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• Cuvîntarea lui N. S. Hrușciov la posturile de radio și televiziune 

din Moscova.
• Sosirea la Moscova- a delega ției de partid și guvernamentale 

poloneze.
• Rezultatele alegerilor municipale din comitatele Angliei.
• Ravagii 'produse de cicloane în. S.U.A.
• Seminar al femeilor- din țările Afrieii răsăritene.
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Minerii de la Lonea
pe loc de f runte

abatajele minei Lo- 
mînerii muncesc cu 

elan pentru a în

In
nea 
mult 
cheia fiecare zi de muncă
cu noi succese, pentru 
îndeplinirea angajamen
telor luate în cinstea ce
lei de a XX-a aniversări 
a eliberării patriei. Ei au 
încheiat primul trimestru 
cu realizări de seamă. Pla
nul pe exploatare a fost 
depășit' ou mai bine de 
5 600 tone de cărbune, 
iat randamentul obținut 
întrece pe cel planificat, 
în medie cu aproape 50 
kg. de cărbune pe post. 
In același timp, prin ex
tinderea susținerii meta
lice în abataje și galerii, 
folosirea judicioasă a ma
terialului lemnos, s-au ob.

11000 tone
cocstficabil peste plan

m.c. pe mia 
cărbune ex-

loneni conti-
In

ținut economii la lemn dc 
mină de 1,3 
de tone de 
trasă.

Și minerii
nuă șirul succeselor, 
perioada 1—11 aprilie ei 
au extras peste prevede
rile de plan 2 449 tone de 
cărbune și au obținut un 
randament pe exploatare 
la nivelul celui prevăzut 
pentru sfîrșitul anului. Ca 
urmare colectivul acestei 
exploatări se situează în 
prezent pe loc de frunte 

bazin De 
în

din
V

remarcă 
minerii 

I, II și

mod
sec
care

în întrecerea pe 
aici se 
deosebit 
(oarele
și-au îndeplinit și depășit 
ritmic sarcinile de plan.

de cărbune

■ a

Minerii de la Uricani 
continuă să-și îndeplineas
că în mod ritmic sarcinile 
de plan. Aceast'a ca urma
re a efortului depus ; de 
întregul colectiv și a mă
surilor luate pentru îm
bunătățirea continuă
condițiilor de muncă/ Puși 
carea la timp. îmbunătăți
rea transportului și apro
vizionarea ritmică ou ma
terialele necesare а fie7 
cărui loc de muncă, au 
permis ca aproape toate 
brigăzile să obțină avan-

sări medii de peste 110— 
120 m. pe lună și randa
mente de 8—10 tone de 
cărbune pe post. Numai 
în aceasță 
de 
pc 
de
peste plan. Piu Sul. de1 pro
ducție dat de la începutul 
anului a crescut astfel la 
11 000 tone de cărbune. 
De menționat faptul că 
proape toate brigăzile 
aici își îndeplinesc zi 
zi sarcinile de plan.
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lună minerii 
la Uricani au extras 

această bază 1 680 tone 
cărbune cocsificabil

a- 
de 
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Utilaje noi livrate 
exploatărilor miniere

Uzina de reparat u-
minier din Petroșani

La 
tflaj 
a fost recepționată recent 
« instalație de acționare 
a funicularelor. El are o 
putere de 50 kW și este 
destinat minei din Uri
cani pentru funicularul ca
re transportă șist la haldă.

Uzina de reparat utilaj 
minier din Petroșani și 
alte uzine dir, țară a" mai 
livrat exploatărilor minie
re din bazinul carbonifer 
al Văii Jiului în acest' an, 
importante cantități de 
utilaje și mașini miniere

dintre care; 440 ciocane 
de abataj și • perforatoare 
rotative, 93 transportoare 
de diferite tipuri, peste 
100 de ventilatoare, 650 
de stîlpi metalici, 500 va- 
gonete de mină și altele 
care au dus la creșterea 
simțitoare a gradului de 
mecanizare în subteran și 
la suprafață.

Valoarea totală a 
lajelor cu care eu 
înzestrate minele din 
lea Jiului în primul
mestru din acest an se ri
dică la aproape 51 000 000 
lei.

uti- 
fosf 
Va- 
tri-

Productivitate
sporită

Indici de calitate 
ridicafi

7
ț Schimbul condus de Szilagy *
i Alexandțji din brigada mineru- : 
{lui Taloș Ioan de la sectorul ■

I A al minei Lupeni, este gata i 
‘ de intrare în șut. â
. ____ ♦

O realizare de seamă obținută 
de colectivele exploatărilor minie
re pe calea extinderii tehnicii noi, 
a metodelor avansate și a perfec
ționării procesului de producție e 
constituie depășirea indicelui pre- 

• văzut de creștere a productivității 
muncii. In primul trimestru, pe 
bazin s-a realizat o productivitate 
de 65,8 tone cărbune pe muncitor, 
fată de 65,5 tone/muncitor plani
ficat. Cele mai bune rezultate în 
sporirea productivității muncii, 
le-au obținut minerii din Uricani: 
97,1 tone/muncitor, cu 5,1 la suta 
mai mare decît nivelul planificat. 
Pe această cale mina Uricani și-a 
depășit sarcinile de plan pe primul 
trimestru cu 9 327 tone de cărbu
ne. Randamente înalte, cu câte 
3,8—2,1 la sută mai mari decît 
sarcina prevăzută, au realizat și 
colectivele minelor Aninoasa și 
Lonea.

de

an, 
au
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A ÎNCEPUT

mari; adică cît mai multe va- 
și expediate în mad curent., .
a fost acordată și îmbunătăți- 
de calitate. Unul dintre aceș-

CAMPANIA DE ÎMPĂDURIRI

Fruntași în întrecerea socialistă 
de la eentrala electrică P

La începutul anului, odată cu dezbaterea cifrelor 
de plan, muncitorii ceferiști din cadrul R.C.M.-ului 
Petroșani s-au angajat să-și depășească sarcinile 
plan în medie cu 1 la sută.

Deși în cele trei luni ce au trecut, din acest 
condițiile de muncă în stațiile de cale ferată nu
fost optime, datorită faptului că iarna a împiedicat 
desfășurarea în bune condiții a procesului de pro
ducție, totuși, prin efortul depus de muncitorii din 
toate unitățile, au putut fi obținute realizări ție.seamă.

Astfel, rulajul vagonului de marfă, indicator care 
reprezintă folosirea și circulația vagonului de marfă 
în trenuri, la încărcare și la descărcate, a fost îmbu
nătățit cu 7,53 la sută. Acest fapt se datorește unei 

' urmăriri maF’atewfe 'a tuturor'vsgeafteTbr, Bbthreril 
unei activități cît mai 
goane să fie încărcate

O atenție deosebită 
rii celorlalți indicatori
tia, „sarcina statică", adică’ încărcarea vagoanelor 
la capacitatea lor maximă, a fost îmbunătățită CU' 1,87 
la sută. Aceasta datorită faptului că vagoanele da în
cărcare au fost dirijate în funcție de mărfurile, pre
zentate la transport, iar întreprinderile au înțeles ce 
importantă are pentru economia națională acest in
dicator și au încărcat aproape toate vagoanele la-ca
pacitatea maximă. Prin această depășire, de 1,87 la 
sută, în cele trei luni s-a făcut o economie de 625 
vagoane a 20 tone fiecare. Aceste vagoane au putut 
fi încărcate de către alte unități de cale ferată.

întregul personal din cadrul R.C.M.-ului și din sta
ție se preocupă îndeaproape de alcătuirea și expe
dierea tuturor trenurilor la maxim de tonaj. Stăpî- 
nind bine situația brutului, adică a vagoanelor încăr
cate și goale ce trebuie introduse în tfenufi, s-a ob
ținut ca nici un tren să nu plece neutilizat. La îftde- 
plinirea acestui indicator „tonaj brut pe tren" au a- 
jutat și mecanicii de locomotivă care vin și cer să 
remorce trenuri cu tonaj sporit. Toate acestea au fă
cut ca să se obțină o depășire de 6,91 la sută'la acest 
indicativ, ceea ce reprezintă o economie de aproape 

250 trenuri de marfă.
-----———-----jn cinstea celei de a XX-a. ani- 

I. CRIȘAN 
corespondent

în naa. 3-,

In țara noastră, pădurile sînt 
proprietate de stat, bun al întregu
lui popor. Ele ocupă un sfert din 
suprafața totală a țării și repre
zintă una din cele mai prețioase 
Bogății-ale— patriei. —Pădurea este 
producătoare directă de bunuri 
materiale: lemnul — materia pri
mă indispensabilă într-o serie de 
ramuri economice — vinatul, fruc
tele de pădure, rășina, plante me
dicinale și altele. Pe lingă acestea; 
pădurea, prin însăși existența ei, 
îndeplinește un important rol so
cial și de protecție: apără solul 
împotriva spălării lui de către ape, 
protejează cimpuriie împotriva se
cetei, așezările’ omenești,' drumu
rile, căile ferate. Pădurea are și 
însușiri care exercită asupra oa
menilor o atracție deosebită. In 
minunatele priveliști, în răcoarea 
binefăcătoare a ei, omul muncitor 
găsește clipe de odihnă plăcută. 
De aceea, partidul și guvernul ță
rii noastre! acordă o atenție; deose
bită gospodăririi și dezvoltării con
tinue a patrimoniului forestier. Di
rectivele celui de-al Hl-Iea Congres 
al Partidului ■> Muncitoresc:î Romin 
au : prevăzut pentru planul șesenal 
împădurirea unei suprafețe de 
400 000 ha și ridicarea productivi
tății pădurilor.

Mergînd pe linia traducerii în 
viață a sarcinilor trasate de partid, 
personalul ■ din cadrul I. F. Petro
șani a obținut în ultimii trei ani

Melenciuc Pavel 
șef centrală

Benceat Iosif
maistru1' principal electrician principal tehnician

succese însemnate privind realiza
rea planului de cultură și reface
rea pădurilor. In perioada I960— 
1963 în raza orașului Petroșani au 
lost împădurite 1919 ha în teren 
forestier și 151 ha în teren degra
dat. O grijă deosebită s-a acordat' 
în această perioadă reimpădiitirii 
suprafețelor exploatate și substi
tuirii arboretelor slab productive, 
prin extinderea, îndeosebi, a cultu
rii rășinoaselor: molid — 1487 ha, 
brad 41 ha, duglas 21 ha, larice 14 
ha. Acestea sînt specii repede cres
cătoare și de valoare economică! 
ridicată.

Este o mîndrie pentru persona
lul silvic din cadrul I. F. Petroșani 
faptul că, sub îndrumarea organi
zației de partid și cu ajutorul or
ganizației U.T.M., a reușit să cre
eze păduri tinere de toată frumu
sețea în locurile unde altădată a- 
ceastă bogăție a fost distrusă da
torită exploatării intense și abu
zive — practicate în vechiul regim. 
Cine trece astăzi prin punctele 
Cîmpușel, Tusu, Mierleasa, Aușe- 
Iul, Bilele, Lolaia, Jieț, Rostoveanu, 
Sterminos nu poate decît să-și ma
nifeste dragostea și admirația față 
de cei care au contribuit la crea
rea noilor păduri: începînd de la 
harnicii muncitori și terminînd cil 
brigadierii și inginerii șefi de o- 
coale.

Pentru munca depusă merită a 
fi evidențiați șefii de echipă Nico- 
lae- Dumitru, Burlan loan. Dumitru 
Constantin, Gliga Constantin, pă
durarii Stoica Vasile,’ Țîr Florian, 
Drăgoi Iovan, Mihăiasa Lazăr, bri
gadierii Scorei Ion, Albu Constan
tin, Cristea Petru, Cocolan Ion.

Pe baza experienței acumulate 
în anii trecuți, pentru buna desfă
șurare a campaniei de împăduriri 
din acest an, ocoalele silvice Lu
peni și Petroșani au luat din timp 
toate măsurile in vederea realiză
rii integrale a planului de împă
duriri. Pe baza planurilor tehnico- 
organizatorice întocmite materialul 
de împădurire a fost scos din pe
piniere și depozitat la șantierele 
de împăduriri, s-au reparat bară
cile necesare cazării muncitorilor, 
s-au procurat medicamente și au 
fost revizuite și reparate uneltele. 
Au fost stabilite sarcinile precise

ing. IOAN BULIGA
I. F. Petroșani

(Continuare în pag. 3-a)



Rezultat echitabil în derbiul Văii Jiului

HANDBAL IN 1

Handbalistele de la S.S.E. Petroșani 
învinse pe teren propriu

(Gram), 
Peteanu,
Csutak, 

Martlno-

dreaptă, Marti-

nu sesizează intenția 
ratează o ocazie de

viteză cu pase în a-

După zile de ploi și ninsoare, 
Йишіпіса, în sfîrșit, perdeaua dea
să a norilor a fost risipită în cele 
patru vînturi. Apărut de după 
„cortina" crestelor înzăpezite ale 
munților, soarele răspîndea pretu
tindeni o atmosferă de adevărată 
primăvară. Faptul că întîlnirea de 
fotbal dintre Minerul Lupeni și 
Jiul Petrila se desfășura într-un 
decor de zi frumoasă, a făcut ca 
stadionul din Lupeni să cunoască 
un adevărat record de spectatori. 
N-au avut ce regreta. Au văzut 
un joc frumos, 
bărbătesc și dis
putat în limitele 
sportivității.

©ra de începe
re a meciului se 
apropie. Arbitrul 
Octavian Comșa 
din Craiova, ca
re a condus co
rect și autoritar, 
cheamă la între
cere următoarele 
formații: Mine
rul Lupeni: Mi- 
halache, Stanciu, 
Dan, Szeneș, 
Staudt, Ambruș, 
(Comșa), Cotroa
ză, Comșa, Țur- 
ean, Drăgoi, Ca
zare. Jiul Petrila : 
Zamfir, 
Nicoară, 
Șerban, 
Frank,
viei, Libardi, Cră
ciun, Ștefănescu, 
Peronescu, (Ca-
•andra).

Primul minut se 
soldează . cu un 
atac al Jiului. Du
pă o incursiune 
fcumoasă pe partea 
novici intră în careu, dar se îm
piedică și cade ratînd astfel o 
mare ocazie. In același minut, Cră
ciun execută o lovitură liberă dar 
trage peste bară. E rîndul echipei 
Minerul să atace. Comșa, ajuns pe 
extremă, centrează impecabil. Co
troază lasă mingea să treacă la 
un alț atacant, dar acesta din ur
mă, neatent, 
Și astfel se 
gol.

Jucînd în 
dîncime, jucătorii de la Minerul 
domină cu autoritate. In această 
parte a întîlnirii jucătorii de la 
Jiul sînt de nerecunoscut. Se miș
cau parcă cu încetinitorul, per- 
mițînd adversarilor să ajungă cu 
regularitate primii la minge, iar 
contraatacurile lor sporadice n-au 
prea periclitat poarta apărată de 
Mihalache. In asemenea condiții 
nu-i de mirare că tot greul l-a dus 
apărarea în care a strălucit Pe
teanu și Csutak. Presată în per
manență, ea a cedat de două ori.

Și acum să redăm cîteva faze 
mai palpitante. In minutul 5, Că
rare pasează lui Țurcan. iar aces
ta trage pe lîngă bară. In minutul 
7, gazdele beneficiază de două lo
vituri de colt consecutive, rămase 

Clasamentul
1. C.F.R. Simeria 17 11 4 2 28:12 26
2. Minerul Aninoasa 17 10 3 4 37:18 23
3. Aurul Brad 17 9 4 4 41:18 22
4. Minerul Vulcan 17 9 2 9 41:1» 20
5. Constructorul Hunedoara 17 7 • 4 25:10 20
6. Parîngul Lonea 17 8 3 6 25:17 10
7. Refractara Alba 17 6 5 6 21:38 17
8. Textila Sebeș 16 7 2 7 29:25 10
9. Știința Petroșani 17 5 6 A 19:28 10

10. Jiul II Petrila 16 6 3 « 25:23 14
11. Dacia Orăștie 17 4 5 8 31:36 13
IX Retezatul Hațeg 17 4 3 10 16:37 11
13. Minerul Ghelar 15 4 2 9 17:37 10
14. Minerul Teliuc 17 2 3 12 13:45 7

însă fără rezultat. Presiunea ata
cului minerilor se accentuează și 
după încă trei lovituri de colt 
și alt'e ocazii» ratate, golul care 
„plutea" în aer „cade" în minutul 
23. După o combinație frumoasă 
la care participă mai multi jucă
tori, mingea ajunge la Cărare. A- 
ceata pasează la Drăgoi, care
scrie ireparabil. Ё 1-0 pantru Mi
nerul. Atacanții gazdă mai au 
teva ocazii de gol în minutele 
30, 34 și 35. Ultima a și fost fruc

tn-

cî-
29-

tificată. Iată cum s-a petrecut fa-

Un atac la poarta Minerului. Mingea trece însă 
mult peste poartă.

za: Cotroază centrează periculos 
în careu. In învălmășeala care s-a 
produs. Cărare introduce balonul 
în plasă. Prima repriză a aparți
nut și ca joc și ca rezultat gaz
delor...

CAMPIONATUL RE
foc viu disputat ia Aninoasa

Tiuipul frumos, faptul că se în- 
tilneau două dintre fruntașele cla
samentului campionatului regional, 
meciul dintre Minerul Aninoasa și 
Aurul Brad a atras o mulțime 
spectatori atit pe tribună 
dealul de lingă stadion.

Meciul începe în nota 
nare a gazdelor dar și 
luptă cu ardoare pentru
măcar cu un punct. Nu trece însă 
mult, și în minutul 19, cei de la 
Aurul comit henț în careu. Lovi
tura ,de la 11 metri este transfor
mată de Ghibea și scorul devine 
1—0 pentru gazde. In minutele 28 
și 30 aninosenii au 
a înscrie pe care le 
nutul 37 Todor ut ridică 
la 2—0.

de
cît și pe

de domi- 
oaspeții 

a pleca

două ocazii de 
ratează. In mi- 

scorul

...In vestiare, atmosfera e dia
metral opusă. Cricitoiu, antrenorul 
de Ia Minerul își îndrumă „elevii ’ 
să joace cu același elan ca și în 
prima repriză. La Jiul, Tălmaciu îi 
„cătănește" cam tare pe jucători, 
meritat însă. „Cătăneala" a prin- 
bine.

Repriza a doua a început echili
brat. In primele două minute, jiu
liștii beneficiază de o lovitură li
beră și una de colț. Apoi în minu
tul trei, un șut ca din tun al lui 
Comșa, întîlneste bara transversa
lă. Aceasta a, fost de fapt singura 
ocazie mare a minerilor în a doua 
repriză. Situația pe teren e diame
tral opusă reprizei a I-a. Legînd bi
ne jocul, cu o halfie care a mun
cit mult și cu folos, oaspeții do
mină cu autoritate. Nu trec decit 
nouă minute de joc și ei reduc 
din handicap. Sulul unui atacant 
este respins de apărători, dar Li- 
bardi reia din nou și‘ înscrie un 
gol frumos. Încurajați de gol si 
de suporterii veniți în număr mare 
de la 
forțau 
curile 
slaba comportare a celor doi fun
dași Stanciu și Szeneș, 
de Ia Minerul nu reușesc s, 
libreze jocul. Retras în 
fundașilor, cei doi halfi ai Mine
rului lasă un larg cîmp de ac
tivitate halfiei jiuliste care ali
mentează 
notă de
Jiului a 
Peronescu 
tabilul s-a produs. La sfîrșitul în- 
tîlnirii, tabela de marcaj arăta sco
rul de 2—2, prin golul înscris de 
Stefănescu, din centrarea lui Mar- 
tinovâci. Scorul este echitabil atît 
Ca perioade de dominare cît și ca 
joc. Meritorie este sportivitatea cu 
care s-a desfășurat întîlnirea. E 
încă o dovadă că echipele noastre 
pot juca corect și frumos.

Petroșani și Petrila, jiuliștii 
egalarea. Surprinși de ata- 
lor susținute, precum și de

jucătorii 
echi- 

ajutorui

care 
cu mingi mile atacul. O 
agresivitate a atacului 
adus și înlocuirea lui 
cu Casandra. Și inevi-

D CRI ȘAN

Repriza a doua începe tot cu a- 
tșpuri frumoase ale minerilor care 
de altfel în minutul 51 ridică sco
rul la 3—0 prin Zlăgneanu.

Echipa brădeană încearcă de cî- 
teva ori, prin combinații frumoase 
să 
lor 
la poartă.
nesc din nou la atac, și prin Ciur-

pătrundă în careul aninoseni- 
dar nu au eficacitate în trasul

Apoi, aninosenii, por-

Minerul Vulcan -
2-0

Pe terenul din Aninoasa, întîl
nirea dintre cele două formații, a 
fost așteptată cu mult interes atît 
de spectatorii vulcăneni Meniți să-și 
încurajeze echipa cît și de publi
cul din Aninoasa. Aceasta ca ur
mare a faptului că, cu o săptămî- 
nă în urmă eehipa lor a cedat 
două puncte prețioase studenților.

Hotărîtă să cîștige, și eu multă 
voință de joc (uneori prea dură) 
echipa din Vulcan se părea că nu 
va avea emoții în această întîlni- 
re. Elanul,ei este însă oprit, încă 
din primele minute, cînd studenții 
pun stăpînire pe joc și atacă pe
riculos poarta lui Lupulesou. Deși 
primele 20 de minute de joc apar
țin In Întregime eehipei Știința, ea 
nu reușește să fructifice nici unul 
din șuturile pe poartă. Cea mai 
mare ocazie de a înscrie o are în 
minutnl 17 cînd Iga de la doi me
tri trage pe Bagă poartă. Asistăm

catego-Prima etapă a returului 
riei A la handbal în 7 — fete a 
programat dumihică la Petroșani 
meciul dintre S.S.E. Petroșani și 
Constructorul Timișoara. Evoluția 
jucătoarelor din Petroșani a fost 
așteptată cu mult interes de iubi
torii handbalului 
aceasta din două 
că echipa apărea 
elemente și, al
tepta din partea

din localitate. Și 
motive : primul 

întinerită cu noi 
doilea, că se aș- 

handbalistelor

în 7 între S.S.E. Petroșani șiO fază din întîlnirea de handbal 
structorul Timișoara.
noastre un joc bun care în final 
să consfințească victoria lor atît 
de prețioasă în lupta pentru evi
tarea locului codaș în clasament. 
Că nu s-a întîmplat așa, o dove
dește și rezultatul cu care s-a 
cheiat această partidă : 14—7 în 
voarea timișorencelor.

Cine a asistat la acest meci

în- 
fa-

a 
văzut o echipă (a S,S.E. Petroșani) 
slab pregătite din toate punctele 
de vedere. Un joc static, fără pă
trunderi la poartă, o apărare ce se

Echipa feminină 
campioană

In ziua de 12 aprilie, pe arena 
Utilajul din Petroșani ș-a desfășu
rat etapa regională a campionatu
lui republican de popice rezervat 
echipelor feminine.

G I O N A L
dărescu, în minutul 79, ridică sco
rul la 4—0.

Urmează o perioadă de domina
re a echipei din Brad, care de alt
fel în ultimul minut de joc, prin 
Schlet modifică scorul la 4—1. In 
timpul celor 90 de minute de joc 
s-au dovedit a fi la înălțime To- 
doruț și Ciurdărescu de Ia Aninoa
sa și Sllaghi cu Schlet de la Aurul 
Brad.

CORNEA TITU 
corespondent

Înainte la atacul mineri- 
minutul 27 Cotroază reia 
o pasă și înscrie epecta-

■ Știința Petroșani 
(1-0)

de acum 
lor și în 
din volei
culos și imparabll. Scor: L—0 pen
tru Minerul. In continuare jocul 
se echilibrează și un minut înain
te de terminarea primei reprize, 
portarul Științei Tudor, apără în 
extremis. Repriza secundă se ca
racterizează prin dominarea mine
rilor care reușesc în minutul 73 să 
ridice scorul la 2—0 prin Vlad II. 
Studenții inițiază cîteiva contra
atacuri, în aeeastă parte a jocului, 
dar fără rezultat.
Cotroază, Vlad II 
Păsculescu și Lică
Report de cernere 4—2 
nerul.

Arbitrul Ion Țifrea
doara a arbitrat corect întîlnirea 
dintre cele două formații.

S-au remarcat: 
de la «.Minerul, 
de la Știința, 

pentru Mi-

din Hune-

I. NICOARA 
corespondent 

lăsa ușor depășită și doi portari 
care se... speriau de minge — iată 
principalele neajunsuri de care au 
dat dovadă handbalistele de la 
Petroșani. Ce părere are tovarășul 
Bartha Eugen, antrenorul echipei, 
de^-stadiul de pregătire necpres- 
punzător al jucătoarelor de la 
S.S.E. Petroșani ?

E 'salutară măsura luată de an
trenor pentru introducerea în e- 
chipă a elementelor tinere cu 

mai mult 
de pregă- 
cum știtt*

perspectivă. Trebuia însă 
lucrat cu ele în perioada 
tire, perioadă care după 
a fost destul de lungă.

Fără să aibă nume sonore în 
echipă, handbalistele din Timișoa
ra au prestat un joc frumos și e- 
ficace, mult aplaudat de către spec
tatori. Victoria la scor pe care ele 
au obținut-o în deplasare este me
ritată și totodată prețioasă.

C. MATEESCU

POPICE

Minerul Lupeni, 
regională

Deși numărul echipelor înscrise 
pentru această etapă era mult mai 
mare, pînă la urmă s-au prezentat 
doar două echipe : Minerul Lupeni 
și Ardeleana Alba Iulia.

Jucătoarele din Alba Iulia 
nu au putut face față, în această 
întîlnire, și reprezentanta noastră 
obține fără dificultate victoria și 
dreptul de a participa în etapele 
viitoare.

Rezultat final: 2 018 p. d. față de 
1 423 cît au înregistrat jucătoarele 
din Alba Iulia.

S-au evidențiat de la învingă, 
toare Naprodean Irina cu 352 p.d., 
Vlădiceanu Amalia 350 p.d., Loy 
Susana 349 p.d. și Caracsony Ro
zalia 345 p. d. De la echipa oaspete 
nici o jucătoare nu a trecut gra
nița celor 300 popice doborîte.

S. BALOI
corespondent 

'---- ©=-

RUGBY

Minerul — învingător 
la scor

In cea de-a doua etapă, contînd 
pentru campionatul republican de 
calificare la rugby, Minerul Lupeni 
a întrecut pe Siderurgistul Hune
doara cu scorul de 34—0 (9—0).

Minerii au oferit suporterilor 
săi multe satisfacții în partida de 
duminică. Victoria realizată la un 
scor atît de concludent, și care a 
fost obținută după un joc frumos, 
desfășurat într-un ritm susținut, o- 
glindește în mod just superiorita
tea gazdelor. Deși oaspeții au opus 
o ripostă dîrză, luptînd din răs
puteri, ei nu au reușit să facă față 
superiorității tehnice și tactice a 
jucătorilor mineri.

S-au evidențiat: Munteanu (cel 
mai bun de pe teren), Szdke (în 
repriza a П-a) și Voiculescu, toți 
de la gazde.

I. CIORTEA 
corespondent



Trasatorul Teacă Ion, de la secția control tehnic a U.R.U.M.P. 
îneste evidențiat în întrecerea socialistă. Fotoreporterul ba surprins 

timp ce executa trasarea unei roți dințate pentru cuti* de viteză 
unui transportor TJP.-1.

Experiența de pîna acum 
la baza viitoarelor succese

vederea
cti de-

sarcinile

sectorului au fost aplicate 
multe măsuri în scopul reali-, 
ritmice a sarcinilor de plan, 

doar cîteva: Sectorul dispune

Printre colectivele care au în
cheiat primul trimestru, din acest 
an cu succese remarcabile în rea
lizarea sarcinilor de plan se nu
mără șj minerii sectorului I В de 
la mina Lupeni. Ei au trimis la 
ziuă în primele trei luni ale anului
2 300 tone de cărbune cocsificabil 
peste plan. Este rodul muncii pli
ne de avînt a brigăzilor de mineri 
din sector, al măsurilor tehnico-or- 
ganizatorice aplicate în 
realizării ritmice, decadă 
cadă a sarcinilor de plan.

In trimestrul II, cînd 
de plan ale sectorului sînt spori
te, fiind cu 40 tone/zi mai mari 
decît în primul trimestru, folosi
rea experienței cîștigate pînă acum 
în asigurarea ritmicității produc
ției prezintă o importanță deose
bită. In lumina învățămintelor cîș
tigate în primul trimestru, în ca
drul 
mai 
zării 
Iată 
în prezent de linia de front nece
sară prevăzută în planul M.T.O. In 
cursul trimestrului II va intra în 
funcție o nouă capacitate de pro
ducție, abatajul frontal din blocul
3 A, stratul 5. De asemenea, se 
vor intensifica lucrările de pregă
tiri pentru darea în exploatare a 
noi abataje în stratul 3, blocul И 
și stratul 8—9.

O altă măsură menită să creeze 
condiții pentru obținerea de noi 
realizări în trimestrul H, o con
stituie îmbunătățirea transportului 
subteran. Șpre a evita deranja
mentele existente în primul tri
mestru în aprovizionarea cu vago- 
nete și materiale a brigăzilor s-au 
organizat echipe 
întreținerea galeriilor de 
port, 
creat 
timp 
du-se 
piese

In urma experienței cîștigate în 
primul trimestru, se prevede apli
carea metodei de a plasa o brigadă 
în mai multe panouri. Prin această 
metodă se evită eventualele stag
nări ce se pot ivi în urma unor 
defecțiuni la instalațiile de trans
port și care ar putea determina 
pierderi de producție. Dacă briga
da lucrează în două panouri și se 
ivește vreo defecțiune într-un pa
nou, efectivul se poate 
celălalt panou și astfel 
ce ar surveni se poate

Conducerea sectorului 
asemenea, măsuri pentru plasarea 
din plin a abatajelor cu efectivul 
necesar spre a asigura realizarea 
vitezelor de avansare prevăzute în 

speciale pentru 
trans- 

a liniilor de cale ferată. S-au 
condiții pentru repararea în 
scurt a locomotivelor, creîn- 
în acest scop o rezervă de 
de schimb necesare.

plasa în 
pierderea 

evita.
a luat, de

I

а

realizării 
plan. Pen- 
brigăzilor, 
realizările

planul tehnic. Totodată, pe lîngă 
fiecare brigadă a fpst repartizat 
un maistru spre a-i asigura asis
tența tehnică necesară la locurile 
de muncă, în vederea 
ritmice a sarcinilor de 
tru a urmări activitatea 
decadal se analizează
fiecăreia, ștabilindu-se măsuri ope
rative în sprijinul acelor brigăzi 
care întîmpină greutăți.

O rezervă însemnată pentru 
sporirea realizărilor sectorului o 
constituie îmbunătățirea calității 
producției. Pe această linie mine
rii din sectorul I В au obținut 
nele realizări. Bunăoară, dacă 
luna februarie a. c. sectorul a 
vut rebutate 
vagonete de 
tie numărul 
a fost de 5.
continuă a calității 
ducerea sectorului 
pentru extinderea 
iectric semîfix în 
stratul 8—9, precum și la gurile 
de încărcare din galeriile din stra
tul 5 bloctil 3. Măsurile aplicate și 
intensificarea răspunderii brigăzilor 
față de alegerea șistului vizibil 
vor asigura ca în trimestrul II mi
nerii sectorului să trimită Ia ziuă 
noi cantități de cărbune de bună 
calitate peste plan.

u- 
în 
a- 
25pentru șist vizibil 

cărbune, în luna mar- 
vagonetelor rebutate 
Pentru îmbunătățirea 

producției, con- 
a luat măsuri 
iluminatului e- 
abatajele din

I I. D.

Toată atenția îmbunătățirii calității cărbunelui

dat 
A- 
ex- 
bo-

In trimestrul IV al anului tre
cut, colectivul EM. Vulcan, a ob
ținut realizări de seamă în înde
plinirea planului de producție și 
a extras, totodată, cărbune de ca
litate. La acest succes au contri
buit îndeosebi sectoarele II și IV, 
brigăzile conduse de minerii Mi
hai Vasile, Nicoară loan, Tucaciuc 
Mihai, Costea loan care au 
toată atenția alegerii șistului, 
ceasta preocupare a făcut ca 
ploatarea să primească drept 
nificații 781 tone de cărbune, rea- 
lizîndu-se economii la prețul de 
cost' fn valoare de 130 000 lei.

In vederea îmbunătățirii calită
ții cărbunelui, la începutul anului 
conducerea exploatării a luat unele 
măsuri cum ar fi: controlul la fața 
locului, oprirea la suprafață a va- 
gonetelor cu șist pentru a fi văzute 
de șefii de brigăzi și de schimb. 
In subteran, în abataje și le guri 
de rol s-au făcut nișe pentru depo
zitarea sterilului.

Dar cu toate măsurile luate, în 
prezent, mina Vulcan livrează căr
bune de calitate slabă. Vina o 
poartă îndeosebi sectoarele I, III 
și V unde se constată o insuficien
tă preocupare pentru îmbunătățirea 
calității deși în ședințele de sin
dicat din aceste sectoare s-a dis
cutat în repetate rîndurj despre 
calitatea cărbunelui. Aceste sec
toare continuă să dea cărbune'de 
slabă calitate, fapt ce a făcut ca 
exploatarea să fie penalizată, pe

tn fifrîafiâ legitur* cu producțiaAgitația vlauali

Conținut concret, 
caracter viu, mobilizator

pe 
sec- 

în întîmpina- 
aniversări ;

bucură patru 
lîngă celălalt 

care înfățișează

La mina Aninoasa, comitetul de 
partid și sub conducerea sa, comi
tetul sindicatului, desfășoară o 
amplă agitație vizuală în sprijinul 
îndeplinirii sarcinilor de pi® Si 
a angajamentelor de întrecere. Pa
nouri întocmite îngrijit, așezate In 
cele mai frecvente locuri din in
cinta minei, înfățișează prin graiul 
cifrelor, prin lozinci concise, obiec
tivele de întrecere pe exploatare, 
cît și pe fiecare sector în parte 
luate pe acest an. Oglindind anga
jamentele luate la principalii in
dicatori — producție, productivita
te, calitate, preț de cost, economii 
de materiale — aceste panouri în
dreaptă în permanentă atenția mi
nerilor, muncitorilor și tehnicieni
lor spre principalele sarcini de pro
ducție, îi îndeamnă să lupte cu 
forte sporite pentru obținerea de 
noi succese. Un loc de seamă în 
cadrul agitației vizuale îl ocupă 
popularizarea angajamentelor 
care colectivul întregii mine, 
toarele și le-au luat 
rea celei de-a XX-a 
eliberării patriei.

De mult interes se 
panouri, așezate unul 
în incinta minei,
bilanțul realizării angajamentelor 
de întrecere în cele 4 sectoare 
productive la sfîrșitul fiecărei luni. 
Aceste panouri arată că în luna 
martie .toate sectoarele producti
ve ale minei Aninoasa și-au înde
plinit și depășit sarcinile de plan. 
De asemenea, din angajamentul pe 
întregul an de 15 000 tone de căr
bune, colectivul acestei mine a
realizat în cursul trimestrului I
peste 5 000 tone. Această inițiativă 
de a pune față în față — prin agi
tația vizuală — angajamentele de 
întrecere și situația îndeplinirii lor, 
are un puternic caracter mobiliza
tor, întărește răspunderea colecti
vă pentru traducerea în viață a 
sarcinilor asumate în întrecere. 
Alte panouri înfățișează aspecte im
portante ale luptei pentru îmbu
nătățirea activității economice a 
minei. Bunăoară, un panou subli
niază necesitatea intensificării 
preocupării pentru alegerea șistu
lui <fin cărbune — cerință de sea
mă pentru calitatea producției. Sș 
arată că numai reducerea cu 0,2 
puncte a procentului de cenușă în 
cărbune aduce o economie anuală 
la prețul de cost în valoare de 
225 250 Iei. , Un alt panou arată 
că în anul 1964 colectivului mi
nei Aninoasa îi revine sarcina să 
colecteze 40 000 kg. fier vechi și 
cheamă la strîngerea acestei canti
tăți înainte de termen. Intensifica
rea mișcării de inovații, folosirea 

luna ianuarie cu 690 tone, în fe
bruarie cu 1683 tone, iar în martie 
cu 1 756 tone de cărbune. Numai 
sectoarele I, III, IV și V, care au 
muncit foarte slab în domeniul ca
lității, au fost penalizate pe pri
mele două luni în total cu 2 5t5 
tone.

Unii dintre ingineri și tehnicieni, 
cu toate că li se aduce la cunoștin
ță și deci cunosc că la unele bri
găzi de care răspund nu se alege 
șistul vizibil, nu privesc cu toată 
seriozitatea această problemă și nu 
iau măsurile necesare în vederea 
remedierii acestor lipsuri. Așa 
este cazul prim-maistrului miner 
Moraru losif de la sectorul II, al 
maiștrilor mineri Trestian Alexan
dru și Csiki Emeric de ia sectorul 
V care caută să se justifice că „ei 
nu au numai această treabă 
ei nu o să meargă în abataj 
leagă șistul vizibil". Desigur, nu le 
cere nimeni acest lucru
schimb, ei sînt chemați să ia mă
suri, să dea indicații brigăzilor
cum să procedeze pentru alegerea 
șistului vizibil și să controleze mo
dul cum se îndeplinesc aceste 
dicații.

Datorită faptului că maiștrii 
neri, conducerile sectoarelor nu 
măsurile necesare, unii, șefi de bri
găzi nu dau atenția cuvenită ale
gerii șistului vizibil. Mai mult, vin 
cu justificări pe seama unor in- 
tercalații de șist spunînd că : „na
tura le-a făcut așa". Este cazul 

că
a-

și 
să

înî

in-

mi-
ian

din plin a utilajelor, extinderea a- 
plicării inițiativelor valoroase, în
deosebi a regimului „două clmpuri 
în fiecare schimb și aripă în aba
tajele cameră" ocupă un Ioc de 
seamă în agitația vizuală.

Trebuie însă atrasă atenția asu
pra faptului că eficacitatea, carac
terul mobilizator al agitației vi
zuale tinde să șe piardă într-o mul
țime de lozinci și panouri cu ca
racter general. Pe fațada clădirii în 
care își au birourile sectoarele I, 
III și IV se află trei panouri cu 
următorul conținut : „Mineri din 
cadrul sectorului I Aninoasa ! V-ațj 
luat angajamente frumoase. Luptați 
pentru îndeplinirea lor 1Alt pa
nou : „Mineri din cadrul sectorului 
III Piscul V-ați luat angajamente 
frumoase. Luptați pentru îndeplini
rea lor I". Și, în sfîrșit, cel de-al 
treilea panou: „Mineri din cadrul 
sectorului IV Priboi! V-ați luat an
gajamente frumoase. Luptați pen
tru îndeplinirea lor!". Textul aces
tor panouri nu diferă cu nimic alt
ceva în afară că se adresează unui 
sector sau altul, considerîndu-se, 
probabil, că prin aceasta li se im
primă un caracter concret.

Se întâlnesc și alte repetări care 
încarcă nejustificat aaitatia vizua
lă.

Desigur, va contribui mult la ri
dicarea nivelului agitației vizuale 
și renunțarea la repetări, la lozin
cile cu caracter general. Unele din 
aceste panouri ar fi mult mai util 
să fie folosite pentru popularizarea 
succeselor în întrețeiea socialistă, 
pentru combaterea manifestărilor de 
indisciplină. Se impune ca agita
ția vizuală să militeze mai susți
nut Ia realizarea ritmică a sarci
nilor de plan și a angajamentelor 
de întrecere.

îmbunătățind în continuare con
ținutul agitației vizuale, imprimîn- 
du-i un caracter viu, mobilizator, 
comitetul de partid va conduce 
colectivul minei Aninoasa spre noi 
succese în întrecerea pentru mai 
mult 
tin.

cărbune, mai bun și mai ief-

Indici de calitate ridicați
(Urmare din pag. I-a)

versări a eliberării patriei noastre, 
muncitorii ceferiști 
R.C.M.-ului Petroșani 
să obțină realizări și 
și să îmbunătățească 
re indicatorii de calitate.
scop au fpst luate o serie de mă- 

din cadrul 
sînt hotărî ti 

mai
în

frumoase 
continua- 
In acest

brigadierilor Oprea Nicolae, Turac 
Iosif, Bălău Iosif și Săbău Dumi
tru. Alți șefi de brigăzi cînd li se 
atrage atenția asupra alegerii șis
tului vizibil încep să spună : „Bine, 
dar eu am de încărcat atîtea tone 
de cărbune I Cînd să mai aleg și 
șistul Este cazul șefilor de bri
gadă Săbău Dumitru, Moraru Ni
colae, Cătană Vespasian, Bordea E- 
manoil, Oprea Nicolae și al altora.

Pentru ca pe viitor calitatea căr
bunelui să se îmbunătățească ar fi 
bine ca, în primul rînd, conducerile 
sectoarelor să aplice planurile de 
măsuri întocmite în acest sens. In 
aceste planuri sînt fixate sarcinile 
ce revin fiecărei brigăzi în parte, 
fiecărui 
tor. In 
III și V 
alegerii 
15 și stratul 3, fie prin montarea 
unor scocuri care să dirijeze șis
tul spre surpare, fie prin execu
tarea unor poduri de siguranță îna
intea executării lucrărilor de puș- 
care la stratul 15 șl alte straie 
cu înclinare mare. La abatajele ca
meră, acolo unde sînt plasați, cra- 
țeriștii să îndeplinească sarcina ale
gerii șistului ѵігіЪіІ. Se impune să 
fie luate măsuri ca pe viitor, la 
mina Vulcan, lupta pentru calita
te să pornească din abataj și să se 
oprească doar la separație.

inginer, maistru ți munci- 
mod special sectoarele I, 
să găsească o rezolvare a 
șistului vizibil din stratul

VAȘILE BRÎNDEU
• corespondent

La munca 
de înfrumusețare

După mai multe zile mohorîte, 
ba chiar cu zăpadă, iată că du
minica trecută soarele a început 
șă se reverse cu dărnicie. A fost 
o frumoasă zi de primăvară. Di
mineața, în cartierul Livezeni dom
nea liniștea. Dar, după ce soarele 
s-a ridicat cu vreo cîteva sulițe 
deasupra culmilor împădurite, li
niștea cartierului începe să fie în-’ 
treruptă de lartna tinerească. Dar 
ce s-a întâmplat î

Mobilizați de organizațiile U.T.M„ 
în cartierul Livezeni și-au făcut 
apariția tineri multi, băieți și fe
te. Au venit să înfrumusețeze car
tierul. Pe lîngă arbuștii ornamen
tali proaspăt plantați, se sapă pă- 
mîntul. Greble, hîrlețe și târnăcoa
pe sînt mînuite cu putere^ Și, ca 
oriunde lucrează 
ca are ca însoțitor voia , bună $i 
glumele. Mai tîrziu wulți din lo
catarii blocurilor s-au ' alăturat ti
nerilor. Că doar nu-î putea răbda 
inima să nu dea și 
ajutor...

In fața blocurilor 
muncesc tineri de la

43 lucrează tineri 
maiștri din Petro- 
ei muncesc multi 
O.C.L., P.T.T.R.,

tineri. шип-

ei o mină de

39, 40 și 
U.R.U.M.P.

41, 
La

Și 
de 
de
la

I

t

blocurile 42 
de Ia Școala 
șani. Alături 
tineri de
I.C.R.T.I., mina Dîlja. Este adevă
rat că mai era cîte unul căruia 
îi era greu pînă se apuca de lucru 
și apoi... de lăsat se lasă ușor. 
Marea majoritate au lucrat însă 
cu spor și avînt tineresc. Eviden- 
țiați la această acțiune ? Sînt multi. 
Amintim doar cîțiva dintre ei: 
Pleșa Ioan, Șerbănescu Gheorghe, 
Suvei Ștefan, Blaj Pavel, Tănase 
Dumitru, Mlncof Ilie — de la Școa
la de maiștri, Bălan Petru, Ain- 
bruș Ecaterina, Gherasim Constan
tin, Butaru Doina, Danco Ștefan, 
Ambruș Martin — de la U.R.UM. 
Petroșani, Jecan Steluța, Palea 
Cornel, Velciov Ana de la celelalte 
organizații.

In cartierul Livezenl între noile 
blocuri pămînt'ul este acum proas
păt săpat. In curînd, acolo vor ră
sări fire de iarbă, iar arbuștii or
namentali vor ' înfrunzi. Că în 
viitor, cartierul va arăta mai fru
mos, meritul aparține și acestor ti
neri entuziaști.

FRANCISC VETRO

suri tehnico-organizatorice. Dintre 
folosirea 

descărcări 
îndrum a- 

secția Pe

acestea putem arăta: 
tuturor vagoanelor din 
pentru încărcări proprii; 
rea anumitor trenuri pe
troșani—Lupeni cu locomotive du
ble de Banița în locul locomotive
lor din turnus; utilizarea vagoane
lor la capacitatea maximă și încăr
carea mărfurilor în vagoane de 
mare capacitate; programarea ju
dicioasă a trenurilor la plecare în 
vederea utilizării la maxim a pu
terii de remorcare a locomotive
lor, reducerii curselor izolate și e- 
conomisirii combustibilului; urmă
rirea mai îndeaproape a Vagoane
lor pentru reducerea staționării la 
încărcare—descărcare și în tranzit 
cu manevră și îmbunătățirea rula
jului vagonului de marfă; reduce
rea timpului mediu de compunere 
șl descompunere a trenurilor în 
vederea îmbunătățirii coeficientului 
de manevră.

Toate aceste măsuri vor contri
bui la obținerea unor indicatori 
îmbunătățiți în transportul fero
viar. o=—

Campania 
de îmnâdurirî
(Urmare din pag. l-a)

revin, tn campania de împădu-ce
riri, fiecărui pădurar, brigadier șl 
inginer; s-au luat măsuri fn vede
rea recrutării de muncitori și asi
gurării unor puieți de calitate.

Pregătind din timp campania de 
împăduriri, a fost posibil ca încă Ia 
începutul acestei luni, în 
joase — unde Sînt 
nale favorabile, să 
rile de refacere a 
fier. Pentru viitor, 
nai al I. F. Petroșani este hotărît 
să-și dea toată silința ca planul a- 
nual de a împăduri 170 ha cu ră- 
țlnoase șl 5 ha cu pin să fie Înde
plinit și chiar depășit.

zonele 
stațio- 
lucră- 
fotes- 
perso-

condîții 
înceapă 
fondului 
Întregul
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Sosirea Ia Moscova a delegației 
de partid și guvernamentale poloneze

ÎN CIPRU

MOSCOVA 13 (Agerpres).
RSspunzînd invitației C.C. 

iP.C.U.S. și guvernului sovietic, 
13 aprilie a sosit la Moscova 
tr-o vizită oficială delegația 
partid și guvernamentală a R.
Polone condusă de Wladyslaw Go
mulka, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., și Jozef Cyrankiewicz, 
președintele Consiliului de Miniștri

al
la 

în
de
P.

al R. P. Polone. Din delegație fac 
parte S. Jendrychowski, Z. Kliszko, 
A. Rapacki, membri ai Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P.

Oaspeții polonezi au fost întîm- 
pinați de N. S. Hrușciov, L. I. Brej- 
nev, A. Kosîghin, A. I. Mikoian și 
de alți conducători sovietici.

N. S. Hrușciov și W. Gomulka 
au rostit pe aeroport scurte cu- 
v întări.

©

Rezultatele alegerilor municipale 
din comitatele Angliei

în tot cursul săptămînii 
53 de comitate ale An- 
încheiat sîmbătă seara, 
transmite agenția France 

numărătoarea voturilor în

LONDRA 13 (Agerpres).
Alegerile municipale, care s-au 

desfășurat 
trecute în 
gliei s-au 
După cum 
iPresse,
52 de comitate, a dat din nou cîș- 
tig de cauză laburiștilor, care au 
obținut cu 168 de locuri mai mult 
decît la alegerile trecute. Această 
victorie a laburiștilor urmează ee-

lei de joia trecută în alegerile 
pentru Consiliul municipal al Marii 
Londre unde, după cum se știe, ei 
au obținut 64 de mandate în timp 
ce conservatorii numai 36.

Agenția Reuter, referindu-se la 
rezultatele alegerilor municipale 
din comitatele Angliei, arată că 
conservatorii au pierdut 61 de lo
curi, independenții 84, liberalii 2, 
iar naționaliștii din Welsh două 
locuri.

©

Cererile exprimate de John Gollan 
în cadrul unui miting electoral

LONDRA 13 (Agerpres).
Luînd cuvîntul la un miting e- 

lectoral care a avut loc la 12 apri
lie la Leeds, John Gollan, secretar 
general al Partidului Comunist din 
Marea Britanie, a chemat pe parti
zanii păcii din Anglia să-și activi
zeze lupta pentru dezarmare, pen
tru coexistență pașnică și pentru 
întărirea solidarității cu popoarele 
coloniale. Vorbitorul 
că cele peste 92 000 
date comuniștilor, în

Londre, 
bucură 
cererile

demonstrează că 
de un sprijin tot 
privind schimba-

gerilor care au avut loc în consi
liul Marii 
în țară se 
mai mare
rea politicii și nu numai schimba
rea guvernului.

John Gollan a cerut 
Partidului Comunist 
Britanie să i se dea

posturile de radio 
programul său e-

din nou ca 
din Marea 
posibilitatea

a subliniat 
voturi acor-
timpul ale-

să-și expună la 
și televiziune 
lectorei.

Q

Ravagii produse de
NEW YORK 13 (Agerpres).
Mai multe cicloane s-au abătut 

duminică asupra statului Kansas 
și a regiunilor din sud-vestul sta
tului Iowa. Localitatea 
vită este Yorkstown, 
înregistrat un mort și 
Majoritatea clădirilor
printre care și o școală, s-au pră
bușit. Pe o șosea din Kansas, Ia 
circa zece km sud-vest de Garnett, 
mai multe automobile, surprinse

cicloane în S.U.A

cea mai lo- 
unde s-au 
șase răniți.
din centru,

—©
Apropiata vizită în Algeria 

a președintelui Burghiba
ALGER 13 (Agerpres).
Agenția algeriană de presă 

(APS) a anunțat — citind surse o- 
ficiale autorizate — că Tunisia și 
Algeria vor încheia un tratat de 
prietenie și cooperare la sfîrșitul 
lunii mai, cu prilejul vizitei pre
ședintelui Burghiba la Alger. A- 
genția subliniază că „cercurile o- 
ficiale autorizate acordă o mare 
însemnătate primei vizite oficiale 
pe care o va face șeful statului tu
nisian în Algeria".

—>©

UN NOU CUTREMUR 
IN ALASKA

NEW YORK 13 (Agerpres).
Un nou cutremur a fost 

duminică în regiunea 
din
nici pagube și nici 
s-au accentuat prăbușirile de

Alaska. Nu s-au

înregis- 
Ancho- 
înregis- 
victime,

trat 
rage 
trat 
dar
teren de-a lungul coastelor, ceea 
ce expune mai multe localități la 
inundații. Avioane au lansat la: 
80 km de Anchorage aproape 3 000 
de saci de nisip pentru îndiguirea 
țărmului.

de ciclon, au fost ridicate ca niște 
fulgi și rostogolite la peste o sută 
de metri de șosea. Trei persoane 
au fost ucise și mai multe altele 
au fost rănite. Un uriaș camion cu 
remorcă a fost azvîrlit într-un 
șanț. In localitatea Pleasant Hill 
au fost avariate 70 de case.

MOSCOVA 13 (Agerpres).
Nikita Hrușciov a luat cuvîntul 

duminică la posturile de radio și 
televiziune din Moscova, relatînd 
despre călătoria în Ungaria a de
legației de partid și guvernamen
tale sovietice.

Vizita noastră la prietenii un
gari a fost nu numai plăcută, ci 
și extrem de utilă — a' declarat 
șeful guvernului sovietic. Vizitele 
reciproce ale delegațiilor de partid 
și guvernamentale ale țărilor fră
țești au devenit una din formele 
principale ale schimbului reciproc 
de experiență în domeniul con
strucției socialiste și comuniste.

Caracterizînd tratativele care au 
avut loc, N. S. Hrușciov a subli
niat unitatea deplină de vederi în 
toate problemele discutate. Con
vorbirile cu conducătorii ungari, 
cunoașterea vieții acestei republici, 
a arătat el,
convingător că oamenii muncii din 
această țară, sub conducerea parti
dului, traduc în viață cu succes 
sarcina desăvîrsirii construirii so
cietății socialiste.

Șeful guvernului sovietic a ară
tat că unitatea țărilor socialiste se 
întemeiază pe principiile marxism- 
leninismului, pe comunitatea sco
pului și intereselor vitale. „Noi 
plecăm de la faptul că în comuni
tatea popoarelor socialiste nu tre
buie să existe mari și mici, dascăli 
care nu greșesc și elevi docili. Noi

--------- o

ne-au dovedit în mod

învățăm cu toții unul de la celă
lalt, ne ajutăm unul pe celălalt, ne 
gîndim împreună cum să construim 
mai bine viața nouă, ne îngrijim 
de interesele comune ale mișcării 
comuniste mondiale, de cauza noas- 
Iră revoluționară comună".

„Forța noastră, înțelepciunea 
noastră în teoria revoluționară 
marxist-leninistă — a spus el în 
continuare — constă în gîndirea 
colectivă, în experiența colectivă 
a tuturor partidelor frățești, a tu
turor țărilor socialiste, a tuturor 
popoarelor revoluționare".

Primul secretar al C.C. al P.C.U.S. 
a remarcat cu satisfacție că rela
țiile dintre Uniunea Sovietică și 
Ungaria se dezvoltă pe temelia 
trainică a marxism-leninismului. pe 
principiile internaționalismului pro
letar. Relevînd că se dezvoltă cu 
succes, colaborarea în domeniul e- 
conomic, ajutorul reciproc în con
struirea socialismului și comunis
mului, că ambele țări apără poli
tica leninistă a coexistentei pașni
ce. întăresc în comun capacitatea 
de apărare a comunității socialis
te, el a declarat că merite mari în 
întărirea prieteniei sovieto-ungare 
îi revin lui Janos Kadar.

După ce a mulțumit 
tenilor ungari pentru 
lor, șeful guvernului 
urat poporului ungar
succese în construirea 
mului.

incidente 
Kyrenia 
trei zile

izolate. In 
s-au produs 
ciocniri între

NICOSIA 13 (Agerpres).
In timp ce forța O.N.U. își ex

tinde activitatea de supraveghere 
a menținerii liniștei, în Cipru s-au 
înregistrat 
trecătoarea 
în ultimele
ciprioții greci și turci. Unități ca
nadiene din forța O.N.U. au fost 
transportate cu elicoptere pentru 
a contribui la restabilirea calmului. 
Poziția disputată este o porțiune 
a șoselei Kyrenia- Nicosia, șosea 
controlată de ciprioții turci, care 
au ridicat bariere în pofida înțe
legerii dintre guvernul cipriot și 
forța O.N.U. în legătură cu resta
bilirea libertății de circulație. S-au 
auzit, de asemenea, împușcături în 
localitatea Kazaphani.

★

O.N.U. a de- 
este gata să 
greacă aflată

cordial prie- 
ospitalitatea 
sovietic a 

noi și mari 
socialis-

NEW7 YORK 13 (Agerpres).
Un purtător de cuvînt al repre

zentanței Greciei la 
clarat că tara sa 
subordoneze unitatea
în Cipru comandamentului O.N.U., 
așa cum a cerut secretarul gene- 
ral al O.N.U., U Thant, dacă 
vernul turc va proceda la fel 
unitatea turcă din

Agenția Reuter 
Turcia nu și-a dat 
la această măsură,
turilor intense" depuse de U Thant 
în această privință.

gu-
eu

Cipru, 
precizează 
t.onsimtămîntul 

în ciuda „efor-

că

In cîteva rînduri
SOMA. Agenția France Presse 

anunță că duminică seara Obser
vatorul astronomic din localitatea 
Vezuviu a înregistrat un cutremur 
de pămînt de. gradul al 5-lea. Epi
centrul ■ cutremurului, care a durat 
cîteva secunde, s-a situat la apro
ximativ 65 km în partea nordică a 
orașului Neapole.

PRAGA. In editura de stat pen
tru literatură și artă din Praga a 
apărut nuvela „Ultima Tauber" de 
Lucia Demetrius, în traducerea Mă
riei Kavkova. Cartea este însoțită 

de o notă biografică.
BUENOS AIRES. Confederația 

Generală a Muncii din Argentina 
a dat publicității o declarație în 
care cere Congresului național să 
adopte legi in vederea stabilirii 
unui minim garantat de salariu.

intre imediat în vigoa- 
extindă asupra tuturor 
de muncitori fără hici

In declarație se cere ca o aseme
nea lege să 
re și să se 
categoriilor 
o excepție.

PNOM PENH. La Pnom Penh a 
îost dat publicității un comunicat 
guvernamental, semnat de prințul 
Norodom Sianuk, în care „este in
terzisă intrarea in Cambodgia a 
oricăror ziariști și reporteri anglo- 
saxonî". Motivul adoptării unei ase
menea măsuri, se spune în comu
nicat, au fost atacurile și știrile 
eronate publicate de unele ziare și 
reviste anglo-saxone.

Seminar al femeilor din țările 
Africii răsăritene

NAIROBI 13 (Agerpres).
La Nairobi au început lucrările 

unui seminar al femeilor din ță
rile Africii răsăritene, organizat la 
inițiativa organizațiilor de femei 
din Kenya, Tanganika, Uganda și 
Zanzibar.

Seminarul, care se desfășoară sub 
lozinca „Femeile Africii răsăritene

și viitorul", va dezbate probleme 
legate de contribuția 
dezvoltarea 
parea lor la 
nerelor state 
continentului.

Cuvîntul de deschidere 
rostit de primul ministru 
nyei, Jomo Kenyata.

femeilor la 
economică și partici- 
viața obștească a ti- 
din această parte a

a fost 
al Ke-

O

Exodul de muncitori din Portugalia

la peste 40 000 
echivalează cu 
mînă de lucru, 
în special ni-

scăzut de viață din țară, ex- 
acest exod — scrie recent 
„Times".
mai multi muncitori emi-

LISABONA 13 (Agerpres).
Exodul de muncitori din Portu

galia se ridică anual 
de oameni, ceea ce 
un export forțat de 
Suprapopulația, dar 
velul 
plică 
ziarul

Cei
grează în Franța, Brazilia, Vene
zuela, Africa de Sud, Canada, Sta
tele Unite, Germania

In ciuda surplusului 
lație arată recensămîntul 
în 1960, Portugalia duce 
mină de lucru. Ea duce 
special de muncitori 
tehnicieni, . profesori și 
agricoli.

și Olanda, 
de popu- 

efectuat 
lipsă de 
lipsă în 

calificați, 
muncitori

Școlile nu dispun de profesori, 
universitățile își deschid porțile 
tîrziu din lipsă de cadre calificate, 
iar nenumărate districte rurale ră- 
mîn nelucrate din lipsă de mină 
de lucru.

Nu există suficiente școli pentru 
calificarea tehnicienilor, iar sala
riile foarte scăzute nu stimulează 
pe tineri să urmeze profesiunea 
de învățător sau profesor. Nivelul 
de trai al muncitorului rural este 
dintre cele mai scăzute din lume 
și fără putință de a fi îmbunătățit.

Portugalia a încheiat recent a- 
corduri cu Olanda, Franța și Ger
mania pentru emigrare de munci
tori. Dar, în afara acestui exod o- 
ficial, mii de muncitori . părăsesc 
clandestin țara.
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Erupția vulcanului
Irazu

SAN JOSE 13 (Agerpres).
Vulcanul Irazu din Costa Rica, 

situat la o altitudine de 3 400 m, 
în apropierea orașului Cartago, a 
erupt duminică. Un grup de 50 de 
excursioniști, aflat în apropiere as 
fost surprins de erupție. S-au în
registrat morți și răniți.

După cum se știe, vulcanul Irazu 
a mai erupt în urmă cu 14 luni, 
cînd a acoperit capitala statului 
Costa Rica și împrejurimile cu un 
strat de cenușă.
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0 lucrare originală 
a lui Michelangelo

LENINGRAD 13 (Agerpres).
Cercetătoarea sovietică prof. 

Jana Mațulevici din Leningrad a 
ajuns la concluzia că statueta 
de lemn înfățișînd un rob încă
tușat, păstrată în Muzeul Ermi- 
tdj, este o lucrare 
lui Michelangelo, și 
așa cum se crezuse

In colecția de la
Buonarroti din Florența s-a des
coperit însă statueta unui Crist, 
aparținînd lui Michelangelo, rea
lizată din același lemn ca și sta
tueta de la Ermitaj.

Iuri, în cinstea comandantului; 
navei — Iuri Cernih.

Prima mașină electronică 
de calculat 

de dimensiuni mici

originală a 
nu o copie, 
pînă acum. 

Casa-Muzeu

Naștere la 10 000 metri 
înălțime

TBILISI 13 'Agerpres).
Pe cînd zbura cu un 

,,'1U 104"
kent la înălțimea de 10 000 
metri, 
să de 
salon 
vizată

ROMA 13 (Agerpres).
La Roma s-a construit o ma

șină electronică de calculat de 
dimensiuni mici (IME-84) — pri
ma mașină de acest fel din lume. 
Mașina execută adunări, scăderi, 
înmulțiri, împărțiri, sume alge
brice și ridică la putere. Mașina 
mai execută și alte operații: a- 
dună rezultatele operațiunilor e- 
lementare și numără operațiile 
efectuate.

Noul tip de 
că de calculat 
printr-o viteză 
prin faptul 
zgomot.

mașină electroni- 
se caracterizează 
foarte mare și 

că nu produce'

avion 
între Tbilisi și Taș- 

de
o pasageră a fost cuorin- 
durerile nașterii.

al
Intr-un 

avionului a fost impro- 
sală de operație. . Din 

printre călători
o 

fericire, 
și o soră cu experiență.

Nașterea s-a terminat 
cu puțin înainte de
zborului. Părinții au hotărît să-i 
dea noului năsmit numele de

se afla

cu bine 
sfîrșitul

Victime ale unei avalanșe
BERNA 13 (Agerpres).
Agenția Reuter anunță că doi 

din cei mai renumiți schiori din 
lume, Barbara Maria Henneber- 
ger (R.F.G.), 'n vîrstă de 23 ani 
și Wallace Werner (S.U.A.), în 
vîrstă de 28 ani, au fost uciși 
duminică de o avalanșă în Alpii 
elvețieni. Cei doi lucrau la un 
film sportiv documentar cu un 
alt grup de șapte persoane, cînd 
avalanșa s-a dezlănțuit. Celelalte 
persoane au scăpat cu răni 
ușoare.

I

Tiparul: I.PH. Subunitatea Petroșani 40369


