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SECVENȚE CULTURALE — Teatrul șl școala.

FIARE...

DE PESTE HOTARE.
MASACRAREA A MII DE INDIENI IN BRAZILIA.
SCANDAL ÎN LUMEA ARTELOR LA ROMA
„ȘI TOTUȘI VOI MAI ZBURA'.

în loc de 
invitație
I n aceste zile de primă

vară timpurie, soarele 
s-a trezit din amorțeala 
și recheamă natura la 
Mugurii plesnesc sub

de viată.
și frunzele impodo- 
nou coroanele copa- 
toată iarna au stal 
negre, îneîntind din

iernii 
viată, 
mingi ie rea gingașă a razelor 
dătătoare

Florile 
besc din 
cilor ce 
triste șl
nou cu podoaba lor ochiul și 
înmiresmind aerul.

Pornind spre Paring, covorul 
fraged al ierbii cochetează cu 
frunzulițele mesteacănului alb 
ce tremură sub pala călduță a 
violului ce topește giulgiul 
alb al zăpezii ce mal tronează 
pe munte. Trecînd de cabana 
Rusu și lăsînd- în urmă grădi
nile pline de brîndușe de la 
stînele Rusu, începi urcușul pe 
poteca sinuoasă ce-fi călăuzeș
te pașii prin locuri minunate 
spre Căsufa din Povești. La in
trarea în pădure, părăsești mar
cajul și iei pieptiș poteca spre 
trolfă, ureînd pe versantul nor
dic al muntelui. Greutatea dru
mului nu o vei simți, deoare
ce ai Intrat în zona bradului, 
unde parfumul cetinilor și a! 
rășinei ffl umplu plămînii cu 
aer dătător de viată In rariș- 
tele ce ti se deschid în cale, 
privirea fi-e furată de covorul 
fesut de cel mal iscusit meș
ter : natura

Evald KIMINIKH

(Continuare în pag a 2-a)

Prtnd contur construcțiile industriale de Ia suprafața viitoarei mine

Livezeni.

Statîe de

prefabricate

centralizata
La Livezeni, lingă centrala de be

toane, constructorii execută ultimele 
finisaje la haia-atelier de preparare 
a prefabricatelor. Prin darea în 
funcțiune a acesteia se vor desființa 
stațiile de prefabricate de pe șantie
re și, deci, se va reduce simțitor 
durata de confecționare a prefabri
catelor, numărul do operații și se 
vor obține importante economii la 
manoperă și materiale.

FOTBAL
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Marginalii la etapa a XIX-a 
Cronica meciului 
C L A S A M E

— Minerul Lupeni a 
în deplasare

Fi C. Argeș
N I U L — etapa viitoare 
obținut o victorie prețioasă

Jiul

Elevii Văii Jiului la
expozifia 
de artă

La sfirșitul acestei vacanțe de pri
măvară, în orașul Deva s-a deschis 
o expoziție județeană de artă plas
tică cu lucrări ale elevilor din li
cee, școli profesionale și tehnice de 
pe cuprinsul județului 
Este un lucru meritoriu 
din lucrările prezentate 
elevilor de la liceele 
Desigur că această
captat încă de la început nu numai 
atenția organizatorilor, dar și pe 
cea a vizitatorilor. „Vreau să men
ționez că elevii, Văii Jiului, cît și 
îndrumătorii lor (cadre didactice,

Hunedoara, 
că o treime 
aici aparțin 
Văii Jiului, 

participare a

De 25 de ani pe schele
„E un om mină de aur. Pînă și 

meseriașii cel mai buni au Încă de 
învățat de Ia dînsul". Așa ne-a fost 
prezentat de șeful preparafiei Lu
peni; tovarășul Ardeleanu Victor, 
zidarul David Alexandru. Dorind, 
deci, să-l Intllnim pe renumitul zi
dar, am pornit pe urmele Iui:

De un sfert de veac, zidarul Da
vid Alexandru, lucrează pe schele. 
In cel 25 de ani de cînd practică 
această meserie, a pus temelia mul
tor construcții. In cei 10 ani de cind 
muncește Ia preparata Lupeni, uzi-

na s-a îmbogățit cu o seamă de o- 
bieclive noi, altele au fost reame- 
najate. Depozitul de stocuri, clădi
rea uscătorlel, ștrandul, o magazie

și s-au format meseriași de 
printre care și Ddnescu loan,

OAMF.N1
Șl FAPTE

materiale, silozul

Nu ți-au tremurat 
mîinile, vandalule?

SCRISOARE DIN HUNEDOARA

județeană 
plastică

Poate că cititorul acestor tînduri reline rela
tările publicate în ziarul, nostru în ultimul timp 
despre acțiunile de curățenie și înfrumusețare 
initiate de consiliile populare, cu participarea 
cetățenilor, iar în cadrul acestora, despre plan
tarea de arbori și arbuști ornamentali in noile 
cartiere ale orașului. Ne bucurăm cu tofii de 
realizările obținute in acest domeniu. Printre ar
borii ornamentali plantați în toamna trecută 
șt-au găsit loc și cileva sule de puiefi de tei. 
Au fost aduși din pepiniere îndepărtate. Oameni 
de specialitate i-au îngrijit, i-au manipulat cu o

Contractul și calitatea nu pot îi 
„realizate4 prin arbitrajul de stat

modernă pentru
din beton pentru lemn vechi, ziduri 
de sprijin, piloni pentru 
o clădire tn formă 
beton, 
multe 
tă a 
lui In 
numai 
tale de ei. Dar zidarul David 
xandru nu se Îngrijește numai 
„creșterea" zidurilor. Lingă el

funicular, 
octogonată din 

fier și sticlă pentru seră, mai 
parcuri, modernizarea comple- 
băii, îmbunătățirea lluminatu- 
interiorul preparafiei ele. sînt 
o parte a lucrărilor execu- 

• ‘ Ale- 
de
au

crescut 
ispravă 
un muncitor de nădejde la prepa- 
ratie. Acest veteran in ale meseriei 
este un îndrumător de nădejde și 
un adevărat părinte pentru oamenii 
din echipă. Tinărul Reti Aladar, de 
pildă, fiind lipsit de supravegherea 
părintească nu avea o reputație 
prea bună. Dar Sanyi baci a știut sd 
și-I apropie pe tînăr, să-l modeleze 
Acum tinărul Reti Aladar își are 
meseria lui, demnitatea lui. Si numai 
datorită lui Sanyi baci.

Toate acestea le-am aflat încă 
înainte de a ajunge să stau de vor
bă cu iscusitul meseriaș. L-am întîl- 
nit tot pe o schelă, lucra la ame
najarea unei încăperi, deasupra ate
lierului de tinlchigerie. Sanyi baci 
mi-a vorbit cu modestie despre mun
ca sa ; n-am putut alia mare lucru 
de la el, dar urmărind tot ce-a clă
dit

diriginți, pedagogi, etc) merită toată 
lauda nu numai pentru participarea 
masivă la această expoziție, dar șt 
datorită valorii artistice a luciărilor 
prezentate — spunea tovarășul Cle
mente Constantin, președintele Co
mitetului județean pentru cultură șl 
artă. Elevii din Petroșeni, Uricanl 
și mai ales cei din Lupeni s-au im
pus în ultimii ani cu lucrări de 
artă plastică bune, unele fiind de o 
certă valoare artistică. Chiar și pri
mele impresii ale vizitatorilor con
semnate în cartea expoziției vin sK 
ateste acest lucru".

Intr-adevăr lucrări ca „Greva", 
„Portret", „In mină", „Idol*, „In ga
lerie* și „Bucuria adincurilor", ca 
să enunțăm numai cîteva, poartă pe
cetea 
După 
chiar 
sursă 
ca și 
tatori 
supra
Ioan din clasa a IX-a a Liceului din 
lupeni. De altfel el expune aici 
•'bei lucrări care încă din primele 
zile au întrunit sufragiile publicului 
vizitator. Dar nu mai puțin aprecia
te sînt și lucrările elevilor Mereu 
Elena din Petroșeni, Maria Gyerca 
dtn Uricani. Pinca Eugenia tot din 
iJricani și ale lui Simonel Bucur din 
I upeni. Studiind cu atenție acesta 
lucrări, organizatorii expoziției an 
fost unanimi în aprecierea că se 
poate vorbi despre o școală a arfei 
plastice din Valea 
școală s-a format în 
atîl în cercurile din 
cît și în cele de pe
sindicatelor. Este meritul profesori
lor, al instructorilor artistici, dar șl 
a! elevilor care țin ca frumosul din 
viața minerilor Văii Jiului să fie re
dat șl prin mijlocirea artei plastice.

unei puternice autenticități, 
cum ușor se poate înțelega 

și din titulatură, principala lor 
de inspirație o constituie rnun- 
viața minerilor. Unul din vizl- 
făcea o remarcă deosebită a- 
lucrărilor elevului Orrogttol

Jiului. Această 
decursul anilor 
cadrul liceelor 
lîngă cluburile

acest om de-a 
m-am convins 
,.mîini de aur"

lungul anilor 
că are Intr-adevăr

P. BREBEN

’Juma! 
citudivi

grijă aproape părintească. Sule de cetățeni au 
ieșit la munci patriotice, au săpat gropi, le-au 
pregătit pămint vegetal spre a avea condițiile 
cele mai prielnice pentru a prinde viată. In cu- 
rind trebuia să le dea primele frunze, urmind 
ca, peste cîfiva ani, coroanele lor bogate, cu 
puzderia de flori să împrăștie In jur, pe aleile 
dintre blocuri, miresme îmbătătoare, să purifice 
aerul viciat al orașului, să dea un aspect peisa
gistic plin de farmec cartierului. Menirea lor 
era deci să facă mediul în care trăim și muncim 
mai frumos, mai curat, sâ ne Incinte privirea, sd 
ne sporească dispoziția. Ei, dar ce credefi că 
s-a întimplat ? intr-una din nopțile trecute, pe 
străzile Independentei și Unirii din cartierul Ae
roport, o mină de vandal, de individ cu instincte 
preistorice, a retezat cu lama unui cutii peste 
30 de puiefi de tei firavi, nevinovat! precum și 
puieli de tuia și castani.

Barbarismul a stîrnit pe bună dreptate revolta, 
consternarea oamenilor. Dar o dală cu exprima
rea acestei revolte, să ne fie permise două În
trebări. ‘
• Pînă cind vor permite organele ordinei pu

blice din municipiul nostru distrugerea vegeta
ției, a arbuștilor ornamentali — abia plantați — 
de către indivizi iresponsabili ?

> Cînd își vor spune cuvîntul 
învățămînt, părinții, în dezvoltarea 
lității copiilor față de bunul obștesc 
de lîngă noi l

. Doar nu mai trăim în peșteri I

unitățile de 
responsabi- 
și frumosul

Ion DUBEK

I. SIMIONESCU
Principalul berieliciar al calcarului extras iu cariera 

din Bănită este Combinatul siderurgic Hunedoara și 
după cum se știe această materie primă ocupă un loa 
foarte important in alfabetul metalului, Fără calcar este 
de neconceput procesul de elaborare a fontei. Tocmai 
de aceea beneficiarul consemnează In fiecare an în 
contractul cu furnizorul din Băni[a trei clauze impor
tante și anume: furnizarea ritmică a calcarului și in 
cantitățile prevăzute pentru fiecare 
peclarea granulafiei și a calității 
cest an, de la Bănifa trebuie să 
spre aglomeratoarele și furnalele
138 000 tone de calcar. Dat fiind că in majoritatea ca
zurilor beneficiarul se dovedește a fi un bun controlor 
de calitate atunci cind este vorba de mărfurile furni
zorilor, am solicitat unor siderurgiști hunedoreni 
re rea despre:

etapă in parte, res- 
sale. Asllel, In a- 
pornească eșalonat 
hunedorene circa

INFORMAȚIA ZILEI

pâ-

ta 
să 
de

sînt multiple, 
novați, (adică 
Bănița) ne-au 
jul de stat, 
noi eram mai

dar tot cei 
furnizorul 

dat la arbitra- 
deși poate că 
îndreptățiți să

vi-
din

comportarea 
furnale ?

am avut ca 
primul rînd 
la serviciul 
al combina

Beneficiarii

— Cum și-a îndeplinit co
lectivul de la Bănița sarci
nile contractuale pe primul 
trimestru față de combinat ?

— In ce măsură sint res
pectate clauzele privind gra- 
nulația și calitatea ?

— Care este 
acestui calcar în

In acest sens 
interlocutori în 
pe tovarășii de 
de aprovizionare 
tului.

„Noi sîntem primii care, 
bineînțeles prin intermediul 
actelor, luăm contactul cu 
calcarul de Bănița, ne relata 
tovarășul Diaconescu Iulian, 
șef adjunct al serviciului a- 
provizionare. In această cali
tate sîntem în măsură să in
formăm pe colaboratorii noș
tri din Bănița că preocupa
rea dînșilor pentru satisface
rea cerințelor de calcar ale 
producției de metal nu e de 
natură 
primul 
an, de 
numai de o realizare formală 
a contractului pentru că în
treaga cantitate de calcar nu 
a corespuns calității. Cauzele

să mulțumească. In 
trimestru al acestui 
pildă, poate Ii vorba

despre calcarul 
de Bănița

gal dd.ș spune că între cele 
două unități există colabo
rare”.

— Dar de ce in primul tri
mestru al anului au fost re
fuzate aproape 3 500 tone 
calcar pentru aglomeratoare 
și furnale ?

La această întrebare tova
rășul Drăghici Petru de 
serviciul C.T.C. a ținut 
precizeze: „Este vorba
nerespectarea de către furni
zor a sorturilor granulome- 
trice și a calității calcarului. 
Astfel, întreaga cantitate de 
calcar pentru aglomerator 
(2 766 tone) a fost refuzată 
întrucît la analiza chimică 
s-a constatat că conținutul 
de bioxid de siliciu și alumi
niu a ajuns la 1,61—4,36 Ia 
sută în loc de 1,5 la sută cît 
e prevăzut în contract, pre
vedere care este întărită șl 
printr-o hotărîre a arbitraju
lui de stat. De asemenea, tot 
în primul 
nevoiți să 
mente de
vagoane de calcar 
nale. Acesta nu a corespuns 
din punct de vedere granu
lometric. Astfel s-a constatat 
că 44—55 la sută din canti
tățile de caloar 
deau criteriilor 
trice.

trimestru am fost 
întocmim docu- 

refuz și pentru 13 
de fur-

acest lucru. După pă- 
mea cred că tovarășii 
Bănița trebuie să re- 
mai mult asupra res-

facem
rerea 
de la 
flecte
pectării prevederilor contrac
tuale atît cantitativ cît și ca
litativ, decît să-și caute „rea
lizarea planului" prin inter
mediul... arbitrajului. Proce
sul nostru de produc
ție. de pildă, nu poate 
accepta unele clauze 
subiective dictate de 
interese privind propria ■ ■ 
ogradă, numai de dra-

(Continuare in

nu corespun- 
granulome-

I. MANEA

pag. a 2-a)

Obiecte pentru turism
O veste îmbucurătoare pentru amatorii de dru

meții : în depozitul I.C.R.M. Petroșeni au intrat 
diverse obiecte de turism: saltele pneumatice, 
scaune pliate, materiale pentru pescuit precum 
și mult solicitatele corturi. Corturile, în funcție 
de mărime, au următoarele prețuri: 575, 759 șl 
1 200 lei.

Primele lucrări la complexul 
comercial de la Vulcan

Zilele acestea au 
dațiile Ia două din 
complex comercial 
vreme, corpul F și
și tutungeria — se vor contura, înnoind 
jul urbanistic ai Vulcanului.

început săpăturile pentru fun- 
cele cinci corpuri ale 
de la Vulcan. Peste

G — bufetul cu 80 de

Azi la 
tură de 
grade la 
de minus 2

In cursul 
tre plus 15 
la Paring.

noului 
puțină 
locuri 
peisa-

VREMEA
ora 8 termometrul a indicai o tempera
minus 1 grad la Petroșeni șl plus 3 
Paring. Minima din cursul nopfil a fost 

și, respectiv, zero grade, 
zilei de Ieri maximele 
grade la Petroșeni șl

au oscilat în- 
pîus 7 grade

PENTRU URMĂTOARELE 24 DE ORE:

♦ Temperatura in creștere ușoară.
> Vreme frumoasă cu cerul mai mult senin. 
+ Vlnt slab, din sectorul sudic.
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încă o destăinuire a primăverii.

Instantaneu pe holul Spitalului unificat din Lupeni.

ISTORIA
Faptul că Anglia părăsește 

scena și nu mai joacă rolul de 
mare putere politică și milita
ră, atît în Golful Persic, cît 
și în Orientul îndepărtat, nu 
mai miră pe nimeni...

S-a întimplat, totuși, că în 
momentul culminant al destră
mării imperialismului, in frun
tea celor două state apusene 
care mai continuă să acțione
ze în Asia, să se afle oameni 
care n-au luat în serios pre
facerile istorice survenite pe 
glob după ultimul război mon
dial.

Atit Harold Wilson, cit și 
Lyndon Johnson au venit Ia 
putere aduși de către alegă
tori, spre a rezolva probleme
le interne ale societății urba
nizate contemporane cu un 
înalt nivel de dezvoltare teh
nică. Nici unul dintre ei nu se 
prea pricepea în problemele de 
politică internațională.

Walter Lippmann
$i pînă astăzi, toate acțiu

nile politice, atît ale premie
rului Wilson, cît și ale pre
ședintelui Johnson, sînt deter
minate de ideea că puterea șl 
influența reprezentanților lumii 
apusene în țările Asiei urmea
ză să se manifeste așa cura 
s-au manifestat în trecutul în
depărtat. Aceasta înseamnă, 
concret, că, în noile condiții 
ale istoriei, puterea care ur
ma să stabilească o pace trai
nică în 
Orientul 
granițele 
S.U.A.

Asemenea concepții au fost 
totdeauna absurde. Astăzi, ele 
sînt mai
Căci nici

întreaga Asie, de Ia 
Apropiat și pînă la 
Siberiei, aveau să fie

absurde ca oricind. 
un stat din lume

nu-și poate asuma o aseme
nea obligație și, practic, aceas
tă concepție nu poate duce la 
altceva decît la un eșec evi
dent. La eșecul pe care de 
altfel îl și are astăzi această 
politică de la Aden pînă la 
Singapore.

Pină la recenta devalorizare 
a lirei sterline, premierul Wil
son, împreună cu ministrul său 
de externe, pretindeau că sub 
conducerea lor, Anglia joacă 
același rol. pe care l-a jucat 
pe vremea Iui Churchill și a 
președintelui Roosevelt. In An
glia există chiar un curent de 
opinii, care, recunoscînd pră
bușirea imperiului britanic, nu
trește totuși speranța că mi
siunea de apărător al impe
rialismului pe care a avut-o An
glia în secolul al XIX-lea o 
s-o îndeplinească astăzi cu suc
ces America.

Aceste teorii l-au indus în 
eroare și pe președintele John-

KaL

fap- 
aptH 
con- 

nu

son. El s-a lăsat ușor ; «ivios 
că sub conducerea lui, S.U.A, 
vor putea juca în lume rolul 
pe care l-a jucat pe vremuri 
Anglia, în lupta împotriva 
serului și a lui Hitler.

Deci, tot răul constă în 
tul că cele două guverne 
sene se află astăzi sub 
trolul unor oameni care
sînt în stare să înțeleagă trans
formările radicale ce au sur
venit în viața internațională 
în epoca de după război. Iar 
astăzi plătim într-un mod tra
gic pentru faptul că sintern 
conduși de oameni, ale căror 
vederi politice s-au format în- 
tr-o altă 
nunță Ia 
în mod 
de bază 
ți oria le din secolul al XIX-lea 
pot fl aplicate mecanic și în 
a doua jumătate a secolului 
XX.

Atit în Anglia, cît și în Sta-

epocă și care nu re- 
aceste vederi. Ei cred 
greșit că principiile 
ale politicii interna-

(New York PostJ

(Continuare in pag. a 2-a)
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SECVENȚE CULTURALE
TEATRUL Șl ȘCOALA Medalion

Relația teatru-școală este o varian
tă, de un anumit specific, a ecuației 
tealru-public.

Reciprocitatea elementelor, interde
pendența factorilor în acest raport, 
în această ecuație, a fost mult dis
cutată. Școala, înalt for de educare, 
de formare a tinerei generații, poa
le avea în teatru un prețios aliat.

Tineretul de astăzi este publicul 
de mîine și depinde mult de ce i se 
oferă AZI (ca spectacol) spre a-I 
pasiona, spre a-l avea aproape, 
petent. cu gust artistic matur, 
NE. Părerea că în materie de. 
de spectacol teatral, gustul se
voltă printr-o frecventare sporită a 
oricăror manifestări este nu numai 
eronată, dar complet nocivă. Lipsa 
unor principii de riguroasă selecție

duc la confuzia valorilor, la impo
sibilitatea discernării valorilor de 
pseudo-valori.

Tineretului, mai mult decîb publi
cului format, trebuie să i se ofere 
spre vizionare valori consacrate, u- 
nanim recunoscute, cu discernămînt 
selecționate, căci altfel se ajunge la 
o saturare nedorită ce riscă să se 
transforme într-un negativism abso-

corn- 
MÎI- 
artă. 
dez-

OPINII

GOYA

nobila misiune 
fși justifică e- 
realilăților ac- 

interveni activ

ÎN CONTRADICȚIE

CU ISTORIA
/Urmare din pag. 1)

lele Unite, este foarte răspîn- 
dită teoria potrivit căreia nu 
poate exista ordine în lume 
pînă ce pe globul pămîntesc 
nu-șl va impune politica Im
periul britanic sau vreun sub
stitut al său. Harold Wilson 
și Lyndon Johnson s-au lăsat 
șl ei convinși de această idee 
și, în consecință, au conside
rat de datoria lor națională să 
proclame Statele Unite drept 
apărător al ordinei mondiale, 
care acționează conform sfatu
rilor șl cu asentimentul An
gliei.

Considerînd că numai o pu
tere apuseană — la început 
Anglia, Iar mal tîrziu S.U.A. 
— este în stare să facă ordi
ne în Aria, ei încearcă impo
sibilul.

Spre deosebire de greșelile 
Iui Wilson, cele ale lui John
son au putut fi un timp camu
flate, datorită marilor resurse 
economice ale Statelor Unite. 
Pe de altă parte și impresio
nantul potențial militar al A- 
mericil a retușat întrucîtva 
situația că astăzi America se 
află într-o totală izolare po
litică. Cel cîțiva sateliți șovăi
tori nu salvează situația.

încercarea Iul Wilson și 
Johnson de a perpetua în lu
me rolul dominant al țărilor 
de limbă engleză a dus la si
tuația că el s-au încurcat sin
guri într-o adevărată plasă de 
promisiuni mincinoase și de 
obligații fără temei. Astăzi, nu 
fac decît să plătească oalele 
sparte pentru politica lor gre
șită și contradictorie, trezind

lut. intr-un nihilism de nimeni do
rit. Nu înseamnă însă că excludem, 
din cîmpuJ vizual al tinărului spec
tator. piesele unor autori insuficient 
cunoscuți, sau creațiile inovatoare, 
mai dificile, care să pună la contri
buție g ndirea lui de spectator. Pon
derea va trebui oricum să o aibă 
lucrările din categori' amintită.

Rolul teatrului în formarea gustu
lui tinerei generații nu se limitează 
Ia secondarea pe anumite porțiuni 
a școlii recunoscută ca principal iz
vor de cultură. Există un teritoriu 
comun în activitatea acestor două 
Instituții, o zonă de Interdependență 
a preocupărilor și aceasta este li
teratura. care servește ca obiect de 
studiu sistematic pentru scoală și ca 
context holărîior al spectacolului 
pentru teatru.

Teatrul, pornind de la textul li
terar, poate mijloci cunoașterea va
lorilor intrinseci ale piesei, poate lu
mina frumusețile el ascunse, într-o 
măsură mai accentuată decît prin 
studiul analitic al aceluiași text în 
școală. I nrrul nici nu este de mi-

părți a spectato-

lipsit, de interes 
teatrului local,

rare, cunoscind faptul că literatura 
dramatică este scrisă spre a fi re
prezentată pe scenă, cunoscind mul
titudinea mijloacelor de investigare 
și de reprezentare de care dispune 
teatrul (concepția regizorală, jocul 
actorilor, scenografia șl costumele, 
mijloacele tehnice ele.), ce conlu
crează Ia reliefarea pregnantă a va
lorilor subtextului dramatic prin spec- 
tacoL Indeplinindu-și 
educativă, prin care 
xistența în contextul 
tnale, teatrul poate
fn procesul educării publicului tînăr 
printr-nn repertoriu adecvat și pre
ferințelor acestei 
rilor.

N-ar fi, credem, 
pentru conducerea
cunoașterea gustului tineretului prin 
eventuale sondaje în masa de elevi, 
prin contactele directe ale unor ac
tori cu această masă a tineretului 
studios.

Tot pe linia dezideratelor școlii, ar 
fi bine să se cunoască cerințele nro- 
gramelor analitice de literatură fn 
materie de teatru spre a pulea fl 
reprezentate și lucrări mai dificile 
de înțeles numai prin studiu Indi
vidual.

O sugestie: organizarea recitalu
rilor de versuri (profitabile In dublu 
sens: actorilor pentru deprinderea 
debitării versurilor, adesea deficita
ră, elevilor pentru lectura artistică) 
axate pe

o
la
șl

(1746—1828)
Sc fmpUnesc, în aceste zile, 

140 de ani de la moartea ma
relui pictor, desenator și gra
vor, unul dintre reprezentanții 
cei mai străluciți ai realismu
lui critic, Francisco Jose de 
Goya. Operă a unui luptător, 
mereu alături de masele popu
lare, împotriva monarhiei, feu
dalilor și inchiziției, creația 
lui Goya e străbătută de iz- 
bîrida luptei de eliberare, se 
ca/acferfzcazd prin forța, prin 
expresivitatea și fidelitatea i- 
maginilor. In redarea cu căl
dură și înțelegere a figurilor 
oamenilor din popor, în por
trete și-n compozițiile de șe
valet, Goya a găsit întotdea
una un limbaj pictural adecvat 
variatelor teme abordate, tre
ci nd cu ușurinfă de la violen
ta sălbatică la eleganța rafi
nată, de la fantasticul grotesc 
la real, de la o 
clarobscur la una 
deschise și vesele,
său artistic capătă o ascuțime 
și o expresivitate deosebită in 
ciclul de un adînc dramatism 
„Dezastrele războiului". Ciclul 
„Proverbele' însă, la antipod, 
e străbătut de amărăciune și 
pesimism.

Reprezentant al gindirii îna
intate din Spania timpului său, 
dominată de teroare și obscu
rantism, Goya a fost un ade
vărat deschizător de drumuri 
în pictură și grafică.

pictură de 
cu tonuri

Limbajul

bul la 
lor și 
poezie

teme sau autori, va 
bună propagandă a 
formarea gustului 
teatru a elevilor.

contri- 
actori- 
pentru

Prof. Ironim MUNTEAN
Liceul Petroșeni

In curind, la căminul cultural din Cîmpu lui Neag (in clișeu) lucrările de reconstrucție vor fl 
terminate, activitatea culturală puțind să-șl reia drumul pe făgașul normal.

neîncrederea țărilor din lumea 
întreagă.

Urmările acestei neîncrederi 
sini foarte primejdioase pentru 
dezvoltarea în continuare a 
întregului proces politic din 
aceste țări. Neîncrederea se 
manifestă nu numai față de 
Harold Wilson șl Lyndon John
son, ci, în primul rînd, față 
de toate Instituțiile politice pe 
care ei 1p reprezintă.
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PETROȘENI —. 7 Noiembrie : Am 
întîlnit șl țigani fericiți ; Republica: 
împușcături pe portativ ; PETRILA : 
Cine vrea să ucidă pe Jessie; LO
NEA — Minerul : Contele P>obby, 
spaima vestului sălbatic.

Contractul si calitateaf
nu pot fi „realizate" 
prin arbitrajul de stat

(Urmate din pag li

— După părerea dumneavoastră ce 
Influență are asupra procesului de 
producție a foniei nerespectarea gra- 
nulației și calității calcarului ?

Referindu-se la acest aspect al 
problemei, tovarășul Răileanu Valen
tin, inginer șef cu problemele de a- 
glomerare a făcut următoarea remar
că : „In primul rînd nerespectarea 
conținutului de bioxid de siliciu șl 
aluminiu de 1,5 la sută duce la un 
consum exagerat de calcar, ceea ce 
desigur exercită o influență nega
tivă asupra prețului de cost al fon
tei. De asemenea, nerespectarea gra- 
nulației creează mari greutăți în 
mersul furnalelor. Astfel, cînd cal
carul e prea mărunt, se îngreunea
ză trecerea gazelor prin coloanele 
furnalelor, gaze care antrenează șl

calcarul mărunt ducîndu-1 aproape 
în întregime la stația de praf. Pe de 
altă parte, cînd calcarul e prea ma
re nu se poate face o separare co
rectă a acestuia ducînd la încetini
rea mersului furnalelor, lată de ce 
rugămintea noastră către tovarășii 
de la Bănită este de a face tot ce 
le stă în putință nu numai pentru 
respectarea contractului din punct 
de vedere calitativ și al termenelor 
dar și pentru îmbunătățirea qranu- 
lației și calității".

Intr-adevăr aceste cerințe îndrep
tățite ale siderurqiștilor hunedoreni 
pot fi satisfăcute prin acordarea unei 
mai mari atenții la acțiunea de des- 
copertare a minereului șl eliminarea 
șistului (arqilei), printr-o sortare a- 
tentă. Sperăm că faptele vor satis
face aceste cerințe.

F f
„A tunat și s-au adunat". 

Numai că cei trei huligani din 
orașul Lupeni, despre care vom 
vorbi în cele de față, întîi se 
întilneau, mai ales prin res
taurante, și-apoi începeau „tu
netele". Ultima dată și-au dat 
întîinire la restaurantul „Ci
na". Iar mai apoi au ajuns la 
miliția orașului. De ce ? Să lă- 
ăm faptele să vorbească.

...Simbătă 3 martie 1968. La 
restaurantul „Cina" se dansa, 
se ciocneau pahare. Din local 
nu lipseau nici cei trei indi
vizi: Tudor Teodor (zis Oto- 
loc), Voican Virqil (zis Țucu) 
și Vrînceanu loan. Doar alte 
griji nu aveau, mai ales pri
mii doi ale căror „ocupații" 
sînt băutura, jocul de cârti și 
scandalurile. Dar nici cel dc-al 
treilea — muncitor la E. M. 
Lupeni, nu era străin de astfel 
de „îndeletniciri". Consumase 
fiecare cJIeva „sute" de co
niac. Nu erau turmentați, ci 
doar în „formă". De astădată, 
prudenți, își pîndeau de la o 
masă „prada" — unul dintre 
musafirii restaurantului. „Tre
buie să aibă bani, altiel n-ar 
sta la „Cina" atfta — și-au 
zis cei trei huligani. Cu per
fidie și-au pus în aplicare in
tențiile mîrșave. Arătfndu-se

ARE
binevoitori lață de Avram Pe
tre, s-au „împrietenit" una- 
două cu el. Au plecat împre
ună de la „Cina". L-au invitat 
acasă la Vrînceanu Ioan (sir. 
I Mai nr. 7). Fiecare îl luase 
in felul său.

— Facem o partidă de șah...
— Mai bem ceva...
— Și, ia urma urmei, avem

Cine sînt 
acești indivizi?

9

loc să tragem și-un pui de 
somn, doar trebuie să te mai 
dezmeticești și tu.„

Și Avram Petre \-a lăsat 
„lămurit". Ajunși acasă, unul 
dintre indivizi, V rînceanu, l-a 
invitat la o partidă de șah. 
Dar oaspetele n-a apucat să 
mute nici o piesă. A fost lovit. 
Apoi călcat în picioare, bătut 
pînă și cu coada de topor, pe 
rînd de către cei trei. Huliga
nii vroiau bani. Dar omul 
n-aveu de unde să le dea, nu 
mai avea decît 6 lei ia el.
Las' că-ti arătăm noi !". Și-au 

continuat să-1 maltrateze. Întîi

In biblioteca Institutului de mine din Petroșeni. Foto: Cornel Dumitm

Foloasele economisirii și chiliziiiiilei
Semn al înțelepciunii și ordinii în 

utilizarea rațională a oricăror resur
se bănești, economisirea este o tră
sătură de bază a bunului gospodar 
dar ea nu se poate dezvolta decît 
atunci cînd există o bază materială 
corespunzătoare. La noi în țară este 
creată o astfel de bază materială 
care oferă în permanență acțiunii 
de economisire condiții optime de 
a se dezvolta.

Spiritul de economie, deprindere 
stimulată de dinamismul dezvoltării 
patriei noastre, de ridicare conti
nuă a nivelului de trai al întregu
lui popor este astăzi larg răspîndil, 
acțiunea de economisire la C.E.C. 
căpătînd astfel un pronunțat carac
ter de masă.

Referindu-ne la dezvoltarea acțiu
nii de economisire la C.E.C. în Va
lea Jiului, edificatoare sînt cîteva 
cifre: la sfîrșitul trimestrului I al 
anului 1968 numărul depunătorilor 
este de aproape 43 000, crescînd cu 
peste 2 000 depunători față de ace
eași perioadă a anului 1967. Soldul 
general al depunerilor a crescut și 
el cu peste 12 la sută față de 1967 
și cu peste 100 la sută față de ace
eași perioadă a anului 1965. Și alți 
Indicatori ce caracterizează acțiunea 
de economisire la C.E.C. au înregis
trat creșteri considerabile, semnifi
cative în aprecierea ridicării gene
rale a nivelului de trai. Aceasta cu 
atît mai mult cu cît, în aceeași pe
rioadă, puterea de cumpărare a 
populației a dus la sporirea volumu
lui desfacerii de mărfuri prin co
merțul socialist.

Deci Importantele depuneri la 
G.E.C. s-au realizat în condiții de 
«por al consumului, fapt deosebit de 
semnificativ care oglindește conți
nutul nou al acțiunii de ernnomisire 
în Valea Jiului.

Făcînd, in continuare, apel la sta
tistici constatăm o substanțială creș
tere în ultimii ani, a cumpărării 
obiectelor de folosință îndelungată: 
televizoare, mobilă, autoturisme etc. 
ceea ce dovedește încă o dată, cu 
prisosință, că economisirea la C.E.C. 
dă posibilitate oamenilor muncii de 
a-și cheltui disponibilitățile bănești 
într-un mod superior.

Casa de Economii și Consemnați- 
tini — Instituție pusă în slujba in
tereselor populației, căreia îi acor
dă pentru sumele depuse o serie de 
avantaje și drepturi — pune în

permanență la dispoziția tuturor ce
tățenilor, prin rețeaua sa de unități, 
instrumente de economisire variate.

Dezvoltarea impetuoasă a econo
miei naționale în viitorii ani, la cart
o contribuție de seamă vor aduce 
cetățenii municipiului Petroșeni, 
permite să se prevadă perspectivele 
dezvoltării acțiunii de economisire
care constituie un act fn egală mă
sură de utilitate personală cît $1 
de interes general.

loan I AZ.AR
director al Filialei C.E.C. Petroșeni

în loc de
(Urmare din pag. 1)

Din fondul verde al ierbii 
ce a dat și aici coif, fși ridică 
căpșorul mii de brindușe lilia
chii, care-și deschid pilniile 
spre cerul de azur, reileclind 
razele soarelui care i-au che
mat la viald cu un mic rubin 
de rouă prins in virlul stami- 
nelor. Ici, colo, cile un buchet 
de ghiocei albi ca zăpada, pri
mii vestitori ai noului anotimp, 
iși pleacă timizi căpșoarele sub 
privirea pătimașă a drumețului. 
Covorul imens pentru noi, 
totuși mic la scara muntelui, 
e decorat cu inflorescențe gal-

invitaflc
bene, roșii și albastre, ce un
duiesc lin, prinse în horă în 
ritmul flautului, la care cîntă 
vintul sprințar ce-și face loc 
printre coroanele copacilor foș
nitori. i

Coborind de pe munte, ră- 
mii cu nostalgia acestor locuri 
in sul let. Te vei reîntoarce 
din nou și din nou, căci mun
tele nu râminc același. Și el 
se schimbă o dală cu mersul 
vremii.

Grăbi(i-\ ă I Dacă vreți să 
vedeți acest covor minunat, 
urcați degrabă la Paring I Tim
pul nu așteaptă. Și vremea 
florilor trece...

au vrut să-l ștranguleze, dat 
cravata fiind din lină, împle
tită s-a rupt. Omul a cerut 
apă. Bestiile i-au dat sâ bea 
ofet... L-au maltratat în fel și 
chip, s-au purtat ca niște bar
bari. In cele din urmă, văzînd 
că nu pot „scoate" nimic de 
la el, i-au turnat apă în pan
tofi, în buzunare și i-au zis 
batjocoritor : „Acum poți mer
ge să prinzi pește".

Bătut, chinuit cum era, A- 
vram Petre a trecut pe la mi
liție înainte de a ajunge la 
spital. Acum, datorită îngriji
rilor medicale, se află în afară 
de pericol. Iar cei trei huli
gani sînt arestați. Asupra fap
tei lor urmează să-și spună cu- 
vfntul oamenii legii. Va tre
bui ca sentința dată de tribu
nal să lie un exemplu și pen
tru alții. Cu atît mai mult cu 
cît „șeful" acestei șlcahle, 
Tudor Teodor, a mai suferit 
11 condamnări 1 Din care, din 
păcate, n-a învățat nimic. De 
astă dată organele fn drept au 
un motiv fn plus pentru a-i 
de a lecție pentru faptele sale. 
Dar, bineînțeles, și ceilalți doi 
„părtași", Voican Virgil și 
Vrincean loan, vor trebui să-șl 
primească pedeapsa meritată.

G. JIANU

ANUNȚ
T.C.M.M. Petroșeni, cu sediul in str. Viitorului di. 33, 

telefon 1835, angajează următorii muncitori calificați:

•zidari
• dulgheri
• pavatori

precum și muncitori necalificați pentru șantierele noas

tre din Lonea, Petroșeni și Uricani.

Se asigură condiții de cazare și masă la cantină con

tra cost
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PROGRAMUL 1

6,00—8,25 Muzică șl actualități; 
8,25 Moment poetic j 8,80 La micro
fon, melodia preferată; 9,00 Buletin 
de știri; 9,05 La microfon, melodia 
preferată j 9,80 Start spre extraordi
nar (emisiune pentru tineret); 9,55 
Muzică ușoară; 10,10 Gurs de lim
ba engleză ; 10,80 Trei tablouri sim
fonice de Victor Iusceanu; 10,50 Să 
învățăm un clntec; 11,00 Buletin de 
știri; 11,03 Melodii populare» 11,15 
Soliști de muzică ușoară; 11,45 Sfa
tul medicului i Alăptarea la sin șl 
dezvoltarea normală a sugarului» 
12,00 Pagini orchestrale din opere j

12,22 întîinire cu melodia populară 
șl Interpretul preferat; 18,00 Radio
jurnal; 19,20 Soliști și-orchestre de 
muzică ușoară; 14,15 Tot Înainte; 
14,85 Radio-publicitate; 14,50 For
mația Sile Vișan ; 15,00 Buletin de 
știri; 15,05 Concert folcloric; 15,25 
Recital de operetă Lucia Role; 15,40 
Muzică ușoară de Elly Roman ; 16,00 
Radiojurnal. Sport; 16,20 Corul an
samblului „Nicolae Bălcescu" din 
Craiova; 16,30 Călătorie In Istoria 
civilizației (emisiune pentru tinerii 
ascultători ț 16,55 Recital de operă 
Max Lorenz; 17,15 ©dă limbii ro
mâne; 18,00 Buletin de știri; 18,05 
Oaleldoscop muzical, 18,80 Tribuna

radio; 18,45 Muzică populară; 19,00 
Radiogazeta de seară; 19,30 O me
lodie pe adresa dumneavoastră; 
20,00 Buletin de știri; 20.05 Radio- 
magazin sportiv; 20,17 Muzică 
populară ; 20,40 Ediție radiofonică t 
Delavrancea; 21,00 Melodii maga
zin ; 22,00 Radiojurnal. Sport. Bule
tin meteorologic; 22,20 Zece minute 
cu orchestra Horia Ropcea; 22,30
Moment poetic; 22,35 Muzică 
ușoară; 24,00 Buletin de știri;
0,05—5,00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL n

7,00 Jocuri populare; 7,10 Tot
Înainte; 7,30 Buletin de știri; 7,39 
Marșuri Je Dumitri Eremia; 7,45
Ocarina, muzicuța și cimpoiul; 8,00 
Dansuri de estradă ; 8,20 Cîntece pa
triotice ; 8,30 Buletin de știri; 8,85 
Formații românești de muzică de

oameră; 9,07 Muzică populară; 9,17 
Coruri dhi opere; 9,32 Fredonați cu 
noi aceste melodii; 10,00 Buletin de 
știri ; 10,05 Din creația lui Franz 
Liszt; 10,30 Antologie de literatură 
universală; 10,45 Piese corale de
Vasile Popovici ; 11,00 Piese instru
mentale ; 11,15 Vorbește Moscova; 
11,45 Cîntece din folclorul nou șl 
jocuri populare; 12,00 Buletin de
știri; 12,07 Varietăți muzicale; 12,45 
Muzică ușoară; 18,00 Ladlslau Ko
nya Interpretează muzică din ope
rele Iul Verdi; 19,15 Muzică ușoară; 
18,30 Radiomagazinul ascultătoare
lor ; 14,00 Radiojurnal. Sport. Buletin 
meteo-rutler; 14,06 Vechi melodii 
populare; 14,90 Concert de prlnz; 
15,00 Pagini din operetele compozi
torilor noștri; 15,15 Miniaturi de 
estradă; 15,50 Cîntece pentru copil; 
16,00 Cîntece șl Jocuri populare; 
16,15 Sfatul medicului; 16,20 Mo-

mente comice din opere; 16,45 Pot
puriuri de muzică ușoară ; 17,00 Ra
diojurnal ; 17,93 Formația Richard 
©schanitzkl; 17,40 Radio-publicitate-, 
18,00 Cîntece populare cu Viorica 
Flintașu ; 18,10 Amfiteatru literar;
18,30 Concert de estradă; 18,55 Bu
letin de știri; 19,00 Muzică din o- 
pere; 19,30 Curs de limba franceză 
(lecția a 43-a); 19,50 Noapte bună, 
copii; 20,00 Un buchet de flori... 
muzicale; 20,15 Cinci cîntece pro
fane de Henry Purcell; 20,45 Melo
dii de Geki Solomoneseu; 21,00 Bu
letin de știri; 21,80 Capodopere ale 
literaturii: „Poveștile Iul Ander
sen"; 21,50 Muzică ușoară; 22,11 
Cvartetul de coarde de la Haidn la 
Debussy; 23,00 Radiojurnal; 23,07
Discul românesc; 24,00 Pagini lirice 
din muzica ușoaTă; 0,55—1,00 Bule
tin de știri. Buletin meteo-rutier.

I. R. E, H. DEVA 
SECȚIA REȚELE 

„VALEA JIULUI" 
PETROȘEM

anunță întreprinderile, instituțiile și populația din orașul Pe

troșeni că în zilele de: 15, 16, 17, 18, 19 și 20 aprilie 1968,

între orele 8—16, va fi întrerupt curentul electric pe stră

zile : Cărbunelui, M. Eminescu, Cuza Vodă, Ecaterina Varga, 

împăratul Traian, Gh. Doja, Grivița Roșie, Radu Șapcă, Micu 

Klein, Pas Longinus, I. L. Caragiale, Bar iți u, A. Vlaicu, Fr. 

Engels, Sarmizegetusa, Pompierilor și Miorița, pentru schim

barea tensiunii de la HOv Ia 220v.

A

întreprinderea forestieră 
Petroșeni

Sir. 6 Martie nr. 36

ANGAJEAZĂ
Un revizor contabil principal care îndeplinește condi

țiile H.C.M. 328/1967.
Informații suplimentare se pot obține de la serviciul per

sonal al Întreprinderii.
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FASOLE
— Pro!, uuiv. Ștefan VereșCLUJ.

șl ing. Vasilc Nilca au obținut pe 
cîmpurile experimentale ale Institu
tului agronomic din Cluj un 
sol de 
special
El dă, 
ție de 
verdo la hertar. Păstăile 
în mărime păstăile tuturor soiurilor 
cultivate în țară, nn au ațe și sînt 
deosebit rk> fraqede.

(Agerpres)

fasole, „Cluj-65", 
pentru producția 

in cultură irigată, 
peste 3 vagoane

nou 
selecționat 
de păstăi, 
o produc- 
de fasole 
sale întrec

maniei și din tarile nordice urmea
ză tratamente terapeutice cu nămol 
maritim în stațiuni de pe litoral. In 
cadrul unui circuit turistic prin tara 
noastră 40 de turiști de la Institutul 
de economie și politică agrară din 
Bologna vor vizita diferite localități, 
precum și ferme de stat, stațiuni ex
perimentale agricole șl Institute de 
cercetări ale Consiliului Superior al 
Agriculturii.

CATALOG

(Agerpres)

AL METEORIȚILOR

OASPEȚI DIN ROMANIA

STRĂINI
In cursul ultimei săptămini, peste 

2 000 de turiști sosiți din Anglia, 
Bulgaria, Danemarca, Franța, R.F. a 
Germaniei, Iugoslavia, Finlanda, Po
lonia și Uniunea Sovietică au fost 
oaspeții Capitalei, stațiunilor Pre
deal și Poiana Brașov, precum și al 
litoralului.

Zilele acestea 200 de turiști venlțl 
din Elveția, Franța șl Italia participă 
la excursii combinate ale căror ltine- 
rarli cuprind orașul București șl 
«tatiunl de pe Valea Prahovei, iar 
000 de oaspeți veniți din R.F. a Ger-

— Prof. dr. Docent Ion 
șef de catedră la Faculta- 
științe naturale de la Uni- 

i" din Cluj,

i
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MASACRAREA A MII
ÎN BRAZILIA
• Un fost guvernator de

ministru sînt implicați
Masacrarea a mii 

Amuzonia și Mato’ 
potrivit anchetei 

l implicați 134 de 
ai așa-numitulul 
proiecția indieni- 
preocupe în cel 

și opinia 
de ln-

BRAS1LIA. — 
de indieni din j 
Grosso, în care, 
preliminare, sînt 
foști funcționari 
„Serviciu pentru 
lor" continuă să 
mai înalt grad guvernul 
publică braziliană. Ministrul 
teme al Braziliei, Albuquerque Lima, 
a ordonat crearea mai multor comi
sii care să ancheteze în amănunțime 
situația diverselor triburi indiene 
din mai multe state braziliene și să 
ia măsurile necesare pentru protec-

CLUJ.
Maxim, 
tea de 
versitatea „Babeș-Bolyai1 
a terminat recent primul catalog al 
meteoriților din România, care, îm
preună cu un studiu InsotitoT, va a- 
pare în seria geologie a revistei 
universitare „Studia".

Universitatea din Cluj posedă cea 
mai mare colecție de meteoriți din 
țară. Majoritatea dintre ei au fost 
culeși din alte regiuni ale globului, ț t,a reală a acestora. „Vrem să aflăm 
Colecția cuprinde însă și cîteva sute 
de fragmente din meteoritul de Ia 
Mociu, căzut în anul 1882 pe terito
riul țării noastre.

„Și totuși voi mai zbura"
12 

ci-

DE INDIENI

stat si un fost
în aceste asasinate
ultimele zile comisia de anche- 
dat de asemenea, In vileag 

„afacere" sînt

In 
tă a 
faptul că în această 
implicați un fost guvernator do stat
și un fost ministru al guvernului 
federal brazilian, a căror identitate 
nu a fost însă precizată. Autoritățile 
guvernamentale, se arată în presa 
braziliană, sînt holărite să meargă 
pînă la capăt în dezvăluirea crime
lor comise împotriva triburilor de 
indieni și să pedepsească în 
exemplar pe făptași.
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Mari statii si laboratoare 
cosmice vor fi asamblate
intr-un viitor apropiat

— Intr-un viitor ro
se va ivi posibilitatea 
pe orbite circum-'e- 
stații’ și laboratoare

mai mare interes îl vor 
fotografiile și spectrele, 

revista „Aviația I Kosmo- 
profosorul Kirill Kondra- 

din Le
al Comitetului 

orbitale

MOSCOVA, 
lativ apropiat 
de a asambla 
restre mari
cosmice cu multiple destinații ști
ințifice. Ele vor putea transmite pe 
Pămînt un mare volum de informa
ții despre planeta noastră. In acest 
sens, cel 
prezenta 
scrie în 
nautika"
tiev, • rectorul Universității 
ningrad, membru 
pentru laboratoarele orbitale din 
cadrul Academiei Internationale de 
astroTiautică. Autorul arată că foto
grafiile „cosmice" vor fi foarte uti
le pentru cercetarea învelișului de

zăpadă și de gheată al planele, 
noastre. întrucît în aceste fotografi, 
apar clar toate tipurile do relief, in
clusiv cele submarine, ele vor pu
tea fi folosite pentru întocmirea de 
hărți topografice, îndeosebi pentru 
regiunile muntoase greu accesibile. 
Datele spectrografici cosmice pot fi 
folosite pentru verificarea și pre
cizarea metodelor optice terestre de 
sondare a atmosferei. Oamenii do 
știință spera, de asemenea, că vor 
putea obține informații sigure des
pre concentrarea aburului și ozonu
lui în păturile superioare ale atmos
ferei, ceea ce are o importantă ex
ceptional de mare pentru fizica at
mosferei.

Scandal în
lumea artelor
la Roma

ROMA. — Lin scandal în ’. unea 
artelor a izbucnit la Roma : aface
rea „falsurilor veritabile", de care 
se face vinovat pictorul și sculpto
rul Giorgio de Chirico în vîrstă de 
80 de ani, rare crea unele din ope
rele sale în mai multe exemplare 
vînzîndu-le pe acestea drept uni
cate. Scandalul a fost provocat, fărM 
voie, chiar de Chirico, cere a cerut 
deschiderea unei anchete șl seches
trarea statuetei „Cavaler cu bonetă 
frigiană”, scoasă Ia licitație de 
Galeriile Frații Russo. Artistul, vă
dind lacune de 
că exemplarul
în bronz a ' originalului 
ars. Frații Russo au 
rindul lor nu numai 
bronz a fost autentificată 
dar că acesta, în plus, 
turnarea în bronz 
ale „cavalerului"
lire italiene bucata. Intre 
rico a reziliat contractul 
Russo, încredintîndu-și lucrările ga
leriei concurente „La Medusa".

împotriva artistului au început să 
se acumuleze numeroase plîngeri 
din partea unor colecționari și gaj 
lerii, care credeau că sînt în pose
sia unor originale unicate. Cazul 
mai flagrant îl constituie una 
pînzele lui Chirico, „Piață din 

care pînă acum au fost
de exemplare. Chirico a a- 
în repetate rînduri că 

„falsurile" însă tot de

...Era lntr-o duminică, 
septembrie 1926. Viața 
ladină a Capitalei își urma 
cursul normal. Bucureștenli 
cumpărau ziarele de seară și 
parcurgeau grăbiți ultimele 
inlormații. Printre știri, un ti
tlu cu aldine : „Unde este că
pitanul Bănciulescu", sub care 
se explica: Guvernul francez 
a pus la dispoziția unui avia
tor român ce 
se afla la Pa
ris, Gheorghe 
Bănciulescu, un 
avion — Potez 
— cu care să 
efectueze, fără 
escală, raidul 
Paris — București. Avionul a 
plecat din Paris dimineața la 
ora 5,00, pilotat de căpitanul 
Bănciulescu, avînd ca pasager 
un mecanic și urma să aterize
ze la Băneasa după-amiază.

Ce se intimplase cu pilotul 
român ? La ora cînd apărea 
știrea de mai sus, el zăcea pe 
un modest pat de spital din 
Rymarov, fn Cehoslovacia.

Zburînd deasupra Munților 
Tatra, norii de ceață au de
venit deodată tot mai denși. 
Pilotul român a lost nevoit să 
zboare liră vizibilitate, con
diții deosebit de dificile pentru 
aparatele din acea vreme. In 
tentativa sa de a da de lu
mină, de a găsi un punct de . 
reper, pilotul a începui sd urce 
tot mai sus. Dar din lipsa 
vizibilității avionul s-a Izbit 
de creasta Hirschbrunf la nu
mai 20 metri sub viri.

Drama se consumase. Un 
grup de excursioniști cehi, 
aflați în apropiere, au sosit re
pede la locul accidentului. Au 
găsit avionul slărlmat, iar In 
mijlocul rămășițelor pe meca-

......................ii!'--

Note de lector
Hh

nic ailat în stare gravă, cu 
coșul pieptului zdrobit. Ceva 
mai încolo, la 15-20 de metri 
de avion, se găsea pilotul, cu 
picioarele fracturate și nume
roase răni pe față. Pentru a-l 
salva viața medicii au fost 
nevoifi să-i amputeze ambele 
picioare.

In 12 septembrie 1926, data 
catastrofei, oricine ar fi crezut 

că pilotul ro
mân nu va mai 
zbura niciodată.

Oricine, dar 
el... nu. Dînd 
dovadă de o vo
ință extraordi

nară și o Iragoste nețărmurită 
pentru aviație, Gheorghe Băn
ciulescu a fost primul aviator 
din lume care a pilotat avînd 
proteze la ambele picioare. 
Peste numai doi ani, el a înce
put să facă și numeroase rai
duri internaționale, printre care 
șl un celebru raid fn Africa 
centrală.

Amănunte despre viața aces
tui temerar pilot român sînt 
relatate pe larg de fiica și ne
potul său — Renee Bănciules
cu - Cazadini și Victor Băn
ciulescu — în cartea „Și to
tuși voi mai zbura”, apărută 
zilele acestea în librăriile din 
întreaga țară.

In Încheierea evocării celui 
care a fost primul aviator din 
lume, care a zburat cu proteze 

ambele picioare, nu putem 
nu amintim două rînduri 
pe ultima cppertă a căr- 
scrise

„Ce bună 
pre acest 
perseverență".

la 
să 
de
IU,

întregul adevăr în legătură cu toa
te aceste crime, a spus el. 
exista iertare pentru acești 
nali, membri ai Serviciului 

(Agerpres) protecția indienilor, care au
o listă lungă de fărădelegi, furturi, 
crime și alte nelegiuiri".

Pe de altă parte, Jafer Figueredo, 
însărcinat cu conducerea anchetei 
de către ministrul de interne, a In
format că „unele triburi de indieni 
au fost complet decimate". In statul 
Rio Grande do Sul, membrii tribului 
Kaicangues, care dețineau o rezer
vație de aproximativ 24 000 hectare 
au fost aproape în întregime exter
minați. In decurs de zece ani, 
cei
au
El

de Henri Coandă: 
idee a fi scris des- 
minunat exemplu de

ADINA CONST ANTI NESCU

va 
att- 

a- 
fa|a

a încă
contra

cel 
din 
Ita- 
gă-ii a", din

site 400
menințat
reclama
tea ori a fost nevoit să revină 
supra intențiilor sale, pus în 
certificatelor legale de autenticitate.

Metodă eficientă
de tratare

Nu va 
crimî- 

pentru 
comis

JAPONIA : 
mul bat iscat japo
nez construit la u- 
zlnele Kobe de la 
Șantierele 
Kawasaki, 
„Shinkai" 
adincă).

navale 
numit 
(Mare

1 000 de membri ai acestui 
mai rămas în viată numai 
a menționat, de asemenea,

membrii tribului
Mato Grosso 
satele lor cu 
avioane.

„Cintas 
au fost 
dinamită

Largas" 
alungați 
aruncată

FRANȚA : Turnul Eiiicl — Paris.

a cancerului
TOKIO. — Dr. Teruo Asa- 

da, din Japonia, a declarat că 
el folosește o metodă de tra
tare a cancerului cu ajutorul 
unui vaccin preparat în mod 
special, care a dat rezultate 
pozitive în experiențele cli
nice efectuate pe 10 pacienti 
suferinzi de boli canceroase 
grave.

Dr. Asada a folosit 
tratarea cancerului 
parotiditel epidemice, 
ce acesta distruge 
oare au capacitatea 
înmulți puternic, de j 
lulele canceroase.

subliniază că ex- 
privind folosirea 
de tratament s-au 

de

t pentru 
virusul 
deoare- 
celulele 

de a se 
pildă ce-

Dr. Asada 
perientele 
noii metode 
făcut numai pe bolnavii
cancer foarte avansat, care 
după părerea medicilor nu a- 
veau șanse de vindecare. El 
consideră că prin tratarea cu 
această metodă a bolnavilor 
în stadii de cancer precoce 
se pot obține rezultate și mai 
eficiente.

Inimă artificială

memorie, a pretins 
expus este o copie 

în pămînt
demonstrat Ia 
că statueta în 

de autor, 
a permis 
șase copil 
a 200 000 

timp, Chi- 
cu frații

V-

DEVA: Parcul celor mici.

0 inimă artificială, pusă în miș
care de o pilă electrică a cărei sur
să de energie ar putea fi sîngele 
pacientului, va fi, probabil, implan
tată unei ființe 
patru sau cinci ani, a declarat dr. 
Frank Hastings, directorul 
melor de cercetări de 
National de cardiologie 
hesda.

Inima artificială va 
dintr-o materie asemănătoare 
cauciucul, acoperită cu țesuturi 
noase prelevate din piciorul bolna
vului, ceea ce va permite evitarea 
unor tulburări ale coagulării obser
vate în razul folosirii materialelor 
plastice. Pila, plasată lîngă aorlă, va 
fi construită din material plastic 
poros, oxigenul și glucoza din sînqe 
unwind să intre în contact în pre
zenta unui catalizator — în cazul de 
fată o peliculă de aur. Energia de
gajată de reacția chimică va Ti a- 
poi transformată în energie elect ri- 
că destinată să pună în funcțiune 
pompa cardiacă.

Acest model de inimă artificială, 
duna părerea dr. Hastings, ar fi su
perioară inimilor artificiale cu plu
toniu radioactiv. (O astfel de inimă 
cu plutoniu a fost implantată acum 
cîteva luni unui cîine are trăiește 
și acum).

umane în viitorii

proqra- 
la Institutul 
de la Bet-

fi realizată
cu 

vo

Sistem iugoslav de comandă 
de la distanță
a reactoarelor nucleare

nucleare. In 
constatat că 

poate regla

do- 
Liu- 

au 
sistem iu- 
distanță a 
timpul în- 
aparatura 

în perma-

BELGRAD. — Specialiștii în 
meniul tehnicii nucleare din 
bliana și Zagreb au realizat și 
încercat cu succes primul 
goslav de comandă de la 
reactoarelor 
cercării s-a 
respectivă
nență funcționarea reactorului ato
mic, conform unul program dinain
te stabilit.

Sistemul este conceput în așa fel 
îneît cu ajutorul unei pirqhii spe
ciale de frînare se reglează proce-

sul de reacție 
reactorului pînă 
prin program. Se 
narea reactorului 
turbări sau 
plozie.

Dirijarea 
mice, care 
sînt foarte 
asigură cu

atomică în 
la nivelul 
poate opri 
în cazul unor per-

în caz de pericol de exj

centrul 
stabilit 

f u ncțio-

variațiilor reacției ato- 
în centrul reactorului 
rapide și permanente s® 
ajutorul unul motor elec

tric special construit, 
lui poate fi comandată 
tantă cu toate că este 
apă grea.

Funcționare^ 
de la dl®- 

rnfundat ta

Monumente ale vechii culturi
CAIRO. — O echipă de arheologi 

condusă de prof. Walter Emery de 
3a Universitatea din 
coperit un templu egiptean, 
strult de faraonul
II-lca, Specialiștii consideră că tem-

Londra a des-
con-

Nectanebo al

fost distrus în secolul al pa
ni erei noastre din ordinul

Theodorkis. Arheologii

PREOCUPĂRI CANADIENE

altora pentru a-și „a- 
părerilc și aprecierile pe 

viitorului politic canadian. 
Partidul liberal vacanța a 
scurtă întrucît între 4 și 
la Ottawa s-au desfășurat 
Convenției naționale, care

serie de personalități mar- 
partidului, printre care mi- 
externe Paul Martin, și-au 
candidatura.

politici din capitala
puneau criza parlamen-

Au mai rămas doar două săptă- 
minl pînă cînd sălile și coridoa
rele Parlamentului canadian se vor 
umple din nou de zarva obișnuită 
unui început de activitate. Vacanța 
parlamentală a dat un binevenit 
răgaz atît politicienilor, cit și obser
vatorilor, unora pentru a-și conso
lida forțele, 
justa" 
marginea

Pentru 
fost mai 
6 aprilie 
lucrările
a ales în funcția de lider al parti
dului pe ministrul justiției Pierre El
liot Trudeau. Acesta îl va înlocui 
pe Lester Pearson și în funcția de prim 
ministru. Pearson își anunțase încă 
în toamna anului trecut hotărîrea de 
a se retrage din viața politică. Ale
gerea a fost destul de anevoioasă, 
întrucît o 
cânte ale 
nistrul de 
prezentat

Observatorii 
canadiană 
tară declanșată acum două luni pe 
«eama faptului că Partidul liberal 
ducea o activitate politică lipsită de 
suficient entuziasm, lucru determi
nat poate și de vîrsta septuagenară 
a liderului său. Pentru moment este 
prematur de apreciat în ce măsură 
Trudeau va înviora activitatea parti
dului. In orice caz, chiar membrii de

frunte ai acestuia subliniau necesi
tatea unei reînnoiri, unei primeniri 
a conducerii partidului, care să vină 
cu propuneri noi și promițătoare.

Respingerea din 19 februarie a 
proiectului de lege guvernamental 
referitor la o suprataxă de 5 la sută 
a sunat ca o somație de demisie 
pentru guvernul liberal. Dar guver
nul a reușit să treacă prin această 
încercare, obligînd opoziția să se 
pronunțe în mod clar, depunînd în

Comentariu
acest scop în Camera Comunelor o 
moțiune de încredere. Acceptarea 
moțiunii, cît și aprobarea aceluiași 
proiect, dar cu o reducere de 2 la 
sută, poate fi considerată ca o ce
dare chibzuită a conservatorilor, 
pentru oa pînă la alegerile genera
le, prevăzute pentru 
an, el să-și poată crea 
temeinică. De altfel, 
Monde" remarca faptul 
crizei parlamentare 
conservator Stanfield 
de o atitudine fermă

Stanfield ar putea 
avantaj serios și de 
fisuri existente in sînul guvernului. 
Recenta demisie a lui Walter Gor
don, ministru fără portofoliu în ca-

binetul lui Pearson, care a atras a- 
tenția că „investițiile străine repre
zintă o amenințare serioasă pentru 
dezvoltarea economică și indepen
dența tării", este semnificativă din 
acest punct de vedere. Dezbaterea 
unui raport cu profil economic, pre
zentat de Gordon Camerej Comune
lor, va constitui pentru Partidul li
beral un nou prilej de serioase 
preocupări. S-ar putea auzi din nou 
acuzațiile conservatorilor cu privire 
la dificultățile economice prin care 
trece tara. ,,Boom-ul" canadian în
registrat la începutul deceniului s-a 
oprit la jumătatea anului 1967. cînd 
s-a mărit presiunea asupra salarii
lor, la care s-au adăugat tot mai 
centuatele conflicte de muncă.

Pentru o tară cu o suprafață 
proape cit a Europei, penuria 
populație — 20 milioane locuitori 
este o problemă care determină
rioase îngrijorări. Cu toate acestea 
numai în orașul Montreal și împre
jurimile sale șomează cca 30 la sută 
din numărul total al muncitorilor 
constructori. Deficitul balanței de 
plăti a fost în 1967 de 756 m'lioane 
dolari. „După părerea mea. declara 
fostul ministru Walter Gordon, în 
întreaga lume nu există o altă țară 
a cărei industrie să fie controlată 
de străini într-o măsură alît de 
mare". Parlamentul a deschis în mai 
multe rînduri dosarul cu propune
rile antiinflaționiste și mai ales 
acea problemă majoră a creșterii

ac-

a- 
de

se-

vara acestui 
o platformă 
ziarul „Le 

că în timpul 
tînărul lider 

,.a dat dovadă 
dar prudentă", 
să cîștige un 

pe urma unor

vertiginoase a prețurilor. Dar atîta 
timp cît multe din măsurile econo
mice nu se iau decît în conformi
tate cu „părerile" monopolurilor a- 
mericane și cît S.U.A. controlează 
59 la sută din industria prelucrătoa
re și 35 la sută din întreaga econo
mie, „orice răceală" a economiei 
americane o „gripează* pe cea ca
nadiană", se exprima plastic , Lcs 
Echos*.

Inccrcînd să dea o explicație ac
tualei situații a economiei canadie
ne, ziarul „Financial Times" scria 
că „datorită marilor investiții străi
ne, datoria externă a tării este de 
aproximativ 20 miliarde dolari, adică 
echivalentă 
sale".

Un sondaj 
Mail" arăta 
partidului liberal, indicînd 
și motivele: inflația 
cheltuielilor pe plan social. De cînd 
a venit la putere, în urmă cu cinci 
ani, Partidul liberal, minoritar în 
Parlament, a fost pus practic în Im
posibilitatea de a-și realiza princi
palele puncte din programul stabi
lit de o sistematică torpilare a aces
tora din partea opoziției.

Iată numai cîteva dintre cele mal 
importante probleme cărora Partidul 
liberal a trebuit să le facă fală șl 
cărora noul prim-ministru va trebui 
să le qăsească o rezolvare. La aces
tea se mai adaugă și alte probleme 
de ordin extern, ca participarea Ca
nadei la N.A.T.O., cu toate conse
cințele pe plan politic și economic.

piui a 
trulea 
Împăratului 
au descoperit și o așezare creștină,
fondată probabil la puțin timp după 
distrugerea templului egiptean.

Cele două monumente 
culturi se găsesc situate 
mida Sakkara, una din 
vechi construcții de acest 
pămîntul egiptean.

ale vechil 
lingă pira- 
cele mal 
gen de pe

Curiozitățile 
Malayeziei

— Pămîntul 
sa flor.i șl 

de curiozități 
lucrare pu-

cu dublul încasărilor

al ziarului „Glob and 
scăderea popularității 

totodată 
și reducerea

ILEANA CHIRTU

KUALA LUMPUR. 
Malayeziei, cu bogata 
faună, oferă o serie 
înscrise într-o recentă 
blicată la Kuala Lumpur. Astfel, pș 
pămîntul acestei țări cresc cele mat 

din lume, cunoscut^ 
sub numele de gram* 

speciosum". Aici s$ 
mai mică specie di 

e-

mari orhidee 
de botaniști 
matophyllum 
găsește cea 
scorpioni (sanctus etruscus). Un 
fxemplar are, de pildă, aproximativ 
29 mm lungime și greutatea de 2 
grame.

M MOSKVICI-412"
UN NOU TIP DE AUTO*
TURISM

MOSCOVA — La Moscova a în
ceput producția în serie « unui nou 
tip de autoturism — „Moskvici-412". 
Mașina, înzestrată cu un motoT de 
50 CP, atinge în 19 secunde, viteza 
de 100 kilometri pe oră. Viteza ma
ximă a autoturismului este de 150 
kilometri pe oră, iar consumul de 
benzină este de 6,75 litri la sula 
de kilometri.
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STEAGUL ROȘU

Liderul s-a impus
în repriza a doua la Deva
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Marginalii 
la etapa
a XIX a

♦ PETROLUL A FURNIZAT 
SURPRIZA ETAPEI: 2—1 I.A 
CLUJ.

4 PROGRESUL A „SMULS" 
UN „NUL" LA TÎRGU MUREȘ.

0 FARUL A MAI CEDAT 
UN PUNCT ACASĂ.

< 4 LOVITURI DE LA 11 
METRI — TOATE TRANSFOR
MATE !

Nici etapa de . ieri n-a lost 
prea calmă. Surprizele au con
tinuat. In orașul de pe Someș, 
universitarii clujeni,... confir- 
mind eclipsa de formă prin 
care trec, au pierdut In la[a 
unei echipe (Petrolul) care-și 
strînge rlndurile pentru a săl- 
ta-n clasament. La Tg. Mureș, 
după un meci In care înainta
rea gazdelor s-a zbătut înde
lung pentru un gol, care ar fi 
distanțat oarecum echipa de 
zona lanternei roșii, A.S.A. a 
permis „bancarilor" bucureșteni 
să le țină, de acum, trena mai 
îndeaproape. După meciul pier
dut acasă, duminica trecută, în 
lața Jiului, constănțenii doreau 
reabilitarea în țața publicului 
local. N-au reușit-o însă, deși 
după ce Georgescu a egalat 
din 11 metri, au supus unui 
presing permanent apărarea ra- 
pidiștilor, care in frunte cu 
„Tamango", imbatabil ieri, a 
stăvilit totul. Pe stadionul 
„Central" din capitala Banilor, 
echipa „tunarului" Oblemenco 
era gata-gata să facă o nouă 
„figură” inimoșilor susținători 
craioveni. Puțin a lipsit ca fra
ții Ene, în final, să egaleze. 
U.T.A., conform tradiției, a fă
cut un meci frumos la Bucu
rești, cedind doar cu 1—0 în 
fața Stelei. Simbătă, dinamo- 
vlștii bucureșteni, în cursă for
țată pentru prinderea celor doi 
fugari din față (F.C. Argeș și 
Steaua) au cucerit cea de-a 
5-a victorie consecutivă, prin
tr-un penalti transformat de 
Varga.

Despre meciul Jiului la Pi
tești — în cronica alăturată.
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• • f
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In urma unui joc excepțional

F.C Argeș
(Prin telefon de ia Petre 
redactor la ziarul „Se-

PITEȘTI. 
Rădulescu, 
cera și ciocanul" din Pitești).

Partida a fost așteptată cu viu 
interes de iubitorii' fotbalului din 
întregul județ — dovadă numărul 
mare de spectatori (peste 17 000). 
Pentru a-și adjudeca victoria, elevii 
lui Bălănescu și Mladin s-au pregă
tit cu mult timp înainte. Publicul 
spectator s-a convins, la meci, că 
victoria fotbaliștilor petroșeneni pe 
litoral n-a fost întîmplătoare. Foarte 
prudenți in apărare, fotbaliștii de la 
Jiul au contraatacat de nenumărate 
ori destul de periculos prin Libardi, 
Peronescu, Ionescu șl Naidin. Dintre 
bunele ocazii de a înscrie, în prima 
repriză, amintim : în min. 5 Perones
cu se infiltrează în dispozitivul a- 
părării gazde, îi depășește pe Barbu 
și Ilie Stelian însă... pasează Iul Li
bardi care, printr-un șut năpraznic, 
trimite balonul sus peste poarta lui 
Coman. 9 minute mai tîrziu Naidin, 
la 6 metri de poarta formației gaz
dă, întîrzie să șnteze dînd posibili
tate portarului să respingă în cor
ner. In min. 18, din nou Coman se 
evidențiază apărînd un șut prin sur
prindere al lui Grizea. Din acest mo
ment argeșenii pun stăpînire pe joc 
si încearcă de mai multe ori poarta 
apărată foarte bine de Zamfir. In 
minutele 21, 26. 29, 31 șl 33 Zamfir. 
Mihai și Stoker au intervenții promp
te, aplaudate la scenă deschisă. Cea 
mai mare ocazie de a se deschide 
scorul o au jiuliștii în min. 37, cînd 
Peronescu profită de o dublă gre
șeală a lui Barbu și Păciulete, șu- 
tează puternic de la 4 metri și... Vul- 
peanu respinge. Scorul după prima 
repriză este echitabil, perioadele de 
dominare fiind împărțite. In repriza 
secundă, fotbaliștii petroșeneni comit 
o greșeală de neiertat. Din dorința 
de a obține un rezultat egal, oaspe
ții se retrag în apărare strictă, lă- 
sînd înainte doar pe Peronescu șl 
Libardi. Acest lucru dă posibilitate 
piteștenilor să domine cu autoritate 
și să „bombardeze" permanent poar
ta apărată de Zamfir. Inevitabilul se 
produce în min. 53, cînd C. Radu îl 
deschide în adîncime pe Kraus care

dedin apropiere. Profitînd 
oaspeților, peste 2 minute, 
Kraus majorează scorul. In 
perioadă, in min. 66 și 75, 
Ionescu și respectiv Pero-

înscrie 
deruta 
același 
această 
Libardi,
nescu au bune ocazii de a reduce 
handicapul. In min. 83, Dobrin trans
formă impecabil un penalti acordat 
ca urmare a unui fault comis asupra 
Iui Kraus.

Formațiile: F. C. ARGEȘ: Coman 
(Stan) — Păciulete, Barbu, Ilie Ste- 
lian, Vulpeanu — Ioniță, Dobrin — 
Olteanu, C. Radu (Țurcan), Kraus, 
Jercan. JIUL: Zamfir (Călinei) — 
Tonca, Stoker, Georgevlci, Mihal — 
Grizea (Nădășan), Sandu, Libardi — 
Peronescu, Ionescu, Naddin.

La tineret — rezervei F, <3. Ar
geș — Jiul 0—0.

Inlilnirea dintre Mureșul Deva și 
Minerul Lupeni, disputată la Deva, 
a plăcut datorită faptului că jucăto
rii ambelor echipe, dar mai ales oas
peții, au muncit mult pentru victo
rie, aruncînd în luptă întregul lor 
potențial.

Primele 30 do minute aparțin gaz
delor care atacă mai organizat, dar 
File în minutul 20 și Csergo în mi
nutul 30 ratează de puțin, iar Par- 
bovschi, în minutul 28, trage în ba
ră. In aceeași parte a jocului oas
peții au șl ei o bună ocazie de a în
scrie (minutul 41) dar ea este rata
tă copilărește. Astfel că repriza în- 
tîi la sfîrșit cu un scor alb.

Cea de-a doua repriză aparține a- 
proape în întregime minerilor care 
joacă acum foarte cțpgajat. Presiu
nea lor este finalizată în minutul 57 
cînd Lucuță înscrie printr-un șut pu
ternic de la cca. 16 m. Nu trec de
ck 6 minute șl Precup mărește sco
rul la 2—0, reluînd o centrare de pe 
dreapta a Iul Farcaș. Amenințați de 
spectrul înfrîngerll, jucătorii deveni

spo-

portarul de- 
din bară în 
expediat de 
3—0.

acest scop

încearcă totul dar atacurile lor, 
rădice, sînt respinse cu multă promp
titudine de către apărarea oaspete 
care joacă fără greșeli.

Ultimul gol, al treilea, este înscris 
în minutul 88 tot de Precup ca
re reia în plasă, pe sub 
vean, o minge revenită 
urma șutului puternic 
către Rizea: scor final

Victoria minerilor la
categoric este pe deplin meritată, 
ea reflectînd fidel valoarea de pe 
teren a celor două formații. A cîș- 
tlqat echipa mai matură, mal bine 
pusă la punct, echipa ai cărei com
ponent! au dovedit în acest meci o 
mai bună concepție șl orientare în 
joc, mal multă luciditate și o con
diție fizică excelentă.

S-au remarcat Precup, Cotroază, 
Rizea și Pali de Ia Minerul Lupeni 
șt Hangan șt Cserqd de la Mureșul 
Deva.

V. P.

RUGBI

Știința Petroșeni
In ultima etapă a turului compe

tiției „Cupa primăverii", la rugbi, 
rezervată echipelor din divizia A, 
echipa studenților din Petroșeni a 
reușit să întreacă echipa Rulmentul din 
Bîrlad. începutul meciului nu arăta

pect al partidei se joacă mai mult 
în terenul advers, oaspeții căii tind 
să stăvilească iureșul gazdelor dai? 
greșelile lor se soldează cu o lovi
tură de pedeapsă transformată cu 
multă măiestrie de Dragoș. Prima

DUPĂ PLOAIE VREME BUNA
După cum se știe, în prima etapă 

a returului campionatului categoriei 
B de handbal, seria a Ii-a, Știința 
Petroșeni a jucat la Timișoara cu 
formația locală Politehnica II. -Sco
rul le-a fost favorabil localnicilor 
cu 18—14. Pentru noi înfringerea a 
însemnat vreme 
ploaie. Mai ales 
ziția codașă pe 
clasament. După
vem vreme bună. Și am avut. Ieri 
Știința a învins net pe Știința Lovrin 
cu scorul de 21—15, după un joc 
de o bună factură tehnică. După e- 
voluția de ieri a celor două echipe 
e surprinzător scorul de 30—11 cu 
caro Știința Petroșeni 
tur la Lovrin. Dar în 
posibil.

In privința meciului
putat pe un timp excepțional, în fa
ța unui numeros public, putem afir-

rea dacă nu chiar 
tin in d cont de po- 
care o deținem în 
aceasta urma să a-

a pierdut în 
sport totul e

de ieri, dis

galați la 2—2, apoi 3—2 pentru noi, 
3—3, 4—3, tot pentru noi, 5—3 și 
oaspeții egalează la 5—5. Petroșene- 
nii iau din nou conducerea cu 6-5, 
lovrinenii egalează la 6—6, băieții 
noștri fac 7—fî, 8—6 și repriza se 
încheie la egalitate, 9—9.

Dar începe repriza secundă. „Co
locviul" din vestiar se pare că le-a 
prins bine băieților noștri. Ei au re
intrat proaspeți pe teren cu dorința 
de a cîștiga neapărat partida. Se 
dezlănțuie spre poarta adversă în 
timp ce oaspeții au o cădere inexpli
cabilă. încă din primele minute pe
troșenenii preiau conducerea, majo
rează scorul și termină partida Ia o 
diferență de 6 goluri, 21—15.

Mahalagiu e în „șut" și nu
portarului oaspete nici o speranță 
cînd mingile iau zborul din „stîn- 

ieri bine reglată (îi iertăm 
ratarea unei lovituri

lasă

qa” lui,
pentru aceasta

a
nou gol in poarta colegilor deun

țț?- «

Studenții petroșeneni înscriu 
la Lovrin.

să greșim că gazdele au ob 
victorie pe cit de muncită 
de prețioasă. La apariția pe 
celor două formații, în tri-

la 7 metil). Fodoi il secondează 
aproape, Roman muncește mult

de 
de 
și cu folos, iar Florea este mereu la 
post în poartă.

Victoria de ieri a handbaliștilor 
petroșeneni ne dă speranțe în com
portări mai bune în viitor.

Din echipa gazdă cele mai multe 
goluri le-au înscris: Mahalagiu 7, 
Fodor 5. Anqhel și 1\lbii cît? 3, iar 
din echipa oaspete Cotorari 8, 
Schmidt 5 și Ni os? Horman 3.

ma fără 
ținut o 
pe atît 
teren a
bune se șovăia. Gabaritul oaspeți
lor, citeva circulații perfecte ale 
mingii la încălzire? făceau pe unii 
spectatori să fie sceptici. începutul 
partidei părea să confirme îndoieli
le. însăși evoluția scorului, deosebit 
de interesantă, dădea speranțe de 
victorie oaspeților. Ei au deschis 
scorul, apoi gazdele au egalat și au 
luat conducerea cu 2—1. Au fost e-

prestat un joc cu multe faze spec
taculoase, dovedindu-se că Știința 
este o formație matură, cu jucători 
talentat!, care face față cu cinste 
rugbiului românesc. îmbucurător e 
faptul că clubul Știința a ajuns la 
o înțelegere cu conducerea clubului 
sportiv Jiul a-i acorda 
tru o etapă terenul 
rarea unui meci de 
meci s-a remarcat 
locală și îndeosebi
Ionescu și Pop de la Știința, Flores- 
cu și Mihalașcu de la Rulmentul.

Arbitrul Lemneanu A., București, 
a oprit multe faze de joc.

D. GHEONEA

Tenis de masă
măcar pen- 

pentru desfășu- 
rugbl. In acest 

întreaga echipă 
Dragoș, Iliescu,

V. T.

Craiova; Jiul 
rești; Progresul — Rapid; Dinamo Bacău

■

BASCHET

spune că s-a

Minerul diviziei

disputat la

Lupeni
II. M. Timi
șoara 3=0

Foto : N. MOLDOVEANU.Start la sula de metri.

la care partl- 
și meciul la
9—3 pentru

greșeală 
este a- 

transfor- 
Cu toa-

Ion CIORTEA
• Lupeni

n-au avut ce re-

și Politehnica .Cluj, 
campionatul

I. M. P.

și s-a datorat

REZULTATE TEHNICE
Universitatea Cluj - Petrolul 1-2 (1-1); Universitatea 

Craiova — Dinamo Bacău 1—0 (0—0); Dinamo București 
St. roșu Brașov 1—0 (1—0); A.S.A. Tg. Mureș — 'Progresul 
București 0—0; Farul Constanța — Rapid București 1—1

A.S.A. Tg. Mureș; Steaua —

(0—0); F. C. Argeș - 
U.T.A. 1—0 (1—0).

- Jiul 3—0 (0—0); Steaua București —

CLASAMENTUL
1. F. C. Argeș 19 11 3 5 32—14 25
2. Steaua 19 10 5 4 32—20 25
3. Dinamo București 19 8 5 6 21—21 21
4. Farul 19 8 4 7 29—21 20
5. Jiul 19 8 3 8 26—23 19
6—7. U. Craiova 19 9 1 9 25—24 19
6—7. Petrolul 19 9 1 9 20—19 19
8. Rapid 19 8 3 8 24—25 19
9. U. T. A. 19 8 2 9 18—17 18

10. U. Cluj 19 7 4 8 21—26 18
tl. Dinamo Bacău 19 9 0 10 22—31 18
12. A. S. A. 19 5 6 8 19—31 16
13. Progresul 19 4 7 8 18—24 15
14. Steagul roșu 19 5 4 10 12—23 14

ETAPA VIITOARE
Steagul roșu — U.T.A.» U. Cluj — Farul; Petrolul — U.

Dinamo Bucu-
F. G. Argeș.

Emilian NEAGOE 
student

Electro
putere Craiova 3-0

La Petrila s-a desfășurat meciul 
de rugbi din cadrul „Cupei primă
verii", divizia B, dintre I. M. Petro
șeni și Electroputere Craiova, cîști- 
gat de echipa studenților cu scorul 
de 3—0, printr-o lovitură de picior 
căzută, realizată de studentul Mareș. 
S-a jucat în limitele sportivității și 
s-a realizat un arbitraj bun. S-au e- 
vidențiat : Mareș, Ștefan Candin, 
Bălan, de la gazde, și Dorobanțu de 
la oaspeți.

E. N. 
student

Secvență din meciul de rugbi dintre Știința și Rulmentul Rîrlad.

prea mult, studenții nereușind să se 
apropie decît rareori de buturile ad
verse. Astfel că pe teren 
un echilibru de forțe. La 
a studenților, oaspeților 
cordată o lovitură care

se menține 
o 
le 
e

mată și scorul devine 3—0.
te că sînt conduși, studenții încep 
să imprime jocului un ritm mai vioi, 
astfel că de acum vom asista la un 
adevărat spectacol rugbistic. După 
cum era de așteptat, după noul as-

repriză se termină cu scorul de 3—3. 
După pauză, studenții, „încălziți" 

de jocul frumos din prima repriză, 
se instalează în terenul îdvers și 
realizează o încercare prin Dragoș. 
In continuare, el reușesc să-și mă
rească avantajul printr-o încercare, 
de o rară frumusețe, 
cipă întreaga echipă 
sfîrșit cu scorul de 
gazde.

In concluzie, putem

Duminică dimineața, stadionul Mi
nerul din Lupeni a găzduit întîlnirea 
contînd pentru „Cupa primăverii", 
categoria B, dintre Minerul Lupeni 

-și U. M. Timișoara. A invins Mine
rul cu scorul do 3—0. Numeroșii iu
bitori ai acestui sport, prezenți la 
această întîlnire,
greta. Partida a constituit un spec
tacol sportiv plăcut, cu multe faze 
frumoase și numeroase ocazii create 
dar ratate de gazde. Victoria mine
rilor este meritată
drobgolului excelent reușit de An- 
draș.

Faza județeană la
Sala de sport din Hunedoara a 

găzduit ieri etapa județeană a cam
pionatului republican individual de 
tenis de masă rezervată juniorilor. 
La întreceri au participat cei mai 
buni jucători de tenis de masă din 
orașele Brad, Hunedoara, 
troșeni.

Municipiul Petroșeni a 
la întreceri cu 5 sportivi
te și doi băieți de la Energia Paro- 
șeni și Mircea Sălăjan de la Liceul 
industrial minier Petroșeni. Surprin
zătoare este absența sportivilor de 
Ia Minerul Lupeni, 
nerei și talentatei

Deva si Pe-

fost prezent
— două fe-

în special a ti- 
Gyângyosi Ildico

Popice

Minerul 
din nou

Hunedoara
municipale, îsl 
participare

so
la

p>i-

HU '

de
a-

care, în urma etapei 
cucerise dreptul de 
etapa județeană și in care 
neau mari speranțe.

In întrecerea băieților, la care 
participat 24 de concurenți, tînTr-d 
Mircea Sălăjan a cucerit titlul 
campion județean și. o dată cu 
ceasta, dreptul de a participa la faza
finală. Rezultate bune a obținut si 
eleva Chincișan Elena, de la En r- 
gia Paroșeni care a ocupat un me
ritat loc trei, fiind și ea promisă 
pentru a nartirioa la faza fina'I

B. STAI CU

Vulcan —
campioană județeană

Timp de două zile, pe aren i de 
popice „Voința" din Deva s-a dispu
tat etapa județeană a campionatului 
republican de popice, rezervat echi
pelor masculine. Titlul de campioa
nă județeană și l-au disputat doar

DUPĂ UN MECI DE MARE LUPTA

ȘTIINTA PETROȘENI — 
POLITEHNICA CLUJ 61-63

de bas- 
din lo- 
contînd 

B, seria

o oră destul de 
iubitori ai aces-

Duminică dimineața, sala de sport 
a I.M.P. a găzduit întîlnirea 
chet dintre echipele Știința 
calitate 
pentru 
a If-a.

Deși
matinală, numeroși 
tui sport au tinut să fie prezenți la 
una din cele mai importante partide 
ale etapei. Se întîlneau două echipe 
cu aspirații diferite, dar cu aceeași 
dorință de a obține cele două punc
te puse în joc. Știința, în cursa pen
tru evitarea retrogradării, avea în 
față o echipă ce vizează cu insis
tență promovarea în prima , catego
rie a țării. In cele din urmă, după 
un meci disputat „la cea mai înaltă 
tensiune", zeița Fortuna a preferat 
să zîrabească oaspeților.

Primele minute ale întîlnirii apar
țin clujenilor, care conduc în per
manență cu cite unul sau două 
puncte. Citeva intercepții ale lui Pop 
și Webber și scorul devine egal în 
minutul 12 : 12— 12. Minutele urmă
toare aduc echipa oaspete din nou 
în avantaj 29—22 (minutul 17). în
curajată frenetic de mica galerie 
prezentă în sală, echipa studenților 
minieri preia inițiativa și, după cî- 
teva combinații bine lucrate și o 
mai mare insistență în lupta sub 
panou, termină repriza la egalitate: 
34—34.

După pauză, iureșul gazdelor coa

tinctă și în minutul 28 scorul devin* 
52—43. Din aceste clipe însă, Știința 
își permite lungi perioade de rela
xare, de care profită oaspeții. Ei re
fac handicapul și înainte cu 90 de 
secunde de fluierul final preiau chiar 
conducerea cu 59—58. Urmează mo
mente de mare încordare în sală și 
pe teren. In urma unei intercepții a 
Iui Pop, Bochiș aduce din nou a- 
vantajul de partea echipei sale i 
60—59. Un contraatac al oaspeților 
și scorul devine 61—60 pentru ei. 
înainte cu 20 de secunde de sfirși- 
tul partidei, petroșenenii beneficia
ză de două aruncări libere, 
mai una este transformată, 
oaspeților să beneficieze de 
vituri libere In urma unei
arbitraj și scorul le devine favora
bil cu 63—61, scor .cu care ia sfîrșit 
partida.

Merită evidențiată întreaga echipă 
a oaspeților, care a jucat cu mal 
multă luciditate în momentele cheie 
ale întîlnirii. De la gazde s-au re
marcat Pop 
mai eficace 
ceanu.

Arbitrajul
Petrăche, Timișoara și Friciu Octa
vian, Sibiu a fost presărat cu nu
meroase greșeli.

trei echipe : Voința Deva, I.C.O. Hu
nedoara și Minerul Vulcan.

După cum ne-a declarat la sosire 
căpitanul echipei vulcănene, Iosif 
Balog, „întrecerea pentru cucerite* 
titlului de campioană a județului Hu
nedoara a fost destul de echilibrată. 
Voința de a învinge l-a caracterizat 
pe toți concurenții, dar în mod spe
cial pe cei al formației noastre și 
astfel am obținut primul loc și deci 
titlul de campioni ai județului Hu
nedoara pe acest an".

Iată, de altfel, clasamentul și nu
mărul de popice doborîto înregistrat i

1. Minerul Vulcan —4 683 p.d.
2. Voința Deva — 4 563 p.d.
3. I.C.O. Hunedoara — 4 463 p.d. 

fT i individual, din echipa învingă-
t cel mai bun rezultat l-a ob-
tln.ut Iosif Balog care a totalizat la 
cele 200 bile aruncate 865 p.d. Din 
echipa campioană s-au 
tiat Cosma Ștefan cu 
Schule Bella — 760 p.d.

mai eviden-
783 p.d. s<

RĂLQ1

dar nu- 
E rîndul 
două lo- 
erori de

6 întîlniii de fotbal dis- 
ieri în cadrul campio- 
interjudetean nu s-au 

la un nivel tehnic co

Al., David, Bochiș, cel 
(19 puncte) și Bobol-

prestat de cuplul Morun

Nicolae LOBONȚ 
student

Agenda campio
natului înierjude 
fean de fotbal

Cele 
putate 
natului 
ridicat
respunzător. Multe s-au termi
nat la- egalitate ori s-au în
cheiat cu scoruri strînse.

Iată, de altfel, rezultatele în
registrate ieri în cele 6 meciuri 
ale campionatului interjude- 
țean de fotbal, seria „Valea 
Jiului" : Parîngul Lonea — Mi
nerul Ghelar 1—1; Minerul A- 
ninoasa — Știința Petroșeni 
2—0; I.C.O. Hunedoara — Mi
nerul Vulcan 1—1; Minerul U- 
ricani — Constructorul Hunei 
doara 4—1; Constructorul Lu« 
peni — Minerul Teliuc 1— 
Preparatorul Petrila — Abato
rul Hațeg 1—0.

Citiți în ziarul nostru de mH- 
no cronicile celor 6 meciuri șt 
clasamentul seriei.


