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SPORI Disciplina pe iecemuuirnle 
de fot hai

Ca la orice început de lună, la 
sectorul I al minei Aninoasa se fă
ceau calculele privind posibilitățile 
de realizare a sarcinilor la tone de 
cărbune extrase. Consulllndu-se hăr
ți și diagrame s-a ajuns la conclu
zia că vor trebui urgentate lucră
rile de pregătire pentru atacarea 
unei noi felii la abatajul frontal 
nr. 12—13; mai ales că la felia in 
exploatare, brigada fruntașă a lui 
David Ioan se apropia vertiginos 
de limita hotarului.

Asupra brigăzi! de pregătiri con
dusă de Pavel Dediu, un moldovean

Pregătiri pentru 
noi foraje

Sub îndiumarea maistrului 
Dinulescu Florea șl a ingine
rului Cevală Grigore, la fs- 
croni, respectiv la Hobiceni, 
două echipe de sondori lu
crează de zor la montarea a 
două sonde tip Ziff-1200, care 
sînt prevăzute a intra în func
țiune la 27 aprilie H6P.

- După minidul W OAMENI

ECONOMICA Șl SOCIALA
A VĂII JIULUI

Și tntiuși, se putfca mai 
mult
Marginalii la etapa a 
XX-a

• HANDBAL
— Școala Sportivă

C.S.M. Sibiu 7-9

SI FAPTE

Peste 
capacitatea 
proiectată
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TRAIAN BLAJ 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
popular al municipiului Petroșani
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șl realiste cu privire 
organizare administra- 
a județului Hunedoa- 

acestor propuneri stau

de 
menținerea în cadrul 
Petroșeni a numai 
suburbane: Aninoasa 

organe proprii de 
puterii și administra-

fi

înalt și tăcut, a căzut alegerea de 
a săpa preabalajul de pe coperișul 
stratului 3. in ziua de mărțișor, De
diu și ortacii săi și-au mulat scu
lele la noul loc de muncă. Au venit 
să lucreze alături de el oameni har
nici și pricepuți ca minerii Durnea 
Dumitru, Ilorodnic Mihai, Bufului A- 
drian, Nisloreanu Ioan și Nenu Ni- 
colae.

Au urmat 10 zile de muncă avîn- 
tată, de încleștare dintre om și o- 
preliști subterane. Preabalajul avan
sa zilnic cu 4—5 cimpuri. Vredni
ciei oamenilor I s-a adăugat o or- 

. gani7are perfectă a lucrului și sar
cina a fost îndeplinită
s-a avansat cu 47 metri de 
taj susținut metalic.

. După ce a predat ștafeta 
minerului Anton Gheorghe, 
lui Dediu au fost trimiși să
o lucrare la fel de urgentă : deschi
derea abatajului cameră nr. 3. După 
alte zile de lucru încordat, la sfîr- 
șilul lunii, cu ocazia preluării lu
crului, topograiul sectorului a con
statat că Dediu șl ortacii săi au 
mai săpat în cărbune și piatră o 
baionetă de 43 metri și un suitor de

Pentru colectivul preparatiei 
Coroeșli, bilanțul zilei de 15 
aprilie a fost deosebit de fruc
tuos. Producția realizată tn a- 
ceastă zi însumează 8 370 tone 
do cărbune preparat, adică cu 
l 370 tone de cărbune 
capacitatea proiectată a 
parației.

In magazine
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exemplar: 
preaba-

brigăzii
ortacii 

execute

peste 
pre-

de 
nostru 

cantități 
mult

Magazinele alimentare 
pe raza municipiului 
au pus în vînzare 
importante de produse,
solicitate de cumpărători: 10(1 
kg icre de manciuria, 1000 kg 
mac, 2000 kq lapte praf, 20 000 
kg carne de miel, 1 vagon de 
lămîi și multe altele.

administrativ terito- 
a sistematizării loca- 
In ele își găsește a- 
fundamentală omisă 
Națională cu privire 

a-

orașelor 
urmea-

Pe- 
și 
$1 

sînt

Prin Intermediul presei locale 
menii muncii din Valea Jiului 
luat act de propunerile Comisiei 
dețene de partid și de stat cu 
wire la delimitarea municipiilor,
rașelor și comunelor din județul 
Hunedoara. Comisia județeană de 
partid și de stat formată din acti
viști de partid șl de stat precum șl 
din specialiști din toate ramurile de 
activitate, a elaborat propuneri bine 
documentate 
la forma de 
tiv-teeitorială 
ra. La baza
indicațiile profund științifice elabo
rate de Conferința Națională a 
partidului cu privire la îmbunătăți
rea organizării 
riale a țării șl 
Iltăților rurale, 
plicarea ideea 
de Conferința
Ia ridicarea rolului și sporirea 
tribuțiilor orașelor și comunelor 
unități de bază în noua formă de 
organizare administra ti v-teri tori ală. 
Apreciez ca foarte bune concluziile 
Comisiei județene de partid și de 
stat privind delimitarea 
municipiului Petroșeni care
ză să cuprindă orașele Lupeni, 
trila, Vulcan și Uricarri precum 
comunele suburbane Aninoasa 
Bănită, in municipiul Potroșeni 
incluse ca localități componente
Dîlja Mare, Dîlja Mică, Slătinioara.

Concluziile și propunerile cores
pund caracteristicilor geografice șl 
demografice ale Văii Jiului care fac 
din acest teritoriu un complex de 
orașe șl comune suburbane omogen, 
Cu funcțiuni industriale și legături 
strînse de producție, cu vechi tra
diții și obiceiuri comune. Concluzi
ile comisiei județene scot în evi
dență caracteristicile economice ale 
municipiului Petroșenl cu un pro
nunțat profil Industrial extractiv șl 
energetic șl cu o pondere de 19,1 la 
9ută în producția industrială totală 
a județului. La delimitarea muni
cipiului, orașelor și comunelor sub
urbane s-a avut în vedere stadiul 
ăctual de dezvoltare edilitar-qospo- 
dăresc, gradul de dotare cu institu
țiile social culturale a fiecărei lo-

calități și mai 
dezvoltare.

Consecventă 
de Conferința
legătură cu dezvoltarea comunelor 
ca unități administrative puternice, 
Comisia județeană de partid și 
stat a propus 
municipiului 
două comune 
și Banița cu 
conducere ale
ției de stat. Se propune deci desfi
ințarea comunelor Cîmpu Iui Neag 
și Iscroni. In lumina propunerilor 
actuala comună Cîmpu lui Neag, 
contopită cu satul Toplița, urmează 
să devină o localitate componentă 
a orașului Uricani. Integrarea co
munei Cîmpu lui Neag ca localitate 
componentă a orașului Uricani și a 
comunei Iscroni ca parte compo
nentă a comunei suburbane Ani
noasa creează premise favorabile 
pentru dezvoltarea mai rapidă a a- 
cestora din punct de vedere econo
mic șl social-cultural, pentru apro
pierea lor de oraș. Propunerea re
flectă orientarea realistă a comisiei 
județene în aplicarea criteriilor a- 
doptate de Conferința Națională a 
P.C.R. cu 
numelor: 
zăloare a 
Important 
materială 
lăți comerciale și dotări social-cul- 
turale.

Noua delimitare a localităților 
din cuprinsul municipiului Petroșenl 
propusă de Comisia județeană de 
partid șî de stat creează un cadru 
adecvat pentru atragerea maselor 
de cetățeni la conducerea și rezol
varea treburilor obștești, la înfăp
tuirea mărețelor sarcini pentru dez
voltarea economică și social-cultu- 
rală a Văii Jiului.

Susținerea propunerilor Comisiei 
județene de partid și de stat cu 
privire la delimitarea localităților 
județului Hunedoara constituie un 
imbold puternic pentru toți cetățe
nii din Valea Jiului în sporirea 
contribuției lor la ridicarea conti
nuă a gradului urbanistic, de civi
lizație a tuturor localităților muni
cipiului Petroșenl.

privire Ia dezvoltarea co- 
dimensionarea corospun- 
acestora, asigurarea unui 
potential demografic, baza 
corespunzătoare, cu unl-

TĂBLIȚELE
INDICATOARE

— Domnule, spune-mi fii bun, asta-i de Lupeni 
sau do Aninoasa ?

„Domnul", un tinerel cam distrat, nu prea se 
osteni să audă întrebarea, mai ales că mare hăr
mălaie era 
Sil părată și

în autobuz 1 Așa că femeia a rămas 
singură în stație...

mergi mata, întrebă taxatoarea pe— Unde
omul îmbrăcat în haine de dimie șl însoțit de 
o valiză cît toate zilele, venit probabil pentru 
prima dată prin valea noastră.

— Păi pînă la Vulcan, răspunse promt omul 
și începu să se caute prin buzunare.

— D-apoi cum mergi Ia Vulcan cînd asta-l 
cursa de Aninoasa !

In cele din urmă, tot taxatoarea l-a îndrumat: 
să scoată un bilet de 2,50 lei (dacă vine con-

Jurnal 
citadin

trolul..,), să coboare la prima șl să aștepte cursa 
de Uricani.

★

De-a lungul anilor, s-au putut vedea nenumă
rate scene asemănătoare pe traseele transportu
lui în comun ale municipiului nostru. De ce au 
avut unii călători astfel de surprize ? Pentru 
simplul fapt că lingă ușa de intrare nu exista 
tăblița care să indice distanța pe care circulă 
autobuzul, iar cea de la parbriz nu putea fi ci
tită de toți în momentul cînd mașina 
stație.

Dar iată că de citeva zile, ia unele 
au început să apară tăblițele a căror
o reclamam, încă în urmă cu doi ani, tot în co
loanele acestei gazete. Consemnînd bucuroși ini
țiativa întreprinderii noastre comunale, am dori 
însă ca : să fie montate tăblițele la toate auto
buzele l.C.O.; acțiunea să fie încheiată cit mai 
repede; să nu se „uite" niciodată de tăblițe la 
plecarea în cursă; cele de lingă parbriz să fie 
lăsate la locul lor.

intra în

autobuze
prezentă

F. V.
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160 constructori
— elevi

DECADA A DOUA
sub amprenta 
neritmicității

a
• Pe C.C.V.J., rămînerea 
crescut la 6 345 tone de

în urmă 
cărbune.

Q Din 25 sectoare, numai 
îndeplinit sarcinile de plan.

16 și-au

• Pînă cînd se va conta pe asal-, 
tul din decada a treia ?

care C.C.V.J. a înche- 
doua din luna aprilie 
Fat3 de prima decadă.

Bilanțul cu 
iat decada a 
este negativ, 
minusul a crescut de la 2 385 tone, 
la 6 345 tone.

Amprenta neritmicității realizării 
planului este tot mai vizibilă.

Se mizează, ca și pînă acum, pe 
asaltul din decada a treia.

Labirintul justificărilor este 
ce în ce mai indescifrabil, în 
cial la minele Vulcan, Dîlja și 
roșeni

(Continuare în pag. a 2-a)

PODUL
In cadrul lucrărilor de 

modernizare a șoselei Pe
troșeni — Tîrgu Jiu se în
scrie și construcția noului 
pod peste apa Polatiștei, apă 
care nu o dată a provocat 
întreruperea circulației oe 
defileul Jiului prin ruperea 
ori blocarea șoselei.

Noul pod de beton armat 
peste apa Polatiștei va avea 
o lungime de 16 m, fiind

1

O unitate bine aprovizionată, cu măriuriie frumos aranjate 
magazinul pentru articole de menaj din cartierul LivezenL

O cerință
1

F. CRISTIAN

(Continuare In pag. a 2-a)

majoră în activitatea comercială

Măsuri cuprinzătoare și eficiente
pentru satisfacerea exigențelor
oamenilor muncii

din 
spe-
Pa-

Recenta ședință a Comitetului e- 
xecutiv al Consiliului popular al mu
nicipiului Petroșenl a luat în dez
batere activitatea unităților comer
ciale pentru realizarea pianului de 
aprovizionare și desfacere, îmbună
tățirea deservirii oamenilor muncii, 
modernizarea unităților și stadiul 
pregătirilor pentru sezonul de vară. 
La ședință, în afara membrilor 
miletului 
invitați, 
merciale 
pe lîngă
cipat, de asemenea, tovarășul Moga

Ioachim, prim-secretar al ComitetU” 
Iul județean Hunedoara al P.G.R., 
președintele 
dețean.

Redăm In 
dezbaterilor 
portului prezentat, precum șl prin
cipalele concluzii ce vizează activi
tatea de viitor.

Consiliului

continuare 
purtate pe

popular jir*

o sinteză a 
marginea ra-

co
ca 

co
de

executiv, au participat, 
directorii organizațiilor 
și inspectorii comerciali 
consiliile populare. A partl-

Esențial: 
aprovizionarea 
ritmică a unităților 
de desfacere

POLATIȘTEI
mai ridicat cu cca. 3 ni față 
de vechiul pod — tocmai 
pentru a crea o deschidere 
suficientă apei chiar în e- 
venlualitatea transportării do 
aluviuni care ar putea ridica 
albia rîului. Lățimea podului 
va fi de 9 m cuprinzîud 
două benzi de circulație de 
cîte 3,5 
trotuare 
tonilor.

Pentru

m fiecare și două 
pentru trecerea pie-

rezolvarea proble

melor puse de construcția 
noului pod, constructorii de 
drumuri au ridicat ziduri de 
sprijin înspre partea Jiului, 
au înălțat patul șoselei cu 
3 m. In prezent ei lucrează 
la rectificarea traseului dru
mului în dreptul podului 
ceea ce face necesară tăie
rea unul pinten de piatră 
pe o adîncime de 28 m în 
munte, față de vechiul ax al 
șoselei.

jjSSțȚș
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ședință 
urutățl- 
aprovl- 
a fost

Din raportul prezentat în 
a reieșit că pe ansamblul 
lor comerciale, planul de 
zionare pe primul trimestru
depășit cu 2 284 mii lei, îndeosebi 
prin contribuția O.C.L. Alimentara. 
Nu și-au realizat, în schimb, sar
cinile la acest indicator O.C.L. Pro
duse Industriale, T.A.P.L. și C.L.F. 
Planul de desfacere a fost realizat 
doar de către O.C.L. Alimentara și 
T.A.P.L., iar O.C.L. Produse indus
triale și C.L.F. au rămas sub plan, 
determinînd o rămînere în urmă la 
acest indicator pe ansamblul unită
ților comerciale de 2 334

De ce nu și-au realizat 
lăți sarcinile ? Se cop 
cîteva neajunsuri!' lipsa

mii lei.
aceste uni- 
enurnerate 
unor pro-

duse mult căutate de cetățeni (între 
nițele, îmbrăcăminte șl încălțăminte 
pentru copiii sub doi ani), efectua
rea da Inventare prelungite, închi
derea unităților în cazul îmbolnăvi
rii sau plecării în concediu a vîn- 
zătorilor, nerespectarea orarului de 
funcționare, slaba preocupare a res
ponsabililor de unități pentru co
mandarea mărfurilor în cantități ca
re să satisfacă cererea de consum 
și neonorarea comenzilor de către 
depozitele de gros. In unitățile noas
tre comerciale șl îndeosebi în secto
rul produselor Industriale se consta
tă o slabă preocupare pentru ofe
rirea mărfurilor, multi salariați pre
ferind să răspundă „nu avem" decît 
să ofere alte produse asemănătoa
re. Au lipsit multe produse mai ales 
în sectorul de legume $1 fructe, uni
tățile acestui sector desfăcînd în 
trimestrul I produse care făceau o- 
biectul comerțului unităților alimen
tare. Sectorul de legume și fructe 
are multe întîrzierl în aproviziona
rea populației cu produsele de se
zon. Prea puțin se face pentru pre
zentarea produselor legumicole. Nu 
toate unitățile au fost aprovizionate 
în mod ritmic și cu întreg sortimen
tul de produse, creindu-se 
tlsme în aprovizionarea unor 
în detrimentul altora, cum ar

favorl- 
unitățl 
fi cele

I. D.

(Continuare în pag. a 2-a)
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Sapldiiiina trecută, în ca
drul Grupului de șantiere al 
T.C.M.M. au fost deschise 
două cursuri de calificare, fără 
scoatere din producție, în 
meseriile de electricieni și lă
cătuși — cu durata de 10 luni 
In următoarele zile se vot 
deschide alte cusuri de califi
care : pentru zidari și dul
gheri, cu durată de 3 luni, 
pentru izolatori termici și fo
nici de 6 luni și un curs de 
calificare a betoniștilor — de 
5 luni. La cele 6 cursuri s-au 
înscris 160 muncitori con
structori de la toate șantierele 
grupului. Lecțiile teoretice se 
predau de două ori pe săp- 
tămînă $1 sînt expuse de in
gineri și tehnicieni cu o bună 
pregătire profesională.

Tragerea la sorfo 
a libretelor 
CJEX.
cu dobîndă 
și cîștigurî

construirea
în 
în 

Băn-

Tragerea la sorți pe trimes
trul I a libretelor C.E.C. cu 
dobîndă și cîștiguri în auto
turisme și a libretelor de e- 
conomii pentru
de locuințe va avea loc 
ziua de 29 aprilie, ora 16, 
sala Clubului Finanțe — 
ci din București.

La această tragere se 
acorda 253 autoturisme 
ga, Renault 16, Renault 
Skoda 1000 M.B., Dauphine
Gordini și Trabant 601). La
tragerea libretelor de econo
mii pentru construirea de lo
cuințe se vor acorda 15 cîști
guri de cîte 45 000, 
25 000 șl 15 000 lei.

voi 
(Vol-

10,

35 000,

VPtFIEa
Azi la ora 8 temperatura 

aerului a oscilat între -j-43 
la Petroșeni și -j-6° la Paring. 
(In timpul nopții termometrul 
a înregistrat o temperatură 
de +1° la Petroșeni șl 
+ 3° la Paring).

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE: Vreme frumoa
să și călduroasă. Cerul mal 
mult senin. Vînt slab din sec
torul sudic.

.1

de în-
Rostovea-

Rampa 
cărcare 
nu de la Cîmpu 
lui Neag. Buștenii 
din parchetele fo
restiere din jur 
ajung aici trans
portați cu funlcu- 
larul. Iar apoi iau 
drumul fabricilor 
de prelucrare.

Problema alimentației este proble
ma care preocupă cel mai mult o- 
menirea în epoca noastră. In ciuda 
marilor progrese ale științei și teh
nicii agricole, cea mai mare parte 
a populației globului suferă de foa
me si subnutriție.

Aceasta se referă și la milioanele 
de oameni din țările capitaliste chiap 
cele mai bogate. Recent, revista a- 
mericană „Time" a publicat date 
despre mortalitatea infantilă în di
ferite țări. Astfel, în S.U.A., deși cu 
mult mai scăzută decît în țările în 
curs de dezvoltare, mortalitatea este 
mai mare decît în numeroase țări 
din lumea occidentala.

Totuși este evident că problema 
alimentară privește în primul rînd 
țările slab dezvoltate.

S-a stabilit că consumul 
cap de locuitor în țările 
fricii și Americii Latine

mediu pe 
Asiei, A- 

(consum 
calculat în calorii) este cu aproxi
mativ 50 Ia sută mai mic decît în 
țările capitaliste dezvoltate din punct 
de vedere industrial și adeseori in
ferior minimului fiziologic. Consu
mul de proteine, atît de necesare 
vieții și capacității de muncă nor-

male, reprezintă în țările slab dez
voltate 20—25 la sută din cel al 
S.U.A. sau al Europei occidentale.

Din datele asupra situației alimen
tare mondiale pe 1965—1967 publi
cate de O.N.U. reiese că producția

SPICUIRI
DIN PRESA

STRĂINĂ

ducția alimentară pe cap de locuitor 
în țările slab dezvoltate a scăzut 
în 1966 cu circa 4 la sută fața de 
nivelul maxim din 1964 și a fost cea 
mai mică din 1957 încoace.

Situația alimentară îngrijorătoare 
din țările slab dezvoltate și agra
varea ei evidentă în ultimii ani, ca
re a figurat și pe ordinea de zi a 
celei de-a doua sesiuni a Conferin
ței O.N.U. pentru comerț și dezvol
tare de la Delhi, sînt acum de 
torietate publică.

Care sînt deci cauzele acestui 
nomen și ce trebuie făcut pentru
laturarea amenințării foametei care 
planează în permanență asupra a 
milioane de oameni ?

Numeroși oameni politici și do 
știință din Occident lasă să se crea* 
dă că principalul vinovat ar fi creș
terea prea rapidă a populației în 
țările în curs de dezvoltare. Reluînd 
diferite variante ale teoriei Iui Malt
hus (economist englez din secolul 
al XVflî-lea), el invocă „legea fer* 
tilității descreseînde" și cifrele eres*

no*

fe« 
în*

alimentară actuală pe cap de locui
tor în țările Asiei, Africii și Ame- 
ricii Latine depășește cu foarte pu
țin nivelul antebelic și, în ultimii 
ani, tinde să scadă. Astfel, produc
ția alimentară mondială pe 1966 (ul
timul an despre care există date 
complete) a crescut, față de anul pre
cedent cu 4 la sută. Această creș
tere a fost de 6 la sută în țările dez- 

.volțat.e și d.e mal puțin de 1 la sută 
în țările în curs de dezvoltare. Pro- (Continuare In pag. a 3-a) j



2 STEAGUL ROȘU
IR»—«>rvinw.r.'r'i

MASURI CUPRINZĂTOARE Șl EFICIENTE PENTRU DECADA A
SATISFACEREA EXI6ENTEL0R OAMENILOR MUNCII 'Umare dm pug. 1)

In (idență
(Urmare din pag. 1)

nr. 
etc. 
mai

program de can- 
spre seară, mici 

sînt „specialitățile 
inițiativa merceo-

măcelării. In desface- 
produselor de panifi- 
neajunsuri deoarece 
au fost aprovizionate 
ale dimineții ci mult

din cartierul Grafit — Lupeni, 
15 Vulcan, nr. 6 din Lonea 
Greutăți mari s-au întîmpinat 
ales în aprovizionarea unităților cu
țModnse lactate. Hn^arcce I.C.LL. nu 
a putut onora în întregime comen
zile magazinelor. Aprovizionarea cu 
«ine, deși a fost satisfăcătoare din 
punct de vedere cantitativ, nu s-au 
găsit întotdeauna în măcelării sorti
mente diferite. ’ Pentru îmbunătățirea 
deservirii cu carne a populației este 
necesar să se treacă în cel mai scurt 
timp la sortimentarea centralizată a 
cărnii pentru 
rea pîinii și a 
rație au fost 
magazinele nu 
în primele ore
mai tîrzin. Continuă să existe nemul
țumiri ale cetățenilor față de calita
tea produselor fabricii de pîine, (in 
ultimul timp unele produse au miros 
de motorină ? !).

Neajunsurile din activitatea co
mercială se datoresc în bună parte 
lipsei controlului din partea condu
cerilor organizațiilor comerciale, în
deosebi în unitățile periferice. Pen
tru qolurile existente în aprovizio
narea unităților cu amănuntul se fac 
răspunzători șl merceologii, voiajo
rii care, în multe cazuri, sînt sim
pli curieri, ridică doar comenzile de 
la magazine dar nu mal urmăresc, 
prin depozite, onorarea lor. Așa se 
explică faptul că deși în depozite se 
găsește o gamă largă de produse, 
mal ales de textile, în magazine a- 
cestea lipsesc. La asemenea neajun
suri mal contribuie șl conducerile 
bazelor de gros care nu au onorat 
întotdeauna în termen șl în între
gime sortimentele solicitate de ma
gazine deși acestea există în depo
zite Iar alteori livrarea mărfurilor 
se face în zilele de plată, astfel că 
magazinele sînt închise pentru pre
luarea mărfurilor.

Sînt necesare, așadar, măsuri atlt 
din partea conducerilor organizațiilor 
comerciale, Inclusiv a I.C.R.T.T. șl 
I.C.R.M. pentru îmbunătățirea orga
nizării aprovizionării magazinelor. 
Să se introducă regula ca merceo
logi să viziteze săptămînal depozi
tele și să depună comenzi la nivelul 
cererii de consum pentru tonte sor
timentele existente.

blonului culinar, pentru organizarea 
șl modernizarea rețelei alimentației 
publice. Ce ue oferă majoritatea u- 
niiătilor ? Zilnic aceleași chiftele șl 
șnițele, aceleași ciorbe și tocănițe, 
servite după un 
tina, și, eventual 
și grătare. Unde 
casei", unde este
logilor, a șefilor de unități care, în 
multe cazuri In loc să se preocupe 
de diversificarea meniurilor, de de
servire. stau comod în baruri la 
taifas. Excelează în această privință 
responsabilii unității nr. 16 și cofe
tăriei din Lupeni, cofetăriei nr. 19 
si bufetului aparținînd restaurantu
lui Straja Vulcan. Majoritatea uni
tăților predate mandatarilor depășesc 
în multe 
fiind mal 
deservire 
lin pasul 
tăti ? Tocmai 
gii de la T.A.P.L., 
nu depun
Iar personalul din localuri nu simte 
răspunderea față de publicul consu
mator. In alimentația publică se ne
glijează și reclama comercială.

Noul sezon estival pune sarcini 
noi în fața alimentației publice. Deo
camdată nu sînt vizibile strădaniile 
pentru deschiderea și modernizarea 
grădinilor de vară, pentru amenaja
rea de grădini noi în fiecare loca
litate din municipiu. E vorba de o 
cerință care trebuie satisfăcută în 
cel mai scurt timp !

Este timpul ca lucrătorii din ali
mentația publică să-și pună mintea 
la contribuție pentru a depăși faza 
Inerției, a indolenței, pentru a rea
liza un veritabil salt spre o deser
vire civilizată, care să satisfacă p« 
deplin cerințele publicului consuma
tor.

privințe celelalte unități, 
bine aprovizionate, cu o 

mult mai bună. De ce nu 
cu noul și celelalte uni- 

pentru că merceolo- 
., șefii de unități 

strădanii în acest sens,

necesitatea construirii unor unități 
comerciale noi, moderne. Cele exis
tente, pe lîngă faptul că nu satisfac 
cerințele unui comerț civilizat, ne
cesită an de an cheltuieli mari pen
tru renovare, întreținere. Cu acești 
bani ar fi mai rațional să se con
struiască un complex comercial mo
dern în centrul orașului.

Dar, pînă la această soluție, tn 
loc de comentarii, do justificări, a- 
lenția conducerilor organizațiilor co
merciale trebuie canalizată spre per
fecționarea activității. organizarea 
mai bună a desfacerii moderniza
rea unităților, a reclamei și firme
lor, Îmbunătățirea prezentării mărfu
rilor, deservirii, a comportării per
sonalului din magazine. De altfel, 
ședința comitetului executiv a ela
borat măsuri eficiente în vederea 
îmbunătățirii activității comerciale.

In încheierea dezbaterilor au luat 
cuvîntul tovarășii Moga Toachim și 
Lazăr David.

Vorbitorii au făcut propuneri va
loroase pentru îmbunătățirea orga
nizării aprovizionării și deservirii 
oamenilor muncii, pentru pregătirea 
unităților comerciale șl de alimenta
ție publică în vederea sezonului de 
vară, insistînd asupra sarcinilor or
ganizațiilor de partid, de sindical șl 
consiliilor populare în vederea ri
dicării activității comerciale Ia ni
velul cerințelor actuale.

La m! ele Aniaoasa 
micitatet și-a ocupat 
în activV-3‘ea de zi cu 
decade planul a fost

tone, 
de 

și Uricani, se 
pl utiie, realizînd

579 
tone 
Lonea

și Lupeni rit- 
locul cuvenit 
zi. După două 
realizat și de- 

naspectiv,
■ cărbune.’

pășit cu 
cu 694 
Expioo țările 
mențin la linia de
cu 73 tone, respectiv, 157 tone de 
cărbune mai mult decît prevederile 
planului. O mai mare atenție cali
tății, ar întregi rezultatele bune de 
Ia aceste mine.

Deficiențe ascunse 
după paravane opace

Și în rol II m: < le Vul
can și Dîlja -m pășii cu sîîngul.

Exigență, preocupare 
pentru perfecționare I

în alimentația publică 
pe cînd un suflu 
înnoitor ?

caie continuă 
mal multe crl- 

Aceasta

Sectorul comercial 
să fie obiectul celor 
licl e alimentația publică, 
deoarece în acest sector nu se fac 
simțite strădanii pentru diversifica
rea unităților, pentru depășirea șa-

Ceea ce frînează îmbunătățirea a- 
provizionării șl deservirii oamenilor 
muncii 
rețeaua 
tea, de 
dre de 
tuația, nu se poate face mal mult!". 
® asemenea mentalitate scutește de 
efort, permite menținerea unei at
mosfere comode, liniștite, în care e 
mal ușor să execuți dispozițiile de- 
cît să gîndeștl, să te zbați pentru 
nou. Această mentalitate trebuie în
lăturată șl înrădăcinată convingerea 
că se poate face mult mat mult! 
Timpul tatonărilor este depășit. Se 
cer măsuri hotărîte, menite 
termine la toți lucrătorii din 
exigentă, o dorință continuă 
fecționare, de autodepășire.

Fără îndoială, mai există greutăți, 
îndeosebi în Petroșeni se resimte

din Valea Jiului de către 
comercială este mentallta- 
mult depășită, a multor ca- 
conducere că „aceasta e sl-

să de- 
comert 

de per-

<
I

( 
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(
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A RASVNAT
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te cunosc cetațene, nu 
de

Nu 
știu cum le cheamă, nici 
unde ești, nu te-am văzut ni
ciodată, dar te aflai lingă mi
ne in dimineața de 10 aprilie 
în magazinul cu autoservire 
din Petroșeni. Erai cu coșul In 
mină, ca și mine.

Eram alături, dar nu le-am 
observat pînă In momentul 
cînd o vînzătoare le-a între
bai .•

— Dumneavoastră ce aveți 
tn buzunar ?

Instinctiv ai dus mîna la 
buzunar șl ai răspuns monosi
labic, încurcat :

o 
de

Dar nu era singură. Alături 
de ea eram noi, cumpărăto
rii, martori ai faptei dumitale 
urile. Cfnd am lost întrebată 
dacă ai scos sau nu cutia 
din buzunar, am vrut pentru 
moment să nu mă amestec, 
dar ai intervenit dumneata în
trebi ndu-mă :

— Doamnă, aveți copii ?
Ce-ai vrut cu asta ? Să Jur? 
Ei bine, omule, am copii și 

chiar întrebarea dumitale m-a 
făcut 
văzut, 
seama

să spun 
pentru că 

că ei

cele ce am 
mi-am dat 
condamna 

le-aș spune 
am vrut

mo
Scrisoare

vînză- 
fată 
tras
A-

privit mai bine: 
în-

către redacție

— Nimic...
onservă
>ește.

In acel
meni am înmăr
murit : 
toarea, o 
tînără, ți-a 
o palmă 1 

lunci le-am
om între 50—60 de ani, 
grijii îmbrăcat, cu pălărie, cu 
guler de blană la haină, voi
nic. Stăteai înmărmurit ca și 
mine privind ia fata care a 
făcui să-i răsune palma pe o- 
brazul dumitale vîrstnic! Fata 
aceea ți-ar putea ti fiică 1

N-ai schițat nici un gest, 
n-ai scos nici un cuvin! de 
prulesl. Ai rămas cu conser
va în mină, conservă pe care 
o scoseseși din buzunar, spe
riat ca un copil prins asupra 
greșelii. Greșeală ? Dar oare 
dumneata le-ai gindil vreoda
tă la încrederea pe care o a- 
cordă stalul 
prin unitățile

Fata le-a
nunind :
— Nu ți-e 

'rin Vino cu
Și iar 

deparle, 
prins.

Dar în
gazionerului 
strecori cutia în coș, 
vrut apoi să recunoști 
o scoseseși din buzunar.

In fața ofițerului de miliție 
aliat întîmplător In magazin 
ai și pus fata sd jure : și a 
furat.

cetățenilor săi 
cu autoservire ? 
prins de mină

rușine, om bă- 
mine I

ai tăcut, ai tăcut mai 
pentru c^ te știai

drum spre biroul 
ai Încercat 

cutia In 
apoi să

ma
să 

n-al 
că

m-ar 
dacă 
că
să cocoloșesc o 
hoție — și 
răspuns: ,
ai scos-o 
buzunar 1“

Ai plecat 
poi împreună 

miliție.
privirea și mi-a 
dumneata. Mi-a 
ai trăit o viață 

nimic, 
care ar 

de alții.

a-
cu 

Te-amlucrătorul de 
urmărit cu 
fost milă de 
iost milă că
din care n-ai învățat 
dumneata, om bălrin 
trebui să-i înveți 
Ți-ai pus în joc cinstea pen
tru o conservă de pește, ai a- 
buzal de încrederea societă
ții noastre, ai trecut deci prin 
viață fără să observi munca 
cinstită a semenilor dumitale.

Ar fi riadul meu acum, ce- 
tățene, să te întreb dacă ai 
copii. Și oare cum ar judeca 
ci palma care a răsuna! pe 
obrazul dumitale, palmă primi
tă de la tinăra care poate a 
greșit, dar nu și-a putut stă- 
pini indignarea pentru fapta 
pe care ai săvîrșit-o ?

B. ELENA 
Petroșeni

Nota redacției
Ne-am interesai la Serviciul 

de Miliție al municipiului Pe
troșeni și laptele s-au petrecut 
întocmai. Autorul detestabilei 
fapte este Isar (Sheorghe în 
vlrstă de 50 de ani, domiciliat 
în Lonea, str. B. Delavrancea 
nr, 13.
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DOUA

decada a

Introducerea 
încă rezulta
și la Vulcan 

rorespunză-

De cileva 
cu oamenii 
IX mediu al 
acolo pent ru 
rezervele de 
să iie trimis
apropiat. Este 
urgente. De aceea aici a fost tri
misă brigada avansărilor rapide...

Re.s\ ;țele fățc de plan sînt de or- 
respectiv 3731 tone și 

tone. Curios faptul că mina 
îmheiat prima decadă cu
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spre 
care urmează 

intr-un viilor

dinul miilor,
J664
Dîlja a 
un plus de 205 tone. Cine mai poate
ști ce se petrece aici ?

Mina Paroșeni, care la începutul 
trimestrului I a mers bine, acum se 
zbat*' în neputință, 
combinei, nu confirmă 
tele scontate. Aici, ca 
și Dîlja, organizarea
toare a procesului de producție tre
buie să-și spună cit mai în grabă 
cuvînluL

Minerii pelrileDi, 
cupereie rămînorea 
prima decadă.

Să așteptăm deci
ultima zi a lunii, care poate 
data asia vor fi salvatoare.

Brigada avansării™
(Urmare din pag. 1)

10 metri. Deci, in total 100 metri. 
Cea mai înaltă avansate a lunii, pe 
întreaga exploatare I

— Sini oameni holăriți, au spor 
la lucru, știu să atare direct pro
blema, explică maistrul principal 
Blaj Pavel succesorul brigăzii.

— Iar calitatea lucrărilor este ex
cepțională. completează șeful sec
torului, inginerul Ghioancă Victor.

Pentru modul ireproșabil în care 
au realizat sarcinile ce i-au fost

au reușit să re- 
în urmă

treia, 
și de oM

încredințate în martie, brigada 
Dediu a lost propusă pentru 
miere.

zile, Dediu a coborîl 
și sculele la orizontul 
minei. Au fost plasați 
a deschide căi 
cărbune 
la ziuă

vorba lot de lucrări

SECVENȚE CULTURALE
Un nou prilej de afirmare a artiștilor amatori

clasice și
din dramaturgia uni-

O viitoare coprottucfie

româno-vest-germ an ă

„Bătălia
pentru Roma“

u

de montaje literare și 
de poezie vot acorda 

rînd poeziei ro
și contemporane, 
cetățenești versu- 
ideilc umanismu- 

valoroase

de stal
Consiliul

Comitetul

Organizat de Comitetul 
pentru cultură și artă, 
Central al U.G.S.R. și 
Central al U.T.G., Festivalul bienal
de teatru „I. L. Garaglale" are ca 
scop stimularea mișcării teatrale de 
amatori, consolidarea formațiilor e- 
xistente, îmbogățirea repertorlilor 
acestora, cît șl creșterea valorii ar
tistice a spectacolelor

La festivalul organizat în acest 
an participă formații artistice de a- 
matori 
cluburi 
cetelor, 
cultură
culturale șl ale tineretului. De re
marcat faptul că, la concurs, se pot 
prezenta șl colective de montaje 
literare, recitatori de poez/ie, recita-

din întreprinderi, Instituții, 
șl case de cultură ale sindi- 
cămine culturale, case de 
din sistemul așezămintelor

lori și interpret de alte genuri alo 
artei teatrale ca moDolog, pani om i- 
mă ele. In afara piese; în premieră, 
cu care se vot prezenta la concurs, 
formațiile teatrale sini obligate să 
aparS-n scenă, în perioada fazelor 
de pregătire, în minimum patru 
spectacole, colectivele 
literare și de recitaluri 
susține cel puțin două 
pînă la data -prezenferli 
curs.

Repertoriul formațiilor
la festival trebuie să conțină piese 
valoroase, oti un bogat conținut de 
idei șj o înaltă tinntă artistică, fi- 
cordîndu-se prioritate 
mânești contemporane, 
realitățile socialiste, 
de luptă al poporului

va turna în tara noastră 
„Bătălia pentru Roma", film 

serii.
în faza 
început 
erleri >r

de monte je 
poetice vor 

spectacole 
k>r la con-

participante

pieseloT to- 
inspirate din 
din trecutul 

nostru pentru

T. C. M. M. Petroșeni
cu sediul in sir. Viitorului nr. 33, teleîon 1835

angajează 
următorii muncitori calificați s 

a

• z

• d

P
precum și

tre din Lonea,

Se asigură

tra cost.

i d a r i

u I g h e

a v
muncitori

Petroșeni

r i

a t o r i

necalificați pentru șantierele noas-

și Uricani.

condiții de cazare șl masă la cantină con-

EXPLOATAREA
MINIERĂ DÎLJA

Cu sediul în orașul Petroșeni,

angajează de

s

sir. Cărbunelui nr. 20

urgență:
mineri
ajutori mineri 
muncitori necalificați 
ASIGURĂ:
cazare la cămin 
masă ia cantină contra cost 
școală de calificare pentru 
cei ce doresc să se califice 
salarizarea, conform legis
lației în vigoare.

culturale și ale 
din Valea 

sa 
in- 
iar

libertate, independență națională și 
dreptate' socială, piese ale clasicilor 
românj precum și piese 
contemporane 
versală.

Colectivele 
de recMaluri
atenție în primul 
mânești, clasice 
poeziei patriotice, 
rilor pătrunse de
Ini, precum și celor mai 
creații din lirica universală.

La prima fază — Intercomunală șl 
orășenească — ce va avea loc spre 
sfîrșitul lunii mai, participă și for
mațiile căminelor
cluburilor sindicatelor 
Jiului, urmînd ca faza județeană 
aibă loc între 1—30 Iunie, cea 
terjudețeană în octombrie 1968, 
finalele în decembrie 1968.

Formațiilor clasate pe locurile 
II șl III 
obiecte 
la faza 
valoare 
și titlul
bienal de teatru de amatori I. L. Ca- 
raqlale".

Prol. VAS1I.E CHIRCULESCU 
directorul Casei de cultură a 

sindicatelor, Petroșeni

I, 
!ș11 se vor acorda premii 

șl bani. Formațiile fruntașe 
finală vor primi premii în 
de 16 000 lei, medalii de aur 
de „Laureat al Festivalului

Regizorul vest-german Robert Si- 
odmîik în colaborare cu studiourile 
București și cu regizorul Sergiu Ni- 
colaescu 
filmul
cinemascop, color, în două

In prezent, filmul se află 
de pregătire. La Buftea a 
construcția decorurilor în
și pe platouri și tot aici se va trage 
în 3 mai primul tur de manivelă. 
Multe filmări se vor desfășura la 
Palatul Pionierilor, Iar altele (cata
combele Romei) în subsolurile cas
telului Mogoșoaia.

Din cei 26 de actori în rolurile 
principale, 18 sînt români. Printre ei 
se numără : Florin Piersic, Emanoil 
Petrul, Constantin Bărbulescu, Ion 
Henter, Ion Dichiscanu, Ioana Dra
gan, Fory Eterle, Alexandru PÎaton 
și alții. Se preconizează participarea 
artistelor Gina Lolobrigida și Raquel 
Welch.

T. R. C. H. Grupul 2 
șantiere construcții

Petroșeni
str. Republicii nr. 88, telefon 1720

ANGAJEAZA :
zidari
dulgheri
fierari-befonișfi

— muncitori necalifîcafi pen
tru calificarea la locul de muncă în 
meseria de zidar și dulgher.

Se asigură cazare gratuită și masă contra cost. Munci
torii flotanți beneficiază de o indemnizație de șantier de lei 
8 calificați și iei 4 necatificați pe zi conform H.C.M. 1053'1959.

Angajarea se face pentru localitățile Pelrila, Petroșeni, 
Vnlcan și Lupeni.

1. R. E. H. DEVA
SECȚIA REȚELE

PETROȘENI
Anunță abonat ii de energie electrică din orașul Petroșeni

că in zilele de 23, 24. 25 și 26 aprilie

8—16, va fi Întrerupt curentul electric pe

hii, M fiminesen, Cuza Vodă, Eraterina

ax.. între orele

străzile : Cărbune-

Varga, împăratul

Traian Gh. Deja, Grivița Roșie, Radu Șapcă, Micu Klein, Pas

Longinus, L I_ Caragiale, Bai it iu, Aurel Vlaicu, Fr. Engels,

Sarmlzegetusa, Pompierilor și Miorița — pentru lucrări de

reparații.
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Radio
MARȚI 23 APR1IIE

PROGRAMUL I

6,00—8,25 Muzica și actuali
tăți ; 8,25 Moment poetic; 8,00 
La microfon, melodia preferată;
9.30 Radioracheta pionierilor;
9,55 Dansuri de estradă; 10,30 
Poemul simfonic „Vîrful cu 
dor" do Ion Hartulary Dar- 
clve; 10.45 Să învățam un
cîntec: ..1 Mai" do Ciptian 
Porumbescu ; 11,00 Buletin de 
știri; 11.03 Muzică populară;
11.15 Muzică ușoară; 11,45
Sfatul modicului : Rahitismul 
copilului m:c ; 1?„00 Cîntăreți
români pe scenele lumii: Ana 
Ruja Vasîlju ; 12,22 Intîlnire 
cu melodia populară și inter
pretul preferat ; 13,00 Radio
jurnal; 13,20 Soliști si or
chestre de muzică ișoară ;
14.15 Tot înainte; 14,35 Ra-<
dio-publicitate; 14,50 Cîntă
.Sonia Cruceru ; t5,00 Buletin 
de știri; 15,05 Conceit de mu
zică populară; 15,25 Arii din 
operete; 15,40 Muzică ușoară 
de Aurel Giroveanu ; 16,00
Radiojurnal; 16,20 Formația co
rală bărbătească dirijată 
Aurel Constantinescu ; 
Călătorie in istoria 
ției ; 17,15
române ; 18,00
știri ; 18,05
muzical ; 18.30
radio : Progresul 
tura și timpul liber; 18,45 Inj 
terpreți ai muzicii poj) ilare; 
19,00 Radiogazeta do seară;
19.30 O melodie pe adresa
dumneavoastră; 20,00 Buletin 
de știri; 20,05 Radiomagazln 
sportiv; 20,17 Melodii popm 
lare; 20,40 Ediție radiofonică! 
Barbu Delavrancea; 21,00 Me
lodii magazin ; 22,00 Radiojur
nal. Sport. Buletin meteorolo
gic ; 22,20
chard ; 22,30 
22,35 Pagini 
ușoară; 24,00
0,05—5 00 Estrada nocturnă.

de 
16,30 

civiliza- 
Odă limbii

Buletin de 
Caleidoscop 

Tribuna 
tel iu ic, cui-

Cîntă Little Rl- 
Moment poetic ; 

alese din muzica
Buletin de știri f

PROGRAM!') I!

7,00 Jocuri populare; 7,10
Tot înainte; 7,30 Buletin de știri; 
7,39 Marșuri de Ion Chiorea- 
nu; 7,45 Melodii popularei 
8,00 Muzică ușoară; 8,20 Pro
gram de cînlece; 8,30 Buletin 
de știri ; 8,35 Pagini vesele 
din opere; 8,50 Recital Walter 
Gieseking; 9,22 Cîntă Marioa- 
ra Precup; 9,30 Formații de 
muzică ușoară; 10,00 Buletin 
de știri ; 10,05 Poemul simfo
nic „Marea Neagră" de Ale
xandru Pașcanu ; 10,30 Anto
logie de literatură universală; 
10,45 Tineri interpreți de mu
zică populară; 11,45 Mu
zică corală ; 12,00 Buletin d« 
știri ; 12,07 Varietăți muzica
le ; 12,45 Cîntă Alexandru
Jula și Ionel Miron ; 13,00
Recital de operă Valentin Lo- 
qhin ; 13,15 Muzică ușoară;
13.30 Radiomagazinul ascultă
toarelor ; 14,00 Radiojurnal.
Sport; 14,08 Cîntă orchestra 
de muzică populară „Doina 
Moldovei"; 14,30 Concert de 
prînz ; 15,00 Pagini 
reia „Crai noi" de
Porumbescu ; 15.15 Muz 
șoară.; 16,00 Muzică 
Iară oltenească; 16,15 
modicului; 16,4.3 .Muzică
ră; 17,00 Radiojurnal; 17,33 Mu
zică ușoară; 17,40 Rad:o-pu« 
blicitate; 18,00 Melodii popu
lare; 18,10 Amfiteatru literar;
18.30 Concert de estradă;
18,55 Buletin de știri ; 19,00
Ascultătorii ne cer... muzică 
din opere; 19,30 Curs de lim
ba franceză (lecția a 44-a);
19.50 Noapte bună, copii j
20,00 Din viața de concert 4 
Capitalei ; 21,00 Buletin de
știri; 21,30 Emisiune literară;
21.50 Soliști de muzică ușoară; 
23,00 Radiojurnal; 23,07 Dis
cul românesc; 24,00 Melodii 
pentru ore tirzii.

din ope-
Ciprian 

că u- 
popu- 
Slatul 
ușoa-
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DIN ȚARA
Amenajări 
turistice în 
judeful Gorj

TG JIU. — Judelui Gorj, cunos
cut pentru pitorescul său, se pregă
tește pentru deschiderea sezonului 
turistic estival. Au fosl amenajate 
drumurile de la șoseaua națională 
Tg. Jiu — Rm. Vîlcea spre mănăsti
rea și peștera Poîovraci, (care a fo
losit cîndva de ascunzătoare hai
ducului Jianu), peștera Muierii de la 
Baia de Fier și stațiunea balneară 
Săcelu. De asemenea a fost dat în 
circulație drumul Pesteana — Țiclonl
— Tq. Cărbunești. iar drumurile Tg. 
Jir — Motru — Tr. Severin; Tg. Jiu
— Bîrsești — Runcu, sînt în curs 
de modernizare.

La Novaci, capacitatea hotelurilor 
existente s-a mărit cu încă 40 de lo
curi șl s-a amenajat un han turistic 
cu 28 locuri. La Rînca se află în 
lucru o nouă cabană, iar la Tg. Jiu 
un camping. Totodată, la Tismana 
St pe pitoreasca vale a Sohodolulul 
urmează a se construi cabane $1 
bufete.

(Agerpres)

O nouă linie 
tehnologică

TR. SEVERIN. — La Fabrica de 
furnire estetice de la Complexul de 
Industrializarea lemnului din Tr. Se
verin a intrat în producție o linie 
tehnologică nouă care sporește ca
pacitatea de producție a fabricii cu 
aproape 50 la sută. Noua linie a fost 
amplasată în spațiul Industrial ră
mas disponibil prin reamplasarea u- 
nora din utilajele vechi existente în 
întreprindere.

In altă unitate — la Complexul 
de industrializare a lemnului din Tg.

Jiu se află înlr-un stadiu avansat lu
crările de extindere a fabricilor de 
plăci aglomerate din lemn șl placaj. 
Prima își va dubla capacitatea, iar 
cea de-a doua va putea realiza a- 
nual 40 000 mc placaj.

(Agerpres)

Sfofie modernă 
de întrefinere 
a uf o

TIMIȘOARA. — Pe drumul natio
nal nr. 69 la intrarea în orașul Timi
șoara a fost construită o modernă 
statie urbană de întreținere și re
parații pentru autoturisme. Ea cu
prinde o hală centrală de mecanică 
generală, care poate primi simultan 
un număr de 40 de autoturisme, a- 
teliere anexe de lucrări de electri
citate, motoare, transmisii, tapițerie, 
vopsitorie etc. precum și o unitate 
de spălare și gresare rapidă, prevă
zută cu tunel de comandă automată.

(Agerpres)

Cărămizi ultra ușoare 
termoizolante

ALBA’ IULIA. — ta întreprinderea 
„Refractara" din Alba Iulie a înce
put fabricarea industrială a cărămi
zilor ultra ușoare termoizolante cu 
proprietăți fizico-mecanice superioa
re. Acest produs, realizat pentru 
prima dată în tară, poate fi folosit 
la agregatele siderurgice cu foc con
tinuu, pentru eliminarea pierderilor 
de căldură prin radiații. Secția, în 
care se produce acest material re
fractar este echipată cu utilaje de 
înaltă tehnicitate realizate în tară 
șl are o capacitate anuală de pro
ducție de peste 200 tone. Tehnologia 
de fabricație a noului produs a fost 
elaborată de specialiștii întreprin
derii.

(Agerpres)

• •••••

• ••••<• • « • •

PORTUGALIA: Vedere pa
noramică a așezării pescărești 
Naz.are, scăldată de apele O- 
ceanuiul Atlantic.

Schimburi
neechivalente

Un comentariu agenție» U- t apreciază:

• ■a

WASHINGTON. — „Senatorul Ro
bert Kennedy a făcut un 
taculos 
dar nu 
obțină 
ta", se

în cursa pentru 
a Teușit pînă în 
sprijinul larg pe 
apreciază într-un

al agenției United. Press 
nai. Nimeni nu contestă 
Robert fratele fostului

start spec- 
președințîe 
prezent să 
care con- 

romen tariu 
In tern aii o- 
faptul că 
președinte

John Kennedy, este o forță poten
țială cu posibilități foarte reale de 
a deveni candidatul partidului de
mocrat la președinție. ,,Dar faptul 
cu această posibilitate nu a devenit 
încă o cerii*udine constituie unul din 
elementele cele mai semnificative 
ale acestui an electoral plin de sur
prize", se afirmă în comentariu.

Decesul lui Washkansky,
primul om cu inima

Mașini românești solicitate
pe piafa externă

Mașinile-unelte realizate de indus
tria noastră sînt tot mai mult soli
citate pe piața externă. Recent, prin 
Intermediul întreprinderii românești 
de comerț exterior „Mașinexport" au 
fost trimise 76 de strunguri univer
sale, Carusel șl revolver, unor fir
me din Cehoslovacia, Elveția, Fran
ța, R. D. Germană, Iran, Izrael, ®- 
landa și Turcia. Noi contracte pre

văd expedierea a încă 250 de strun
guri de diferite tipuri în unele țări 
europene.

Au fost livrate, do asemenea, în 
Polonia două locomotive Diesel elec
trice de 2100 C.P. în cadrul con
tractului încheiat pentru livrarea a 
30 asemenea locomotive. Alte două 
locomotive do același tip au fost 
expediate în Bulgaria.

(Agerpres)

CARACAS. — In perioada 1961 — 
1966, Venezuela a pierdut peste 500 
milioane de dolari ca urmare a 
schimburilor comerciale neechivalen
te cu Statele Unite, a comunicat 
Departamentul venezuelean al pla
nificării „Cordiplan". Condițiile co
merțului cu Statele Unite devin din 
ce în ce mal dezavantajoase pentru 
Venezuela din cauza scăderii prețu
rilor la principalele articole de ex
port, în special la țiței.

„Cordiplan" cheamă la 
rea prevederilor acordului 
americano-venezuelean șl 
derea relațiilor comerciale 
zuelel cu alte țări.

modifica- 
comercial 
la extin- 
ale Vene-

Vicepreședintele regimului
saigonez a fost traficant
de opium

WASHINGT0N. — Subcomisia Se
natului S.U.A. pentru ajutorul desti
nat străinătății, condusă de senato
rul Ernest Gruening, adversar al po
liticii vietnameze a președintelui 
Johnson, examinează un raport ul
tra-secret din care rezultă că actua
lul vicepreședinte al regimului sai
gonez, generalul Nguyen Cao Ky, a 
fost un traficant de opium care ope
ra sub paravanul unor „misiuni ae
riene de sabotaj", întreprinse în anii 
1963 și 1964 în R. D. Vietnam sub 
conducerea serviciului de spionaj a- 
merican

După 
sooiated 
acestui 
slei senatoriale, pentru aceste ac
țiuni de sabotaj C.I.A. 
chipaje sud-vietnameze 
manda colonelului Ky. 
să execute misiunile
Ky și echipajul de zbor pe care-1 
conducea transportau opium din Laos

(C.I.A.).
cum relatează agenția As- 
Press. care a primit textul 

raport din partea Subcoml-

la Saigon. După ce afacerea a fost 
descoperită, colonelul Ky a fost con
cediat, spionajul american angajînd 
echipaje clankaișiste.

La o lună după asasinarea pre
ședintelui saigonez, Ngo Dinh Diem, 
Ky, a reapărut pe scena politică fi
ind numit comandant al forțelor ae
riene salgonoze, Iar în 1965 a deve
nit prim ministru. In urma „alegeri
lor" din septembrie, anul trecut, el 
a devenit „vicepreședintele* regimu
lui de la Saigon.

transplantată,
tratamentului

stil
au- 

la 
dr.

și-a

MOSCOVA. — In urma 
dierii procesului verbal al 
topsiei primit direct de 
profesorul Barnard, prol. 
Rapaport din Moscova
exprimat părerea că „Was/i- 
kansky, primul om căruia i-a 
fost transplantata o inimă, a 
murit din cauza pneumoniei 
apărute in urma iradierilor la 
care a fost supus după opera
ție". In cadrul ședinței Socie
tății științifice medicale din 
Moscova, prof. Rapaport, pre- 
zenlind anatomopatologilor și 
chirurgilor din capitală rezul
tatele operațiilor prol. Barnard, 
pe baza materialelor primite 
de la acesta, a adăugat că „nu

s-a datorat
postoperatoriu

a adăugat el, pledează 
că dr. Ulaiberg

in iiceu-o 

mai c<t-

există nici un temei să se u- 
lirme că reacția imunologicâ 
la Washkansky s-ar fi înche
iat prin respingerea inimii gre
fate. In sprijinul acestei afir
mații, 
faptul 
viață".

Tal
problemă, 
noscuți anatomopatologi sovie
tici, prof. Ippolit I)a\ idovski 
susține că prima operație de 
transplantare a inimii a l'.st 
Încununată de succes, iar de
cesul bolnavului s-a dato ■< 
unui eșec in tratamentul post 
operatoria.

a angajat e- 
puse sub co-
Dar, în loc 
încredințate,

Incident tragic

Măsuri pentru îmbunătățirea 
deservirii poștale

A

Intîlnire ia Dar Es Salaam
CIUDAD DE MEXICO. — In tim

pul unor festivități care se desfă
șurau în localitatea Ixmiquilpan din 
Mexic, poliția a deschis focul asu

Ministerul Poștelor și Telecomu
nicațiilor a luat o serie de măsuri 
în vederea îmbunătățirii a deservirii 
poștale.

Astfel, în scopul reducerii timpu
lui de expediere a corespondentei, 
începînd de Ia 1 iulie se vor înfi
ința trasee directe de vagoane poș
tale pe rutele București — Satn Ma
re; București — Timișoara — Arad; 
Cluj — Baia Mare; Cluj — Iași etc. 
Iar pe unele linii se va mări numă
rul vagoanelor afectate acestui scop.

In Capitală colectarea coresponden
tei se face acum de opt ori pe zl, 
fată de trei ori cum se făcea anul 
trecut. Totodată, de la Poșta centrală 
corespondenta este trimisă spre ofi
cii de patru ori pe zi.

0 atenție deosebită este acordată, 
de asemenea, rețelei poștale din sta
țiunile balneo-climaterice unde au 
fost amenajate noi spatii șl a fost 
sporit numărul de ghișee poștale.

(Agerpres)

în problema Africii de Sud-Vest
DAR ES S AI A AM. 

nici un 
supună 
acestui
O.N.U

„Regimul rasist de ia Pretoria nu are 
drept să administreze Africa de Sud-Vest și trebuie să se 
neîntirziat botăririi O.N.U. care t-a retras mandatul asupra 
teritoriu", a declarat nn purtător de ruvînt al Consiliului 
pentru Africa de Sud-Vest

Marocul va dispune 
de o stație
de telecomunicații
prin sateliți

pra participantilor, după ce aceștia 
au aprins focuri de artificii. Locui
torii au ripostat, in urma schimbu
rilor de focuri au fost uciși 11 ță
rani și patru polițiști.

Autoritățile municipale au pretex
tat că polițiștii au deschis focul de
oarece au crezut că artificiile sînt... 
focuri de armă trase împotriva lor. 
Țăranii , consideră însă că polițiștii 
care i-au atacat se găsesc în slujba 
marilor proprietari de pămînt din 
regiune ru carp ei sânt în ronflirt.

Proiect de irigații 
în Senegal

apă prin- 
Intre ma- 
(250 km) 
stațiie de 

asemenea,

DAKAR. — Capitala Senegalului 
— Dakar — și regiunea înconjură
toare vor fi alimentate cu 
tr-un sistem de conducte, 
rele lac Guiers și Dakar 
va fi instalată o modernă 
pompare. Se prevede, do
ca centrul agricol de lingă locali
tatea Louga să fie permanent ali
mentat cu apă din Lacul Guiers. In 
vederea realizării acestui important 
obiectiv economic, Senegalul pri
mește ajutor financiar din oartea 
R. F. a Germaniei.

0 problemă mondială:

produsele 
alimentare

.(Urmare din pag 1)

Cute ale naia!?Jții în Asia, Africa 
fi America latină.

Totuși, absurditatea tezelor lui 
Malthus a fost de mult demonstrată. 
Ele sÎDt respinse de viața însăși i 
revoluția tehnico-știintifică din ulti
mele decenii a dezvăluit posibilități 
not șl foarte mari de creștere a pro
ducției alimentare.

Se poate afirma, fără ezitare, că 
dacă agricultura din țările slab dez
voltate ar aplica chiar șl realizările 
medii ale științei și agrotehnicii mo
derne, ar exista alimente suficiente 
nu numai pentru întreaga omenire 
actuală, dar șl pentru cele 6—6,5 mi
liarde de oameni care, după calcu
lele demografilor 0.N.U., vor popula 
planeta noastră în anul 2000.

In cadrul pregătirilor pentru Pro
gramul biologic internațional din 
1972., s-au publicat recent calcule 
interesante cu privire la posibilită
țile de sporire a resurselor mon
diale de alimente. Reiese că. dacă 
va fl bine exploatat la nivelul ac
tual al științei, pămîntul poate hrăni 
cîteva zeci de miliarde de oameni. 
€)r, revoluția tehnico-științifică mo
dernă se află abia la început.

Din păcate, pentru moment, țările 
In curs de dezvoltare nu au posibi
litatea să beneficieze de roadele â- 
costel revoluții.

Nu încape îndoială că principalul 
vinovat pentru situația alimentară 
din țările Asiei, Africii șl ^Jperlcll 
Latine este Imperialismul. Departe 
de a se preocupa de producția de 
alimente necesare populației acestor 
|8»|, puterile occidentale au exploa

tat în mod hrăpăreț resursele lor 
naturale, au făcut din aceste țări 
furnizoare de materii prime către 
metropole și nu s-au preocupat de 
creșterea producției culturilor ex
portate. Totodată, ele s-au străduit 
să mențină în posesiunile lor struc
tura socială cea mai înapoiată.

După ce au dobîndit independen
ta politică, țările în curs de dezvol
tare și-au fixat ca obiectiv să-și 
creeze o economie națională și să 
efectueze transformări agrare radi
cale. Este singura cale realistă pen
tru rezolvarea problemei alimen
tare.

Totuși, majoritatea acestor țări 
sînt încă încurcate în mrejele neo- 
colonialismulul. Ele nu pot obține 
mașini, îngrășăminte, ajutorul spe
cialiștilor experimentați decît cu su
mele realizate din exportul de ma
terii prime. Or, condițiile de vînzare 
ale acestora pe piețele capitaliste 
se agravează cu fiecare an ce trece.

S-ar putea accelera considerabil 
lichidarea înapoierii economice dacă 
eforturile popoarelor ar fi concen
trate în acest sens. De altfel, ar fi 
cit se poate de firesc ca țările occi
dentale, care au exploatat atîția ani 
aceste țări, să compenseze cel pu
țin în parte prejudiciile ce le-au 
cauzat.

Primele măsuri care ar trebui luate 
pentru reglementarea numeroaselor 
probleme economice ar fl oa Statele 
Unite să renunțe la politica lor a- 
greslvă, să se îmbunătățească situa
ția internațională și să se facă pro
grese spre dezarmare. Prin eforturi 
unite, omenirea ar putea rezolva 
astfel problema alimentară mondială.

Intr-o întîlnire pe care reprezen
tanții acestui Consiliu (care se află 
în prezent la Dar Es Salaam) au a- 
vut-o cu membri ai conducerii Or
ganizației populare din Africa de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.) a fost exami
nat un memorandum prezentat de 
această organizație în care se cere 
consiliului să întreprindă noi efor
turi pentru a-șl putea desfășura ac
tivitatea pe teritoriul Africii de Sud- 
Vest, pentru eliberarea deținuților 
politici din acest teritoriu întemni
țați de autoritățile de la Pretoria, 
șl pentru retragerea imediată din A- 
frica de Sud-Vest a subunităților de 
poliție si armate ale rasiștilor sud- 
africani.

Misiunea Consiliului O.N.U. pen
tru Africa de Sud-Vest, formată din 
11 persoane, a sosit, după cum se 
știe în Tanzania, venind de la Lu
saka, după ce au eșuat — în urma 
opoziției autorităților rasiste — în
cercările de a primi viză de intrare 
în Africa de Sud-Vest.

Pe de altă parte, de la Dar Es 
Salaam agenția Reuter anunță că, 
după toate probabilitățile, noile e- 
forturi ale misiunii Consiliului de a 
obține viză de intrare din partea 
autorităților de la Pretoria au Tămas 
și de data aceasta fără rezultat, șl 
că ea urmează să părăsească capi
tala Tanzaniei pentru a se reîntoar
ce la New York unde va prezenta 
un raport detaliat șl va primi noi 
instrucțiuni.

CASABLANCA. — Marocul va fi 
prime țară din Africa și din lumea 
arabă care va dispune de o stație 
terestră de telecomunicații prin sa
teliți, anunță agenția M.A.P. Lucră
rile de construire a acestei stații vor 
Începe luna vuitoare, urmînd ca ea 
să intre in funcțiune în iunie 1969. 
Stația va fi prevăzută cu o antenă 
mobilă cu un diametru de 30,5 me
tri, cea mai mare din lume.

INSTRUIRE „SPECIALA"
NEW YORK. — Presa americană 

informează că Pentagonul sprijină 
aparatul polițienesc din S.U.A. pen
tru înăbușirea demonstrațiilor ne
grilor. După cum scrie ziarul „Chris
tian Science Monitor", 15 000 do

încotro se îndreaptă

Inimă artificială 
bazată pe energia 
de radiație

NEW YORK. — Elementele 
chimice transuranice care pî- 
nă nu de mult prezentau in
teres din punct de vedere pur 
științific încep să fie folosite 
tot mai mult în medicină și 
în tehnică. Energia de radia
ție a plutoniului urmează să 
fie folosită în inima artificia
lă. Potrivit calculelor, o astfel 
de inimă artificială va func
ționa de cel puțin 10 ori mai 
mult timp In comparație cu o 
Inimă artificială care folosește 
bateriile chimice de tipul e- 
xislent și a căror înlocuire 
este efectuată pe cale chirur
gicală după un interval de timp 
de mai pufin de doi ani. O 
inimă artificială cu o sursă de 
alimentare de plutoniu urmea
ză să fie experimentată pe a- 
nimale și, ulterior, pe oameni 
eu maladii de cord care vor 
eonsimfi, firește, 1n mod be
nevol, să suporte o asllel de 
implantare de inimă.

Este dificil, fără îndoială, să se 
accepte ideea, care se vehiculează 
tot mal insistent in ultima vreme în 
cercurile observatorilor politici, că 
una din principalele grupări econo
mice occidentale — Asociația Euro
peană a Liberului Schimb — s-ar pu
tea dezintegra într-un viitor nu prea 
îndepărtat. Dar, argumentele aduse 
în sprijinul acestei Idei, referitoare 
îndeosebi la existenta in sinul or
ganizației a unor outernice tendințe 
centrifuge, dezvăluie un sîmbure de 
adevăr, demn *-de luat în considera
re. Constituită la 3 mai 1960 din ini
țiativa Londrei, ca o replică la Piața 
comună, A.E.I.S. nu a reușit să-si 
atingă total obiectivele. Așa se ex
plică dezinteresul manifestat de li
nele țări fată de A.E.L.S., chiar în 
primii ani de existență. Primul sem
nal al tendințelor centrifuge 1-au dat 
înșiși inițiatorii acestei grupări — 
britanicii — care în ianuarie 1963 
au adresat „celor șase" o cerere de 
Intrare în Piața comună. Faptul că 
primul pas în direcția dezmembrării 
l-a făcut Anglia, care posedă jumă
tate din populația și potențialul in
dustrial al acestei zone, a avut un 
puternic efect psihologic asupra par
tenerilor ei, determinat! în ultimă 
instanță să acționeze și ei în ace
lași sens.

In prezent, pe lingă cererea reîn
noită a Angliei de a fi primită în 
Piața comună, mai există cereri si
milare formulate de Norvegia și Da
nemarca. Aceste trei țări conside
ră că perspectivele A.E.L.S. sînt „li
mitate" șl că viitorul acestui orga
nism „este legat de o fuziune cu 
Piața comună*. In același timp, Aus
tria, care desfășoară un comerț foar
te intens cu „cei șase", precum șl

Elveția manifestă un interes deose
bit pentru încheierea unor aranja
mente comerciale cu C.E.E., pe ba
za unor propuneri franco-vest-ger- 
mane. Aceste aranjamente ar echi
vala cu un statut de asociere, for
mă pe care Piața comună o practică 
cu numeroase țări ca Turcia, Grecia 
și țările afro-malgașe.

De altfel, „cei șapte" în ansamblu 
au adresat Pieței comune propune-

COMENTARIU

rea de fuzionare a celor două orga
nizații, propunere căreia „cei șase" 
nu i-au dat curs din diverse motive. 
Mai mult, Piața comună a accentuat 
discriminarea economică fată de 
A.E.L.S., contribuind la sporirea de
ficitului comercial, și așa destul de 
mare, al acesteia în schimburile cu 
C.E.E. Din toată această evoluție se 
desprinde concluzia, în aparență con
tradictorie, că deși A.EL.S. s-a con
stituit ca o grupare rivală Pieței co
mune, a căutat de la început „punc
te de contact" cu aceasta.

Rezultatele, de asemenea, nesa- 
tisfăcătoare, obținute de „cei șapte* 
în schimburile lor cu S.U.A. (în ul
timii șapte ani deficitul cronic pen
tru A.E.L.S. a crescut de la 118 mi
lioane dolari la 600 milioane do
lari), au constituit un alt factor sti
mulator al tendințelor centrifuge în 
cadrul A.E.L.S. La aceste eșecuri 
suferite pe plan extern s-au adăugat 
contradicțiile manifestate pe plan in
tern. Reducerea sistematică a schira-

A.E.L.S. ?
burilor Angliei cu partenerii din 
A.EL.S., și mai ales introducerea 
suprataxei vamale de 15 la sută la 
importurile britanice în perioada 
1964—1967, a provocat o reacție în 
lanț în „zona liberului schimb". Nu
meroși parteneri, calificînd drept ne
loiale acțiunile britanice, au fost pe 
punctul de a adopta măsuri de re
presalii. Dar, disputele nu s-au în
cheiat, ele sînt pe cale să roizbuc- 
nească, întrucît la Londra, guvernul 
Wilson, la cererea companiilor din 
industria siderurgică, pregătește noi 
restricții asupra importurilor de o- 
țel. măsură care vizează și țările 
A.E.L.S. și, In primul rînd, țările 
nordice. O altă acțiune întreprinsă 
de Anglia și apreciată la Geneva 
(sediul secretariatului general al a- 
sociației) ca fiind în contradicție cu 
spiritul convenției A.E.L.S., este cam
pania denumită „Buy British" (Cum
părați produse britanice). In sfîrșlt, 
diferendul opunînd Norvegia Angliei 
în problema industriei de aluminiu, 
ca și nemulțumirea profundă a Da
nemarcei, ale cărei produse agrare 
se lovesc de barierele vamale ale 
partenerilor ei, sînt noi surse care 
alimentează disensiunile în zona li
berului schimb.

„Încotro se îndreaptă A.E.L.S.?" 
— iată o întrebare care revine ade
sea în presa apuseană. Un răspuns 
la această întrebare l-ar putea da 
Consiliul ministerial al organizației, 
care se va întruni la începutul lunii 
viitoare la Londra. Rămîne de văzut 
dacă această reuniune va putea să 
facă în două zile ce nu s-a putut 
realiza în mai multi ani, și anume 
anihilarea tendințelor centrifuge din 
A.E.L.S.

Marin GHEORGHE

soldați din torțele militare active 
ale S.U.A. au fost instruiți pentru 
a înăbuși „dezordinile civile". Du
pă incidentele care au avut loc in 
peste 125 de orașe americane în ur
ma asasinării liderului populației de 
culoare Martin Luther King, numă
rul acestor militari a sporit la 40 000. 
„Christian Science Monitor" subli
niază <ă pentru „operațiile de cu
rățire* sînt folosiți militarii care au 
efectuat o pregătire specială in acest 
sens. Ei sînt instruiți în „tehnica" 
împrăștierii demonstranților, efectua
rea arestărilor, utilizarea grenadelor 
cu gaze lacrimogene etc.

R. F. A GERMANIEI : l.a 
prima vedere o căsuță ca mul
te altele... In spatele acestor 
ziduri a creat însă muzica sa 
nemuritoare Ludwig van Beet
hoven la Bonn.
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Marginalii Ia etapa a XX-a
• DINAMO BUCUREȘTI ȘI-A PUS CANDIDA

TURA LA TITLU.

• PROGRESUL A CEDAT IOCUL AL 13-LEA.

MAI MULT T ® DOAR 12 GOLURI. ÎN 7 MECIURI !

HANDBAL

După lin meci pașioșianț

ȘCOALA
SPORTIVĂ —
C.S.M. SIBIU 7-9 (3-5)

înaintea meciului Jiul — A.S.A, 
Tg. Mureș, între spectatori circulau 
zvonuri contradictorii pe care numai 
min. 90 al întîlnirii le-a elucidat. Se 
întîlneau două echipe cu poziții di
ferite în clasament. Dar dacă Jiul 
avea toate motivele să abordeze 
partida cu calm și luciditate, mure
șenii Intrau pe teren minați de ra
zele lanternei roșii, pe care le simt 
tot mai aproape. Și el au jucat In 
consecință. S-an apărat cu multă 
prudentă și au contraatacat pericu
los, mai ales prin Mureșan, Raksi șl 
Lukacs. Jiuliștii s-au cam lăsat an
grenați în jocul oaspeților și fazele 
pe care le-au creat nu l-au incomo
dat prea mult pe portarul Bai.

După un studiu reciproc de aproa
pe 10 minute, Octavian Popescu are 
ocazia să deschidă scorul, dar șutul 
Iul nimerește alături de poartă. Trep
tat localnicii pun stăpînire pe joc, 
acțiunile lor sînt tot mai numeroa
se și, în min. 16, Naldin deschide 
scorul, reluînd cu capul peste Bal 
o minge înălțată în fata porții aces
tuia de către Sandu. Peste 4 minute, 
Ionescu trece în slalom prin toată 
apărarea adversă, dar își împinge 
prea mult balonul în fată, dînd po
sibilitate portarului mureșean să-l 
blocheze. Oaspeții ripostează calm șl 
numai Intervenția promptă a Iul 
Georqevicl, la o acțiune pe cont 
propriu a lui Mureșan, face ca re
zultatul să nu devină egal. Ei con
tinuă să contraatace periculos $1 In 
min 31 obțin egalarea. Un un-doi 
între Mureșan și Siko și ultimul In
troduce balonul în plasă pe lingă 
Zamfir, derutat de colegii lut din 
apărare. Mureșenii Joacă acum mal 
organizat. Leagă bine acțiunile Ia 
mijlocul terenului și văd perspecti
va unul prețios punct la Petroșeni. 
diuliștil însă nu sînt de aceeași pă
rere. După ce obțin două cornere, 
rămase fără rezultat, șl după ce Nal
din ratează majorarea scorului, Ll- 
bardi nu mal greșește în min. 44 ur- 
cînd scorul la 2—1, rezultat cu ca
ro avea să la sfîrșit partida.

Repriza secundă încetpe în nota 
do dominare a oaspeților. Ei calmea
ză jocul și se lansează periculoși pe 
contraatac, dar apărarea Jiului este 
de fiecare dată la post. Apoi jiuliș
tii egalează echilibrul de forte de 
pe teren, pun stăpînire pe joc șî se 
părea că vom asista la alte goluri 
în poarta Iul Bai. Dar ruptura între 
compartimente, jocul static al unora 
dintre băieții noștri, teama de a 
șuta la poartă sau șuturile impreci
se fac ca scorul să rămînă neschim
bat. Cele două modificări în forma
ții, din min. 65, Caniaro în locul Iul 
Mureșan și Achim în locul Iul Io
nescu, înviorează oarecum atacurile 
celor două echipe, dar numai atît. 
Se ratează pe rînd de ambele părți« 
Ciutac, Raksi, Siko, pentru oaspeți. 
Libardi, Naidin, Peronescu, Octavian 
Popescu pentru Jiul. In min. 66 Raksi 
are egalarea în vîrful bocancului, 
dar... îi dă cu piciorul. Spectatorii 
cer qoluri și, părînd să-i asculte, în 
min. 80, Octavian Popescu reia cu 
capul o centrare a lui Achim dar 
exact în bara transversală a porții. 
A fost o fază da friare efect. Păcat 
că nu s-a terminat cu gol. Jocul 
scade în intensitate, spectatorii plea
că și partida se încheie cu 2—1 în 
favoarea Țiului.

B
A
L

După etapa de ieri a cam
pionatului divizionar A, doar 
patru echipe îșl păstrează lo
curile anterioare în clasament: 
F. C. Argeș, Steaua, Dinamo 
București și Steagul roșu. In 
rest — schimbări de locuri, 
mai mult sau mai puțin spec
taculoase. Derbiul etapei, par
tida de la București, dintre 
Steaua și Dinamo a dat net 
cîștig de cauză dinamoviștilor. 
Prin golurile înscrise de Naghl 
și Pîrcălab, Dinamo s-a apro
piat la două puncte de... cel

doi din 
rios cu 
Dobrin, 
dit încă o dată că în ultimul 
timp cedează cu 
meciurile din i 
căuanii, ținînd 
victoria de la . 
întimplătoare, 
o porție de trei goluri lideri
lor, revanșîndu-se astfel pen
tru categoricul 4—0 din tur, 
de la Pitești. Universitarii clu
jeni au cîștlgat — în sfîrșit 1 
— destul de dificil în fața e-

lață și-i amenință 
detronarea. Echipa 
F. C. Argeș, a dove-

se- 
lui

chipei de pe litoral, prin punc
tele marcate do tînărul Oprea, 
Brașovenii, care de data a- 
ceasta ar fi trebuit să fie la... 
înălțime, jucînd acasă, au cedat 
totuși un punct U.T.A.-ei, men- 
ținînd în continuare cu... si
guranță „lanterna roșie".

Petrolul, despre care în ul
timul timp se spune 
în „erupție" puternică,

că este 
a reu-

i ușurință în șit cu greu, prin golul înscris
deplasare. Bă- de Dridea, să-i învingă pe stu-
să arate că dentii craioveni. <
Arad n-a fost Meciul Progresul — Rapid,

au administrat o întîlnire fără istoric, n-a 
consemnat nici un chtigător, 
ambele echipe trecînd însă în 
repetate rînduri pe lingă vic
torie.

Despre meciul Jiul — A.S.A. 
Tg. Mureș, în cronica alătu
rată.

a- 
de 
A. 
a-

In general, meciul nu a fost de o 
factură tehnică prea ridicată, dar a 
fost presărat și cu unele faze de 
fotbal frumos care au fost aplaudate 
la scenă deschisă. De menționat că 
întîlnirea s-a desfășurat într-o de
plină notă de sportivitate pe teren 
șl în tribune. Cele două accidentări, 
a iul Ionescu și Caniaro, provocate 
de Sîrbu și, respectiv, de Stoker, au 
fost neintenționate deși jocul aces
tora doi a fost puțin cam tare.

Victoria Jiului este meritată. Ea 
readuce echipa noastră pe locul pa
tru în clasament, iar pe A.S.A. o 
propie tot mai mult de meciurile 
baraj pentru rămînerea în divizia 
Dar cu echipa de ieri, lipsită de
portul a trei titulari : Pavlovici, (scos 
din lot), Dumitriu III și Tîmpănaru 
(suspendați), A.S.A. nu putea face 
mal mult.

înaintea meciului, antrenorul se
cund al mureșenilor, prof. Carol Sasu, 
ne spunea: „dacă vom obține un 
punct sau chiar de vom fi învinși 
la limită, noi vom cîștiga rodarea 
unor tineri talentat!. care înlocuiesc 
azi șl vor înlocui și pe viitor pe 
unii titulari certați cu disciplina". 
Poate că avea dreptate.

Din echipa locală, o comportare 
mal bună au avut-o Talpai, Pero- 
nescu, Libardi, Naidin, Mihai, iar 
de la oaspeți Bai. Lukacs, Dodii. Siko, 
Ciutac.

La fluierul arbitrului. C. Bărbules- 
cu, din București, ajutat de E. Mar
tin și Al. Pîrvu, care a condus cu 
competentă, s-au aliniat următoarele 
formații: JIUL: Zamfir — Talpai. 
Georqevicl. Stoker, Mihai — Sandu, 
Octavian Popescu — Peronescu, Li
bardi, Ionescu (Achim), Naidin. 
A.S.A. TG. MUREȘ: Bai — Șleam, 
Balaș, Sîrbu, Chirii — Siko. Dodu 
— Lukacs, Mureșan, Ciutac, RaksL

D. GHEONEA

Rezultate tehnice

I 
J

I 
I 
I
I
I
8

i

Dinamo Bacău — F. C. Argeș 
Steagul roșu — U.T.A.
„U" Cluj — Farul 
Petrolul — „U" Craiova 
Jiul — A.S.A. Tg. Mureș 
Steaua — Dinamo București 
Progresul — Rapid

3-0 (0—6)
0—0
2—1 (1-0)
1—0 (0—0)
2—1 (2-1)
0—2 (0-1)
0-0

— „U“ Cluj; Progresul — Dinamo Bacău; Petrolul — Steagul 
roșu Brașov; Rapid — A.S.A. Tg. Mureș; Farul — F. C. Argeș.

(LAȘA MIA T U L
1. F. C. Argeș 20 tl 3 6 32—17 25
2. Steaua 20 10 5 5 32—22 25
3. Dinamo București 20 9 5 6 23—21 23
4. Jiul 20 9 3 8 28—24 21
5. Petrolul 20 10 1 9 21—19 21
6. Farul 20 8 4 8 30—23 20
7. Rapid 20 8 4 8 24—25 20
8. „U" Cluj 20 8 1 8 23—27 20
9. Dinamo Bacău 20 10 0 10 25—31 20

10. U.T.A. 20 8 3 9 18—17 19
11. „U" Craiova 20 9 1 10 25—25 19
12. Progresul 20 4 8 8 18—24 18
13. A.S.A. Tg. Mureș 20 5 6 9 20—33 16
14. Steagul roșu 20 5 5 10 12—23 15

ETAPA VIITOARE u **■

„U“ Craiova — Steaua; U.T.A. — Dinamo București; Jiul

LOTUL JIULUI (de la stingă, la dreapta) sus : antrenorul Ștefan Coidum, I.ibardi, Talpai, Georqevicl, 
Stoker, Tonca, Mihal, Sandu, Grizea; jos: Peronescu, Oct. Popescu, Covaci, Zamfir, Marincan, V. Ionescu. 
Naidin, Achim. Foto: A. DULA

DISCIPLINA PE TERENURILE
Ca în toate domeniile de 

activitate, și în sport discipli
na este un factor esențial în 
obținerea de rezultate bune. 
Dar, în sport, mai mult ca ori
unde, indisciplina poate fi pro
vocată atît de jucători, de 
arbitri, de instructori sportivi 
voluntari, de antrenori, cît șî 
de unii spectatori, iar urmările 
se răsfrîng, direct sau indirect, 
asupra tuturor acestora.

In ultima vreme, pe terenu
rile de fotbal din Valea Jiului 
s-au petrecut acte nesportive 
reprobabile care au avut ur
mări asupra acelora care le-au 
provocat. Jucători cu nervii în
cinși îșl lovesc intenționat par
tenerii de întrecere, apostro
fează pe arbitri, nu respectă 
indicațiile antrenorilor, jignesc 
spectatorii. La rîndul lor, an
trenorii le îngăduie elevilor 
lor prea multe intimități, prea

După minutul 90
Ecoul tribunelor s-a stins. Spec

tatorii au părăsit terenul mulțumiți 
de victorie dar nu și de jocul băie
ților noștri. Dlsoutiile însă contintiă. 
Ne-am făcut loc printre microbiști, 
printre jucătorii celor două echipe, 
printre martorii oculari la meci și 
i-am „atacat" cu cîteva întrebări re
feritoare la desfășurarea partidei, la 
comportarea jucătorilor, la...

II IE DRAGHICI, observator fede
ral : Victoria Jiului este meritată. 
Ea putea fi mai substanțială dacă 
băieții dv. nu ratau atîtea ocazii 
clare. Oaspeții s-au apărat organi
zat și au contraatacat periculos. Cu 
mai multă insistentă, poate rezulta
tul era altul. Mi-au plăcut Talpai de 
la Jiul și Bai de la A.S.A. Tg. Mu
reș.

TIBERIU 
pei A.S.A. 
vem 
ales 
află 
dări
muncit mult dar n-au putut trece de 
apărarea dv., bine pusă la punct. E- 
vident că înfrîngerea nu mă mulțu
mește dar victoria dv. e clară.

arbitrii 
trec cu 

pe care.

antrenorilor și arbitrilor 
Valea Jiului. Așa se ex-

A Tost într-adevăr un meci greu 
pentru echipa Școlii sportive din Pe
troșeni. 
lor, echipa din Sibiu, 
obțină 
bil, nu 
în joc 
tehnice
șit să învingă. Echipa antrenată de

Conform tuturor previziuni- 
următind să 

neapărat un rezultat favora- 
și-a precupețit forțele, a pus 
tot arsenalul cunoștințelor 
pe care le posedă și a reu-

Mia Domșa — în acțiune.

tiî. Afirmăm totuși că echipa Școlii 
sportive n-ar fi putut să-și tranșeze 
în favoarea ei rezultatul final pen
tru că, după cum au jucat și au... 
ratat, după nesiguranța pe care au 
dovedit-o în unele momente, după 
inexplicabila lipsă de voința de a 
învinge din final, la care se adaugă 
marea putere de luptă a naspetolor, 
victoria era foarte greu de obținut.

Cîteva cuvinte despre desfășura
rea meciului:

Partida începe intr-o notă 
do tatonări. De-abia în min. 
petele expediază primul șut 
nic, apărat bine de Cătutoiu. 
5 și 7 Birthelmer și Walzer 
pentru C.S.M., două goluri 
bile. In min. 8, Mia Domșa
handicapul, printr-o lovitură de Ia 
7 metri. Oaspetele se apără foarte 
bine, se repliază excelent în apărare. 
Mia Domșa este „păzită" strict de 
Chitea. In această perioadă, arbitrul 
refuză două lovituri de la 7 metri 
jucătoarelor noastre. După ce oaspe
tele majorează scorul în min. 
(prin Rrezaie), Dotnșa înscrie 
nou din 7 metri. Apoi, din 
Birthelmer restabilește diferența
două puncte dintre cele două echi
pe, diferență care se va menține a- 
proape în permanentă pînă 
Iul meciului.

Imediat după pauză, Eva 
în urma unui reușit schimb
cu Lia Barabaș și Mia Domșa, în
scrie primul gol din acțiune al ju
cătoarelor noastre. Celălalt gol din 
acțiune și... ultimul a fost marcat de 
Lia Barabaș în min. 42.

Au înscris : Domșa (4, toate din 
7 metri), Ionescu, Barabaș și Mure
șan (tot din 7 metri), pentru Școala 
sportivă; Brezaie (3), Walzer (2), 
Birthelmer (2), Chitea și Comișel.

Arbitrul Căpătînă Viorel (Timișoa
ra) n cu scăpări.

calmă,
4 oas- 
puter- 

In min. 
înscriu, 
impara- 
reduce

14
din

nou
de

în fina-

Ionescu, 
de pase

Foto: N. MOLDOVEANU

BONE, antrenorul echi- 
Tg. Mureș: Știam că a- 
greu la Petroșeni. Mai 

sa
mecî
In situația dificilă în care 
echipa noastră: cîteva suspen- 
șl accidentări. Băieții mei au

Dr. VASILE FRÎNCUIESCU, an
trenorul secund al Jiului : Băieții 
noștri s-au comportat azi mult mai 
slab decît în partidele anterioare. 
Mi-a părut inexplicabilă ruptura din
tre compartimentele echipei, 
învinge la scor, dar oaspeții 
cat calm, iar înaintașii noștri 
tal mult.

Puteam 
au ju- 
au ra-

Jiului:ZAMFIR VICTOR, portarul
Chiar dacă am învins la limită, e 
vorba că am obținut două puncte. 
Golul Iul Siko îl puteam apăra dar 
am fost derutat crezînd că intervin 
colegii din fată. Cînd l-am văzut pe 
Raksi venind ca un bolid spre mine 
cu mingea la picior eram... aerian. 
A avut neșansă băiatul...

ALFRED BOHNE, spectator: Sint 
mulțumit de victoria băieților noș
tri dar nu-mi place că n-au dat mai 
multe goluri, deși puteau. Cele două 
reprize au fost total diferite. Prima 
bună, a doua slabă.

GABRIEL RAKSI, jucător la A.S.A. : 
împreună cu colegii mei de echi

pă am încercat să facem totul, cel 
puțin pentru un punct. Dacă 
reușit este meritul adversarilor 
tri care nu ne-au lăsat. îmi pare 
te rău că am ratat egalarea
aveam culoarul liber spre poarta lui 
Zamfir. Dar au mai ratat și alții.

n-am 
noș- 
foar- 
cînd

D. G.

prof. Eugen Bartha, a dorit fierbinte 
să se revanșeze pentru înfrînqcrea 
la un scor minim la Sibiu, a fortat 
în permanentă ritmul jocului, dar; 
avînd în fată o formație mai expe
rimentată, cu jucătoare de valoare 
tehnică incontestabilă, a cedat în fi
nal la două goluri diferență. Putea 
echipa noastră să cîștige acest meci ? 
Da șl nu. Da. dacă Mia Domsa n-ar 
fi ratat trei lovituri de la șapte me
tri, dacă Sabina Mureșan n-ar fl 
tras în permanentă doar în blocaje 
și pe lingă bare, dacă, în fazele de 
apărare, coechipierele Liei Barabaș 
ar fi dat dovadă de mai multă 
promptitudine și decizie-n interven-

multe grosolănii, iar 
închid ochii pe teren, 
ușurință peste abateri 
conform regulamentului F.R.F..
trebuie să le sancționeze cu 
toată severitatea. Nu de puți
ne ori se încing dialoguri între 
cel de pe teren și cei din tri
bune, iar spectatori certați cu 
bunacuvilntă pătrund pe tere
nurile de joc pentru a-și face 

' lor dreptate sau celor pe ca- 
re-i 
cum 
șese 
rite 
nlnd 
tea unora sau altora din com
batanții indisciplinei. Măsurile 
tot mai severe luate de F.R.F. 
împotriva unor jucători, antre
nori și arbitri în urma abate
rilor de la disciplină și de la 
regulamentul de fotbal, n-au 
avut ecou în rîndul jucători-

susțin. Este de neînțeles 
oamenii de ordine nu reu- 
să tempereze aceste spi- 
aprinse, uneori interve- 
și el în dispute de par-

lor, 
din 
plică abaterile repetate de pe 
terenurile noastre 'de fotbal. 
Cazul echipei Minerul Uricani 
este elocvent în această pri
vință- Dar iată-1 redat pe 
scurt:

In prima etapă a returului 
campionatului interjudețean do 
fotbal, echipa Minerul Uricani 
s-a deplasat la Lonea unde 
urma să întilnească formația 
Patîngul din localitate. Com
portarea bună din tur le-a dat 
uricănenilor încredere în for
țele lor și porneau spre des
tinația locului II în clasament. 
Dar faptul că alcătuiesc o e- 
chipă omogenă, că au șanse 
de a ajunge în divizia C, i-a 
făcut să privească cam de sus 
în jos, să-și ironizeze adver
sarii, să nu respecte semnali
zările arbitrilor, să-i apostrofe-

s? considere 
In meciul cu 
erau conduși 
70. La o ac-

ze pe aceștia, să 
o super-echipă. 
lonenil, oaspeții 
cu 3—1 în min.
țiune a unui localnic, jucăto
rul iRcze de la Minerul l-a 
faultat grosolan. Arbitrul Ma
riș Ștefan l-a eliminat pe 
Incze, pe bună dreptate, de pe 
teren. Dar acesta nu a vrut să 
părăsească terenul. Atunci uri- 
cănenii, la îndemnul instruc
torului lor Keresteș Vasile, au 
părăsit cu totii terenul de joc. 
Oare antrenorul Keresteș 
știa că părăsirea terenului 
joc de către o echipă se
depsește cu eliminarea aces
teia din competiție pe 2—8 e- 
tape ? Analizînd cu competen
tă și spirit de răspundere fap
tele petrecute la acest meci, 
comisia județeană de fotbal a

nu
de

pe-
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Steaua — Dinamo Buc. 2

1

1

I

Petrolul — „U" Craiova 1

TINERETULUI1* 1

I

2

x

1

1

Chimia Rîmnicu Vîlcea
— Ceahlăul

Politehnica Timișoara —
Crișul

C.F.R. Pașcani —
Politehnica Galați

A.S.A. Cugir —
Vagonul 4rdt*

„CROSUL

Progresul — Rapid

„U“ Cluj — Fartil

?•••<• IR

V. TEODORESCO

6. Steagul roșu — U.T.A.

G. DINU

5. Jiul — A.S.A. Tg. Mureș

4. Din. Bacău — F.C, Argeș

La Hațeg a avut loc etapa a Il-a 
(pe oraș) a „Crosului tineretului", 
care au luat parte peste 1 (X) de 
neri și tinere din localitate.

Iată rezultatele probelor: 
junioare: 1. Olivia Batizan; 
riana Zepa; 3. Rodica Roșu, 
juniori: 1. Valentin Manea; 
colae Oroianu; 3. Cornel Filan. 800 
ni senioare: 1. 
Zorită Popa; 3.
1 500 m seniori : 
Loli Șologan; 3.

2. Ma-
1 000 m

2. Ni- 12. C.F.R. Arad —
C.F.R. Timișoara

Rodica Neidoni; 2. 
Maria Morangoci.

1. Ioan Pelian ; 
Octavian Bolea.

Cîștigătorilor 
le-au fost înmina- 
te diplome și pre
mii în obiecte.

13. Metalul Hunedoara —
Gaz metan Mediaș

Nicu SBUCHEA
corespondent

DE FOTBAL
suspendat echipa Minerul Uri
cani din competiție pe două 
etape (a pierdut cu 3—0 me
ciurile cu Minerul Vulcan și 
Știința Petroșeni!, iar pe jucă
torul Incze l-a suspendat pe 
doi ani de zile din activitatea 
sportivă, tinîndu-se cont că a- 
cest fotbalist a generat în
treaga gamă a ostilităților și 
că a mai avut eliminări pen
tru abateri similare de la dis
ciplina sportivă. Nu-i mai pu
țin adevărat că nici arbitrajul 
prestat de Mariș Ștefan n-a 
fost prea autoritar și că an
trenorul lonenilor 
de ordine de la 
intervenit pentru 
timp a situației 
dimpotrivă, au alimentat-o 
apostrofări și amenințări.

Cazuri de indisciplină s-au 
petrecut și la Lupeni, la ine-

și oamenii 
stadion n-au 
curmarea 
penibile

la
ci,
cu

ciul dintre Constructorul Lu
peni și Minerul Teliuc, autori 
fiind jucătorii localnici Nicula 
(căpitanul echipei), Sergiu Ni- 
colau și Sălăgeanu. Neregula- 
ritătile s-au petrecut sub pri
virile îngăduitoare ale arbitri
lor Sima Tiberiu și Puiuț Zam
fir care, sub presiunea jucăto
rilor echipei locale și a unor 
spectatori înrăiți, au închis 
ochii la grosolăniile gazdelor. 
Este și aceasta — lipsa de se
curitate a arbitrilor — o pro
blemă de care va trebui să se 
tină seama. Iar la climatul fa
vorabil al partidelor de fotbal 
de pe terenurile noastre să ne 
aducem cu toții contribuția: 
jucători, antrenori, arbitri, spec
tatori. Bine-ar fi să fie bine!...

I 
I 
I

Spre Aușel sau Ctmpu lui Neag, pe Strei sau 
Riul Mare, pe malurile lacurilor din Retezat sau 
pe Jiu, cei 1 038 membri pescari ai Clubului vî- 
nătorilor și pescarilor sportivi din Petroșeni își 
găsesc împlinirea pasiunii lor. In clișeu: cițiva 
asemenea pasionați... ademenind cleanul și mrea- 
na pe Jiu.

Tiparul: I.P.H, Subunitatea Petroșeni 40 369


