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„CUPA VĂII JIULUI"

O dată cu venirea primăverii

LA MUNCĂ ÎNSUFLEȚITĂ PENTRU CURĂȚENIA 
Șl ÎNFRUMUSEȚAREA

FINALUL TRIMESTRULUI I
și mai multe concluzii

LOCALITĂȚILOR VĂII JIULUI

dăl- 
spre 
prin 
și a

sd

A venit primăvara, și-n di
minețile el insorile Valea Jiu
lui sclipește de lumină și far
mec. Este anotimpul reînnoirii, 
anotimpul relnscăunării frumo
sului.

Mereu mai tinere, mai mo
derne, așezările noastre minie
re înlîmpină acest minunat 
anotimp tot mai bogate în în
noiri. Blocuri moderne înal(ă 
spre zenit siluete elegante. O- 
rașele se Îmbogățesc cu noi 
cartiere, cu noi edificii social- 
cullurale. Mii de apartamente 
spațioase deschid larg ferestre 
spre soare. Sint frumuseți 
(uite din munca omului, 
binele omului muncitor, 
înalta grijă a partidului 
statului nostru socialist.

Stă In putlnfa noastră
leschidem drum darurilor pri
măverii pe liecare stradă, In 
turul fiecărui bloc, sub fieca
re fereastră. Amenajînd cu 
grijă, cu măiestrie și pasiune 
terenul din jurul fiecărei clă
diri spre a deveni covor de 
iarbă și flori, păslrînd cură
țenia străzilor, punem mai pu
ternic în evidență frumusețea 
blocurilor spre care ne îndrep
tăm pașii după terminarea pro
gramului de lucru. Dar mai a- 
les creăm un cadru plăcut, ci
vilizat, demn vieții noastre co
tidiene.

Pătrunsă de o înaltă respon
sabilitate pentru elevația ur
banistică a Văii Jiului, pentru 
asigurarea unei ambianțe plă
cute vieții noastre de zi cu zi, 
chemarea Comitetului executiv 
al Consiliului popular provi
zoriu al Municipiului Petroșeni, 
pc care o publicăm alăturat, 
constituie un puternic îndemn 
la muncă plină de răspundere 
pentru curățenia, aspectul ci
vilizat și frumusețea localită
ților Văii Jiului

Din partea Comitetului Executiv
al Consiliului popular provizoriu 

ai Municipiului Petroșeni
CETĂȚENI,

scopul înfrumusețării localităților și întreținerii 
curățenii exemplare pe întreg teritoriul Munici-

In 
unei 
piului Petroșeni, respectați cu strictețe următoarele re
guli obligatorii:

— Nu depozitați în parcuri, pe zone verzi, pe străzi 
sau drumuri de interes local, obiecte sau materiale 
de orice fel.

— Nu amneați murdării, resturi de alimente, hîrtii, 
mucuri de țigări, coji de semințe șl alte obiecte 
prisos — pe străzi, piețe, zone verzi, parcuri sau în 
caturile publice.

— Folosiți reclpienții de gunoi, cutiile amplasate
străzi, piețe și trotuare, pentru colectarea gunoiului.

— După depozitarea temporară a combustibilului pe 
stradă sau trotuar, curățați locul unde a fost depozitat.

tălați, nu smulgeți și nu rupeți arbuștii, florile 
pentru înfrumusețarea orașului.
căleați zonele verzi. Nu lăsați copiii să se 
perimetrul zonelor verzi.

de
Io-

pe

— Nu 
plantate

— Nu 
joace în

— Măturați, curățați și stropiți in fiecare zl porțiu
nea de trotuar din dreptul locuinței.

— Nu scoateți recipient!!, cutiile de colectare a 
gunoaielor în stradă. Colectarea acestora se face de 
către serviciul de salubritate din curtea imobilelor.

— Nu scuturați covoare, pături, plapume sau alte 
obiecte asemănătoare pe ferestre sau balcoane. Scu
turatul acestora este îngăduit numai în locurile special 
amenajate in acest scop. Nu folosiți balcoanele pentru 
depozitarea de obiecte sau pentru uscarea rufelor. îm
podobiți

— Nu 
de orice

— Nu
— Luați măsuri pentru curățirea, zugrăvirea și în

frumusețarea locurilor comune din blocuri (casa scă
rilor). Faceți la timp micile reparații necesare clădi
rilor, cunoscut fiind faptul că stricăciuni șt defecțiuni

balcoanele șl ferestrele locuințelor cu fiori, 
lăsați copiii să scrie pe garduri, împrejmuiri 
fel, pe zidurile caselor sau pe trotuare, 
rupețl, nu dezlipiți afișele autorizate.

Președinte, 
LAZĂR DAVID

de mică importanță pot ocaziona degradări mari (mici 
reparații la jgheaburi, înlocuirea de țigle etc.).

— Nu montați antene de 
pro viza te pe acoperișurile și 
sițl în acest scop serviciile 
cooperației.

— Nn lăsați animalele să
in locuri publice șl pe zonele verzi.

— I.uațl măsuri imediate pentru curățirea șanțurilor, 
rigolelor, zonelor verzi, îndreptarea șl repararea gar
durilor.

NU UITAȚI CA FAPTELE SAU NEiNDEPLINIREA 
OBLIGAȚII!OR ARĂTATE MAI SUS
CONTRAVENȚII CE, ÎN CONFORMITATE 
POZIȚIILE NORMATIVE ÎN VIGOARE, POT 
ȚIONATF CU AMENDA ÎNTRE 5—150 I EL

radio și televizoare Im- 
terasele blocurilor. Folo- 

unităților specializate ale

circule libere pe străzi.

CONSTITUIE 
CU DIS- 

F( SANC-

CETĂȚENI,

municipal

RITMICITATEA REALIZĂRII SARCINILOR ZILNICE NU ȘI-A OCUPAT ÎNCĂ LO 
CUVENIT ÎN ACTIVITATEA MINELOR DIN VALEA JIULUI.

Incertitudinea
pe trimestrul

ASALTUL DIN DECADA A TREIA, A HOTARtT, IN ULTIMĂ INSTANȚĂ, ÎNDE
PLINIREA PLANULUI PE TRIMESTRUL I DE CĂTRE C.C.V.J.

CALITATEA SLABĂ A PRODUCȚIEI, CONTINUA SA INFLUENȚEZE NEGATIV, 
EFICIENȚA ECONOMICA.

Asaltul din ultima decadă a lunii 
martie a fost greu dar hotărîtor. 
Realizarea planului pe trimestrul I 
a fost salvată. S-a recuperat restanța 
celor două decade realizîndu-se un

rea științifică a producției și n muie 
cii trebuie să-și spună mai din plin, 
și la toate minele cuvîntul.

Comitetul executiv al Consiliului popular
Petroșeni vă adresează un călduros apel, invitindu-vă 
să nu precupețiți nici un efort pentru întreținerea cu
rățeniei și înfrumusețarea tuturor localităților din cu
prinsul Municipiului Petroșeni.

In acest scop Comitetul executiv cheamă la întrecere 
cetățenii din cartiere, comitetele de locatari șl străzi, 
pentru cei mai frumos apartament, scară, bloc și cea 
mai îngrijită zonă verde din jurul blocurilor, pentru 
cea mal frumoasă stradă, dîndu-se astfel posibilitatea 
fiecărui cetățean de a contribui efectiv Ia ridicarea 
aspectului urbanistic al localității noastre.

Numai In felul acesta vom putea să facem cit mat 
frumoase, cît mal curate șl cît mal atrăgătoare casele, 
parcurile, zonele verzi, străzile șl trotuarele orașelor 
șl comunelor noastre.

Sprijiniți toate acțiunile comitetelor executive ale 
consiliilor populare întreprinse ppntrg 
localităților noastre și luați atitudine 
de toți cel care încalcă regulile de 
cialistă.

înfrumusețarea 
combativă față 
conviețuire so-

Secretar, 
MISCHIE ION

WWW' *

E.

(Continuare In pag. a 2-a)

amenajării unui teren de 
apropierea Școlii generale

Reportaj realizat de 
Franclsc VETRO 

cu sprijinul corespondenților 
Doboș, C. Băduță șl T. Mocuța

Pe o porțiune de lingă șoseaua dintre cartierul Carpați și cartierul 
Livezeni, și-au dat întîlnire, la amenajarea rondurilor pentru flori șl 
plantarea unui gard viu, mai mulți salariați de la I.C.O. Petroșeni.

Soarele iși trimite cu dărnicie razele aurii peste întreaga 
Vale a Jiului. In această frumoasă dimineață de duminică, 
majoritatea locuitorilor municipiului nostru au răspuns la 
Îndemnul depulatilor, al responsabililor comitetelor de loca
tari dîndu-și lnttlnire tn fața blocurilor, pe străzi, pentru a 
participa la acțiunile de înfrumusețare și curățenie.

In cartierul Livezeni 
din Petroșeni

Primii care au început să mînuias- 
că greblele și lîrnăcoapele în acest 
cartier au fost locatarii scării I din 
strada Independenței nr. 22 — soții 
Căpățîină Ileana și Ionel, Beligan A- 
lexandru, Cepol Mihai, Poșircă Con
stantin. Au venit să dea o mînă do 
ajutor și elevii Scoroșan Gheorghe 
și Viorica, Gabor Gheorghe, Bănică 
Francisc. îndrumați de instructorul 
U.T.G. Pălivan Petru, peste 30 de ti
neri constructori execută săpături în 
vederea 
sport în 
nr, 6.

Tot în
mâți cu

Robu V., Molocea Gh., Vasiliu V., 
Floca V., Pohoață 0. șl Teoc N., de 
la scara I a blocului 85, cei din 
scara I a blocului 19, Lazăr Dumi
tru, Ciocodan Constantin, Gbiță Nl- 
colae, Gereș Ștefan și Cîrlig Petru 
de la blocul 15, lucrează de zor Ia 
curățirea spațiilor verzi din jurul 
clădirilor.

strada Independenței, înar- 
lopeți șl mături, locatarii

di
ce ?

(și deseori poa- 
și cititorii aces-

ACTUALITATEA PE GLUE

Prezentat Intr-un moment în care 
criza monetară internațională a in
trat într-o nouă fază și la patru luni 
după devalorizarea lirei sterline, 
noul buget britanic trebuie să fie 
apreciat din două puncte de vedere.

El trebuie mai întîi considerat iu 
funcție de strategia pe care înțele
ge s-o aplice guvernul Wilson pen
tru a se ajunge, potrivit expresiei 
lui Jenkins, la o fază durabilă „de 
stabilitate fără deflație". Caracterul 
selectiv a noilor sarcini fiscale tin
de să restabilească un echilibru de 
care precedentele inițiative ale gu
vernului laburist s-au îngrijii tnai 
puțin.

D»n punct de vedere politic, tac
tica iui Jenkins este abilă în măsura 
tn care-i permite să se îndrepte că
tre laburiști, făcîndu-i să remarce

că nu sînt singurii cărora guver
nul le cere sacrificii. Acest argu
ment poate fi un atu decisiv în a- 
pltcarea unei politici a salariilor

Din comentariile 
presei străine

care — în ciuda 
legale pe care se 
niștrii britanici — 
reușească dacă se 
poziția declarată și
fracțiuni prea importante a mișcării 
sindicale.

noilor dispoziții 
vor sprijini mi
ri u va putea să 

va ciocni de o- 
rniiitantă a unei

Este vorba de o apreciere a sem
nificației internaționale a propune
rilor bugetate ale lui Jenkins. Pri
mele reacții au fost mai curind fa
vorabile și multe ziare britanice 
spun că Jenkins a vrut să satisfacă 
băncile centrale străine șl că a 
reușit. Ministrul finanțelor a pla
sat, în mai multe rînduri, în timpul 
discursului său, experiența britanică 
în cadrul mai general ai unei eco
nomii occidentale actualmente su
pusă unei dure încercări și s-a re
ferit special la S.U.A. pentru a-și 
exprima convingerea că la rîndul 
său guvernul american depune și el 
eforturile necesare pentru 
rea problemelor 
plăti, asigurînd

„rezolva- 
propriei balanțe de 
astfel solidaritatea

Am intilriit 
te au fntllnit 
tor rinduri) pe stradă, tn ho
lurile cinematografelor, prin 
restaurante mărginașe, copii 
care, cu o seninătate și o ru- 
găciune-n glas mieroasă, toii 
cereau 
sau 50 
De-i 
ce fac 
îmi răspundeau 
în... raport cu 
locul unde ne 
aflam: pentru 
bomboane, pen
tru bilet că nu-i 
ajung, pentru 
seminfe prăjite, 
li crezi sau nu, le 
el... imploră, mai 
alții șl pe alții, 
deunăzi, pe-un pici 
curind întilnit în 
postură degradantă, 
solicită bani de la 
Mi-a răspuns că 
bătaie, dacă cere

V-a[i Întrebat, vreodată, de 
ce vă acostează citit de rugă
tori acești copii ? O fac pen
tru că ar vrea să aibă bani tn 
plus, pentru că nu-i ajung cel 
pe care-i primește de-acasă ? 
Nu [ Le lipsește (la majoritu-

cile 25 
de bani, 
întrebam 
cu banii

(Continuare in pag. a 4-a)

La mina Dîljav 
ceva nu este 
în regulă

Mina Lupeni continuă seria succe-< 
selor cu care ne-a obișnuit. Oior 
10 286 tone de cărbune pi > Ies-’ In 
plus în ianuarie și februarie, a ma< 
adăugat în martie încă 3 62G do tone 
Încheind trimestrul I cu un spoi de 
producție de 
rea Petiila a 

februarie 
depășească planul x?u 3 180 tone

plus de 829 tone. In acest fel colec
tivele minelor din bazin an reușit să 
încheie trimestrul cu un bilanț, pozi
tiv, înregistrlnd un plus de 14 009 tone 
de cărbune. Experiența trimestrului I 
va trebui folosită cu maximum de 
intransigentă. Ritmicitatea realizării 
planului cere să fie 
drepturi. Altfel, lăsînd 
ma ultimei decade, pot 
doritele surprize. Luna
justificările n-au mai putut fi date 
pe seama zăpezii șl frigului, 
vedit cu prisosință acest 
C.C.V.J., după succesele din 
rle șl februarie cînd a realizat
tone peste plan, în martie a obținut 
abia 829 tone peste plan. Organiza- (Continuare in pag. a 2-a/

21 grade
12 grade 
zăpezii

lem-
2 500 

pneu-

a do- 
lucru. 
ianua- 
13 1 80

Integrată în 
totul pe sea- 
interveui ne- 
inartie, cînd

13 912 tone. Exploata-* 
ieșit din amorțeai i In
și a reușit în m u lie

a

de

a doua, Ia cota 
pregătesc acum 
pușcare masivă, 
maistrul Șutac

lume, parcă nu- 
să-1 lnirumusețe- 
carierei, liniile 

desemnează eon-

La cariera de Ia Bănița munca 
a doua, la cota 780 ruetri, excavator 
basculantă „Tatra“ de 10 tone, acțior. 
operare. IN FOTOGRAFIE: tnomen 
în mașină.

Fumul
Iui, desprinsă din nutn- 
movilă enormă de peste 
tone de calcar derocat

ritmic aici, iar 
ptnă departe, 

foc hunedorene 
care-și potolesc 
calcarul de la

a fost
Aici, 

conduse de 
Ionel,

adăposturi, escava- 
se dă răgaz de o- 
strigă „ardei" și 
detunătură năpraz-

ce
urmărește cum exca- 
„Voroneț", muș- 
ultimele rămășițe 
rezultat dintr-o de-

maslvă, foreza orizon- 
se oprește gîlîind, 
incă nesătulă. Mi-

forezor Butnaru loan

in îmbrățișarea muncii

Alte douăi instalații 
| de săpare

!
♦ 
I
9]
♦
9 
I
♦

♦ 
♦ 
I

încă două instalat ii de 
pare vor fl terminale În 
rînd la Uzina de reparat utila) 
minier din Petroșeni. Este vor
ba de instalațiile pentru pu
țul nou de fa mina Vulcan șl 
pentru puful nr. 3 de la Dtlja.

Pe lingă acestea, colectivele 
de muncitori din secțiile 
U.R.U.M.P. mal pregătesc șl 
alte utllale : cărucioare pentru 
transportul materialului 
nos, ventilatoare de 
mc/minut, colivii, frtne 
malice ele.

Magazinul... 
florilor

Zilele acestea, Ia Lupenl, în 
fostul local al Agenției O.N.T, 
se va deschide un magazin 
de florărie. Sectorul I.C.O. din 
localitate va pune în vînzare, 
din sera proprie, soiurile de 
flori: Cineraria, Primula, Be
gonia, Calla, Alole șl altele.

Azi la ora 8 termometrul a 
înregistrat Ia Petroșeni o tem
peratură de plus 2 grade, iar 
la Paring de plus 5 grade. (In 
timpul nopții temperaturile au 
fost de plus 1 grad, respectiv, 
plus 5 grade). Ieri maximele 
au fost de plus 
Petroșeni șl plus 
Paring. Grosimea 
Paring : -37 cm.

PENTRU URMĂTOARELE 
DE ORE i Vremea se menține 
frumoasă și călduroasă, apoi 
cerul se va înnoura treptat. 
Vînt slab din sectorul sudic.

stritzii !

tea acestor copii) dragostea 
maternă sau paternă, Ie lip
sește climatul favorabil care 
afectează atît de mult dezvol
tarea firească a personalității 
copilului. Și-un copil, ai cărui 
părinți nu

Piatră și lumină cuprinse

In ceasul amiezii, cariere» de 
Ia Bănița pare un lac de lu
mină. Soarele se scurge în a- 
cest colt de 
mai dornic 
ze. Treptele 
frinte care 
turul acestora undeva pe ol- 
bastrul cerului, schimbă mo
notonia dealurilor din jur a- 
cum la început de primăvară 
cind pădurile n-au Început fii
că să înverzească.

Și-n această mare de lumină. 
In acest uriaș 
amfiteatru, oa
menii, escava- 
toarele, autobas
culantele, fore- 
zele par și mal 
unite in lupta 
cu muntele ce 
le șade ostenit 
la picioare. 
Munca pulsează 
ecoul ei ajunge 
la porțile de 
sau reșițene, 
foamea și cu 
Bănița.

Pe treapta 
780 metri se 
lucrările de 
In vreme 
Gheorghe 
valorul 
că din 
de calcar 
rocare 
tală 
dar 
nerul 
ztmbește mulțumit. Intr-un timp 
de două ori mal scurt ca pînă 
acum, au fost perforate 16 
găuri, tn lungime totală de 
420 metri. Este inliiul record 
al Iul și al io tezei de cind cu 
racordarea carierei la sistemul 
energetic național.

Urmează pușca rea.
Treapta carierei așteaptă re

semnată să fie mărunțtlă și-a- 
poi să plece cu destinația — 
furnale.

Artificierul Mihut loan pre-

gătește explozivul. Azotatul 
amoniu folosit este de citeva 
ori mai Ieftin decîl dinamita, 
dar cu o mare forță distrugă
toare la explozie. Fiecare din 
cele 16 găuri înghite cite 50 
de kg de exploziv. Se întinde 
cablul de pușcare, oamenii se 
retrag Ia 
(oarelor li 
dl fină. Se 
deodată o
nică cutremură dealul de cal
car. Pentru moment, un nor 

de turn învălui^ 
totul. Din a- 
dăpost se văd 
doar cum bu
căți de rocă 
sîh( azvirllte în
spre înalt, ca 
pentru a da de 
știre soarelui 
să-și păzească 

se risipește și-n

ÎNSEMHARI 
DE REPORTER

fața, 
locul 
te, o 
8 000
așteaptă escavatorul.

Acum e rîndul minerilor din 
brigada lui Rusu loan să-și 
dovedească iscusința și hărni
cia. Blocurile mai mari trebuie 
mărunțite. Ca la un semn, 
perforatoarele încep, să muște 
lacom din rocă. Minerii Cio- 
moș loan, Orban Nicolae, Bila 
Tănase îșl fac cu prisosință 
datoria. Escavatorul, dirijat cu 
pricepere de Paraschiv Vasile 
se tirăște încet, încet înspre 
iacul unde adineaori 
linia dreaptă a treptei, 
autobasculantele 
șoferii Vladislav Ionel, Păiș 
Ion, Jitea Vasile șl Sereanu 
Ioan așteaptă nerăbdătoare în
cărcătura de calcar

In luna martie, munca în 
cariera de la Banița a fost 
rodnică. Au lost produse peste 
2 000 tone de calcar metalur
gic peste plan-, calcar de bu
nă calilale, sore mulțumirea 
oțeldrllor.

R. SAlĂJAN

dai sau nu, 
departe, pe 

11 Întrebam, 
blond, de 
asemenea 
de ce nu 
tatăl său. 
primește... 
bomboane.

dau dovadă de tact 
și înțelepciune 
In sfaturile pe 
care le dau, va 
găsi în stra
dă... rezolvarea 
cerințelor co
pilăriei. Tocmai 
de aceea se 
constderă că 
dezumanizarea 
părinților e vi
zibilă și-n... ca

racterul copilului, în preocu
pările lui.

Nu pledăm pentru „înzestra
rea" copilului cu bani perma- 
nenți de buzunar, dar nu pu
tem fi de acord cu excesul de 
liberalism în educație. Cerem 
ca răspunderea pentru viito
rul celui pe care familia s-a 
angajat să-l pregătească pen
tru viață să fie. o preocupare 
permanentă a părinților.

Societatea noastră nouă le 
pretinde stăruitor acest lucru.
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La blocul nr. 8 din strada Inde
pendentei, surpriză plăcută. Toți lo
catarii, în frunte cu Mitrea Gheor
ghe, Bucevschi Mihai, Trăsnea Gri- 
gorc, Prodan Vasile, Irimie loan au 
amenajat și curățat spatiile verzi 
tar apoi au plantat gard viu la mar
ginea trotuarelor.

Numeroși alți 
rului Livezeni au 
că însuflețită și 
mare : cei de la 
9, 7 din strada 
strada Oituz nr. 
și 8.

locatari ai cartie- 
răspuns prin mun- 
entuziastă la che- 

blocurile 28, 43, 26,
Independentei, din 
4 Păcii nr. 16, 20

hi cartierul Carpați

pe un cetățean saii altul. Totuși, 
trebuie să arătăm că la acțiunea de 
înfrumusețare de ieri s-au evidential 
în mod deosebit locatarii blocurilor 
D5, 2, 6, 8, 25, 34, F2. Cartierele în 
care sînt deputati tovarășii Skolnic 
Anton, Rîpa Petru, Florca Ilaneș, 
precum și alti deputati, au fost com
plet primenite, înfrumusețate. După 
felul cum au participat vulcănenii 
la acțiunea întreprinsă de Comitetul 
de partid al orașului Vulcan, orga
nizațiile de tineret și sindicat, de 
deputății do pe raza orașului s-a con
firmat că în Vulcan există multi oa
meni harnici, care fac totul pentru 
a aduce frumosul cît mai aproape 
de cartierele în care locuiesc.

al între- 
în viață 
grup de 

Elisabeta, 
femei, a-
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Un grup de cetățeni din strada 
Crîngului nr. 1, avînd în frunte pe 
Andraș Ștefan, se află la încheierea 
acțiunii de curățire a aleii. Un alt 
grup de bărbați și femei de la blo
cul nr. 1 din Aleea Florilor, sub în
drumarea responsabilului de scară 
durea Ștefan, sînt preocupați cu să
patul, greblatul și măturatul. Drept 
cei mai activi ne sînt prezentați to
varășii Zapp Zoltan, Diaconu 
rina, Coslinaș Ileana, Gruber 
șl tînărul Nemety Ștefan.

Vrednicia locatarilor din
Minerilor nr. 25 s-a concretizat în 
amenajarea rondurilor de flori, cu
rățirea aleilor și a spatiilor verzi. 
Cetățenii din Aleea Florilor nr. 3, 
îndrumați de deputata Ana Colda, 
au amenajat zone verzi și au făcut 
curățenie în jurul blocurilor.

Entuziasta întrecere 
a petrilenilor

Ecale-
Mihaly

strada locuiesc, a fiecărei străzi, 
loan, președintele comite- 
locatari al blocului 23, din 
„8 Martie", împreună cu 
Jumară Ioan, Nagy Fran-

4000 de vulcăneni
au răspuns 
„prezent!“

încă de la concepția de organi
zare, vulcănenii s-au dovedit deose
bit de inspirați. Orașul a fost îm
părțit In sectoare de muncă patrio
tică, repartizat fiecare pe depilați 
și salariati al Consiliului popular; 
In total 16 sectoare. Și treaba a mers 
strună.

Ora 8. Ca la o comandă, Vulcanul 
este cuprins de forfota celor 4 000 
de oameni, care vin în grupuri ma
sive din fiecare cartier, cu greble, 
tirnficoape, roabe, lopeti. Munca se 
desfășoară peste tot în ritm însufle- 
titor: la săpături și nivelări de te
renuri în jurul blocurilor, la curăți
rea șanțurilor și a zonelor verzi ori 
la amenajarea locurilor de joacă pen
tru copii. Pînă la ora 12, Vulcanul 
c un imens șantier al muncii pa
triotice.

Dis-de-dimineață, pe străzile ora
șului Petrila se simte un freamăt 
neobișnuit. Tineri și tinere, bărbați 
și femei de toate vîrstele au por
nit să se întreacă prin muncă pa
triotică pentru înfrumusețarea fiecă
rui spațiu verde din jurul blocului 
în care

Stoica 
tulul de 
cartierul 
locatarii
cisc, Cazan loan, Gutea Aurel și Lă
cătuș Iosif au fost printre primii ca
re, încă din zorii zilei, au ieșit la 
săpatul terenului din fala blocului 
amenajînd frumoase zone verzi. Al
cătuind o mare „familie" ei se în
trec cu mulțimea de locatari de la 
blocul 16 care, în frunte cu tov. 
Nagy Ștefan, au pornit la un ade
vărat asalt în operația de curățenie, 
amenajarea zonelor verzi, transportul 
gunoiului și stropitul gazonului. Am 
notat drept cetățeni harnici și buni 
gospodari pe Maxim Dumitru, Rusu 
Petru, Bălăută Vasile, Goncea Ele
na, Cilcioiu Angliei, Rusu Ana, Cioa
ră Eugenia, Graur Hortensia, Ma
xim Maria și multi alții. Alături de 
ei tfrbăluiesc numeroși copii și e- 
levi : Nagy Viorica, Mîndoiu Elisa- 
bela, surorile Rotam Valerica și 
Pompilia.

Entuziasmul general a cuprins par
că pe toti locatarii cartierului în
tr-o mare întrecere. La blocul nr. 1 
i-am întîlnit pe 
Gălan Gheorghe, 
locatarii Sandor 
tru, Szasz Miri, 
Drotzinger Irma,
Hegeduș loan șl Dobandy Ludovic 
execută curățirea străzii și amena
jarea spatiilor verzi aflate în vecl-

vrednicul gospodar 
care împreună cu 

Rozalia, Bullga Pe- 
Epure Constantin, 
Capelan Rozalia,

colegii rideau 
urechi. Mai 
larsa nu s-a 

nu se ducă 
Și

amaloare de 
$i unii și alții 

puși mereu

la 
cu 
să 
poanta. Dar

ceruse, 
am 

orice 
N-am 
că-mi

că și ei Ia înfrumusețarea zonelor 
verzi.

In cartierul „7 Noiembrie" am în- 
tîlnit același freamăt al muncii în
suflețite, același entuziasm 
cerii pentru a transpune 
frumosul. împreună cu un 
femei, gospodina Melhard 
membră a comitetului de
menajează spatiile din împrejurimile 
blocurilor D și A. O mulțime de oa
meni vrednici ati putut fi văzut: la 
lucru în tot cartierul. Alexandrescu 
Ilona, președinta comitetului de lo
catari din blocul D s-a bucurat mult 
de faptul că majoritatea femeilor au 
ieșit la munca patriotică. Printre 
cele mai harnice s-au dovedit a fi 
Szoke Rozalia, Stoica Victoria, Pe
trescu Aurica, Hoțea Ileana, Opincă 
Ileana, Szabo Vasilîca, Saltoș Flori- 
ca și multe, multe altele care s-au 
întrecut cu mult elan, ca de fapt 
toți petrilenii în această minunată 
zi do primăvară.

VAN
La 26 

eșecuri in 
desene, la 
stilul, iar

de ani, după 
viață, schițca-
33 de

la 37
ani își 
de ani

în cea

Pentru Van Gogh arta a însemnai 
un apostolat 
mai multe 
ză primele 
descoperă 
moare.
, La începui paleta sa este 
mai mare parle cernită, întunecată, 
factura ii este largă și violentă.

I.a Paris, după ce ia contact cu 
Pissaro, cu Gaugain, cu Signoc, pic
tura sa pierde nota greoaie, țără
nească, ca și sentimentalismul

PĂCĂLELISe spune des
pre oamenii 
născuți in zo
dia Racului că 
sînt oameni \ e* 
seli, de comi
tet... de bloc ; bărbații fiind 
niște poznași și jumătate, iar 
femeile, mari 
complimente,
sînt, in generai, 
pe șotii, larse și mai ales pă
căleli. Da' ce, parcă de 1 a- 
prihc numrfi ei năcălesc 7... In 

toți sintem puși pe 
facem larse unul 

păcălim și apoi ri- 
distrăm.

mă 
prezint urgent 
situația pe care 
Cir sufletul la 
fuga așa cum 

conștiin- 
la 

secretara : 
de dimi-

dat
salariat
apucat să bat 
spune 
a intrat

această zi 
glume, ne 
altuia, ne 
dem și ne

De pildă, o dată de 1 apri
lie un coleg de serviciu 
anunță să mă 
ia director cu 
mi-o 
gură, 
face 
dos 
ușă,
directorul 
neață în mină. Cînd rn-am în
tors în birou, 
cu gura pină 
mult, amicul < 
putut abține 
să „difuzeze" 
eu atît am așteptat. Cu vreo 
zece cibrituri am încălzit re
ceptorul telefonului și cînd a- 
mlcul s-n întors în birou l-am

G
i se luminea-

O G H

lci telefon, a dus recep
ta ureche a scos un ur- 
pus receptorul înapoi în 
cu piele cu tot.

anunțat, grav, că-1 caută lo
godnica la telefon. Ca un în
drăgostit lulea ce e, s-a re
pezit 
torul 
let, a 
furcă,

Și. cile nu se mai intimplă 
in această zi de pomină. Ba, 
deseori se întimplă ca unii să 
o țină asa toi anul, pînă la

Foileton
celălalt aprilie Ți se sparge, 
de exemplu, o conductă de 
apă în apartament. Anunți 
imediat l.L.L.-ul. Și de la I.L.L. 
cineva-țl răspunde : trimitem 
urgent o echipă de instalatori. 
Intre timp covoarele încep 
să plutească, fotoliile să 
înoate, vecinul de jos urlă, 
cel de sus, cu care ești cer
tat, rîde și apa crește mereu. 
Cînd in siîrșit, apare și echi
pa „fulger", nu-ți mai rămîne 
decit să închei un proces 
verbal din care să reiese că

pină atunci, iar paleta 
ză. Pictează vederi din Paris, Hori, 
naturi statice, portrete. Pentru a în
tări expresivitatea picturii el exage
rează ceea ce i se pare esențial, e- 
liminînd accesoriile și elementele 
nesemniiicative.

Deși născut in Olanda, sudul 
atrage și reușește uneori să dea 
blourilor sale mai multă lumină 
culoare chiar decit Cezanne.

Muncește neobosit zi și noapte,
indîrjire și luciditate. In 1888 are 
prima criză de nebunie, după o cear
tă cu Gaugain. După această criză, 
viața lui Vincent Van Gogh cunoaș
te o perioadă grea. Muncește din 
răsputeri. Munca il obosește. Cri
zele de nervi se repetă la intervale 
scurte. In această parte a vieții, rea
lizează insă tablouri de o rară fru-

musețe : „Lan 
„Biserica din 
stele" — sînt

cu corbi”, 
„Noapte cu

îl 
ia

și

cu

pretutindeni

și-a 
pes- 
plan 
con-

+ CUNOSCUTUL producător italian Carlo Ponti a ob
ținut drepturile cinematografice pentru filmul „Mutter Cou
rage", a cărui protagonistă va fi Sophia Loren. Regia va a- 
partine lui Michelangelo Antonioni.

Livezeni,
Brigada 

Ioan

Noul atelier mecanic al I.O.I.L., 
ce se construiește la 
va avea 11 încăperi, 
condusă de Berlnțan
depășit in fiecare lună cu 
te 30 la sută sarcinile de 
contribuind substanțial la 

strulrea lui.

de grîu 
Anvers', 
numai citeva din cele 

peste 850 de tablouri caro au rămas
după moartea lui. Intre acestea tre
buie amintite și autoportretele, pic
tate în mai multe perioade ale vie
ții, care sînt de o stranie Irumusele. 
Intensitatea liniilor, îmbinarea culo
rilor, alegerea contrastelor, dau ta
blourilor lui Van Gogh acel simță- 
mînt de frumusețe, deseori denumită 
„înspăimintătoare".

In seara zilei de 27 falie 1800, în 
cîmp, probabil in același lan de grîu 
pe care l-a pictat deseori, artistul, 
încă tînăr, se sinucide.

Astfel a luat siîrșit cariera ful
gerătoare a marelui pictor care se 
numește Van Gogh.

R. PRADFANU

5,00 Buletin de știri; 5,05
Program muzical de diminea
ță ; 5,15 Gimnastică; 5,25 Pro
gram muzical de dimineață ;
5.30 Buletin de știri; 5,35 Pro
gram muzical de dimineață ; 
5,50 Jurnal agrar; 6,00-8,25 
Muzică și actualități ; 8,25
Moment poetic; 8,30 La mi
crofon, melodia preferată; 
9,00 Buletin de știri ; 9,05 La 
microfon, melodia preferată;
9.30 Start spre extraordina#
(emisiune pentru tineret); 
9,55 Melodii interpretate la 
havaiană; 10,10 Curs de lim
ba engleză ; 10,45 Să învățăm 
un cîntec: „Cutezători por
nim în viață" de loan Chi-

versuri de netre 
11,00 Buletin de 

și stni- 
folclor ; 
ușoară;

Azna-

d<> '
Buletin

11,03 Viers, nai 
emisiune

Noutăți cinematografice
de

+ STUDIOURILE cinematografice bulgare au încheiat 
recent turnările filmului „Incendiul", consacrat procesului 
de la Leipzig. Este un film documentar artistic de lung me
traj în care Gheorghi Dimitrov, marele fiu al poporului bul
gar, se transformă din acuzat în acuzator al fascismului. Sînt 
prezentate, de asemenea, evenimente politice legato de re
primarea clasei muncitoare germane.

Niuma Belogorski (scenarist și regizor) a utilizat ste
nogramele originale ale proceselor verbale de la proces și 
multe secvențe împrumutate din jurnalele cinematografice 
ale diferitelor țări.

E necesară 
o schimbare 
de decor

„apa trece, pa
gubele rămln". 
Sau intri la den
tist pentru o 
plombă și clnd 
ieși simți că 

pricina e lipsă la 
Pleci din inghe- 
la măcelărie cu

restaurant 
restul și cînd îți 
„monetarul" vezi 

e de trei lei. Te 
și In loc de fot- 

„cherme-
televizorul să-1 

locul lui 
total: 

o decu-

cinci de 
înghițim 

ca afund 
Eu unul, 

cu

dintele cu 
„inventar", 
suiala de 
carne a-ntiia de porc și cînd
ajungi acasă, desfaci ambala
jul și constați că-i a treia de 
vită. Pleci de la 
cu cinci lei 
face nevasta 
că bancnota 
duci la meci
bal de calitate vezi 
să". Cuplezi 
vezi pe Kimble și-n 
apare... întuneric 
l.R.E.H.-ul a regizat 
plare de curent.

O mie și una de păcăleli în 
trei sute șaizeci și 
zile. Mult, puțin le 
și strimbăm din nas, 
cînd luăm chinină,
care nu o dată m-am ars 
supa, mi-am luat toate măsu
rile pentru 1 aprilie '68. 
Mi-am scos o zi concediu șl 
mi-am cumpăra! zece borcane 
tie iaurt să am in ce sufla.

Restul lumii nu știu încă 
cum s-o fi descurcat.

Nicu POPA

Unde poate duce lipsa 
de prevedere

fapt, care arată unde poale
a

duce lipsa de preve- 
familia cetățeanului 
Fiica sa mal mare, 

spălat în neofalină o

produs o tragedie în
Răcaru din Mangalia.

vîrsta de 20 de ani, a 
care apoi a apropiat-o de sobă spre a o usca.

Un 
dere, 
Gheorghe 
Elena, in 
bluză, pe
S-a produs imediat o puternică explozie. Cinci copii 
aiiați în cameră au fost cuprinși de. flăcări. La spital, 
cu toate strădaniile medicilor, două dintre victimele 
incendiului — Elena și Măgdălina, de 9 ani — au 
decedat. (Agerpres)

Pe urmele materialelor publicate

Doua mustrări
După apariția materialului „Lanțul slăbiciunilor la 

Competrol" (Steagul roșu nr. 5 683), conducerea Bazei 
de desfacere a produselor petroliere din Timișoara ne 
face cunoscut că în urma cercetărilor efectuate 
constatat că faptele sesizate în articol slut juste, 
fost luate următoarele măsuri:

— Conducătorul auto Vass Imre, care distribuia
talii, a fost repartizat să lucreze pe o autocisternă șl 
a fost sancționat cu „Mustrare scrisă cu avertisment".

— De asemenea, și șeful depozitului, tov. Mîrza Ho
ri», a fost sancționat cu „Mustrare". Să fl fost și două 
mustrări do conștiință ?

s-a
Au

bu

— Se vede că 
i te-ai 

azi-noapte.
— Păi te 

dîhni, cînd 
de lucru ? 1

odihnil

poți o- 
ai atita

Mica 
publicitate

VÎND CASA, liberă. Sir. Cîrjel 
nr. 44, Petroșeni.

unitate 
Primele 
interior 

îngrijite,
are geamurile mur- 

rupte șl nespălate de 
Cît privește exlerio- 
de-a dreptul respin-

Blocul magazin din cartierul din
spre Cimpa atrage zilnic pașii mul
tor cetățeni din Lonea. Magazinul 
de aici cuprinde trei unitătl comer
ciale de desfacere: o alimentară 
bine aprovizionată, o 
O.O.V.L.F. și o măcelărie, 
două unități au un aspect 
plăcut și vitrine mici, dar 
Măcelăria însă 
dare, perdelele 
cine știe cînd. 
rul blocului, e
gător. Tencuiala căzută, pereții u- 
dati de ploaie, împestrițați cu pete 
de culori respingătoare par ale unei 
clădiri părăsite.

Sperăm că aceste citeva rinduri le 
vor aminti celor în cauză că aici e 
necesară o schimbare de decor. Aceas
ta cu atît mai mult, cu cît e vorba 
de fațada unui bloc cu magazine, a 
unui imobil situat pe strada princi
pală. A nu se uita nici de aspectul 
măcelăriei, care numai să faci cum
părători nu te îndeamnă.

știință, 
Mihul 

Institu

Un colectiv de oameni de 
sub conducerea conf. univ. 
Anatolie, șef de catedră la 
tul politehnic din lași, a realizat o
metodă perfecționată de precompri- 
mare a betonului armat. Cu ajutorul 
acesteia se asigură folosirea optimă 
a proprietăților mecanice ale armă
turii șl betonului, se reduce substan
tial consumul de armătură și se ob
țin comportări superioare ale ele
mentelor din beton 
exterioare. Metoda 
ciallștii ieșeni s-a 
tate bune la unele 
triale ridicate în ultima 
Bacău, Piatra Neamț, Roman, Orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

(Agerpres)

armat la sarcinile 
elaborată de spe- 
aplicat cu reztJl- 
construcții lndus- 

vreme la

♦ REGIZORI I, italian PieUo Germi va realiza primul 
său film în culori „Serafim»", > comedie al cărei erou, un 
cioban din munții Abruzzi, dez/justat de viata de la oraș, se 
hotărăște să se întoarcă în tinutul natal. Protagonistul fil
mului va fi cîntăretul Adriana Celentano și va avea ca par
teneră pe Valerie Lagrange.

+ CLAUD1 \ CARDINALE va turna pentru prima dală 
in Uniunea Sovietică. Filmul se va Intitula „Cortul roșu" șl 
va fi regizat de Mihail Kalatozov (autorul filmului „Zboară 
cocorii"). Pe pelicula cinematografică vor apare momente 
din expediția, condusă de savantul șl exploratorul Italian 
Umberto Nobile, pentru cucerirea, în 1928, a Polului Nord 
la bordul dirijabilului „Italia". Actrita italiană va Interpreta 
rolul logodnicei suedezului Malmgren.

rescu, pe 
Ghelmez; 
•știri;
ne — emisiune de
11,15 Soliști de muzică 
Gigi Marga și Charles 
vour ; 11,45 Sfatul medicului:
Bolile contagioase ale primei 
copilării; 12,00 Selertiuni din 
opere; 12,22 Intîlriire cu me
lodia populară' și interpretul 
preferat ; 13,00 Radiojurnal.
Buletin meteorologic; 13,20 
Soliști și orchestre de muzică 
ușoară; 14,15 Tot înainte e- 
ditie pentru pionierii din cla
sele a III-a și a IV-a); 14,50
Trei cîntece cu Nancy Hol
loway; 15,00 Buletin de știri; 
15,05 Medalion Ileana Cons- 
tantinescu ; 15,25 Opereta pe 
scena Teatrului muzical din 
Galați : „Contele de Luxem
burg" de Lehar (fragmente) f 
15,40 Muzică ușoară de Aurel 
Giroveanu și Marcel lonescu ; 
16,00 Radiojurnal. Sport; 16.20 
Madrigale 
și Zoltan 
torie în 
16,55 Arii 
late de Ion Buzea ; 17,15 Odă 
limbii române; 18,00 Buletin 
de știri ; 18,05 Caleidoscop
muzical; 18,30 Tribuna radio; 
18,45 In vîrtejul jocului ; 
19,00 Radiogazeta de sea r« f
19.30 O melodie pe adresa
dumneavoastră; 20,00 Buletlfi
de știri; 20,05 Radiomagazin 
sportiv ; 20,17 Melodii româ
nești ; 20,40 Ediție radiofonică 
Delavrancea; 21,00 Melodti-
magazin ; 22,00 Radiojurnal. 
Sport. Buletin meteorologic 
22,20 Cîntă Franck Schdbel;
22.30 Moment poetic; 22,85
Recunoașteți interpreta ? —
muzică ușoară; 23,00 De la 
muzica ușoară la jazz; 23,26 
Pagini vocale și orchestrale 
din muzica de estradă; 24,00 
Buletin de știri ; 0,05—5,00 Es
trada nocturnă. Buletine de 
știri și meteo-rutiere ia orele 
1,00; 2,00 și 4,00.

de Doru Popovici 
A ladar; 16,30 Cală-» 
istoria civilizației ț 
din opere interpre-

PROGRAMUL II

Garanție Tic-tac
re-
su-

Clemente Ion din Petrila și-a 
parat Ceasul. L-a reparat contra 
mei de 124 de lei la atelierul Tic- 
tac din Petroșeni. Meșterul oferă șl 
certificate de garanție — o fițuică 
mică cît 1/16 dintr-o coală de scris 
obișnuită. Clemente 
astfel de „certificat 
cu el în buzunar... 
Iei la cooperativa

luaseră un drum 
era să facă omul?

a avut și el 
de garanție".

a mai dat 95 
„Jiul" pentru

un 
?! 
de 

o
nouă reparație. Mai vrea cineva ga
ranție Tic-tac ?

S-a autoservit

Cînd petrecerea era în toi, meseni
lor lora venit poftă de bere. Berea 
se afla pe balcon la etajul I. Cînd 
s-a dus gazda după bere, ta-o de 
unde nu-i. Făcuse picioare. Și nu 
numai berea: vinul, țuica, salata de 
beuf, friptura - 
necunoscut. Ce
A făcut apel la miliție. După o oră 
șl ceva de la constatarea furtului, 
sticlele cu băutură au fost descope
rite... într-un cămin de vizitare la un 
bloc în apropiere. Făptașii au fost 
șl ei repede descoperiti. Se numesc i 
Szilagyi 
Dumitru 
Au vrut 
la botez
s-au urcat pe burlan și de acolo pe 
balcon. Bieții de ei! Și nici măcar 
n-au apucat să fie beți ca lumea

Beîla, Lup loan și Zbera 
— niște puștani neisprăvit!, 
și ei să petreacă. Șl cum 
nepoftitul n-are scaun, ei i

In ziua de 15 martie, Maruțoiu 
Silvia a Intrat în magazinul cu au
toservire din Petroșeni. A făcut ceva 
cumpărături, a achitat 
plecat. Apoi a intrat 
magazin. A mai luat o 
seTve și 2 pachete de
cercat să se strecoare neobservată. 
Și s-a „autoservit". Cu trei luni de 
detenție date 
dură urgentă, 
furt. De fapt 
un atribut al 
încrederea în

ia casă șl a 
din nou în 

cutie de con- 
cacao. A ln-

Pe unde ești, 
mamă ?

în ședință cu proce- 
pentru tentativă de 
ea încercase să fure 
comerțului civilizat : 
cumpărători.

Petrecere
E. B. din Petroșeni avea petrece

re în casă. Serba botezul fiicei sale.

Jeicai) Maria arc- 74 de ani. Era 
singură și departe de copiii ei. In- 
tr-o bună zi a venit în Vulcan la 
fiica sa. Și tot într-o bună zi a ple
cat de acasă și nu s-a mai înapoiat. 
Fiul său, Gheoiqhe o - aută mereu 
de atunci. Dar fără rezultat. Se află 
pe undeva internată în spital, la 
vreun azil de bătrini ? Poate n-a ple
cat de bine de la fiică-sa dar copiii, 
oricum, sînt îngrijorați de soarta ei.

FINALUL TRIMESTRULUI I 
și mai multe concluzii

(Urmare din pag. 1)

de cărbune. Minerii aninoseni, încă 
neobișnuiti să-și dozeze eforturile, 
au reușit în finiș să se mobilizeze, 
dînd peste plan 1 851 tone.

Mina Uricani, obișnuită să pluteas
că în incertitudine o lună întreagă, 
a refăcut handicapul în ultima zi. 
Prețul acestor eforturi nu poate fi 
socotit.

Exploatarea Lonea și-a pierdut ca
dența. După startul bun luat în ia
nuarie, ritmul 
activitatea de 
ce în ce mai 
martie, decada
neașteptat a reușit 
plănui cu 1 249 tone.

La mina Dîlja ceva nu este în

în care s-a desfășurat 
producție a fost din 
încetinit. Dar în luna 
a treia, printr-un finiș 

să depășească

regulă. Activitatea s-a desfășurat 
din ce în ce mai slab, culmlnînd, în 
luna martie, cînd răinînerea sub 
plan a ajuns la 5 366 tone. Printre 
lucrările vechi care, Intr-adevăr stîn- 
jenesc desfășurarea normală a acti
vității, se pare că se ascund multe 
carențe de ordin tehnico organizato- 
ric. Prima măsură care se cere aici, 
ar fi depistarea acestora, îndrepta
rea lor și revenirea la linia de plu
tire.

După ce în februarie a reușit să 
realizeze planul și să-l depășeasr ă 
cu 5 tone, în martie, la mina Vul
can a fost Înregistrat un minus de 
1 798 tone, care cumulat cu cel din 
ianuarie face ca bilanțul trimestru-

•3 492

sînt

lui I să fie nefavorabil cu 
tone.

La Paroșeni, rezultatele nu
pe măsura așteptărilor. Deși aici s-a
mai dat un abataj în funcțiune, deși 
într-un frontal s-a introdus combină, 
planul n-a fost realizat, luna martie 
încheindu-se la Paroșeni cu un mi
nus de 2 102 tone. Și aici, ca și la 
Vulcan, măsurile 
rice îutirzie încă 
Vîntul.

Trimestrul II a
riența de pînă actun se cere utiliza
tă. Conducerea C.C.V.J. trebuie să 
acționeze cu și mai multă prompti
tudine pentru ca emoțiile de sfîrșit 
de lu»ă să fie excluse chiar din pri
ma decadă.

tehnico-organizato-
să-și spună cu-

și început. Expe-

Stația 351 m: 6,45—7,90 A- 
genda bucureșlcană; 7|i 
curi populare; 7,10 Tot 
te (emisiune pentru pionieri) (
7.30 Buletin de știri ; 7,35 Bu
letin meteo-rutier; 7,45 Melo
dii populare interpretate la 
diferite instrumente; 8,00 A- 
notimpurile în muzica ușoară; 
8,20 ..Sub steagul partidului'1 
— program de cîntecej; 8,30 
Buletin de știri; 8,35 Muzică 
din operete; 9,20 Horo șl
sîrbe; 9,30 Cîntati cu noi — 
muzică ușoară ; 10,05 Poemul 
simfonic „Serbări romano" de 
Ottorino Respighi; 10,30 Săp- 
tămîna culturii ungare; 10,45 
Din cîntecele și dansurile po
poarelor; 11,15 Vorbește Mos
cova; 11,45 Piese pentru 
tară; 12,00 Buletin de 
Buictin meteorologic; 
Varietăți muzicale; 12,45 
îodii interpretate la muzicuță; 
13,00 Dan lordăchescu în ro
luri din operele Iul Mozart;
13.15 Oîntece studențești (
13.30 Radiomagazinul ascultă
toarelor; 14,00 Radiojurnal. 
Speri. Buletin meteo-rutier; 
14,08 Cîntece și jocuri popu
lare ;
15.15
Kardoș; 15,50 In ritm de vals; 
16,00 Cîntă orchestra de mu-< 
zică populară „Doina Olte
niei" din Craiova; 16,15 Sta
lul medicului. Bolile contagi
oase ale primei copilării; 
16,50 Melodii cunoscute, com
pozitori îndrăgiți; 17,00 Ra
diojurnal ; 17,29 Ciută Lill
Bulaesi ; 18,00 Melodii popu
lare cu Constantin Sofian ; 
18,10 Amfiteatru literar; 18,30 
Concert de estradă ; 18,55 Bu
letin de știri; 19,00 „Ascultă
torii ne cer" — muzică din 
opere; 19,30 Curs de limba 
franceză (lecția a 41-a); 19,50 
Noapte bună copii ; 20,00 Mu
zică 
Alga
20.15 
„Johannes Brahms — un poet 
al pianului (IV); 20,45 Muzică 
ușoară și de estradă de Lau- 
rențiu Profeta ;
de știri ; 21,30
premieră : Lucia 
Mihai Moșandrei ; 21,50 Cîntă 
Jean Păunescu și Brenda Lee) 
23,00 Radiojurnal ; 23,07 Lu
crări de Andr6 Jollvet; 24,00 
Caruselul melodiilor; 0,55— 
1,00 Buletin de știri. Buletin 
meteo-rutier.

,00 Jo 
înain><

chi- 
știrl. 
12,07
Me

14,90 Concert de prîn2 f 
Muzică ușoară de Ștefan

ușoară interpretată de 
Florescu și Michele;
Certul melomanilor j

21,00 Buletin
Lectură în

Mantu și
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STEAGUL ROȘU

cu

JIUL RAPID 2-1 (1-0)
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metri de poartă. Exe- 
liberă Oct. Popescu, 
din zid, mingea este 
poartă de Mihai. In

• • •

Una din fazele spectaculoase la poarta Rapidului. In luptă pentru 
balon: Covaci, OcL Popescu, Răducanu, Dinu, Dan. libardi, Motroc.

Foto: N. Moldovean.:

După minutul 90
dini ic
Suie-

...E minutul 90 dc joc 
formațiile Jiul și Rapid, 
ralul prelung al fluierului ar
bitrului de centru consemnea
ză sflrșitul celui de-al treilea 
meci, susținui acasă, de 
echipa noastră în acest 
de campionat. Victoria 
este viu comentată de 
suporterii care părăsesc 
tribunele. Comentarii t 
jocului, asupra succesului gaz
delor au 
bâiiștilnr 
trilor.

Rodăm 
dedai af ii 
ciul do duminică

? către 
I retur 
Jiului 
către 
acum 

asupra

loc și in cabinele lot
ca și în cabina arbi-

mui /os cileva scurte 
in legătură cu me-

DRAGI IFSCl C EZAR, ob
servator federal : „Jiul a fost 
mull superior Rapidului, .fit 
ca concepție tactică cîl și ra 
joc. Introducerea lui Achim 
în locul lui Peronescu a fost 
cît se poate de inspirată. Mă 
surprinde de ce acest tînăr și 
talentat fotbalist este linul pe 

a jucat 
mult prin 
lot greul, 
arbitrul a 
a acordat

în favoarea ->aspeți- 
. Dumilriu II a fost lrîniit 
careu de către Georgevici".

SOARE NICO1AE, crainicul 
-.porliv al Radioleleviziunii ro
mâne : „Felicit echipa Jiul 
pentru victoria meritată obți
nută în fata Rapidului. Fotba
liștii localnici au prestat un 
joc tehnic, în viteză care a 
.măcinat" apărarea oaspeților. 
Mi-au plăcut de la gazde San
du, Libardi, Naidin și Talpai. 
Dc la Rapid a corespuns doar 
Răducanu. O remarcă, puțin 
neplăcută, pentru spectatorii 
pelroșeneni : Ei susțin cu căl
dură echipa Jiul numai în mo
mentele cînd domină. Atunci 
însă cînd ea trece prin situa
ții grele (și ar trebui să aibă 
nevoie de încurajarea specta
torilor), ei tar . r'hili''".

In sfirșit, și Rapid a gustat din 
cupa înlrîngerii la Petroșeni. Pentru 
prima oară de la reintrarea în divi
zia A, ieri Jiul a învins, după un 
meci In care a fost net superioară, 
echipa campioană a larii, Rapid Bu
curești. Intr-un decor primăvăratec, 
pe un teren de joc excelent, jiuliștii 
și partenerii lor de întrecere au o- 
ferit spectatorilor un meci de o bu
nă factură tehnică, desfășurat în spi
ritul fair-plav-ului, repus ieri total 
în drepturi. Abordind partida cu 
multă încredere în forte, fără trac, 
jiuliștii s-au impus pe tot parcursul 
partidei, printr-un joc mereu în miș
care, combinație, prin aplomb în 
fata porții adverse. Am greși dacă 
am considera că victoria Jiului este 
,,rodul" voinței și al luptei epuizan
te, că a învins doar pentru că a a- 
vut în fată o „umbră" a fostului Ra
pid de anul trecut. Din primul și 
pînă în ultimul minut, fotbaliștii 
noștri și-au depășit din toate punc
tele de vedere adversarii, i-au sufo
cat prin atacuri ipsistente, atacuri 
la care o contribuție substanțială 
și-au adus-o și coi doi fundași de 
margine — Talpai și Mihai, exce
lent! în acest meci. Și, cum s-a do
vedit de atîtea ori, că cea mai bună 
apărare e... atacul, tot greul meciu
lui l-au dus component» liniei de 
fund a oaspeților. A fost un meci

de permanentă hărțuială între „dan
satorii frenetici" jiuliști și apărăto
rii oaspeți care, fără să vrea bineîn
țeles, au cedat de doua ori.

încă din primele minute, porniți 
pe faple mari, jiuliștii supun apă
rarea adversă la intervenții de ulti
mă instanță. La poarta Rapidului, 
Peronescu, Naidin, Oct. Popescu șl 
Libardi combină frumos, derutează 
în repetate rînduri pe Dan și Mo
troc, dar nu concretizează. Contra- 
atacînd sporadic dar periculos, Ra
pid are ocazia de a deschide scorul 
de două ori, în min. 11 $1 13. Zam
fir însă e găsit... la post. Prima o- 
cazie. a jucătorilor noștri o ratează 
Covaci în min. 14 cînd Răducanu 
li „suflă" mingea din picior cu cî
teva fracțiuni de secundă înainte de 
a fi expediată în poartă. In min. 17, 
faza se repetă. Jiul încearcă poarta 
lui „Tamango", mai mult de la dis
tantă, însă șuturile lui Naidin, San
du și Peronescu nu sînt bine reglate. 
In min. 21, în urma unei faze de o 
rară frumusețe, Naidin deschide sco
rul. Talpai execută o lovitură liberă 
de pe partea sa, din apropierea li
niei de centru, Peronescu se „înfi
ge" între Dan și Motroc, îi atrage 
spre el, mingea ajunge la Naidin, 
care, direct, din volei o introduce 
în plasă. După gol, presingul gazde-

lor se întețește. In min. 27 libardi 
e faultat la 18 
cută lovitura 
Dar, revenită 
reluată peste 
min. 43, o altă fază care retine... ră
suflarea publicului. Tot Talpai, după 
ce-1 depășește în viteză pe Greavu, 
centrează excelent, Libardi îeia pu
ternic însă... bară !

Deși s-ar părea ca pauza a fost 
un... sfetnic bun, pentru Rapid, care 
egalează la reînceperea partidei (în 
min. 49, autor Neagu) credem că go
lul egalizator, provenit din penaltiul 
acordat just dar... cu o oarecare u- 
șurintă, a fost întîmplălor. Și... nea
venit. Pentru că, în continuare, cel 
care păstrează initiative sînt tot ju
cătorii Jiului. In minutele 54 (Nai
din), 61 (Peronescu, Covaci), 62 (Mi
hai), 67 (Mihai, Covaci), poarta Iul 
Răducanu este supusă tirului jucă
torilor noștri. Dar portarul rapidist 
rezistă. Pînă în minutul 75, cînd A- 
chim (introdus cu 5 minute înainte, 
în 
la 
o 
O

In Bulgaria,
echipa de handbal

a Școlii sportive
Petroșeni

Eugen Bartha, 
dimineața zile 
peronul Gării 
București cu ti

de 
pă-
de
de

tușă. Echipa Rapid 
slab, ca trăind mai 
apărare, care a dus 
După părerea mea, 
procedat just cînd 
penalii, 
lor. 
în i

ȘTEFAN CO1DUM. antreno
rul echipei Jiul : „Jucătorii m< i 
ati abordat meciul cu încrede
re, cu vie dorință de a obține 
victoria. Toate compartimentele 
și-au făcut datoria. Penaltiul 
a lost acordat just bucuiește- 
nilor. Sînt mulțumit de arbi
trajul prestat de către Badea 
Felie din Brașov".

„Cupa 
Văii Jiului"

Competiția fotbalistica dotai., 
tu „Cupa Văii Jiului" (sau 
„Cupa 6 August") se va des
fășura, anul acesta, lncepîod 
din 4 aprilie, cu participarea 
echipelor Minerul Lupeni (di
vizia C), Jiul Petroșeni (echi
pa de rezerve-tineret), a echi
pelor participante în campio
natul interjudetean (seria Va
lea Jiului) și a echipelor de 
pe primele două locuri în 
campionatul municipiului nos
tru : Constructorul minier Pe
troșeni și Preparatorul Lupeni. 
Competiția se va desfășura în 
două serii. Din seria I fac par
te echipele : Știința Petroșeni, 
Jiul (tineret-rezervej, Parîngul 
Lonea, Preparatorul Petrila, 
Constructorul minier Petroșeni 
și Minerul Aninoasa. Din seria 
a II-a fac parte: Minerul Lu
peni, Minerul Uricani, Minerul 
Vulcan, Energia Paroșeni, Pre
paratorul Lupeni, Constructo
rul minier Lupeni. Sistemul de 
desfășurare a meciurilor, con
form regulamentului competi
ției, este eliminatoriu.

Etapele d<? desfășurare 
competiției vor avea loc 
zilele de 4 aprilie, 8 mai, 
iunie, iar turneul final, 
echipele cîștigătoare de 
se va disputa în 11 iulie.

In primele trei meciuri 
pa din 4 aprilie) sînt progra
mate meciurile: Știința Petro
șeni — Jiul (tineret), Construc
torul minier Petroșeni — Mi
nerul Aninoasa, Minerul Lu
peni — Minerul Uricani șl 
Preparatorul Lupeni — Con
structorii! minier Lupeni.

între 
serii,

(eta

A. SLABII

Rezultatele tehnice 
din etapa a 17-a

Dinamo București — F. C. Argeș 1—0; Petrolul — Pro
gresul 1—0; „U" Craiova — „U" Cluj 4—1; Steaua — Farul 
3—2; Jiul — Rapid 2—1; A.S.A. Tg. Mureș — U.T.A. 1—4; 
Steagul roșu — Dinamo Bacău 2—0.

CLASAMENTUL

în lata 
dragos- 
dovadă, 

echipă a

Cuprinsa în calendarul spor
tiv international al Școlii spor
tive din Petroșeni, deplasarea 
echipei feminine de handbal 
în R. P. Bulgaria însemna o 
mare confruntare a handbalu
lui din Valea Jiului cu handba
lul străin. ,

După o perioadă de pregăti
re minuțioasă, Iotul, format 
din 14 jucătoare, însolit 
antrenorul 
răsea, în 
19 martie, 
Nord din
nația Ruse. La ora 11, în a- 
ceeași zi, am ajuns. Pe pero
nul gării din Ruse, gazdele, 
cunoștințe vechi, ne-au întîm- 
pinat binevoitoare. Le întor
ceam doar vizita! Ne-am în
dreptat, apoi, spre locul de ca
zare — gimnaziul „Maxim 
Gorki". Aici ni s-a adus la 
cunoștință programul pe în
treaga perioadă a turneului. 
După prînz, am vizitat, în 
grup, orașul Ruse, am făcut o 
plimbare pe malul Dunării, în
cheind ziua cu vizionarea pro
gramului de televiziune al sta
ției din... București. A doua zi, 
a avut loc prima confruntare. 
Pe fațada clădirii gimnaziului 
din localitate erau 
drapelele celor două 
tene. In prezenta a 
spectatori, întilnirea
disputată într-un ritm viu, an
trenant, s-a încheiat cu victo
ria handbalistelor 
15—5. A plăcut 
jocul prestat de 
Sabina Mureșan,
și Mariana Cătuțoiu. 
meci, componentele celor două 
echipe au făcut schimburi de 
insigne, adrese, s-au legat prie
tenii. In 21 martie, ne-am de
plasat în localitatea Șumen. 
LTrma să jucăm cu echipa Vo- 
lov, clasată pe locul al IlI-len 
în campionatul divizionar A 
al Bulgariei, în componenta 
căreia so afla și o jucătoare

arborate 
țări prie- 
peste 400 

amicală,

DUMITRU IOAN. jucător la 
echipa Rapid : „Sînt la a patra 
mea evoluție în echipa Rapid. 
Atît eu cît și ceilalți compo
nent! ai formației noastre am 
jucat slab. Gazdele au jucat 
mai bine ca noi și au meritat 
victoria. Eu am avut ca adver
sar direct 
sincer că 
țin de 
rea mea,
actuală col mal bun jucător al 
Jiului".

pe Libardi. Vă spun 
n-am putut să mă 
el. După păre- 

Libardi este la ora

STOKER ANDREI, jucător la 
echipa Jiul : „A fost cel mai 
greu meci pe care l-am susți
nut de la începerea returului. 
Toii din echipă am muncit pi
uă la epuizare. După ce Libardi 
a înscris golul victoriei, la 
multi dintre noi ne-au dat la
crimile de bucurie".

OCTAVIAN POPESCU, jucă
tor la echipa Jiul : „Echipa din 
care fac parte a desfășurat un 
joc mai bun decît cel cu Pe
trolul Ploiești. Succesul obți
nui în fata echipei campioane 
confirmă posibilitățile noastre 
și no obligă. în continuare, la 
comportări care să aducă sa
tisfacțiile dorite de toii .iubi
torii fotbalului din Valea Jiu
lui".

C. MATEESCU

1. Steaua 17 9 4 4 31—20 22
2. F. C. Arqeș 17 9 3 5 26—14 21
3. Farul 17 8 3 6 27—18 19
4. „U" Cluj 17 7 4 6 19—22 18
5. Dinamo Bacău 17 9 0 8 20—29 18
6. Jiul 17 7 3 7 24—19 17
7. „U" Craiova 17 8 1 8 24—22 17
8. Petrolul 17 8 1 8 18—17 17
9. Dinamo București 17 6 5 6 19—21 17

10. U.T.A. 17 7 2 8 17—16 16
11. Rapid 17 7 2 8 21—23 16
12. A.S.A. Tg. Mureș 17, 5 5 7 19—28 15
13. Steagul roșu 17 5 3 9 12—22 13
14. Progresul 17 3 « 8 16—24 12

METALUL HUNEDOARA
A CÎȘTIGAT MERITAT

1 ——0. 
declt 

teren.
bine

(Prin teleion de la Mircea Neagu).
In partida sa de duminică, susți

nută pe stadionul Corvinul, Metalul 
Hunedoara a cîștigat în fata echipei 
Olimpia Oradea cu scorul de 
Acest scor strîns nu reflectă 
în mică măsură situația de pe 
Echipa locală, evoluînd mai
decît în ultimele jocuri, a dominat 
cu autoritate, supunînd poarta Iul 
Mărculescu unei continue presiuni, 
mai ales în repriza secundă. Intr-un 
interval relativ scurt, oaspeții au a- 
cordat nu mai puțin de 7 cornere, 
care nu au fost însă fructificate. Mai 
trebuie spus că apărarea orădenilor 
a rezolvat unele probleme dificile 
prin faulturi repetate și sanctionale 
de către arbitru. De-a lungul parti
dei, Metalul și-a creat multe situații 
de gol mai ales prin Steiner și Hu- 
melnicu, dar Imprecizia în șut — 
vechea poveste a atacului hunedo- 
rean și-a afirmat prezenta și în

această partidă. Din această cauză, 
Pîrvu, de două ori, Steiner șl Pău- 
nescu, au ratat. Totuși, în minutul 
50, la o fază spectaculoasă, Humol- 
nicu deschide scorul reluînd cu ca
pul balonul centrat prin „foarfecă" 
de Popa Remus.

Din acel moment, jocul s-a în- 
dîrjit și mai mult. Presiunea echipei 
locale devenind și mai puternică dar 
în afară de lovituri libere și corne- 
re, gazdele nu mai obțin nimic.

Punctele cîștigate sînt deosebit de 
nelloase pentru echipa Metalul, în 
evitarea zonei periculoase a clasa
mentului.

Despre oaspeți, sînt puține lucruri 
de spus. Intenția lor de a obține un 
meci egal, apărîndu-se în 8—9 oa
meni, a eșuat. Ei n-au pus nici mă
car o singură dată în pericol poarta 
apărată de Mălai.

Jocul a fost bine condus de arbi
trul Ion Russ din Tg. Mureș.

locul lui Peronescu) execută, de 
marginea careului de 16 metri, 
lovitură liberă, scurt, la Libardi. 
fentă, un șut derutant și... gol.

Cu victoria „în buzunar", jiuliștii își 
permit apoi cîteva minute de rela
xare, fluierul final al arbitrului gă- 
sindu-i însă tot în atac.

Pentru victoria obținută 
Rapidului, pentru dîrz.enia și 
tea de club de care a dat 
merită felicitări întreaga
Jiului. Din acest , tot" omogen, care 
s-a dăruit In întregime obținerii vic
toriei, s-au detașat totuși, printr-o 
comportare exemplară, Talpai, Mi
hai șl libardi. Din echipa Rapid cel 
mai buni s-au dovedit a fi Răducanu 
și Motroc. An jucat echipele: Jiul: 
Zamfir — Talpai, Georqevici, Stoker, 
Mihai — Sandu, Oct. Popescu — 
Peronescu (Achim), Libardi, Covaci, 
Naidin; Rapid : Răducanu — Lupes- 
cu, Motroc, Dan. Greavn — Dinu 
(Jamaiskij, Dumitru — Pop, Dumi
trii! II, Neagu, Codreanu.

A arbitrat mulțumitor Petre Badea 
(Brașov).

noastre. Scor 
foarte mult 

Lia Barabaș, 
Mia Domșa 

După

V. TEODOR ESCU

din lotul national. In noctur*;', 
pe un teren sub dimensiunile 
regulamentare, în prezenta cî- 
torva sute de entuziaști supor
teri, meciul a început sub im
periul unui vădit trac. Deși 
prunul gol îl înscrie spectacu
los Lia Barabaș și în continua
re handbalistele noastre păs
trează inițiativa, la pauză sco
rul e 8—4 în favoarea gazde
lor. In ultimul minut al meciu
lui, după ce fetele, printr-un 
efort de voință demn de toată 
lauda, egalează, Lia Barabaș 
șutează fulgerător și înscrie 
golul victoriei : 10—9. Publi
cul spectator a aplaudat în 
mod deosebit intervențiile 
portarului Cătuțoiu și acțiu
nile frumoase desfășurate-n te
ren de Mureșan (5 goluri), 
Domșa (3) și Barabaș (2). Deși 
am fost anunțați că meciul cu 
Ț.S.K.A. Sofia s-a contraman
dat, am vizitat totuși și fru
moasa capitală a Bulgariei. 
Muntele Vitoșa ne-a întimpi- 
nat la intrarea-n oraș, învelit 
în mantia-i albă. Printre „o- 
biectivele" vizitate au fost : 
biserica muzeu Alexandr Nev- 
ski, o expoziție de grafică 
finlandeză, magazinul univer
sal central, stadionul. In seara 
zilei de 22 martie ne-am în
dreptat spre Ruse, unde-am 
mai susținut un joc demonstra
tiv. La masa tovărășească de... 
despărțire, membrii celor două 
„delegații" și-au manifestat do
rința unanimă ca aceste întil- 
niri să devină tradiționale. 
Am mulțumii gazdelor pentru 
strădania cu care ne-au asigu
rat cele mai bune condiții pe 
tot timpul turneului și pentru... 
programul extra-sportiv oferit. 
Merită a fi subliniată aici dis
ciplina exemplară și compor
tarea bună, ambiția cu care 
au luptat pentru victorie hand
balistele noastre.

Prof. V. IAȚENCO

Marginalii la o etapa
• 'w' r r..încinsă

JIUL a oprit la „semafor", Rapidul.
„U" Craiova a cucerii primele două puncte din 

dar la scor.
4* Caruselul dintre F. C. Argeș șl Steaua continuă, 

Iregit și cu schimbarea „lanternei".
U.T.A. a cîștiqat în deplasare ceea ce a pierdut 

dureri de cap la Tg. Mureș.
Steagul roșu a cedai „lanterna" Progresului, dar 

cam descărcate.
Goluri marcate 22; gazdele 14, oaspeții 8.

aceștia au cori
de

„Ostilitălile" din cea de-a patra 
etapă a returului campionatului di
viziei A, au început de fapt sfmbătă 
după-amia/ă prin meciul dintre 
Steaua și Farul. Venifi la București 
cu dorinfa de a detrona și de pe 
locul doi echipa „steliștilor", con- 
stânfenii au fost la un pas, e drept 
cam mare, de a-și vedea visul îm
plinit. Intr-adevăr,
dus cu 1—0 prin golul înscris 
Iancu. Cu această victorie, Steaua 
strălucește din nou In fruntea cla
samentului, dar disputa cu F. C. Ar
geș rămlne deschisă, ca și pînă a- 
cum.

Argeșenii au pierdut In ia(a dina- 
movlștilor bucureștenf, cu scorul de 
1—0, prin golul înscris din 11 m, de 
Varga. Aceștia au lăsat deci la Bu
curești primul loc echipei Steaua, 
care, pe această cale, mulțumește

A

In meciul de volei cu Politehnica Timișoara

Studenții din Petroșeni au pierdut cu $-1
Sala de sport a I.M.P. a găzduit 

ieri dimineață întilnirea de volei din
tre echipele Știința Petroșeni și Po
litehnica Timișoara, contînd pentru 
campionatul categoriei B, seria a 
Jl-a.

După aproximativ 80 de minute 
de joc, victoria a revenit oaspeților 
care s-au comportat foarte bine de-a 
lungul întregii partide. Avînd în 
componenta sa jucători selecționați 
în lotul olimpic și în lotul national 
de tineret (Tănăsescu, Nilvan, Ar- 
mion, Copaci) timișorenii s-au im
pus din primul set, au actional cu 
mult calm și luciditate în momen
tele cheie ale partidei, 
seturi, fată de numai 
de gazde.

Gazdele, deficitare 
pregătirea psihologică, 
cat la adevărata lor
în sietul al treilea, pe care l-au și 
cîștigat destul de clar.

Primul set începe în nota de do
minare a gazdelor care conduc cu 

1. Treziți de acest început „tare",

cîștigind trei 
unul cîștigat

mai ales în 
nu s-au ridi- 
valoare declt

Blocajul timișorenilor a 
,,funcționat" ireproșabil.

opt posibile.

dar... s-a tn-

acasă. Zi cu

cu baterii

și în

Echipa
de tineret
învinsă
pe teren
propriu

echipe dinamoviste 
autorului golului, 

mai mare surpriză au 
'Xtiliștii arădani la Tq. Mureș. 
In elapa precedentă, și încă

întregii 
special

Cea
7.at-o te 
învinși 
fără drept de apel, de către băcăuani 
pe teren propriu, textiliștii s-au de
plasat în orașul de pe malul Mure
șului cu pufine... speranțe și iluzii. 
Realiști insâ, au răsturnat toate pro
nosticurile. învinglnd la un scor in
vidiat chiar și de către... 
fapt, arădenii și-au achitat 
din datoriile ce le au fală 
căralii lor suporteri, care 
săplămlnă au părăsit un stadion, tot 
de pe malul Mureșului, dar de la 
Arad cu multă amărăciune. De data 
aceasta suporterii lor jubilează.

,,Progresiștii" s-au dovedit ieri în... 
regres. Deși învinși la limită de că
tre Petrolul, cu 1—0, au lost obli
gat i să schimbe locul ,,ghinionist" 
13, cu altul și mai puf in plăcut (lo
cul 14).

Steagul roșu, deși a ceda! lanter
na, învinglnd cu 2—0 pe Dinamo 
Bacău, nu stă pe roze.

Se pare câ studenții
după o perioadă 
și-au adus aminte 
tafă de suporterii lor 
la linia de plutire.

In concluzie, 
turului diviziei 
fructuoasă în 
nu lipsită de 
aceste surprize 
cestui sport.

reali-

Real. De 
o parte 

de lnllă- 
acum o

de 
de

craioveni, 
submersiune, 

unele obligații 
și au revenit

a patra a re- 
iatbal a fost 
palpitantă

clapa
A dc 

goluri,
surprize. Dc lapt 
constă frumusețea

9i 
in 
a-

După jocurile bune prestate în 
primele trei etape (cînd n-a cunos
cut încă înfrîngerea) echipa de ti- 
neret-rezerve a Jiului a fost învin
să duminică pe teren propriu de că
tre formația similară a Rapidului. 
Insuccesul tinerilor fotbaliști de la 
Jiul se datorește în special jocului 
lor slab practicat în prima repriză, 
cînd au fost de altfel și conduși cu 
3—1 de către oaspeți

Spectatorii au asistat în această 
primă parte a meciului la multe e- 
xecutii greșite din partea unor fot
baliști cu experiență ca lonescn, 
Stoichiloiu, precum și Ia ratările co
pilărești alo celor două extreme — 
Babet și Nădășan.

In repriza secundă, gazdele și-au 
revenit, au creat multe faze frumoa
se la poarta bucureștonllor și au 
reușit să egaleze. Cu două minut* 
înainte de sflrșitul meciului, însă, 
la o greșeală a apărării localnicilor, 
jucătorii de la Rapid reușesc să în
scrie golul victoriei. Scor final: 4—3 
în favoarea oaspeților. Golurile an 
fost înscrise de către Bădoi (2). Ivan 
și Adam pentru Rapid, Goliac (2) șl 
Grizea pentru Jiul.

Arbitri:] Drăgulici Sever din Turnu 
Severin a condus următoarele for
malii : Jiul: Merincan — Stoichiloiu, 
Toia, Todoa, Dobrescu — Diacones- 
< u, Gri/< . - Babet, lonescu, Goliac,
Nădășan. Rap-d: Andrei — lonescn, 
Costea, Nită, Gherghilescu — Marin, 
Strat Adam, Șerbănescu,
Bădoi.

setul al doilea, oaspeții 
în pernianenlă și, în urma 
de mare spectacol, clștigfi din 
cu 15—10.
continuare, echipierii Politeh- 
își permit momente de relaxa-

de care profită gazdele caro cîș-

timișorenii se mobilizează șj joacă 
în continuare aproape fără greșeală, 
preluînd conducerea cu 7—4 și, în 
cele din urmă, cu 13—10. Urmează 
partea cea mai pasionantă a meciu
lui : după eforturi deosebite, Știința 
egalează: 14—14. Pripeala și nervo
zitatea gazdelor oferă timișorenilor 
posibilitatea să cîștige setul la 
rul de 16—14.

In
duc 
faze 
nou

In 
nicii 
re,
ligă setul tot cu 15—10.

După acest duș rece, timișorenii 
se impun din nou, punctează pre
cis și cu regularitate, cîștigtnd și 
ultimul set cu 15—5. Scor final: 
3—1 pentru oaspeți, victoria fiind 
pe deplin meritată.

De la oaspeți s-a remarcat întrea
ga echipă, în special A.mion și Co
paci. Din echipa studenților minieri 
remarcăm pentru dăruirea cu care 
au luptat pe Miiller, Comarnitchi, 
Ceacu, Țveiri.

Arbitrajul prestat de cuplul 
culeșcu Ioachim — București și Tîl- 

fost presă- 
cu

că Vasile — Craiova a 
rai, mai ales la primul, 
roase greșoli.

pRcolae

C. M.
con- 
unor

D. CRI.ȘAN
I. MUSTAȚAsco-

Echipa de tineret a Jiului. In stingă, antrenorul Fmil Clurdărescu.

nii mc-

LOBONȚ
student
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ION 6HE0R6HE MAURER 

ÎN FINLANDA
Plecarea din București

Duminică Ia amiază a părăsit Ca
pitala, plocînd spre Helsinki, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, care, insolit de 
ministrul afacerilor externe, Corne
ll*) Mănescu, va face o vizită ofi
cială în Finlanda, la Invitația gu
vernului finlandez.

La plecare, pe aeroportul Bănoa
sa, erau prezentl tovarășii llie Ver-

det, prim-vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Alexandru Drăghicl, 
Janos Fazekas, Gheorghe Rădulescu, 
Vasile Vîlcu, Iosif Banc, Mihai Gere, 
Petre Lupu, Manea Mănescu, Gheor
ghe Gaston Marin, membri ai gu
vernului și alte persoane oficiale.

Au fost de fată Seppo Olavl Al- 
narao, însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim al Finlandei la București.

(Agerpres)

PRIN INSULELE 
CANARE

Sosirea la Helsinki
HELSINKI. — Trimișii speciali A- 

gerpres, Nicolae Ionescu și Mircea 
S. Ionescu, transmit: După un zbor 
de aproximativ patru ore, avionul 
special la bordul căruia se aflau 
pieședintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, șt ministrul afa
cerilor externe, Cornelii) Mănescu, 
a aterizat pe aeroportul Seutula.

La coborîrea din avion, oaspeții 
români au fost salutat! cu căldură 
de președintele Consiliului de Mi-

Dupâ 
adoptarea 
noului buget 
britanic

(Urmare din pag. î)

ambelor monede de rezervă de care 
depinde comerțul international".

Totul se petrece, în concluzie, ca 
și cum guvernul britanic demon- 
strînd că nu dă înapoi din fata sa
crificiilor aproape fără precedent 
care au survenit după război (la e- 
conomiile în ce privește cheltuielile 
militare anunțate tn luna Ianuarie 
se adaugă astăzi o punctie fiscală 
nnsivă), s-ar îndrepta acum către 
aliafii săi pentru a le cere să facă 
și ei ordinea necesară în propriile 
afaceri. Se va ajunge, după părerea 
ministrului finanțelor, la acea „lume 
rațională" în care Marea Britanie 
apreciază că-și va putea realiza o 
balanță sănătoasă de plăti și o ex
pansiune regulată. Chiar dacă întîr- 
zie să se rezolve Regatul Unit spe
ră, cei puțin în această eventuali
tate, să fi cîștigat suficient credit 
pentru a face auzită în mijlocul lor 
„vocea bunului simt".

Anglia, afirmă într-un fel Jenkins, 
și-a făcut în ce o privește, datoria, 
dar este rîndul altora să contribuie, 
de acum înainte, la rezolvarea pro
blemelor a căror amploare depășeș
te de foarte departe răspunderile 
conducătorilor britanici.

niștrl al Finlandei, Maano Kolvisto, 
și de ministrul afacerilor externe. 
Abti Karjalainen.

Au fost de fată Niculai loan Van- 
cea, ambasadorul României la Hel
sinki, membri ai ambasadei șl ai 
agenției economice al tării noastre 
în Finlanda, precum și Kaarlo Veik- 
ko Makela, ambasadorul Finlandei 
la București.

Erau, de asemenea, prezenti nu
meroși ziariști finlandezi șl cores
pondenți ai presei străine.

O companie de elită a forțelor 
armate finlandeze a prezentat ono
rul. După intonarea imnurilor de 
stat ale celor două țări, premierii 
României și Finlandei au trecut In 
revistă garda de onoare.

Primii miniștri ai celor două state, 
precum și celelalte personalități au 
luat apoi loc în mașinile oficiale, 
îndreptîndu-se spre reședința rezer
vată oaspeților români, în marele 
Hotel Marski.

U.R.S.S.: „Piața Palatului de iarnă" din Leningrad.

MOSZABC
O expedifîe în jungla Amazoanelor

La 10 aprilie, un grup de 18 oa
meni de știință britanici va porni 
din Manaus, Brazilia, într-o expedi
ție în jungla Amazoanelor. Scopul a- 
cestei expediții temerare, organizată 
sub egida revistei britanice „Geogra- 
gliical Magazine" și care va costa 
30 000 de lire sterline, este să sta
bilească posibilitățile valorificării u- 
nor vaste regiuni. Oamenii de știin
ță britanici vor parcurge o distantă 
de aproximativ 3 200 kilometri, de- 
plasîndu-se cu un vehicul special 
„Hoveccraft" ce va pluti ia o înăl
țime de un metru cu o viteză de 64 
kilometri pe oră, deasupra întinde
rilor mlăștinoase și cascadelor din 
nordul Braziliei, regiuni In care mi
șună reptile -de 9 metri șl llliecl-

vampiri. Echipați cu un bogat utilaj, 
membrii expediției vor face cerce
tări asupra apel rîurilor, solului șl 
florei unoF teritorii încă neexplora
te, care ar putea fi eventual culti
vate. După cum a declarat șeful 
grupului de teleoperatori, Brian 
Branston, exploratorii vor căuta, de 
asemenea, să dea de originea legen
darului „El Dorado" — tara aurului, 
care a fost ținta a numeroase expe
diții nefructuoase în cursul secole
lor. In sfîrșit, ei ar dori să stabileas
că eventual adevărul șl tn ce pri
vește legenda, veche de 400 de ani, 
despre blondele, sveltele șl neînfri
catele amazoane, care ar ft existat 
în această regiune. Nopțile, explora
torii și le vor petrece pe sol, în con

diții în care vor trebui să se apere 
împotriva furnicilor ucigătoare, cro
codililor și triburilor de canibali.

-----9------

Potop de satelifâ 
artificialii

In cursul anului 1967 au fost lan
sați în întreaga lume 155 sateliți ar
tificiali al Pămîntului, se arată în 
ultimul buletin al Uniunii Interna
tionale de Telecomunicații, cu se
diul la Geneva. O mare parte a aces
tor sateliți nu mai există, unii fiind 
recuperați pe Pămînt, alții dezinle- 
grîndu-se în spațiul extraterestru.

-----•-----

Consumul de apă...

Reportaj 
pe glob

VIETNAMUL DE SUD : O imagine de dală recentă, surprinsă la baza militară amerlcnaă Khe Sanh, fără
nimic trucat, fără nimic neobișnuit — fuga, fuga in fata morții.

De mai bine de două luni, 6 000 de marini americani sînt încercuit de forțele patriotice în baza
de la Khe Sanh, terorizat! de tirul neîntrerupt al mortlerelor, aprovizionați cu alimente șl muniții prin 
intermediul parașutelor, fără putința de a învinge.

News and World Report"
Sub titlul „Statele Unite se 

îndreaptă spre economia de 
război ?" revista americană 
„Us News and World Re
port" publica un articol în 
care pune întrebarea „Cît de 
departe va merge guvernul în 
mobilizarea frontului intern ?" 
pentru intensificarea războiu
lui din Vietnam.

„Intr-o perioadă în care e 
conomia Statelor Unite este

nanciată va trebui să fie în 
orice caz înăsprită — ducînd 
la sporirea dobînzilor perce
pute de la toate categoriile 
care vor solicita împrumuturi.

Războiul s-ar putea dovedi 
mai costisitor în oameni șl 
bani. Se are în vedere spori
rea numărului de militari din 
Vietnam la 600 000, pînă la 
sflrșitul anului, cu circa 75 000 
peste „plafonul" de 525 000

Citind declarația unul eco
nomist al Administrației, re
vista relevă că „se vor face 
presiuni suplimentare în pri
vința banilor și a creditului. 
Este de așteptat ca inflația să 
se accelereze. Se va accele
ra, de asemenea, spirala sa- 
larii-prețuri.

In fața unei asemenea per
spective Administrația preco
nizează instituirea unui con-

Coreea. Costul vieții în ulti
mele șase luni a sporit în 
medie cu 3,8 ia sută pe an. 
Economiștii vorbesc despre o 
sporire a procentului inflației 
cu 5 Ia sută.

Cheltuielile de război au 
împins bugetul federal la li
mita pericolului. Deficitul pe 
anul fiscal cate se încheie la 
30 iunie se așteaptă să de
pășească 21 miliarde dolari, 
iar în perspectivă se contu
rează un alt deficit serios 
pentru anul fisca) viitor.

Excedentul comercial al

Un sondaj privind consumul de 
apă, efectuat în rîndul cetățenilor de 
Institutul francez al opiniei publice, 
arată că 39 La sută din cel inlero- 
gati nu consumă decît apă minerală, 
34 la sută mai mult apă minerală 
decît apă curentă, iar 27 la sută nu 
beau deloc apă minerală. Motivele 
predominante ale acestui consum 
ridicat de apă minerală sînt de or
din sanitar, dar nici criticile asupra 
nocivității apei curente nu sînt pu
ține, 20 la sută din cazurile Intero
gate invocînd un asemenea motiv.

Epidemie de variolă 
în Pakistan

2 200 de persoane au pierit de va
riolă în ultimele patru luni în dis
trictul Manikganj din Pakistanul de 
est.

Caricatura apărută în revista 
U.S. News & World Report nu 
Iasă prea multe iluzii cititori
lor săi în ce privește intențiile 
Administrației — un bombar
dament de Impozite sporite a- 
supra contribuabililor ameri
cani.

pusă la încercare, evenimen
tele de la începutul acestei 
luni, scrie revista, prevestesc 
noi presiuni și mai persisten
te. Războiul din Vietnam a 
mers prost. Numărul celor 
încorporați crește. Se răspîn- 
desc știri privind mobilizarea 
unui număr sporit de rezer
viști Problema pe care și-o 
pune fiecare acum este: va 
fi trecută economia Statelov 
Unite pe picior de război ?

Studierea în amănunțime a 
acestei probleme de experți 
dinăuntrul și din afara guver
nului exprimă un acord lary 
asupra faptului că intensifi
carea războiului peste limita 
prevăzută initial va aduce
controlul asupra salariilor,
prețurilor și creditului; o
sporire a impozitelor — care 
va fi probabil, mai mare decît 
suprataxa propusă de 10 la 
sută și care va fi solicitată 
de președintele Johnson ca o 
wtaxă de război"; politica ti-

„S.U.A. se îndreaptă spre 
economia de război ?“

de oameni. Prețul războiului 
va fi, în acest caz, cu 5 mi
liarde dolari mai mare decît 
estimările din biigetul pre
zentat în luna ianuarie.

Bursa reflectînd îngrijora
rea cauzata de cursul războ
iului și de controlul asupra 
economiei a cunoscut o scă
dere în primeie zile ale lunii 
martie. In decurs de numai 
patru săptămîni au fost scoa
se din bursa newyorkeză acți
uni în valoare de circa 80 
miliarde dolari".

trol asupra salariilor și pre
turilor. Congresul se opune 
în general unui asemenea 
control, în special într-un an 
în care membrii săi trebuie 
„să facă față alegătorilor'.

In continuare „Us news and 
** World Report" constată că 

„vor li exercitate noi presi
uni asupra unei economii su
pra încălzite. Printre indicii 
acestei situații se pot mențio
na; inflația preturile urcă 
mai rapid decît în orice pe
rioadă de după războiul din

S.U.A. a scăzut în, anul tre
cut la 3,6 miliarde dolari, 
suma cea mai mică: din 1959. 
Prosperitatea americană a ne
cesitat multe mărfuri străine, 
în timp ce vînzărite america
ne în străinătate au făcut 
progrese mici. Tulburările din 
economie pot fi puse în mare 
măsură pe seama războiului 
din Vietnam. Au avut loc 
mari transferuri de resurse.

Marele amestec american în 
Vietnam — scrie revista — a 
început ia jumătatea lui 1965.

In acea perioadă Statele Uni
te aveau acolo 53 000 de sol
dați. Acum se află în Viet
nam peste o jumătate de mi
lion de militari. Cheltuielile 
pentru Vietnam s-au cifrat în 
19G5 la aproape 103 milioa
ne dolari. Se consideră că to
talul cheltuielilor militare 
pentru Vietnam ar putea a- 
junge la 30 miliarde dolari 
sau mai mult în anul fiscal 
care va începe la 1 iulie.

Cel puțin jumătate din de
ficitul balanței de plăți a Sta
telor Unite poate fi pus pe 
seama cheltuielilor militare. 
Numai de la jumătatea lui 
1965 și pînă azi Statele Unite 
au pierdut aur în valoare de 
2,2 miliarde dolari.

Eșecul încercării de sporire 
a taxelor din care să se plă
tească războiul â dăunat eco
nomiei, .a mărit inflația și a 
zdruncinat încrederea în do
lar, consideră economiștii a- 
inericani. Pentru a opri scur
gerile de dolari, guvernul a 
hotărît la I ianuarie să redu
că investițiile în străinătate. 
Un alt program reduce îm
prumuturile acordate de băn
cile americane în străinătate.

Ceea ce îngrijorează pe 
oamenii de afaceri și pe cei 
care investesc este tendința 
Administrației Johnson de a 
merge pe drumul adoptării 
unor astfel de conți oluri în 
loc să aplice remedii".
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In portul Las Palmas din 
Insulele Canare, ancorează 
numeroase nave transoceani
ce sub pavilion englez., ita
lian, grec, sovietic ș.a. Unele 
se opresc aici doar pentru 
citeva ore ca să se aprovi
zioneze cu combustibil și apă 
Insulele sint astăzi o bază de 
tranzit pentru navigație.

In port, negustorii vioi își 
Întind tarabele 
de lemn și își 
etalează pe ele 
tot felul de 
mărfuri — de 
la aparate cu 
tranzistor! pînă 
la colivii cu
canari. Ei vind neobosifi, ia 
orice oră din zi și noapte

Insulele Canare au fost 
menfionale Încă de poeții gre
ci și romani din antichitate. 
Din cauza climei deosebit de 
plăcute, ele erau denumite 
Insulele Fericirii.

In secolele XIII $i XIV, In
sulele Canare erau foarte des 
vizitate de genovezi. In seco
lul al XV-lea. spaniolii „au 
descoperit acest arhipelag al
cătuit din șapte insule prin
cipale locuite și citeva mai 
mici pustii. In secolul al 
XV-lea, insularii erau mai a- 
les păstori, nu cunoșteau me
talele, nici navigația Astăzi 
populația este in majoritate 
spaniolă, cu citeva elemente, 
germane, engleze, franceze, 
italiene și portugheze.

In vechiul cartier Vegueta 
Las Palmas se păstrează o 
casă solidă cu două etaje, 
transformată acum in muzeu 
și cunoscută sub numele de 
„Casa lui Coiumb". Intr-ade
văr, aici a locuit clndva ce
lebrul navigator.

Suprafața totală a Insulelor 
Canare este de 1273 kmp, iar 
populația de circa 1017 400 de 
locuitori.

Numele actual a! Insulelor 
Canare le-a fost dat de re
gele Juba al Mauritaniei, care 
uimit de mărimea dinilor tn- 
t Uniți in Fuerteventura, le-a

botezat Canaris, de la latines
cul caniș — cline.

Gran Canaria, a treia insu
lă ca mărime după Tenerife 
și Fuerteventura, ocupă o su
prafață de 1 630 kmp. După 
orașul principal Las Palmas, 
a fost denumită și provincia.

Populafia orașului Las Pal
mas se compune din turiști — 
glumesc ghizii. Clima minuna

tă, posibilitatea 
de a face baie 
In ocean în 
tot cursul a- 
nului atrage in
tr-adevăr, nu
meroși turiști 
din toate coifu

rile lumii. Anul trecut au re
venit cite 7 turiști pe cap de 
locuitor.

Pe cele două plaje din oraș
— Las Alcaravaneras și Las 
Cant eras — nu există vestia
re unde să-fi poți lăsa haine
le. De aceea, multi turiști vin 
in costume de baie direct de 
la hotel.

Baz.arele și magazinele sini 
pline de obiecte confecționate 
de meșterii locali: rogojini 
împletite din stuf și mlădife 
de palmier, castaniete, bro
derii cu motive spaniole, ca
sete, cutioare, tabachere și tot 
felul de suveniruri

Arta a fost și ea adaptată 
gusturilor străinilor. In oraș 
funcționează numeroase an
sambluri nafionale care in
terpretează clntece și dansuri 
populare canariene. In orice 
restaurant, circiumă, birt cinlă 
neapărat un asemenea cvartet 
sau cvintet. De două ori pe 
săplămtnă — joia și duminica
— pentru cei ce vor să as
culte și să vadă celebrul an
samblu Las Palmas se orga 
niz.ează un mare spectacol Iu 
„Pueblo Canario". In marele 
patio (curte Interioară închi
să) a elegantului hotel „Santa 
Catalina" s-a instalat o es
tradă, iar in jurul ei mese. In 
timp ce beau vin, consumato
rii admiră dansuri naționale 
și ascultă cîntece melodioase 
și ritmice acompaniate de chi
tară și castaniete.
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Intr-un discurs rudlofckvizat
președintele Johnson a anunțat:

A
• încetarea unor bombardamente asupra R. 0. Vietnam
• Renunțarea de a-și mai prezenta candidatura în viitoareie 

alegeri
WASHfNGTON (Agerpres). — A- 

gențiile americane de presă rela
tează că într-un discurs radiotelevi
zat adresat duminica seara națiunii 
americane, președintele S.U.A., Lyn
don Johnson, a anunțat că a ordo
nat încetarea imediată a bombarda
mentelor aeriene și navale asupra 
unor regiuni ale Republicii Demo
crate Vietnam. In același timp, el 
a arătat că bombardamentele vor 
continua asupra regiunii nord-viet- 
namexe situate in apropierea liniei 
de demarcație de-a lungul paralelei

17 și că în următoarele Cinci luni 
efectivele trupelor americane în 
Vietnam urmează să fie completate 
pînă la cifra de 525 000, anunțată 
anterior.

In aceeași cuvintare, Johnson a fă
cut cunoscut că renunță să-și mal 
prezinte candidatura pentru un nou 
mandat prezidențial.

In urma acestei hotărîri iu cursa 
prezidențială din partea partidului 
democrat rămîn deocamdată senato
rii Eugene McCarthy și Robert Ken
nedy.
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