asemănător este expus 

la rampa puțului centru, Pentru 
popularizarea evidențiațilo® în în
trecerea socialistă și a experienței 
bune în muncă, precum și a ino
vatorilor, în procesul de producție, 
au fost confecționate panouri.

La panourile evidențiaților în în
trecerea socialistă și a inovatori
lor sînt expuse portretele acelora ■ 
care au contribuit în mod deosebit ’ 
la realizarea sarcinilor de plan. j

In scopul obținerii unei produc-c 
ții de cărbune de bună calitate șiț 
pentru popularizarea acelora cate< 
luptă pentru realizarea acestui o- 
biectiv important în întrecerea so- > 
cialistă, la panoul cu calitatea sînt' 
scrise nuniele acelora care dau
oărbune de bună calitate, precum 
și acei care dau cărbune de proas
tă calitate, scoțînd în evidență cit 
pierde brigada pentru o anumită 
cantitate de șist vizibil, iar pe de
desubtul panoului sînt puse bucă
țile de șist vizibil găsite în vago- 
nete.

Pentru a crea o opinie de masă 
împotriva acelora care fac nemo
tivate, aceștia sînt popularizați la 
panoul nemotivatelor, care cuprin
de numele și pronumele celui în 
cauză, sectorul din care face parte, 
numărul zilelor nemotivate, precum 
și suma de bani pe care a pier
dut-o.

Comitetul de partid a îndrumat 
comitelui sindicatului să acorde o 
deosebită atenție evidenței și 
popularizării rezultatelor obținute 
în întrecerea socialistă. S-au în
tocmit grafice clare care înfățișea
ză mersul întrecerii. Astfel s-au făcui 
graficul care reprezintă situa
ția întrecerii intre exploa
tările miniere din cadrul C.C.V.J., 
între sectoarele minei Petrila, între 
brigăzi. Rezultatele sînt compie- 
tate zilnic. Panoul are o formă a
trăgătoare și este iluminat cu neon. 
Astfel, fiecare brigadă, sector poa
te cunoaște în mod concret situația 
întrecerii.

Toate acestea arată că organiza
țiile de partid au obținut o boga
tă experiență în munca politică de 
masă, că ele se străduiesc să îm
bunătățească agitația vizuală, s-o 
facă mai vie, mai interesantă, mai 
atractivă.

Relevînd aceste aspecte pozitive 
trebuie să avem în vedere faptul 
că agitația vizuală nu șe ridică 
peste tot la nivelul sarcinilor, că 
în unele locuri ea are un caracter 
prea general, nii este orientată în 
suficientă măsură spre sarcinile 
concrete ce izvorăsc din procesul 
de producție, nu combate operativ 
și cu destulă tărie neajunsurile 
din procesul de producție și ma
nifestările înapoiate.

îndeplinirea sarcinilor sporite și 
a angajamentelor luate în întrece
rea socialistă, cere din partea or
ganizațiilor de partid să-și îmbu
nătățească preocuparea pentru în
lăturarea acestor deficiențe, pentru 
ridicarea la un nivel și mai înalt 
a muncii politice de masă. Agita
ția vizuală trebuie organizată în 
așa fel incit să contribuie și moi 
mult la mobilizarea colectivelor în
treprinderilor la lupta pentru înde
plinirea angajamentelor luate în 
întrecerea socialistă.

Casa de Economii 
și Consem națiuni 

Face cunoscut ci 
pentru a participa la tra
gerea la sorți pentru tri
mestrul Ш 1963 a librete
lor de economii cu dobfa- 
dă și cîștiguri In autotu
risme, depunătorii pot de
pune sau completa suma 
necesara participării la 
tragere pînă la 29 iunie 

a. c. inclusiv.
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РИМА FEMEIE COSMONAUT DIN LUME 
de Wesiiea llladinitiivga Terețfim, 
zisul toamnă a —

Parametrii orbitei navei-satelit „Vostok-6" sînt a- 
propiați de cei stabiliți prin calcul. Potrivit datelor 
preliminare, perioada de revoluție a navei-satelit 
„Vostok-6" în jurul Pămintului este de 88,3 minute, 
îndepărtarea minimă de suprafața Pămintului (la 
perigeu) și cea maximă (la apogeu) sînt egale cu 183 
și, respectiv, 233 km., unghiul de înclinație a planului 
orbitei față de planul Ecuatorului este de aproxima
tiv 65 grade. Se mențin neîntrerupt legături bilaterale 
prin radio cu bordul navei cosmice ,,Vostok-6'’.

Femeia cosmonaut Valentina Vladimirovna Tereș
kova a suportat in mod satisfăcător plasarea navei 
pe orbită și trecerea la starea de imponderabilitate. 
Valentina Tereșkova se simte bine.

Valentina Tereșkova emite pe frecvențele 20,006 
și 143,625 MHz.

La bordul navei este instalat, de asemenea, un emi
țător „Signal", care funcționează 
19,995 MHz.

S-au stabilit legături bilaterale 
mice „Vostok-5" și „Vostok-6".

Toate sistemele de pe bordul 
„Vostok-5" și .,Vostok-6" funcționează normal. .

— flaw
ceTățeană a 0. I. S. S. Ш (Mill

'••'♦«••Ml» « -Д-
MOSCOVA 16 (Agerpres).
La 16 iunie 1963, ora 12,30 (ora Moscovei) în 

Uniunea Sovietică a fost plasată pe o orbită de sate
lit al Femîntului nava cosmică „Vostok-6", pilotată 
pentru prima oară în lume de o femeie — Valentina 
Vladimirovna Tereșkova, cetățeană a Uniunii So
vietice.

In acest zbor va fi continuată studierea influenței 
diferiților factori ai zborului cosmic asupra organis
mului omenesc, printre care se va face o analiză com
parativă a efectului acestor factori asupra organis
melor bărbatului și femeii, se va efectua un nou com
plex de cercetări medico-biologice, va continua ve
rificarea și perfecționarea sistemelor de pe nave 
cosmice pilotate in condițiile zborului în grup.

Conform sarcinilor trasate, lansarea navei 
tok-6“ s-a efectuat în timp ce 
nava cosmică „Vostok-5", lansată 
tică la 14 iunie 1963.

In momentul de față in spațiul
zbor concomitent două nave cosmice sovietice — 
„Vostok-5" și „Vostok-6" — pilotate de Valeri Feo- 
dorovici Bîkovski și Valentina Vladimirovna Tereș
kova, cetățeni ai Uniunii Sovietice.

■«.!«> ■•><•>
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„Vos-
pe orbită se află 
în Uniunea Sovie-

cosmic se află in

pe frecvența de

între navele cos-

navelor cosmice

Cursa йе probă a unui нои tren 
expres Moscova-Leningrad
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LENINGRAD 17 (Agerpres). TASS 
transmite :

La Leningrad a sosit de la Mos
cova un tren expres cu care nu 
poate rivaliza nici un tren de că
lători din U.R.S.S. El a parcurs dis
tanța de 650 km., cu o singură o- 
prire, în 5 ore și 27 minute.

Expresul Moscova-Leningrad a 
întrecut în privința vitezei cele 
mai rapide trenuri de călători din 
S.U.A., R. F. Germană și Anglia —

-------------O

cum sînt „Vîntul de sud", care 
circulă între Chicago și Miami, 
„Secolul XX" — New York —• 
Chicago. Numai expresul francez 
„Mistral", care circulă între Pa
ris și Lyon este mai rapid decît 
noul expres sovietic.

Cursa de probă a expresului 
Moscova-Leningrad s-a desfășurat 
în bune condiții. Pe unele porțiuni, 
viteza de circulație s-a ridicat la 
170 km. pe oră.

Comunicatul irakiano-yemenit
BAGDAD 17 (Agerpres).
Agenția M.E.N. anunță că la 16 

iunie a fost dat publicității la 
Bagdad comunicatul comun irakiano. 
yemenit cu privire la vizita în 
Irak a delegației Republicii Ye
men, condusă de președintele Al 
Sallal.

In comunicat se subliniază că ' 
Republica Yemen și-a exprimat do

rința de a adera la proiectata Uniu
ne Federală din care urmează să 
facă parte Egiptul, Irakul și Siria. 
Guvernul irakian a propus organi
zarea unei întîlniri a reprezentan
ților celor trei țări semnatare a 
declarației de la Cairo în vederea 
ekaminării modalităților de admi
tere a Yemenului în federație.

*

V A L E N 7 1 A T E Ș
MOSCOVA 16 (Agerpres). — 

TASS transmite :
Valentina Tereșcova, prima feme

ie cosmonaut din lume, este cu 
trei ani mai tînără decît Valeri 
Bîkovski, căruia i s-a alăturat la 
16 iunie în Cosmos.

Valentina s-a născut la 6 martie 
1937 în satul Maslennikovo (regiu
nea Iaroslavl din R.S.F.S.R.) în fa
milia tractoristului rus Vladimir Te- 
reșcov și a muncitoarei textiliste 
Elena Tereșkova. La vîrsta de 17 
ani Valentina a început să lucreze 
la fabrica de anvelope din Iaroslavl, 
vechi oraș rus din regiunea cursu
lui superior al Volgăi, cu o istorie 
de peste 900 de ani. In 1955 Va
lentina a trecut la Combinatul tex
til „Krasnîi Perekop", unde lucra 
mama ei, Elena Tereșcova. Un an 
mai tîrziu mama ei a ieșit la pensie.

Tinerii muncitori din combinat au 
ales-o pe Valentina ca secretar al 
comitetului Comsomolului (cînd 
avea 20 de ani, la același com
binat, a fost primită în U.T.C.L. din 
U.R.S.S.). Anul trecut Tereșcova a

---------- ©-------------

întreaga lume urmărește zborul in grup 
al navelor cosmice sovietice

Declarația lui Cyrus Eaton
NEW Y'ORK 17 (Agerpres).
Cunoscutul reprezentant al vieții 

publice din S.U.A., Cyrus Eaton, 
laureat al Premiului Lenin „Pentru 
întărirea păcii între popoare", a 
transmis pentru presă următoarea 
declarație :

Industriașii și oamenii de știin
ță din America sînt viu impresio
nați de realizările strălucite ale 
bărbaților și femeilor din U.R.S.S.

Noi, cei care în ultimii 10 ani 
am avut norocul să ne întîlnim cu 
mulți oameni de știință sovietici, 
sîntem convinși de competența lor 
și de devotamentul lor față de cau
za păcii din întreaga lume.

Ca laureat al Premiului Lenin 
„Pentru întărirea păcii între po
poare", adresez un .. fierbinte salut 
cosmonauților sovietici Bîkovski și 
Tereșcova și cele mai cordiale u« 
rari guvernului sovietic.

In centrul atenfiei 
cercurilor științifice 

din Anglia
LONDRA 17 (Agerpres).
Zborul celor doi cosmonauți so

vietici excepționali se află în cen
trul atenției cercurilor științifice 
din Anglia. „In prezent toți oamenii 
noștri de știință se ocupă de pre
gătirea aparatelor necesare urmăririi 
zborului navei cosmice „Vostok-6" 
în următoarele rotații — au decla- 

fost aleasă membru al Comitetu
lui regional Iaroslavl al U.T.C.L. 
din U.R.S.S. Astăzi ea este membru 
al P.C.U.S.

Timp de șapte ani Tereșcova a 
îmbinat munca cu învățătura — 
mai întîi la școala serală, apoi la 
școala tehnică medie de textile. In 
1960, după absolvirea școlii medii 
tehnice. Valentina a dobîndit spe
cialitatea de tehnician tehnolog la 
filatura de bumbac.

Ea a fost atrasă de parașutism, 
ceea ce i-a ajutat să devină cos
monaut. A început să practice pa
rașutismul în 1959 la aeroclubul 
din Iaroslavl. La scurtă vreme după 
aceasta ea a devenit conducătoarea 
cercului de parașutism la Combina
tul „Krasnîi Perekop", avînd as
tăzi la activul ei 126 de sărituri.

La sfîrșitul anului trecut, în timp 
ce Valentina Tereșcova urma școa
la de cosmonautică, i s-a conferit 
gradul militar de sublocotenent.

Valentina Tereșcova este exigen
tă față de sine și față de tovarășii 
săî, este iubită de ei și se bucură 

rat unui corespondent al agenției 
TASS, reprezentanți ai Observato
rului englez „Jodrell Bank". In a- 
cest scop va fi pus în funcțiune 
radiotelescopul uriaș al acestui ob
servator.

-----©=_

Scrisori și mesaje 
de salut

MOSCOVA 17 (Agerpres).
Numărul scrisorilor și telegrame

lor adresate lui Valeri Bîkovski 
crește cu o „viteză cosmică". In 
fiecare oră parvin la Moscova pe 
numele cosmonautului nr. 5 peste 
200 de scrisori și mesaje de salut 
din diferite țări ale lumii și din 
toate colțurile Uniunii Sovietice.

Acum zece luni, cînd la 11 au
gust 1962 a fost plasată pe orbită 
nava „Vostok-3" avînd la bord pe 
Adrian Nikolaev, Bîkovski s-a po
menit a fi destinatarul primei scri
sori „cosmice". Autorul ura cos
monautului nr. 5 succes în zborul 
lui care, așa cum a prevăzut Ni
kolaev, trebuia să aibă loc peste 
un an. După cît se pare, mulți lo
cuitori ai Pămintului erau convinși 
de aceasta, deoarece imediat după 
prima, pe adresa cosmonautului, pe 
atunci încă necunoscut lumii, des
pre care știa numai că era dublu
ra lui Nikolaev, au început să so
sească în șuvoi neîntrerupt mereu 
noi ssrisori și telegrame. 

de respect. Valentina a fost aleasăs 
membru al biroului organizației de 
comsomol a cosmonauților.

Deocamdată Valentina nu are 
încă o familie proprie. Mama ei, fra
tele Vladimir (șofer), sora Liud
mila, muncitoare la Combinatul 
„Krasnîi Perekop" și Alexandr Pe- 
tețki, cumnat, trăiesc cu toții Ia 
Iaroslavl. Vladimir Tereșcov, tatăl 
Valentinei, și-a pierdut viața pe 
front în timpul războiului.

-=©=-

Sistemele 
navelor cosmice 

funcționează ireproșabil
MOSCOVA 17 (Agerpres).
In dimineața zilei de 17 iunie, 

după ce și-au luat micul dejun, 
cosmonauții Valentina Tereșkova 
și Valeri Bîkovski au avut o în
delungată convorbire prin radio cu 
Pămîntul. Ei au raportat despre 
funcționarea sistemelor navelor, da
tele aparatelor de control cu privire 
la temperatura, presiunea și com
ponența aerului din cabine. De pe 
Pămînt li s-au transmis o serie de 
instrucțiuni tehnice cu privire la 
regimurile cele mai adecvate de 
funcționare a unor sisteme. Cosmo- 
nauții continuă să îndeplinească cu 
punctualitate programul de zbor și- 
comunică amănunțit despre starea 
și impresiile lor din Cosmos.

La recomandările transmise de pe 
Pămînt, cosmonauții au redus oare
cum temperatura aerului din cabi
nele navelor. In momentul de față 
temperatura din interiorul cabinei 
navei cosmice „Vostok-5" este de 
15 grade C, iar cea din cabina na
vei cosmice „Vostok-6" de 18 gra
de C. Din analiza rapoartelor tran
smise de cosmonauți și a datelor 
telemetrice rezultă că sistemele na
velor cosmice „Vostok-5" și „Vos
tok-6" funcționează ireproșabil. Cos
monauții Valeri Bîkovski și Valen
tina Tereșkova mențin între ei le
gătura prin radio.
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întîlnirea Consiliului ministerial 
al Pieții comune și-a restrîns subit 

ordinea de zi
BRUXELLES 17 (Agerpres).
După cum relatează coresponden

tul din Bruxelles al agenției Reu
ter, întîlnirea Consiliului ministe
rial al Comunității Economice Eu
ropene (Piața comună) anunțată ini
țial pentru zilele de 17 și 18 iunie 
pentru a dezbate o serie de pro
bleme privind • activitatea Pieței co
mune și relațiile acesteia cu An
glia, și-a restrîns în mod subit or
dinea de zi la un singur punct: „Dez-

„O națiune slab dezvoltată 
între granițele S. U. A.**

WASHINGTON 17 (Agerpres).
„Statele Unite au între granițele 

lor o națiune slab dezvoltată", 
scrie ziarul „New York Herald 
Tribune". Este vorba de indienii 
americani care, spune ziarul ame
rican, suferă de aceleași lipsuri 
ca și națiunile slab dezvoltate din 
restul lumii: mizerie, un mare nu 
măr de șomeri, lipsă de școli, de 
elemente calificate, precum și de 
capital".

Phiileo Nash, comisarul guvernu
lui pentru afacerile indiene, a de
clarat că condițiunile existente pe

-=©----- -------------------

Acțiunile barbare ale trupelor 
irakiene împotriva kurzilor

LONDRA 17 (Agerpres).
Forțele aeriene militare irakiene 

distrug satele kurzilor cu rachete, 
și recolta cu bombe cu napalm 
scrie ziarul „Sunday Express'.

Potrivit datelor guvernamentale o- 
ficiale, scrie ziarul, la 13 iunie au 
fost uciși 165 de kurzi, iar la 14 
iunie 300 de kurzi. Trupelor le este 
permis ca, fără să aștepte hotărî- 
rea tribunalului militar, să execute 
oameni pe loc, și de aceea nu
mărul real al celor uciși este, pro
babil, mult mai mare.

- = ©-----

Naționalizarea fabricilor 
de produse farmaceutice 

din R. A. U.
CAIRO 17 (Agerpres).
La Cairo a fost dat publicității 

decretul cu privire la naționalizarea 
tuturor fabricilor de produse farma
ceutice din R.A.U. Potrivit acestui 
decret, au fost naționalizate nouă 
întreprinderi farmaceutice din cele 
54 existente în țară. Celelalte în
treprinderi farmaceutice au fost 
închise ca fiind necorespunzătoare.

bateri asupra exportului american 
de came de pasăre în țările C.E.E." 
și totodată a fost amînată pentru 
marți 18 iunie.

Această întîlnire este prima după 
eșecul celei a Consiliului ministe
rial din 1 mai, cînd, după cum se 
știe, în urma opoziției ferme a 
Franței, nu s-a putut ajunge la nici 
un acord asupra stabilirii unor con
tacte permanente între Piața Co
mună și Marea Eritanie. 

rezervațiile indiene sînt foarte a- 
semănătoare cu cele existente încă 
la începutul secolului trecut.

Un exemplu îl constituie rezer
vația Jicarilla a indienilor Apași 
din nord-vestul statului New Me
xico, una din cele 290 de rezervații 
indiene aflate sub jurisdicția Birou
lui pentru afacerile indiene. Popu
lația este de aproximativ 1 450 de per
soane. După primul război mondial 
bolile infecțioase aproape că au 
decimat populația rezervației.

înainte de venirea „omului alb", 
numărul indienilor de pe teritoriul 
de astăzi al Statelor Unite se ri
dica la aproximativ 864 000. Spre 
sfîrșitul secolului 19 această cifră 
însă a scăzut Ia 243 000, fapt pen
tru care perioada respectivă a fost 
denumită „era indienilor în dispa
riție". Recensămîntul din 1960 a în
registrat 552 000 indieni, dintre 
care 345 000 trăiesc în rezervații.

Venitul indienilor din Jicarilla 
reprezintă a treia parte din ve
nitul mediu pe cap de locuitor din 
Statele Unite. Circa o treime din 
indienii dn Jicarilla sînt șomeri".

SANAA. — La 16 iunie, pos« 
tul de radio Sanaa a anunțat că un 
tribunal special a condamnat la 
moarte pentru înaltă trădare un 
grup de persoane participante la 
complotul descoperit recent împo
triva regimului republican din Ye
men. Sentința a fost executată.

TOKIO. — La 16 iunie, peste 
10 000 de japonezi s-au adunat lin
gă baza militară maritimă ameri
cană de la Yokosuka, în semn de 
protest împotriva sosirii submari
nelor atomice ale S.U.A. in por
turile japoneze.

PARIS. — După cum relatează 
corespondentul din Paris al agen
ției Reuter, la 16 iunie activitatea 
aeroportului Orly din capitala Fran
ței a fost paralizată ca urmare a 
unei greve de 24 de ore declarată 
de personalul tehnic care deserveș
te aeroportul, în sprijinirea reven
dicării privind majorarea salariilor.

OSLO. — La 16 iunie la Oslo 
a început o grevă-pe timp nelimi
tat a personalului tehnic dij tran
sporturile capitalei norvegiene și 
din împrejurimi.

După cum relatează agențiile de 
presă, la această grevă participă 
peste 5 000 de persoane. Greviștii 
revendică sporirea salariilor. In 
cursul zilei de duminică transpor
turile din Oslo și din regiune au 
fost paralizate.
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