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Atenție și pricepere. Sudorul autogen Carol Bărbuș 
împreună cu elevul din anul 11 de la grupul școlar 
profesional Petroșeni, Gărgăriț Dumitru, pregătesc ma
teriale pentru construcțiile metalice ce se execută la 
V.RU.M.P.

O PROBLEMA
ÎN RELUARE

Am discutat deunăzi, ia Petrila și Vulcan, cu 
clțiva poștași, in preajma orei primului. Erau 
frînți de oboseală. Făcuseră multi kilometri iq 
ziua aceeu. Mi-au explicat cauza supărării pe 
a multor locatari. Dar și supărarea lor. lal-o :

Multe blocuri au lost date In folosință fără 
accesoriu, poate neimportant vor spune unii. E 
vorba de cutiile poștale ce ar trebui să existe, 
dispuse frumos, în ordinea apartamentelor, jos, 
la intrarea fiecărei scări. Este vorba, în primul 
rind, de o componentă a civilizației. Fiecare lo-

el

un

Un plus de 14000 tone

cărbune
Minerii de la Lupeni au extras de la începutul 

anului, peste sarcinile de plan, 14 000 tone de 
cărbune cocsificabil și energetic. Succesul își gă
sește explicația 
tru extinderea 
oara a muncii 
corespunzătoare 
gonete goale.

Angajamentul
Lupeni de a extrage în acest 
20 000 tone de cărbune, a fost 
prezent în proporție de 70 la sută.

Colectivele sectoarelor V, III și VII au adus 
cea mai însemnată contribuție la realizările ob
ținute.

în preocuparea colectivului pen- 
mecanizării, organizarea superl- 
și producției, în aprovizionarea 
a abatajelor cu materiale și va-

luat de harnicul colectiv al E. M. 
an, peste plan, 
realizat pînă în

Succese ale ceferiștilor
în trimestrul I, colectivul 
stației C.F.R. Petroșeni, a

In luna aprilie, ca șl 
reviziei de vagoane a 
obtinut rezultate frumoase. Planul a fost înde
plinit cu 8 zile mai devreme, respectiv, în 
de 22 aprilie.

Ca urmare a unei organizări superioare a 
cesului de 
goane, fată

Reviziile
număr de 
de 116,6 la

ziua

pro- 
va-producție, au’ fost reparate 293 

de 260 cît prevedea planul lunar, 
intermediare au fost efectuate la un 
25 vagoane reprezentînd o realizare 
sută fată de plan.

Jurnal 
citmdivi

catar, cînd merge sau vine de ia serviciu, de 
kt plimbare sau de cine știe unde, își ridică din 
cutiuța lui poștală, pe care are scris numărul a- 
parlamentului, corespondenta, ziarele. Apoi, prin 
exislenfa acestor cutii poștale, se ușurează 
munca factorilor poștali, care nu vor mai fi ne- 
voifi să facă zilnic zeci de kilometri urcînd și 
coborînd scările celor 10 și 11 etaje, de cele mai 
multe ori pe jos, deoarece nefuncfionarea lif
turilor este încă o mare problemă nerezolvată 
in Valea Jiului. Unii poștași trebuie să sune de 
multe ori la ușa aceluiași apartament pentru a 
lăsa un ziar sau o scrisoare, ambii soți fiind la 
serviciu sau, pur și simplu, în altă parte.

Problema aceasta a cutiilor poștale la intrarea 
fiecărei scări de bloc a mai fost ridicată, in ur
mă cu un an, în coloanele ziarului nostru. Vă 
mai aducefi aminte tovarăși de la I.L.L. Petro
șeni ? Ne-ați dat și un răspuns 
nromiteafi că problema va sta 
neavoastră. Și-i adevărat : stă. 
mic. Sint N posibilități de a 
chestiune. Alegeți-o pe cea i 
practică,
Poștașii așteaptă. Noi așteptăm. Dv. așteptați... 
să mai treacă un an. Grăbiți rezolvarea I Și spu- 
neli-ne și nouă ce-ați făcut. Dacă nu, noi nu 
vom uita să vă mai întrebăm. Alo, I.L.L.-ulI? 
Se aude ? I

> atunci prin care 
! in atenția dum- 

Nu s-a făcut ni-
i rezolva această 
mai ușoară, mai 

mai convenabilă! locatarii așteaptă.

G. DINU

EUROPA
Dacă S.U.A. se vor supune con

dițiilor puse de „cei șase", aceștia 
din urmă vor proceda la 1 ianuarie 
1969 Ia cea de-a treia reducere a 
laxelor vamale prevăzute de acordul 
încheiat la Geneva în luna mai a 
anului trecut. Accelerarea, în raport 
cu termenele fixate la acea dată, 
este destul de mare deoarece la Ge
neva se convenise ca reducerile va
male să aibă loc în cinci etape e- 
șalonate, din 1968 
multan, „cei șase" 
puși să admită ca 
pînă la începutul
cerea celei de-a doua șl a treia e- 
tape a dezarmării tarifare.

Ghiar în sînul comunității, efec- 
fyi economic al hotărîrll de Ia Lu
xemburg va FI cu totul diferit în

pînă în 1972. Si- 
s-au declarat dis-
S.U.A. să amine
anului 1970 tre-

meciului de fotbal Jiul — U Cluj 
minutul 90

•SPORT
— Cronica
— După
— Agenda campionatului inferjudefean 
de fotbal
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PROIECTUL CODULUI PENAL ÎN DEZBATERE
T

și po
et apei

Sarcinile economice, șociale 
litice tot mai complexe ale 
desMvîrșirii construcției socialiste îu 
tara noastră, necesită perfectiona
rea continuă a întregului aparat de 
stat. In aceste condiții, concomitent 
cu dezvoltarea democrației socialiste, 
se impun măsuri pentru apărarea 
și întărirea autorității statului și a 
organelor sale.

Ținînd cont de acest deziderat și 
exprimînd grija deosebită pentru 
respectarea leqalitătii. proiectul nou
lui Cod penal consemnează faptele 
antisociale care aduc prejudicii au
torității de stat și organelor sale. In 
actualul stadiu de dezvoltare al 
cietătii noastre, asemenea fapte 
tot mai rare. Organele de stat, 
ganizatiile obștești, colectivele
muncă desfășoară o vastă muncă do 
educare a cetățenilor în spiritul 
respectării stricte a legilor statului, 
această muncă fiind una 
sele hotărîtoare pentru 
climatului de legalitate, 
unele elemente fată 4e 
rile de prevenire luate < 
de stat sînt ineficace astfel că e ne
cesar să se recurgă la măsuri de 
constrîngere. De aceea noua regle
mentare privind infracțiunile contra 
autorității prevede și încriminează 
fapte ca: defăimarea unei organi-

Maior IOAN CHELARU
șeful serviciului municipal de miliție 

Petroșeni
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Istorioara
Dealului

so- 
9Înt 
or- 
de

din preml- 
mentinerea 
Există însă 
care măsu

ri e organele

Ce părere aveți despre ritmul 
de primenire a orașului? 
Dar despre ritmul de melc al celor 
chemați să-l

Se apropie marea sărbătoare 
a muncii, a primăverii și o 
dată cu ea, finișul primei luni 
a anotimpului înnoirii consa
crat, prin tradiție, acțiunilor 
gospodărești, de înfrumuseța
re, primenirii orașelor. Mai 
mult ca-n alte dăți, ne-am fi
xat obiective multiple în a- 
ceastă acțiune, iar primăvara 
ne-a fost, de asemenea, mai 
mult ca-n alti ani favorabilă... 
Așadar, întrebarea ce se im
pune : în ce măsură am reu
șit să ne realizăm obiectivele 
ce ne-am prevăzut pentru a 
da orașului o înfățișare mai... 
urbană, mal atrăgătoare, să 
ștergem „petele" anotimpului 
hibernal și, mai ales, ale ne
glijentei, ale provincialismului.

Să ne oprim, în primul rînd, 
tn centrul orașului. Ce schim
bări au intervenit în înfățișa
rea arterei principale a orașu
lui ? îmbucurător e faptul că 
fațadele multor imobile au fost 
renovate, 
olpală e 
Schelele 
peste tot

primenească ?

zații do stat sau obștești în public, 
ofensa adusă unor persoane care în
deplinesc o activitate importantă de 
stat sau obștească; ultragierea func
ționarului care îndeplinește o func
ție ce Implică exercițiul autorității 
de stat; uzurparea de calități ofi
ciale, portul ilegal de decorații sau 
semne distinctive și altele. Din in
fracțiunile contra autorității prevăzu
te în proiectul Codului penal, ul
trajul (art. 239) are încă o frecven
tă mare în localitățile din Valea Jiu
lui și în special în orașele Lupeni, 
Vulcan și Petroșeni.

Este adevărat că marea majorita
te a cetățenilor din Valea Jiului 
respectă legile în vigoare, precum 
și organele de stat chemate să ve
gheze la aplicarea lor. Mai în toate 
cazurile, organele de stat primesc un 
sprijin substantial în descoperirea 
celor care încalcă legile tării. Dar, 
deși organele de stat au prevenit 
numeroși cetățeni asupra urmărilor 
ce le pot avea faptele lor. folosind 
în acest sens diferite mijloace, de la 
discuții personale la prelucrări în 
colectivele de muncă, unii n-au dat 
Importantă acestui ajutor, fiind ne
cesar ca fată de el să se ia măsu
rile de rigoare.

Avem șl cazuri cînd unii cetățeni 
certați cu regulile de conviețuire 
socială, se dedau la Insulte, calom
nii, amenințări șl uneori chiar la 
acte de violentă asupra unor func
ționari 
ga re ta 
dențel, 
Virgil,

Negru al
„Petrelei‘s

I

și ca- 
legea

Nuțu

— Petroșeni, cînd li s-au atras aten 
lia de către funcționarii Consiliului 
popular al municipiului Petroșeni cu 
privire la obligațiile ce le au ca ce
tățeni conform actelor normative în 
vigoare, s-au dedat la Insulte 
loninii care sînt pedepsite de 
penată.

Cacso Gheorghe și Cocota
din Vulcan, Groza Aurel din Petrila 
și Istrate Nicolae din Lupeni au ul
tragiat lucrătorii de miliție în timp 
ce aceștia au intervenit pentru a-l 
împiedica de la săvîrșirea unor in
fracțiuni. Toți cei de mai sus au fost 
deferiți justiției si au primit pedepse 
între trei luni și doi ani închisoare 
corectională.

Din analiza acestor infracțiuni 
rezultă că majoritatea s-au comis 
de persoane care se aflau sub in
fluenta alcoolului. Ele s-au dedat Ia 
acte de scandal, loviri, vătămări sau 
acte huliganice, iar în momentul cînd 
lucrătorii de miliție au intervenit să 
restabilească ordinea, ori să ocro
tească persoanele puse în pericol, 
au fost înjurați, amenințați, bruscatl 
sau chiar loviți.

Ținînd cont de aceste fapte anti
sociale, proiectul noului Cod penal 
prevede pedepse mai aspre în cazul 
infracțiunilor de ultraj, 
trajul fără 
și pedepsit 
de la 1 
toinală, 
de la 3 
trajului
dului penal 
de la 6 luni 
Ia doi ani 
cît prevede

întărirea
stat în exercitarea functîflor de a- 
părare a cuceririlor revoluționare, 
este o necesitate Izvorîtă din creș
terea rolului statului în etapa desă
vârșirii construcției socialiste.

ralnic, de o aspră măre
ție, Parlngul își înalță 
piscurile semețe pină tn 

tăriile zărilor. Știrici, ape vije
lioase, întinse pajiști alpine, 
chei abrupte și poieni de basm, 
o zonă de bogate păduri ce 
strălucesc în tonalități croma
tice de o frumușele neegala
tă — de la verdele gingaș, 
plăpind, pină la oliv-ul închis, 
aproape negru al brazilor se
culari — caracterizează acest 
impunător masiv care domină 
orizontul, inchizînd priveliștea 
spre răsărit a bazinului nostru.

La poale, se așterne Valea 
Jiului — partea cea mai largă 
a bazinului, 
de întîlnire 
munții Sebeș 
mează apele
vodului, care, pogortnd pe văl 
înguste, răzbat in terasa to
nei — Petrilei.

PETRELA — cum e denumită 
în documente scrise încă cu o 
jumătate de mileniu în urmă 
actuala Petrila — era pe vre
muri un mic sat, locuit de păs
tori, înconjurat de bogate pă
duri care coborau pfnă jos, a- 
proape de casele oamenilor. 
O ciudățenie a acestor melea
guri o constituia DEALUL NE
GRU, aflat lingă apa Jiului 
răsăritean, și care conținea o 
„piatră" ce ardea In loc I ERA 
CĂRBUNELE. Oamenii nu au
ziseră de CĂRBUNE. Totuși, 
unii II foloseau la încălzire, 
nemaltrebuinrl să taie lemne.

Aici, la punctul 
al Paringului cu 
— Șurian, se for- 
Jiețu/ui și Voie-

de stat. Astfel, Godja Mar- 
din Petroșeni, str. Indepen- 
bl. 26, precum șl Ionescu 

din str. Unirii, blocul 14H/10

nu se termină repara- 
zona centrală a ora-

prlncl- 
restuJ 
ritmul

de Comitetul 
al Consiliului muni-

efectiv, dan 
indisciplină 

unor cadre, 
categorie fan 

Petro-

Con-

în excursie

■ ■

PARALELE DE ENERGIE ELECTRICA

în-

și 
de

Casa 
găz- 
știe,

vor „completa" peisajul nostru 
urban și după sărbători, de
oarece, aproape jumătate din 
imobilele din centru nu au 
fost renovate conform progra
mului elaborat 
executiv 
cipal.

De ce 
tiile în
șului pînă la 1 Mad, de ce a- 
cest ritm de melc în executa
rea lucrărilor ? Am cerut pă
rerea în acest sens și tovară
șului Nicolau Ștefan, 
ședințele consiliului

— Ritm de melc... 
E ritmul cu care

Totuși, strada prin-
un... șantier, 

prezente încă 
vor menține,

Astfel, ul- 
violente este prevăzut 
în Codul penal actual 

6 luni închisoare corec- 
în noua reglementare

ia
Iar
luni la 2 ani. In cazul ul- 

cu violentă în proiectul Co
se prevede o pedeapsă 
la 5 ani fată de o lună 
închisoare corectională 
actualul Cod penal 

autorității organelor de

vicepre- 
popular. 
Așa e! 
lucrează

I.L.L.-ul. S-a lucrat numai cu 
trei echipe. întreprinderea n-a 
reușit să concentreze forțele 
în centru. A repartizat efecti
ve la repararea de garduri in
terioare în colonie — lucrări 
care nu-s de loc urgente. Stîn- 
jenesc activitatea de repara
ții mai ales slaba organizare, 
indisciplina.

Spre a elucida starea de lu
cruri în privința lucrărilor de 
reparații, l-am avut ca inter-

îocutdr șl pe' tovt Bodea 
stantin, directorul I.L.L. 
primit asigurări că pînă 
Mai jumătate din lucrările de 
renovare de pe strada 
pală vor f! terminate, 
pînă la 30 mal. De ce 
de melc Ia I.L.L. ?

— Din lipsă de 
șl din comoditate, 
sau incompetenta 
Și din această 
parte șeful sectorului 
șeni, Cocîrlescu Vaier, maistrul 
Culcear Apolon. Gogot Ioan, 
șeful mecanic Olah Gheorghe, 
merceologii Firut Dumitru 
Pîrvu Cornel.

— Perspectiva ?
— Vom acționa mai hotărît. 

Cu oameni incompetenți, indis- 
ciplinati ne vom compromite 
mereu. Or nu ne convine; spre 
a supraviețui, spre a ne achita 
de obligațiile fată de benefi
ciari, va trebui să aplicăm mă
suri corespunzătoare.

■. iii. ■awfrull jEoMSHWiyiii'

O nouă unifale 
de prestații

Cooperativa Jiul a deschis 
in cadrul microcomplexului co
operației meșteșugărești din 
Petroșeni o unitate de legăto- 
rie — compaclorie care va e- 
fectua lucrări pentru popu
lație și pentru întreprinderile 
șl instituțiile interesate.

• ;

I. DUBEK

(Continuare în vag. a 2-a)

Filiala Petroșeni a O.N.T. 
a organizat în aceste zile mai 
multe excursii. In cadrul unei 
excursii de o zi, 40 de studenți 
de la I.M.P. au fost simbătă 
oaspeții orașelor Hunedoara șl 
Deva. Alțl 69 de student! au 
vizitat, sîmbătă și duminică, 
în cadrul unei excursii de stu
dii, orașul Tg." Jiu, minele Mo- 
tru și Rovinari, orașul Cra
iova.

In ziua de 1 mai, 22 sala- 
riați de la mina Lupeni ur
mează să plece cu autobuzul 
la Geoagiu-băi pentru a se o- 
dihni două zile în această sta
țiune. Un alt grup de excursio
niști de la diferite unități din 
Petroșeni, pleacă, tot în ziua 
de 1 mai, pentru a petrece 
două zile la cabana Pietrele 
din masivul Retezat.

Alfe unifăfi 
mandatare

Din prima zi a lunii viitoa
re, vor fl predate pentru a fi 
administrate pe bază de man
dat încă patru unități de ali
mentație publică : bufetul „Ar
dealul" și cofetăria „Trandafi
rul" din Urlcani, 
„Cotnari" din Lonea 
reșul" din Lupeni. 
două urmează să se 
ze în bodegi.

O dată cu deschiderea aces
tor localuri, în Valea Jiului 
vor funcționa, în total, 20 de 
unităti de alimentație publică 
mandatare.

bufetele 
și „Mu- 
Ultimele 

reprofile-

■

PLĂTEȘTE DE DOUA ORI
funcție de modul în care îl aprecia
ză pe de o parte Urile Beneluxului 
și Germania occidentală, iar pe de 
altă parte, Franța și Italia. Tarifele 
naționale pe care Franța și Italia

DIN PRESA STRĂINĂ
le mai aplică produselor importate 
din țările din afara Pieței comune 
sînt în general mai ridicate decît 
tariful extern comun așa cum se 
prezenta el înainte de a fi fost su
pus amputării din runda Kennedy. 
Alinierea, începînd de la 1 iufie, la 
un tarif extern comun oare va fi

scăzut chiar în ziua în care va intra 
în aplicare se va traduce deci prin- 
tr-o diminuare uneori foarte impor
tantă a protecției vamale fată de 
lumea externă.

Dacă avantajul astfel oferit expor
tatorilor americani nu este neglija
bil se poate pune serios la îndoială 
că el va avea drept rezultat o creș
tere automată a excedentului balan
ței comerciale a S.U.A. Niciodată 
nu va fi suficient repetat adevărul, 
puțin cunoscut în aparentă de către 
majoritatea guvernelor, că evoluția 
balanței 
siderală 
de alte 
balanței
tului extern al S.U.A (respectiv crea-

comerciale nu poate fi con- 
ca o variabilă independentă 
elemente componente ale 

de plăti. Dacă motivul defici-

rea unei putori de cumpărare lără 
acoperire) va continua să persiste, 
excedentul comercial se va diminua 
sau chiar va dispare, indiferent care va 
fi nivelul tarifului țărilor cliente, în 
momentul în care prin mijloace ar
tificiale se va comprima unul sau 
altul dintre capitolele de cheltuieli 
în străinătate. Este de altfel ceea 
ce’ se întîmplă de cîteva luni.

Nu 
Europa 
minată 
pentru 
taj (suprimarea American Selling 
Price) pe care l-a mai „plătit" o 
dată, cu mai puțin de un an în ur
mă, la Geneva,

este mai puțin adevărat că 
occidentală se vede deter- 

să acorde noi concesii S.U.A. 
a obține de la ele un avan- 

American 
mai

(Le Monde)

tain
(ine îlie (iiligă"
Astă-seară, la ora 18, 

de cultură din Petroșeni 
duiește un concurs „Cine 
cîștigă" pe tema : „Viafa și o- 
pera lui Vasile Alecsandri". 
Concursul este organizat de 
Comitetul municipal al U.T.C. 
în colaborare cu Casa de cul
tură. Participă : elevi de la 
Grupul școlar minier din Pe
troșeni. Școala comercială 
tineri din cadrul subunității 
pompieri din Petroșeni.

Primilor clasați li se vor 
mîna premii în obiecte.

VREMEA
Azi la ora 8 temperatura ae

rului a fost de plus 10 grade 
la Petroșeni și plus 8 grade la 
Paring. Maxima de ieri a fost 
de plus 20 de grade la Petro
șeni și plus 11 grade la Paring.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE : Timp în general căl
duros. Cer variabil, posibili
tăți de precipitații sub formă 
de averse slabe. Vînt slab din 
sectorul sudic.

■J

Au trecut ani după ani. 
Pe la începutul secolu
lui trecut, un geolog, 

Mâdospach, vizitează acest 
bazin și află de la localnici 
despre existenta Dealului Ne
gru : o cercetare atentă îi a- 
rată că se află în fala unui 
aflorimenl deosebit de bogat 
de cărbune, a unor straturi ca
re pătrund mult Iu adtncime. 
pe lungimi mari I

...1840. Capitalistul Hoilmunn 
deschide MINA PETRILA. — 
PRIMA MINA DIN VALEA 
JIU IUI I La Început, exploata
rea se făcea direct din aflori- 
ment, iar apoi s-a trecut la 
extracția subterană . Urmează 
apoi deschiderea altor mine, 
printre care cea de la Lonea 
Producția ? Acum un secol, în 
1808, se extrăgeau în total, pe 
an... 850 tone cărbune I Seco
lul trecut de atunci, ultimele 
două decenii în special — 
cînd statul nostru a învestit 
sumo impresionante pentru re
deschiderea puțurilor Cimpa. 
dezvoltarea și modernizarea 
minelor Petrila și Lonea, — 
au făcut ca de la... Istoricele 
850 tone cărbune extrase In 
1858. după un secol, în 1968

Ștefan MIHAI

(Continuare în pag. a 2-a)

După noua reducere de prețuri

Aîluenfă deosebită
in magazine

• 25 cumpărători
• Vînzări masive

— 9375 lei economisiți 
la ciorapi și discuri

produse elec- 
Petroșeni cu- 
zile o afluen-

Magazinul de 
trotehnice din 
noaște in aceste 
ță deosebită de cumpărători.
Oamenii se opresc în fata raio
nului de frigidere „Fram" cer- 
cetînd cu atenție produsul, in- 
teresîndu-se de caracteristicile 
lui tehnice.

Personalul magazinului dă 
lămuriri detaliate, prezintă 
prospectul agregatului frigori
fic, scoate în evidentă foloa
sele lui, insistă asupra noii 
măsuri luate de statul nostru 
pentru reducerea prețurilor u- 
nor produse printre care se 
numără și frigiderul „Fram", al 
cărui preț este acum mai mic 
cu 375 lei. Și cumpărătorii 
profită de aceste condiții Șl 
cumpără — avînd în vedere 
Si faptul că sîutem la începu
tul sezonului călduros cînd un 
frigider constituie un lucru 
deosebit de util în fiecare gos
podărie.

...In primele cinci zile tre
cute după publicarea hotări- 
rii privind reducerea de pre
turi, numai în Petroșeni au 
fost vîndute 25 frigidere 
„Fram". Printre cumpărători se 
numără Vasilescu Anca, Cîm- 
peanu Maria, Haiduci lanoș, 
Țuică Constantin, Ghenea E- 
dith, Gută Aurel, Vasile Marin, 
Barbu Nicolae, Pojoreanu Ște
fan și alții. Do asemenea, Iosif 
Florica de la Spitalul unificat 
Petroșeni a cumpărat un apa
rat de radio tranzistat „Nor
dic" - al cărui preț a fost 
redus cu 160 lei. Cei 25 de 
cumpărători de frigidere „Fram" 
au realizat la produsele achi
ziționate după noua reducere 
de prețuri o economie totală 
de 9 375 lei.

Vinzări mari se fac în aceste 
zile și la ciorapi din fire sin
tetice pentru femei, discuri 
muzicale etc.
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SECVENȚE CULTURALE
AVANCRONICĂ TEATRALĂ

O.C.L. ALIMENTARA
PETROȘENI

anunță programul magazinelor care vor func
ționa cu orar prelungit în perioada 29 aprilie — 
2 mai.

HANGIȚA de Carlo Goldoni
In repertoriul teatrului petroșe- 

nean din actuala stagiune a fost in
clusă una dintre cele mai cunoscu
te piese ale lui Carlo Goldoni — 
HANGIȚA. Aceasta este cea de a 
treia piesă a cunoscutului drama
turg italian jucată pe scena noastră, 
după BĂDĂRANII (1952) și EVAN
TAIUL (1956).

Deși scrisă tu foarte multi ani în 
urmă (1753), piesa s-a bucurat de 
mult succes pe numeroase scene ale 
lumii fiind tradusă în foarte multe 
limbi și servind ca subiect pentru 
o serie de subiecte de operă. De 
personajul central al piesei (Miran- 
dolina) se leagă nume ale unor ac
tori celebri, care i-au dat viată cu 
deosebit succes, pe diferite scene: 
Eleonora Duse, Tina di Lorenzo, V. 
Komfssarjevskaia, Vera Marețkaia 
etc.

Aprecierile de care s-a bucurat și 
se bucură această comedie se dato- 
resc atît problemelor pe care le dez
bate cît și deosebitei ei calități ar
tistice.

Urmărind acțiunea piesei se poale

CÎNTEC

DE BUCURIE

vedea că autorul a înfierat aspecte 
umbrite din societatea timpului său 
și că ,,privește cu cea mai mare 
simpatie pe oamenii din popor — 
Mirandolina și Fabrizio — pe care 
îi arată înzestrați cu calități solide 
de seriozitate, bun simt, sinceritate, 
Inteligentă, umor". (Octavian Gbeor- 
ghe, Silvia Cucii — Istoria teatrului 
universal).

Trebuie subliniat și faptul că Gol
doni a c reionat admirabil figurile 
tuturor personajelor care dau viată

pe scenă ideilor sale, ele trădîndu-și 
adevărata lor fată, prin felul cum 
se comportă, cum vorbesc.

Comicul de situații, verva deose
bită, umorul savuros se întîlnesc 
într-un chip fericit în această piesă 
gustată de public ori de cîte ori ve
de lumina rampei. In curînd, pe sce
na Teatrului de stat din Pctroșeni 
o nouă reîntîlnire cu... Carlo Gol
doni.

Prof. Mircea MUNTEANU

MAGAZINE ALIMENTARE PE UN SCHIMB
29 aprilie 7—13 16—21
30 aprilie 7—13 16—21

2 mai — deschise magazinele de serviciu.

MAGAZINE DE Pi INE PE UN SCHIMB
29 aprilie
30 aprilie

1 mai
2 mai

6,30—12 16—21,30
6.30— 12 16—21,30
6.30— 9,30
7—10

MAGAZINE DE LAPTE PE UN SCHIMB
29 aprilie
30 apri'ie

1 mai
2 mai

6—12
6—12
6— 9
6—10

MAGAZINE DE CARNE

16—20,30
16—20,30

Aspect din timpul unei repetiții cu HANGIȚA.

29 aprilie
30 aprilie
2 mai

6,30—12
6,30—12

6—10

16—^21,30
16—21,30

MAGAZINE CU ORARE SPECIALE 
MAGAZINUL NR. 95 LUPENI

29 aprilie
30 aprilie
2 mai — deschise magazinele de

9—19,30
9—19,30

serviciu.
MAGAZINUL Nr. 53 VULCAN — 36 JIEȚ — 

82 URICANI — 60 VULCAN

29 aprilie 9—19,30
30 aprilie 9—19,30

2 mai — deschise magazinele de serviciu.

MAGAZINUL Nr. 22 AEROPORT
29 aprilie 7—13 16—21,30
30 aprilie 7—13 16—21,30

2 mai 7—țț

O. C. L.

Produse Industriale
PETROȘENI

a stabilit următorul orar special la magazine:

LUNI 29 APRILIE — deschise Intre orele 
8,00—12,30

16.30— 20,45

MARȚI 30 APRILIE — deschise între orele 
8,00—12,30

16.30— 20,45

Cooperată ele de cons.<m 
CUMPĂRĂ do la dv. CU PI A 
TA PE IOC orice cantități de 
borcane și sticle goale prin :

— toate magazinele care 
vind produse alimentare;

— centrele speciale de achi
ziții de sticle și borcane;

— achizitori autorizați care 
se prezintă Ia domiciliu.

IMPORTANT: se cumpără 
borcane și sticle goaie atil de 
Ia populație cît și de la INSTI
TUȚII SAU ÎNTREPRINDERI 
(spitale, creșe. cantine ele.).

LA CÎMPU

LUI NEAG
In ziua de 25 aprilie, Cîmpu lui 

Neag era străbătut de freamătul săr
bătorii și al primăverii. Avea loc tra
diționala nedeie. In minunatele lor 
Costume naționale, localnicii se în
dreptau spre căminul cultural unde 
poposiseră spre a-și etala măiestria 
scenică și tinerii artiști amatori din 
Dealul Babii.

Atrași de melodiile tarafului de 
muzică populară, cetățenii s-au adu
nat la căminul cultural într-un nu
măr impresionant. In sală și afară, 
animația era mare, specifică acestor 
sărbători, Iar nerăbdarea se împle
tea cu buna dispoziție. Programul 
tinerilor artiști amatori din Dealul 
Babii a fost urmărit cu un viu In
teres. El a cuprins, în prima parte, 
muzică populară românească, inter
pretată de soliștii vocali Matei Vio
rel. Scorei Maria și Motoc Viorica, 
dr soliștii instrumentiști Ciucurescu 
Adam (acordeon) și Cărpinean Cor
nel (taragot). In partea a doua a 
programului a fost prezentată piesa 
de teatru : „încurcătura", din dis- 
tr’butie făcînd parte tinerii Matei 
Petru. Motoc Viorica. Scorei Maria. 
Motor Drăqhici, Motor Isidor. Miluit 
Ioan, Răcălefe Marinara, Pantiloi Stă- 
ndă, Pantiloi Coroana și alții.

După spectacol, în curtea scolii 
din localitate s-a desfășurat tradițio
nala nedeie, un adevărat vernisaj al 
portului și cîntecului nostru popu
lar. Impresiona în mod deosebit pl- 
tnrestile costume femeiești cu o or
namentație bogată și variată. Horele 
$1 sîrbelo locale, executate în ritmul 
tarafului, an constituit atracția în
tregului tineret.

Privindîj-I pe acești oameni — băr
bați și femei — antrenat! în vîrte- 
)ul jocului, simțeai în suflet satis
facția șl mîndria de a f! martor ai 
acestui prezent cu prefacerile lui mi
nunat de frumoase, care și-au pus 
pentru veșnicie amprenta pe pămîn- 
tul acesta românesc.

Prof. Cornel HOGMAN.

președintele Comitetului pentru 

cultură șl artă al municipiului

Petroșeni
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Istorioara Dealului Negru 
al „Petrelei"

(Urmare din pag. 1) 

producea de cărbune a mine
lor Petrila — Lonea să ajungă 
la cca. 2 000 000 tone pe ani 
Azi, minerii loneni se mindresa 
cu primul puf cu schip ce a 
lost ridicat la Cimpa II, iar 
petrilenii cu pujul est care, în 
final, va ajunge la orizontul 
XX, la 1 kilometru adincime I 
Sint cilre, fapte care vorbesc 
singure despre drumul și sal
tul parcurs pfnă acum.

Dealul Negru — cărbunele
— și-a pus amprenta 
definitiv pe dezvoltarea 

Petri lei. Inqloblnd Lonea, cu 
care formează Împreună un 
oraș, Petrila se întinde în pre
zent pe 15 km, cuprinzfnd o 
sumedenie de sate și cătune 
Împrăștiate pe [oale ramifica
țiile Jiului răsăritean : Cimpa, 
Jlef, Răscoala, Tain și altele.

Petrila zilelor noastre este 
unul din orașele inimoase ale 
Văii Jiului: cartiere compuse 
din blocuri ce-și Inalfă frun
tea de beton, oglindindu-se in 
apele Jiului. . Dar sd ascultăm 
mai bine graiul cifrelor... Un 
singur cartier, 8 MARTIE, s-a 
Îmbogății in ultimii ani cu 32 
de blocuri cu 4—9 etaje ce 
cuprind un total de 1 793 a- 
partamente moderne. Cartiere 
de blocuri s-au construit șf la 
lonea, in jurul clubului din 
Petrila, iar lucrările de con
strucție continuă Totodată, In 
cursul anilor, cu ajutorul fm- 
prumuturilor acordate de stat, 
aproape 200 familii și-au con
struit case proprii. In oraș au 
lost ridicate două școli mo
derne cu cile 16 săli de clasă, 
un club Ia Petrila, un cinema
tograf și un club la Lonea: 
dacă acum două decenii, in 
1948, în toată Valea Jiului

xistau 21 magazine ale comer
țului socialist, azi Petrila sin
gură se mfndrește cu un mo
dern complex comercial însu- 
mînd 22 unilăji diverse — In 
afară de cele 6 deschise in 
blocuri-magazine în Petrila șf 
Lonea! Primii medici au ve
nit la mină în 1921 : dr. Nagy 
Eugen fn Petrila și dr. Talacsek 
Ferencz la Lonea. Acum, ora
șul Petrila are spital, policli
nici, numeroase cadre medicale 
și personal sanitar care asigu
ră o asistență competentă a 
populației.

Jiul iși adună apele re
pezi din întreg bazinul 
hidrografic răsăritean al

Văii noastre-, Jiețul, Mija, Vo
ievodul, Răscoala, Taia, sini 
izvoarele principale care reu
nite se scurg pe o pantă cu 
Înclinarea de 13,6 m pe kilo
metru. Ele scaldă această par
te a bazinului carbonifer, ale 
cărui slrate se găsesc la sute 
de metri adincime. Și totuși, 
la Petrila — IN PREPARAȚIE 
— Jiul se intilnește cu căr
bunele niultnd In spălarea lui

opotind, undele Jiului so 
strecoară tot mai spre 
vale, povestind întîm-

plări despre un fost „Deal Ne
gru" și o fostă „Petrelă'j des
pre minerii de pe J!i, despre 
exploatări carbonifere moder
ne, orașe frumoase, despre 
viata re clocotește aici. Sînt 
file dintr-o istorie trăită de 
oamenii acestor bogate melea
guri, file din istoria frumoa
sei Petrile de astăzi, a primei 
exploatări carbonifere din Va
lea noastră.

APELE JJUIZU ȘOPTESC 
MOLCOM ISTORII MINU
NATE I

Sesizare
convingătoare

pe stradă,

XIII C al E. M. Lupeni, iar al 
doilea, muncitor necalificat la 
F.F.A. Viscoza.

urs”.

identificați

-------------------- ---------- -----------------------

Remarcați9

la miliție♦
Lumea se uita „ca la 

Niște femei mai în vîrstă se 
opriseră în loc. Discutau, cru- 
cindu-se, de parcă l-ar fi vă
zut pe necuratu' în carne și 
oase.

— Doamne ferește! Să vezi 
și să nu crezi...

Cei doi treceau triumfători și 
nepăsători prin centrul orașu
lui Lupeni. Iși scuturau „coa
ma" ce le cădea pe ochi și 
cum mergeau își îndoiau cor
pul, ca un șarpe, în pantalonii 
trapez. Ca să fie cunoscuți, să 
atragă privirile. Și le-au atras... 
și pe ale lucrătorului de mi
liție. Au lost identificați. Sînt 
frații Pașca Ion (19 ani) și 
Teodor (17 ani) din Lupeni. 
Primul, electrician la sectorul

Neacșu Florea din Lupeni, 
str. Viitorului nr. 36/2, ne-a 
sesizat faptul că unii locatari 
ai imobilului respectiv se joa
că la tabloul de siguranță 
„planificînd" curentul electric 
după bunul lor plac. Iar el 
nu poate folosi aparatul de 
radio. Deplasîndu-ne la fata lo
cului am aflat, însă, „amănun
te" de care Neacșu Florea nu 
ne-a spus un cuvînt. El des
chide aparatul de radio Ir, ma
ximum fără să-i pese că ve
cinii săi lucrează în sch’inburi, 
sînt obosiți și au nevoie de 
odihna. N-a suflat Florică un 
cuvintei despre acest lucru. 
In schimb, celelalte 11 familii 
ne-au declarat pe nerăsuflate
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că familia Neacșu este certată 
cu regulile bunei c-onvietuiri, 
recalcitrantă. Și recunoscută în 
tot orașul. Pentru certuri și 
sesizări nereale. Ne-a ronvins 
și pe noi.

0 soluție
năstrușnică

Poate că unii oameni maluri 
din orașul nostru nu știu unde 
se află secția de plapumărie 
a I.O.I.L. Petroșeni. Și nici nu-i 
Interesează. In schimb, cei 70 
de copii de la grădinița nr. 2, . 
o știu foarte bine și chiar simt 
prezenta ei. Strănută, tușesc 
zilnic din cauza ei. Mai bin» 
zis din cauza prafului provenit 
de la dezlînarea și scuturarea 
zdrentelor. Cei de la I.O.I.L., 
negăsind o soluție acceptabilă, 
au apelat la o adevărată... 
năstrușnicie. Elimină praful 
printr-un burlan în curtea gră
diniței, în cartier. Intre cele 70 
de ființe fragile, victime ale 
acestei soluții nu sînt cumva 
și copiii unor salariați de la 
I.O.I.L. ? Cu siguranță, nu. Alt
fel s-ar găsi o soluție accep
tabilă împotriva vicierii ae
rului.

-- MX- H-- ......---- —

Ce părere aveți despre ritmul

de primenire a orașului ?

Dar despre ritmul de melc al celor 

chemați să-l primenească

LUNI 29 APRILIE

(Urmare din pag. 1)

In repararea clădirilor din cen
trul orașului avea obligații și co
operativa Jiul.

— Intr-adevăr, unitățile coopera
ției și C.L.F.-ulul trebuiau reparate 
de cooperativă însămi — ne-a re
levat în continuare tov. Nlcolau. 
Insă cooperativa lucrează șl mal 
slab. S-a angajat să refacă fațadele, 
firmele, tîmplăria unităților, însă abia 
s-ati atacat lucrările în centru. Co
operativa se plînge că nu are zi
dari, doar o singură echipă. Ciudat. 
Tocmai în aceste condiții, echipa de 
zidari a lucrat Ia repararea interi
oară a locuinței contabilului șef al 
cooperativei, tov. Banu.

Greutăți am avut și din partea 
altor întreprinderi. In loc să depună 
strădanii pentru a-și pune cît mai 
bine la punct incintele, pentru a în
frumuseța orașul, unele cadre de 
conducere refuză categoric să se a- 
chite de obligațiile față de orașul în 
care-și desfășoară activitatea. Con
tabilul șef al LC.R.T.l. tov. Roder- 
macher, a refuzat catecioric să emi
tă comenzi către I.L.L. pentru re
pararea fațadelor depozitelor care 
prin înfățișarea lor degradează as
pectul centrului orașului. A fost ne
voie să intervenim noi la Direcția 
generală din Ministerul Comerțului...

Artera principală continuă să fie 
deuradată dr elementele decorative 
învechite care contrastează cu pre
tențiile unui oraș civilizat. Merită 
laude conducerea T.A.P.L. care din 
Inițiativă proprie a nășit posibilita
tea înlocuirii firmelor vechi cu fir
me noj, luminoase, din stiplex. Aș
teptăm si mai mult ’ Dar de re nu 
mișcă nici un deqet în acest sens 
ornnnizaiiile enmerrialr moperati- 
va ? Pînă cînd vot sfida centrul 
orașului vitrinele. chioșcurile de
modate, Brmele învechite, ca foTmă 
și cbiaî degradate — ea acelea cu 
iz de bazar de pe frontalul unității 
apartinînd O.C.L. Produse Industriale 
— ..Deqetarul" fî’). In urmă eu 6 
luni, tov. Neqntiu losif, vicepreșe
dintele cooperativei ne asinura ră 
„am luat cunoștință de criiicile din 
ziar. Am trecut la măsuri. Fxistă co
menzi si în luna noiembrie vom în
locui firmele învechite". Ani aștep
tat. dar cuvintele dv„ tovară«e Ne- 
goțiu. au fost... apă do ploaie, fir
mele de la unitățile cooperativei con
tinuă să dăinuie ca și neqliionta con
ducerii cooperativei fată do estetica 
urbană.

Dar, ceea o supărăter. mai sînt 
și alti conducători caro promit cu 
mult zel, își iau anqajamonto cînd 
e vorba de înfrumusețarea orașului, 
iar apoi... se fac că au uitat de an
gajamente, do obligațiile ce le au 
față de înfățișarea orașului. Tov. 
Rădică Nicolae. directorul I. F. și-a 
luat angajamente solemne pentru a 
pune la punct incinta de la gara 
mică; luna%frecut dar 1. F.-ul nici 
nu s-a apucat să facă ordine în a- 
ceastă zonă de la „poarta • orașu
lui" (să înlocuiască gardul de lemn, 
să stivuiască materialul din depozit, 
să amenajeze accesul pentru circu
lația pietonală spre pasarelă). Nici 
Teatrul de stat n-a fost în stare să 
pună la punct părculețul din fața 
clădirii. Băncile au rămas nerepa
rate, gardul nevopsit, magazia de de

coruri nezugrăvită, âleile-s necu ra
tate. Motivul; directorul teatrului 
n-a ajuns la un „numitor" comun 
cu contabilul șef în privința „fondu
rilor' necesare pentru reparații ? ! 
în orice caz, publicul așteaptă mal 
multe strădanii, mai multă fantezie 
în amenajarea spațiului din fața a- 
cestul lăcaș de cultură!

Despre stadionul -Jiul am mai scris 
zilele trecute. Am spus că stadio
nul nn a trecut prin renovările aș
teptate. Mai adăugăm : arena secun
dară n-a fost amenajată. Aici, ca șl 
în străduța care formează Intrarea 
secundară dinspre strada Ion Crean
gă domină o haldă de cenușă. To
varășii din clubul sportiv „Jiul" au 
solicitat I.C.O. să le lranspoTte de 
la centralele termice cîteva camioa
ne de zgură. 7is și făcut. Acum to
varășii de la „Jiul" nu mai știu ce 
să facă cu halda de zgură. Proba
bil o vor lăsa ca... monument. Ar 
H supărător 1

Neglijente dovedesc și alte uni
tăți fată de amenajările gospodă
rești. Administrația pieței a amenajat 
doar parțial spațiul din fața hale-

lor, dar în parlca dinspre depozi
tele frigorifice iru se văd urmele 
miinii de gospodar. I.C.O. nu a pus 
la punct staționarele pentru călători. 
Cele construite anul trecut au ră
mas nevopsite, altele fără geamuri. 
Or, banii i-a încasat I.C.O. pentru 
aceste lucrări. Ce mai așteaptă ?

In fine, ar fi timpul să reapară 
pe arterele orașului obiectele de 
artă ornamentală. După informațiile 
primite de la consiliul populai, în 
serele I.C.O. sînt în prr ulire, cu 
flori, fiO de vase ornamentale noi. 
Așteptăm să le vedem. Locul Iot e 
pe spațiile Dublice ’

Posibilități pentru ridicarea gra
dului do civilizație al orașului, pen
tru a-i da o culoare mai optimistă 
șj a-i șterge urmele provincialismu
lui sînt: Valorificarea acestOT posi
bilități reclamă însă depășirea con
cepțiilor anacronice, comode alo 11- 
nor oameni de răspundere, lipsa sim
țului responsabilității fală de înfă
țișarea orașului si stimularea aspira
țiilor, strădaniilor pentru frumos, pen
tru nobil. F vorba doar de o cauză 
care ne privește pe loți I

15.30 Tenis de cîmp: România — 
Danemarca (Cupa Davis).

17.30 Pentru noi, femeile!
18,00 Actualitatea industrială.
18.30 Curs de limba franceză (lec

ția a 14-a).
19,00 Alma-Mater : Festivalul pri

măverii.
19.30 Telejurnalul de seară.
19.50 Rnletinul meteorologic. Publi

ci ta te.
20,00 Trepte spre viitor.
20.20 Film de aventuri : „O vecini 

ciudată".
20.50 Seară de teatru : „Arborele 

genealogic" de Lucia Deme
trius. In pauză : Filmul docu
mentar „Olanda astăzi".

23.20 Telejurnalul de noapte.
23.30 închiderea emisiunii.

PETROȘENI - 7 Noiembrie: In- 
norare trecătoare; Republica: Vul
turii zboară devreme; PETRILA : Re
compensa; LONEA — Minerul : O< 
mul pe care-1 iubesc; VULCANI 
Moartea vine pe ploaie; LUPENI — 
Muncitoresc: Sărmanii flăcăi; Cul
tural : O lume nebună, nebună, ne- 
bună.

COMBINATUL CARBONIFER
Unitatea de proiectare 

și cercetare minieră 
pentru huilă Petroșeni 
ANUNȚĂ:

In ziua de 25 mai 1968 se va ține în sediul imitații con
cursul pentru ocuparea următoarelor posturi vacante în ca
drul centrului de silicoză :

— Medic primar
— Medic specialist

O dală cu cererea de înscriere Ia concurs, solicifanțli 
vor depune și următoarele acte :

— Copie legalizată de pe diploma de stur”;

— Dovada stagiului de activitate.

— Memoriu de activitate împreună cu o listă de lucrări.

— Cite un exemplar din cele mai importante lucrări 
febnico-ștlințifice sau extrasele lor.

— Copie legalizată de pe certificatul de naștere.

— Certificat de sănătate.

— Dovada situației militare.

— Autobiografia.

— Caracterizarea făcntă de către conducerea Instituției 
(întreprinderii) de Ia care provine candidatul.

ÎNSCRIEREA LA CONCURS SE VA FACE IA SEDIUL 
UNITĂȚII PÎNĂ LA DATA DE 20 MAI A. C.

Informații suplimentare se pot primi Ia serviciul perso
nal al C.C.V.J., sir. 23 August nr. 2 Petroșeni, telefon 1312.

„VALEA JIULUI"
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Instalații complet 
automatizate

19 ani, și Valeria Jancu, de 18 ani, T e 
din satul Serei și-au pierdut viața, V 
iar tractoristul a fost grav acciden- 4 
tat. A 1
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TiRGOVIȘTE. — Un grup de ma
șini și instalații complet automati
zate — pentru fabricarea becurilor 
electrice auto (faza mică-faza mare) 
— a fost pus în funcțiune Ia între
prinderea „Steaua electrică" din 
Fieni. Noua linie produce în fieca
re oră 500 de becuri de far pen
tru toate categoriile de autovehicule. 
Ele au rezistentă mare și lumină 
strălucitoare. Cu aceleași instalații 
se produc și becuri pentru ceață.

Accident tragic

Incendiu 
datorat 
neglijentei

DEVA. — Un incendiu datorat ne
glijenței locatarilor a izbucnit în a- 
partamentul 55, blocul V 
tenia nr. 1, Hunedoara, 
de profesie șofer, soția 
și Paraschiva Olteanu au
chelul în locuință cu petrosin. A- 
prinderea unui chibrit a declanșat 
focul, care a 
rele. Femeile 
pe fereastră, 
să se salveze
ne. In cele din urmă, focul a fost 
localizat. Transportați 1a spital, cu 
toată strădania medicilor, cei doi soți 
au încetat din viață. Paraschiva Ol
teanu se află în stare gravă»

(Agerpres)

JAPONIA

2, str. Mun- 
Virgil Inel, 
sa Florica 

curățat par-

Rezoluția Consiliului 
pentru problemele științei

Luptele 
din Rhodesia De ce a demisionat

DEVA. — După ce a consumat o 
cantitate apreciabilă de băuturi al
coolice tractoristul Constantin Titu 
din Găiești, județul Vîlcea, de la 
întreprinderea forestieră Hațeg, sec
torul Baru Mare, a pornit la plimba
re cu tractorul UTOS nr. 41 — HD 
— 714. avlnd alături 3 persoane, toa
te în stare de ebrietate. Condus cu 
nesiguranță, Irarfnru] s-a răsturnat.

cuprins imediat came- 
s-au aruncat îngrozite 
Virgil Inel a încercat 
tumîndu-și apă pe hal-

V aslui

TOKIO. — Sesiunea Consiliului 
pentru problemele științei din Japo
nia, care își desfășoară lucrările la 
Tokio, a adoptat o rezoluție prin ca
re cere guvernului să ia măsuri 
pentru strîngerea și păstrarea docu
mentelor în legătură cu consecințele 
bombardamentelor atomice asupra o- 
raselor Hiroșima și Nagasaki. In re
zoluție se arată că pînă acum stu
dierea urmărilor tragediei atomice a 
fost făcută în mod nesatisfăcător. 
Una din principalele cauze ale a- 
cestei stări de lucruri o constituie 
faptul că forțele militare americane 
au oprit orice cercetări în cele două 
orașe martire. Așa se face că în 
prezent mărturiile asupra bombarda
mentelor sînt destul de puține. Nici 
pînă astăzi nu cunoaștem numărul 
exact al oamenilor care au pierit la

Hiroșima și Nagasaki în august 1945. 
Despre toate cele întimplate atunci 
stau mărturie doar documente ce se 
află în colecții particulare, dar și a- 
cestea rămîn necercetate și pot fi 
deteriorate. In rezoluție se cere gu
vernului să creeze un organ special 
care să se ocupe cu strîngerea și 
păstrarea documentelor privitoare la 
tragicul eveniment petrecut pe pă- 
mintul japonez.

CAIRO. — Luptătorii rhodesieni 
încadrați în forțele de guerilă pro
voacă regimului rasist din Rhode- 
sTia pierderi însemnate, anunță un 
comunicat dat publicității 1a Cai
ro. Potrivit comunicatului, în 
timpul unui atac lansat de patrioți 
te începutul lunii aprilie au fost 
scoși din luptă 22 de soldați, Iar 
in.tr-o
trioți, te 48 de mile de capitala Rho- 
desiei, 72 de «oldați și polițiști rho
desieni au fost uciși. In prima jumă
tate a lunii aprilie, Iruoele guverna
mentale au înregistrat peste 39 de 
mor ti și răniți.

Goldberg ?

mbaiscadă organizată de pa-

Noul am-

înfloresc 
tr andafirii

De cîte ori n-am încercat 
să deslușesc vreun semn ca
racteristic în peisajul Vasluiu
lui, pe care să-l invoc In cli
pa aducerilor aminte. De fie
care dată însă fizionomia inex
presivă a băl rinului oraș, de 
pe valea Birladului, mă arun
ca din contemporaneitate In 
paginile de demult ale istoriei, 
acolo unde stă scris 
nepieritoare biruinja 
lan cel Mare asupra 
man Pașa, ori către 
pu/in îngălbenite in 
sim cuvinte de prinos pentru 
Peneș Curcanul și alfi doro
banți de la 1877, viteji ce o- 
dihnesc în cimitirul de aici. 
In rest, orașul secular n-avea 
a ne mărturisi nimic, nici prin 
arhitectonica sa 
nici prin „gurile" 
reprezenta tă pînă 
citeva decenii doar 
toria de cînepă, atelierul de 
cărămizi și cele citeva prese 
de ulei. Dar să nu fim ne
drepți. Există aci un anume 
fapt caracteristic — trandafirii 
— florile preferate ale orașu
lui. Ruinele vechii cetăti dom
nești șl alte monumente isto
rice, casele bătrînești cu cer
dac, grădinile și străzile, toate 
respiră dinlotdeauna parfumul 
rozelor de mal...

lată-ne din nou, după ani, 
la Vaslui. Schimbări frapante 
n-au intervenit în urbanistica 
așezării, lotuși cele citeva blo
curi, însumind 400 apartamen
te, cele citeva școli și edificii 
culturale, noile magazine, noile 
unități ale cooperației mește
șugărești și celelalte construc
ții de interes public nu pot 
să rămînă neobservate în pei
sajul unui oraș în caro odini
oară apariția unei singure con
strucții publice constituia su
biect do discufie pentru cîfiva 
ani.

Vasluiul de astăzi se defi
nește pe harta tării și prin alte 
coordonate a căror prestanță 
și trăinicie izvorăsc din prin
cipiile politicii înțelepte a 
partidului nostru Fără îndo
ială nervul central care vine 
să dinamizeze viata întregii 
așezări — nu este altul decît 
industria, noile întreprinderi 
industriale care se integrează 
in viata orașului și care în-

cu slove 
lui $te- 
lui Soli- 
file mai 
care gă-

Horesc parcă, în ritmul in care 
trandafirii iți desfac petalele 
lor suave. Dar să ne apropiem 
de ele. Halele masive ale Fa
bricii de mobilă, pe care că
lătorul le admiră încă Înainte 
ca trenul să se apropie de 
Vaslui, reflectă o parte djn 
proaspătul profil al vechiului 
oraș moldovenesc. Intrată tn 
funefie la Începutul acestui an, 
Întreprinderea are o capaci
tate de producție de 20 000 d<* 
garnituri anual.

O altă coordonată de seama 
a 'Vasluiului industrial contem
poran o constituie Fabrica de 
confecții, intrată in producție 
la Începutul anului trecut fl 
care livrează un bogat și va
riat sortiment de aoniecfil. 
Este suficient să amintim că 
această Întreprindere vasluiană 
furnizează anual peste 1 000 000 
de uniforme școlare.

Fată de nivelul atins cu doi 
ani in urmă, producția indus
trială a orașului Vaslui este 
acum de 20 de ori mai mare. 
Aceste citeva 
sînt — credem 
pentru a 
dezvoltare 
iu lui.

La toate
lat Încă un 
intervenit în viața acestei așe
zări, fapt care va impulsiona 
și dezvoltarea sa viitoare. Prin 
recenta împărțire adminislrativ- 
teritorială a tării, orașul a de
venit reședința județului Vaslui. 
Este de la sine Înțeles că tn 
anii următori în fata orașului 
Vaslui se 
pective.

Astfel, 
de azi va
fabrică de produse 
o nouă policlinică, 
te în construcție, cu un local 
pentru poștă, telegraf și tele
foane, al cărui șantier se va 
deschide foarte curind, cu un 
nou cinematograf, cu un hotel 
modern, cu noi blocuri.

Metaforic vorbind, la Vaslui 
înfloresc azi noi soluri de tran
dafiri care vor oferi orașului 
nu atlt parfumul 
mai cu scamă

această holărire. Goldberg a decla
rat că a demisionat „deoarece con
sideră că poate servi mai bine cauza 
păcii în Vietnam activînd ca o per
soană particulară".

In unele cercuri politice din New 
York se face o legătură între demi
sia reprezentantului permanent al 
S.U.A. 1a O.N.U. și actuala campanie 
electorală in vederea alegerilor pre
zidențiale din toamnă. Intr-adevăr, 
se consideră că Goldberg continuă 
să rămînă apropiat senatorului Ro
bert Kennedy, adversar 
președintelui Johnson, 
observatorilor nu se 
după o scurtă vacantă, 
zentant al S.U.A. 1a
• un. talentul și experiența sa în ser
viciul senatorului Robert Kennedy. 
Unii comentatori do presă din Wa
shington indică chiar eventualitatea 
că, în cazul alegerii lui Robert Ken
nedy ca președinte al S.U.A.. Arthur 
Goldberg să preia locul lui Dean 
Rusk în funcția de secretar de stat.

Dar, indiferent de 
diate ale 
S.U.A.
faptul că aceasta se adaugă unui șir 
lung de ..dezertări" din Administra
ția Johnson si. oricîto justificări o- 
ficiaJe ar însoți acțiunile respective, 
ele vor continua să ateste o-’rtonta 
unei maladii în organism

politic al 
In cercurile 
exclude ca, 
foctul repre- 
O.N.U. să-șl

cu 
Do 
cu 

zvonul că ambasadorul
va demisiona. Nu se <tia 
îi va succeda.
primele reacții după con- 

8U
jurul în-t 

t
H Producția
|| de autoturisme iu 
H Uniunea Sovietică 
|ise dezvoltă
ț

i Â niunea
f A turisme
4
fI

f 
t 
f 
t
t
I 4 vletice de automobile se urmărește
T a înzestrarea el cu tehnică modernă șl 

aplicarea celor mai noi realizări ale 
Industriei de automobile din lume.

M@SC©VA. — Datorită investi
țiilor care se fac în prezent, în U- 
nlunea Sovietică producția de auto- 

: se va dezvolta șl va ajunge 
în anul 1970 la 800 000 bucăți, față 
de 200 000 cîte au fost produse în a- 
nul 1965. Acest spor se va realiza, 
potrivit agenției TASS, prin construi
rea uzinei de pe Volga, care se rea
lizează cu participarea concernului 
italian „Fiat".

Pentru modernizarea industriei so-

NEW YORK. Președintele John
son a anunțat vineri dupu-amiază, la 
Casa Albă, că reprezentantul per
manent al S.U.A. la O.N.U., Arthur 
Goldberg, și-a prezentat demisia, că 
aceasta a fost aprobată și că a în
credințat funcția respectivă lui George 
Ball, actualmente avocat particular, 
fost subsecretar de stat.
basadoT își va lna postul în primire 
la încheierea dezbaterilor actualei se
siuni a Adunării Generale. Pînă n- 
tunci, A. Goldbe’r va continue că- i 
exercite atribuțiile.

Această știre nu a fost primită 
surprindere în cercurile O.N.U. 
mai multe săptămîni circula aici 
insistență 
Goldberg 
însă cine

Evident,
firmarea demisiei lui Goldberg 
fost toate concentrate în 
trebării ..De ce?". Majoritatea obser
vatorilor de la Națiunile Unite con
sideră că această hctărîre este în 
strînsă legătură cu dezacordul am
basadorului Goldberg față de poli
tica Administrației 
conferința de presă 
nizat-o la numai o 
după ce a devenit 
rația președintelui 
zentantul S.U.A. la 
explicații detaliate

în Vietnam. La 
pe care a orga- 
jumătate de oră 
cunoscută decis- 
Johnson, repre- 
O.N.U. nu a dat
în legătură cu

motivele ime- 
demisiei ambasadorului 

la O.N.U., este semnificativ

mari pers-

MIR EA

conturul 
fi Întregit

Vasluiului 
cu o mare 
lactate, cu 
actualmen-

acestea, trebuie ci- 
fapt remarcabil

Îmbietor, cil 
prosperitatea.

nedefinită, 
industriei, 
mai acum 
prin topi-

A,
corespondent Agerpres

notafii sumare
— concludente 

sublinia continua 
industrială a Vaslu-

deschid

Schela Băicoi In timpul cireșilor In floare.

S.U.A. t Aspect din timpul 
unei recente demonstrații a 

ziariștilor din Los Angeles pen

tru susținerea revendicărilor 

greviștilor de la Herald Exa
miner.

I

ACȚIUNI TERORISTET ransplantâri IN GUATEMALA

de ficat la cîini

Ediție „omagială4' a Fes

tivalului cinematografic

internațional
PARIS. — Ediția de anul acesta a 

Festivalului cinematografic interna
țional de la Cannes, care se va 
deschide la 10 mai, se anunță a fl 
o ediție „omagială", a declarat a- 
genției France Presse Robert Favre 
le Bret, unul dintre organizatorii 
Festivalului. Vor fi aduse omagii ac
triței engleze, Vivien Leigh, cineas
tului danez, Carl Theodor Dreyer, 
istoricului francez al cinematogra
fiei, Georges Sadoul, decedați în 
cursul ultimului an. Va fi, de ase
menea, omagiat cineastul suedez Ing
mar Bergman. Pentru a fi în spiritul 
tradiției marilor actori și regizori pe 
care fl vom omagia, a precizat Robert 
Favre le Bret, la Festivalul de anul 
acesta nu vom prezenta „filme-șoc".

In total, vor fi înscrise pentru

premiile competiției 28 de noi peli
cule. Selecția va fi foarte variată. 
Vor fi prezentate, printre altele, pa
tru filme engleze și trei cehoslova
ce, deoarece, a subliniat Bret, „a- 
ceste două școli în domeniul cine
matografiei sînt 
sânte". Japonia, 
două ediții, va 
ta din nou.

Specialiștii consideră că apropiata 
competiție va fl mult mai grea decît 
cea de anul trecut, întrucît vor 
acordate mult mai puține premii.

Primele vedete de cinema și-au 
anunțat participarea. Este vorba
Julie Christie, Natalie Wood, Debbie 
Reynolds, Tatiana Samoilova, Joane 
Fonda, Mate Plisețkaia etc.

deoseblt de intere- 
absentă la ultimele 

participa anul aces-

fl

și 
de

MOSCOVA. — In cadrul imt.i la
borator special de la Institutul nr. 
2 de medicină din Moscova, chirur
gul Inii Berezov, cu un grup de co
laboratori, efectuează experiențe de 
transplantare a ficatului la cîini. 
Pînă în prezent au fost efectuate 
59 de astfel de transplantări. In ma
joritatea cazurilor, animalele au mu
rit însă la citeva ore după opera
ție. Numai cinci cîini au reușit să 
supraviețuiască timp de cinci zile. 
Intrucît. potrivit agenției TASS, ex
periențele n-au urmărit decît pune
rea la punct a tehnicii de transplan
tare a unui organ atit d^ complex 
cum este ficatul, în timpul experien
țelor respective nu s-au luat nici un 
fel de măsuri imunologice împotri
va fenomenului de respingere 
catului grefat, ceea ce explică 
tre altele faptul că în toate 
rile cîinii au murit.

CIUDAD DE GUATEMALA. — Râul 
Lorenzana, șeful organizației extre
miste 
unul 
sinați 
trase 
tr-un 
dad de

șeful organizației 
de dreapta „Mano Blanco", și 

din adjuncții lui an fost asa- 
cu focuri dc armă automată 

de persoane neidentificate din- 
automobil, s-a anunțat 1a Ciu- 

Guatemala. Poliția îl căuta

Copii
parc

—•
uciși într-un

din Baltimore

a fi-
prin-
cazu-

din 
ca-

cărui identitate n-a fost 
dezvăluită. In momentul

sac

. PARIS. — In Franța a fost 
gurată cea mai importantă instala
ție industrială pentru tratarea apei 
potabile din Europa occidentală. A- 
ceastă uzină va furniza apă potabilă 
pentru 55 de comune subordonate 
Parisului, cu o populație de peste 
1,5 milioane locuitori.

inau-

BALTIMORE. — Intr-un parc 
Baltimore (S.U.A.) au fosi găsite 
davrele mutilate a patru băiețași. In 
urma cercetărilor, poliția a arestat 
un tînăr a 
deocamdată
arestării el transporta intr-un 
de hîrtie membre ale copiilor uciși. 
Asupra tînărului, care după intero
gatoriu i-a condus personal pe poli
țiști la locul crimei, s-au găsit un 
topor, un cuțit și o bucată de me
tal în formă de cirlig.

Două din victime 
de 5 și celălalt de 
doi copii uciși erau 
ani.

sini frați, unul
9 ani. Ceilalți 

în vîrstă de 10

Alternative scandinave
Considerată pînă nu de mulf 

„zonă europeană în oare nu se pe
trece nimic spectaculos", în prezent 
Peninsula Scandinavă participă din 
plin te evoluția evenimentelor mon
diale. Interconexiunea 
mene face ca Suedia, 
Finlanda și Norvegia 
nate din ce

politicii internaționale. Orienta- 
politică a acestora nu este 
nu poate fl identică. Deosebirile 
determinate în primul rînd de 

faptul că la sfîrșitul ultimului război 
mondial țările scandinave au adop
tat în evoluția lor căi diverse. Dacă 
Suedia a continuat să se mențină pe 
linia neutralității, Danemarca și Nor
vegia au aderat te pactul nord-atlan- 
tdc cu toate consecințele și obligați
ile care decurg din acest act. Cu 
excepția Islandei, celelalte state 
membre ale Consiliului nordic fac 
parte din Asociația Europeană a Li
berului Schimb (A.E.L.S.). organism 

i comercial inițiat de Mare-a Britanle
Y cu o contrapondere la C.E.E. Pozi- 
4 ții diferite au țările scandinave 
A față de Piața comună. Danemarca 
I Norvegia au cerut să participe 
Ț tratative care să ducă eventual
Y intrarea lor în Comunitatea econo- 
4 mică europeană. Suedia a anunțat, 
A șovăind, o ce.rere în acest sens, dar 
I n-a precizat forma de aderare pe 
Ț care o dorește. Finlanda adoptă o
Y atitudine total pasivă.
4 Șl totuși în diversitatea orientări- 
A lor există tn p/ezent cel puțin un 
I punct în care aceste țări se întîl- 
Ț nesc pe o platformă comună. Este
Y vorba de Interesul pe care 11 mani- 
4 festă cele patru state față de coope- 
A rarea dintre ele. Ideea creării unei 
I piețe comune nordice, schițată cu 
’ cîțlva ani în urmă, capătă astăzi

în ce mai

dintre feno- 
Dancmarca, 

să fie antre- 
mult în vîrte-

și

șl 
și 
la 
la

contururi din ce în ce mai precise. 
Cel puțin așa a demonstTat-o reuni
unea 1a „nivel înalt" do 1a Copen
haga 1a care au participat, de ase
menea, miniștri de externe și miniș
trii economiei al celor patru 
nordice. Pe lîngă definirea unei 
litici comune față de C.E.E. 
A. E. L. S., reuniunea a
diat posibilitatea creării unei 
uniuni vamale a țărilor nordice, 
precum și promovarea unei politici

țări 
po-

Și 
stu-

sfera lor și u.ieie țări nordice. Du
pă eșecul tratativelor dintre Marea 
Britanic șl „cei șase", guvernul nor
vegian și-a retras cererea de candi
datură la Piața comună,' revenind 
ulterior asupia hotărîrii sale. La 
rîndul ei, Danemarca a refuzat sa 
adere fără Anglia te acest organism. 
Guvernul danez a manifestat puțin 
interes față de proiectele 
raniamente" comerciale 
sase și țările candidate.
Dan< marca se pronunță pentru apli
carea anticipată a reducerilor vama
le acceptate în cadrul „runde: Ken
nedy". Pentru Copenhaga, această 
soluție ar determina poate pe ame
ricani să renunțe te măsurile 
protecționistc 
pe partenerii 
tnd situația, 
să facă față
ducția agricolă) pe de o parte pro- 
toctionismuhii Pieței comune, iar pe 
de altă parte concurenței din sînul 
A.E.L.S. Toate acestea explică rea
ducerea în discuția reuniunii de 
Copenhaga a 
tuire a unei 
re".

In prima zi
acord să se ceară 
pînă te aplanarea divergențelor 
Piața comună, organismele sale 

depună eforturi pentru realemen-
iarea schimburilor comerrtele. Ce
rerea uTmecză să fie prezentată 
Consiliului ministerial A.E.L.S. ce 
va avea loc luna viitoare te Londra. 
Cele două zale de dezbateri au relie
fat dorința șefilor de guverne de a 
intensifica colaborarea economică 
prin găsirea unor forme proprii. In 
acest sens, an fost avansate mai 
multe propuneri și în primul rînd

unor , a- 
între cei 
In schimb,

COMENTARIU

comerciale comune, lărgirea colabo
rării în domeniul Industrial, al trans
porturilor, științei etc.

De unde izvorăște acest consens 
general ? Să aruncăm o privire re
trospectivă. Scopul principal pe 
care Danemarca, Norvegia. Suedia 
și Finlanda îl urmăreau intrînd în 
A.E.L.S. era acela de a stabili o 
mai largă coordonare a politicii lor 
comerciale, paralel cu intensificarea 
exporturilor de mărfuri în celelalte 
țări ale zonei. Rezultatele n-au fost 
însă cele dorite. Se afirmase că, 
dată fiind reducerea taxelor vama
le, prețurile mărfurilor vor înregis
tra tendințe de scădere. Dar acestea 
au continuat să crească. Statele 
nordice au nădăjduit, de asemenea, 
că o apropiere între A.E.L.S. și 
Piața comună ar putea contribui la 
rezolvarea problemelor lăsate în 
suspensie, precum și a celor gene
rate de noile forme de colaborare. 
Divergențele care au intervenit însă 
între C.E.E. șl Anglia au atras în

Iot 
îi amenință 

Asa fi- 
nordice trebuie

cu care
lor comerciali, 
țările 
(și in ce privește pro-

la 
proiectului de consti- 
,.n:ete romune nordi-

de 
ca, 
cu 
să

a reuniunii s-a căzut 
A.E.L.S.-uIui

de mai multă vreme pe Lorenzana 
și oferise chiar un premiu pentru 
prinderea lui. El este acuzat de a fl 
asasinat o tînără aleasă ,.Miss Gua
temala" și de-a fi răpit, la 16 mar
tie, pe arhiepiscopul capitalei gua
temaleze, Mario Casariego. Organi

zația „Mano Blanco" a desfășurat în 

ultimul an numeroase acțiuni tero
riste și asasinate împotriva unor frun

tași sindicali și lideri politici cunos- 
c iți pentru vederile lor progresiste.

Un nou 
submarin 
destinat 
cercetării 
adîncului apelor

crearea unei uniuni vamale nordice, 
precum și studierea măsurilor de 
protectie a eventualei piețe nordice 
de politica dumpingului; De aseme
nea, s-a propus adoptarea unei po
litici similare celei practicate în 
CJE.E., al căTei scop final să fie 
formarea unei piețe libere pentru 
produsele agricole. La Copenhaga 
s-a subliniat necesilatea unei cola
borări sporite în domeniul pescuitu
lui, menită să asigure debușee și în 
afara țărilor scandinave. In fino, s-a 
propus crearea unei bănci nordice do 
Investiții pentru finanțarea proierte- 
lor de interes comun în domeniul 
Industriei, cercetărilor și învătă- 
mîntului. In ansamblu, acest prnrrram 
se bucură de sprijinul necondiționat 
al Suediei, Danemarcei 
dei. Norveoia manifestă 
reticente, de teama de a 
piața sa internă 
dusele agricole
ca Dropunerile acestea să fj« trimi
se spre examinare unui grup de ex
porti. caro să preaătească apoi 
comandări cu 
tea lăTairii colaborării

Chiar dacă nu a 
suri definitive care 
marea 
de te 
tărîroa 
proprii 
resi’aloa obirrtivă a unei coopcîări 
economice internaționale impune 
însă și alte sohitii. In cercările po
litice și economi''o scandinave s-au 
și conturat idei vizind utilizarea 
mai amplă a posibilităților de a face 
comerț cu țările din Europa răsări
teană și eytinderea relațiilor co
merciale cu țările în curs de dez
voltare pe baze reciproc avantajoa
se și Iară discriminări și bariere ar
tificiale. X

și Finten- 
oarecare 

nu vedea 
invadată de pto-

daneze. S-a hotărî!

re- 
privire 1a posibilita- 

i economice.
'ost luate mă- 

să ducă la foT- 
unei piețe nordice, reuniunea 
Copenhaga demonstrează ho- 
tărilor nordice de a aăsi răi 
de colaborare înhe ele No-

NEW 
aceasta va sosi 
Beach (Florida) un nou sub
marin destinat cercetărilor vie
ții în adîncul apelor.

Submarinul, care va a\ ea 
dimensiunile unui autobuz, și 
o greutate de 130 de tone, va 
folosi în cursul misiunii sale 
care va incepc la începutul 
anului viitor, curentul Gulf
stream. Cu ajutorul acestui 
curent, submarinul va efectua 
o călătorie dc 1600 de mile 
în decursul căreia va studia 
prin intermediul diferitelor a- 
parate temperatura apei, cu- 
renjii, salinitatea apei, compo
ziția ei chimică și biologică.

Submarinul va folosi mo
toarele numai pentru corecta
rea pozijiei sale. Se prevede 
folosirea unor proiectoare pu
ternice pentru a se studia e- 
leclul luminii asupra organis
melor vii, obișnuite să trăias
că în întunericul veșnic al a- 
dîncimilor. Se vor efectua, de 
asemenea, studii asupra pro
pagării sunetului în apă, asu
pra undelor magnetice și se 
V' r colecta și clasifica diferite 
microorgani'mc. Prinderea a- 
cestor microorganisme se va 
face cu ajutorul unor valve 
speciale aliate în partea supe
rioară a corpului submarinu
lui. Prin deschiderea lor, apa 
va intra intr-un tub în formă 
de U, atașat ia un rezervor a- 
flai in interiorul noxei.

FORK. — Săptămina 
la West Palm

Aurel ZAMFIRESCU

Autobasculantă 
de 20 de tone

MOSCOVA. — La uzinele de au
tomobile din Moghiliov (Bielorusin) 
a început producția unor autobas
culante de 20 de tone, cu un motor 
de 240 C.P. Autobasculanta va găsi 
o largă aplicare pe șantierele de 
construcții în diferite regiuni, întru- 
cît datorită construcției sale speciale 
se poate deplasa pe terenuri cu lin 
procent ridicat de umiditate a solu
lui, poate urca pante accesibile nu
mai tractoarelor cu șenile. Mașina, 
care poate dezvolta o viteză de 50 
de kilometri pe oră, are un sistem 
de transmisie automat, hidromeca
nic, care realef®* viteza in func
ție de sarcină.
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Insigna „Cercurile 
olimpice*6 la atletism

• .

1

Ploaia n-a mai venit... de la Cluj
Teren Jiul, bun de joc.
Spectatori, aproximativ 6 000. 
Arbitru : Andrei Radulescu din 

București, corect, autoritar.
Au marcat, în ordine : Ionescu, 

minutul 11 și Libardi, minutul 58.
< Formațiile: JIUL: Zamfir —

TALPAI, Georgevici, Stoker, Mihai — 
Popescu, Sandu — Peronescu, LI
BARDI, Ionescu (Achim, niin. 60), 
Naidin. „U" CLUJ: MOLDOVAN — 
Crețu, PEXA, Anca, Cîmpeanu — 
Oprea (Florian, min. 55), Angelescu 
— Neșu, Lică, Adam, Coman.

a scorului prin 
Peronescu, așa 

meciului se în
de 1—0 pentru

;‘-e

In scopul depistării clementelor 
cu aptitudini atletice deosebite, Mi
nisterul Invățămîntukii a instituit în
trecerile pentru obținerea insignei 
„Cercurile olimpice".

Năzuința elevilor de a obține în 
sport rezultate cît mai bune, de a 
intra în loturile reprezentative este 
cît se poate de Firească. Mihaela 
Peneș (campioană olimpică la arun
carea suliței),' Gh. Costache (campion 
balcanic și recordman european de 
juniori, la aruncarea ciocanului) sini 
exemple vii care dau aripi celor mai 
îndrăznețe vise. Insigna dă purtă
torului anumite drepturi, dintre ca
re cele mai importante sînt: insigna 
cu un cerc (gradul I) dă purtătoru
lui dreptul de a participa la finalele 
concursului republican de copii; pur
tătorul insignei cu două cercuri (gra
dul II) are dreptul de a participa la 
finalele campionatelor școlar'- și...

prioritate la admiterea în liceele cu 
program special de educație fizică/ 
insigna cu trei cercuri (gradul III) 
asigură purtătorului trimiterea în 
tabere de pregătire sportivă, organi
zate de Ministerul Invătămîntului.

Normele pot fi îndeplinite numai 
în cadrul concursurilor de atletism, 
conduse de arbitri delegați de co
misiile de atletism din localitate.

Regulamentul prevede, de aseme
nea, îndeplinirea mai multor norme., 
într-un singur an calendaristic, iar 
insignele se eliberează de Ministe
rul Invătămîntului pe baza tabele
lor înaintate de secțiile județene de 
învătămînt, vizate de Consiliul ju
dețean pentru educație fizică șl 
sport.

Prof. Paul MDNCZEL 
membru al comisiei de atletică grea 

în C.M.E.F.S. Petroșeni

După 
minutul 90

O nouă victorie a Jiului ob
ținută acasă. Așadar din nou 
satisfacție in riadul suporteri
lor acestei echipe, a spectato
rilor din tribune.

Redăm mai jos citeva scurte 
păreri despre meciul disputat 
duminică la Petroșeni, ca șl 
despre comportarea celor două 
echipe.

BRANDABURA GHEORGHE, 
observator federal: „Ara asis
tat la un joc frumos, cu multe 
faze de fotbal curat. Jiul a 
obținut o victorie meritată, la 
ea adueîndu-și contribuția în
treaga echipă. Este a treia oară 
cînd văd această formație ju- 
cînd. De data asta pot să spun 
că băieții lui Coidum au fă
cut un pas mare spre jocul 
de fotbal modern. Doresc să-l 
văd și în viitor pe acești bă
ieți inimoși, oferind spectato
rilor jocuri la fel de bune, a- 
preciate de către publicul spec
tator".

RADULESCU ANDREI, preșe
dintele colegiului central de 
arbitri: „A fost un meci plă
cut, la capătul căruia gazdele 
au obținut o meritată victorie. 
La ora actuală Jiul este o e- 
chipă bine pregătită atîț din 
punct de vedere fizic cît șl 
tehnic. Am remarcat în parti
da de 
bardi, 
gazde, 
de la

COIDUM ȘTEFAN, antreno
rul echipei Jiul: „Elevii met 
au practicat azi un joc mult 
mai bun ca în alte dăți. Și ad
versarii noștri au jucat bine, 
dind astfel culoare întregului 
meci.

In partida de duminica vi
itoare cu Steaua la București, 
nu vom adopta tactica apără
rii supranumerice. Vom juca 
de la început deschis, cu ata
curi susținute".

TEAȘCĂ CONSTANTIN, an
trenorul echipei „U" Cluj t 
„Sincere felicitări echipei Jiul 
pentru victoria meritată obți
nută în fața băieților mei. Ju- 
cînd tot așa de bine și în 
viitor, nn prea văd ca vreo e- 
chipă să poată cîștiga la Pe
troșeni. Nota 10 pentru spor
tivitatea gazdelor și mult suc
ces în viitor".

C. MATEESCU

azi jocul bun a lui LI- 
Talpai, Peronescu, de la 

și Pexa, Moldovan 
oaspeți".

HANDBAL

Știința
Ieri handbaliștii de Ia Știința au 

avut meci greu. Au întîlnit pe ocu
panta locului III în clasamentul se
riei a doua a diviziei B de handbal, 
Gloria Arad. Se întîlneau deci două 
echipe cu situații oarecum opuse în 
clasament, ținînd cont de faptul că 
Știința ocupa locul 10 din tot atîtea 
echipe, după 12 etape. Bar jocul de 
Ieri a fost unul din puținele meciuri

al 
în

Fotbalul, acest copil răsfățat 
lumii sportive, a atras din nou 
tribunele stadionului din Petroșeni 
mii de spectatori care, de data a- 
ceasta, au plecat bucuroși de la 
stadion atît de victoria Jiului cît, 
mai ales, de maniera în care a fost 
obținută. Gazdele au prestat un joc 
foarte bun, cursiv, cu multe șuturi 
pe spațiul porții adverse, cu exe
cuții tehnice subtile. Nu-i mai puțin 
adevărat că și băieții lui Titi Teașcă 
s-au comportat bine, au demonstrat 
că alcătuiesc o echipă tehnică, o- 
mogenă, dar încă nu suficient de 
rodată. Bine conduși în apărare de 
Cîmpeanu, la mijloc de Neșu și in 
atac de Adam, ei au fost aplaudați 
pentru jocul bun, spectaculos. Efor
turile clujenilor, însă, s-au lovit de 
apărarea organizată a Jiului, unde 
Talpa!, Georgevici, Stoker și Mihal 
au destrămat cu ușurință orice atac 
advers. S-a văzut la băieții noștri 
o legătură organică între comparti
mente, mingile expediate de Popescu 
și Sandu fiind începuturi ale unor 
atacuri periculoase, purtate în vi
teză de Libardi, Peronescu, Naidin 

. și Ionescu. Superioritatea tehnică a 
jiuliștilor s-a materializat devreme, 
în minutul 11, cînd Libardi a trimis 
cu capul balonul spre Ionescu șl 
acesta a reluat, tot cu capul, în 
plasă, peste tînănil portar Moldo
van. Dacă pînă acum clujenii se a- 
părau supranumeric, urmărind men
ținerea scorului alb, ei își adună for
țele, ies hotărîți în atac punînd de
seori în dificultate apărarea Jiului. 
Dar Adam, puțin ajutat de coechi
pierii săi, nu reușește 
chilibrul pe tabela de 
are ocazii deosebit de

să aducă e- 
marcaj deși 

favorabile în

reprize

în viteză, cu schimburi 
de locuri, cu fente de ma- 
dar înaintașii celor două 
reușesc să înșele vigilența

minutele 25, 28 și 33, la ultima Zam
fir plonjindu-i curajos la picioare. In 
acest timp și jiuliștii ratează bune 
ocazii de majorare 
Libardi, Naidin și 
că prima parte a 
cheie cu rezultatul 
Jiul.

începutul celei de-a doua 
aparține oaspeților. Coman combină 
inteligent cu Adam și acesta scapă 
din nou ocazia egalării. Apoi gaz
dele încep să controleze jocul. Pe
ronescu ia cîteva acțiuni pe cont 
propriu și... tot pe cont propriu Ie 
ratează, iar Libardi, scăpat singur 
cu mingea la picior, i-o trimite în 
brațe lui Moldovan. O asemenea ma
re ocazie are și Achim în minutul 
66, cînd pătrunde pe centrul terenu
lui, îl fentează scurt pe Anca, dar 
balonul trece alături de bara trans
versală a porții. Urmează minute de 
fotbal foarte frumos de o parte și alta. 
Se joacă 
derutante 
re finețe, 
echipe nu
apărătorilor. Minutele de iureș jiulist 
ii permit lui Popescu să dea o pasă 
ideală lui Peronescu. Acesta trimite 
cu capul lui Libardi și „creierul" 
Jiului îl învinge, tot cu capul, a 
doua oară pe Moldovan. Prin acest 
gol. Libardi avertizează serios titlul 
de golqeter al campionatului divi
ziei A de fotbal.

Meciul s-a terminat în nota de 
dominare a Jiului, în deplina notă 
de sportivitate în tribune și pe te
ren, în îmbrățișările lui Țeașcă a în
vingătorilor si a antrenorului aces
tora, Ștefan Coidum, în entuziasmul 
general al publicului spectator.

Iată că de data aceasta ploaia 
n-a mai venit de la Cluj, ci de pe 
Jiu. Ea a fost produsă de băieții 
Iul Coidum și Frînculescu, care și-au 
anunțat prezența la o medalie de 
bronz în acest campionat. Cel pu
țin o atestă meciul de ieri.

D. GHEONEA

Rezultate tehnice
0—1
1—0
2—0
2—0
3—1
1—1
1—0

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

CLASAMENTUL
1. Steaua 21 11 5 5 33—22 27
2. F. C. Argeș 21 11 3 7 32—18 25
6. Jiul 21 10 3 8 30—24 23
4. Petrolul 21 11 1 9 24—20 23
5. Dinamo București 21 9 5 7 23—22 23
6. Farul 21 9 4 8 31—23 22
7. U.T.A. 21 9 3 9 19—17 21
8. Rapid 21 8 5 8 25—26 21
9. „U" Cluj 21 8 4 9 23—29 20

10. Dinamo Bacău 21 10 0 11 25—33 20
11. „U" Craiova 21 9 1 11 25—26 19
12. Progresul 21 5 8 8 20—24 18
13. A.S.A. Tg. Mureș 21 5 7 9 21—34 17
14. Steagul roșu 21 5 5 11 13—26 15

Gloria Arad 16-15
factura lui spectacular 
forma bună a celor doi 

numărul mare de goluri, 
meritată a echipei noas-

excepționale ale Iul 
verva Iui Popovici șl 

lui Mahalagiu). A fost

■

■\;.-

■>
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Un nou corner la poarta oaspeților.

Marginalii la etapa a XXl-a

Agitată zi !
♦ 
♦
♦
♦

Din nou Steaua pe primul loc. 
Petroliștii, din învinși — învingători. 
A.S.A. Tg. Mureș egalată din penalti I 
Dinamoviștli bucureșteni „stopați" la Arad.

concepi 
să con- 
militarii 
nu ce-

a

de handbal pe care le-am văzut în 
ultima vreme în Valea Jiului. Ne 
referim la 
ridicată, la 
portari, la 
la victoria
tre, chiar și numai la un gol dife
rență. A fost un meci dinamic, cu 
faze de o rară frumusețe (vezi go
lul din întoarcere al lui Fodor, vezi

intervențiile 
Fio rea, vezi 
eficacitatea 
un meci care a delectat cu adevărat
publicul. Bine băieți! Ne-ați plăcut 
ca de puține ori pînă acum. Ați 
muncit cu o dîrzenie care vă face 
cinste, ați dovedit o pregătire pen
tru care consider că nu meritați lo
cul periferic pe care-1 ocupați în cla-

08

Știința se află în atac. Citeva pase șl mingea va poposi din nou în poarta oaspeților.
Foto: N. Moldoveanu

REDAGȚTA Și ADMINISTRAȚIA i Petroșeni str. Republicii nr. 90. Tel. 1662, 269 (C.G.V.J.).

BASCHET

Știința Petroșeni —

Medicina Timișoara 72=67

Agitată etapă, intr-adevăr. 
Șl plină de neprevăzut. A.scul- 
tînd transmisiile radiofonice, 
parcă nu-ți venea să 
că trei echipe oaspete 
ducă cu 1—0. Dacă 
bucureșteni, deciși să
deze ușor in lupta pentru su
premație, au făcut, prin golul... 
rateurului Voinea, ca ia Cra
iova să inceapă grijile Watler- 
loo-ului barajului, mureșenii 
și stegarii brașoveni au finul 
cu tot dinadinsul să... încurce 
pronosticurile. Și nu din sim
pla dorlnfă de a produce sur
prize au luptat pînă la epui
zare băiet li lui Bone și cei ai 
lui N. Proca. Au vrut să cîștl- 
ge, au jucat la clștig. Dar nu 
le-a reușit „pasiența". Pentru 
că... Puiu Ionescu a beneficiat 
de un penalti în finalul parti
dei, pentru că Dridea și Ba
dea, în zi bună, au (inul să 
nu-și dezamăgească spectatorii. 
Dinamoviștii bucureșteni, lipsifi 
de aripa Pircălab — Varga, au 
cedat la Arad In fata unei e- 
chlpe pe care-n ultimii ani 
n-au reușit niciodată s-o fn-

vingă. inirîngerea acestora, tn- 
tr-o partidă care părea mal 
puțin disputată decît cele de 
la Constanta și Craiova, a a- 
dus echipa Jiul pe scara a 
treia a ierarhiei valorice
fotbalului românesc. Succesul 
Jiului, valoros și incontesta
bil, a fost obținui — vorba 
lui Domozină — cu cap I Con
stări fenli, printr-un gol Înscris 
de Sasu in primele minute, au 
învins liderii. Poate nu-i în
vingeau dacă nu-i „ajuta" 
Kraus, autorul unei ratări de... 
iile mari. Simbătă, la Bucu
rești, progresiștii au întîlnit 
un adversar care, se pare, nu 
mai vrea să aducă puncte de 
„afară", fiindu-i suficiente cele 
„obligatorii", de la Bacău.

Și iac-așa mai trecu o eta
pă. Și-o să vină alta, cu alte 
surprize. Așa-I balonul acesta 
— gărgărifă I Nu vrea să fie 
numai de partea gazdelor. Pace 
feste cind nu le-aștepti. Mar
tori — oltenii și gluleșlenii, 
ieri, arădanii, mureșenii, bă
căuanii, în etapele trecute... 
In viilor, vom vedea.

In momentul în care arbitrul t 
fluierat sfîrșitul întîlnirii de baschet 
dintre echipele Știința Petroșeni și 
Medicina Timișoara, contînd pentru 
campionatul categoriei B, seria I, 
gazdele se îmbrățișau, felicitîndu-se 
pentru prețioasa victorie obținută. 
Bucuria lor era pe depUn îndreptăți
tă întrucît succesul de ieri a consti
tuit ultima „viză" pentru rămîne- 
rea în divizia secundă a tării.

Deși aflați sub presiunea celor 
două puncte absolut necesare, bas- 
chetbaliștii din Petroșeni au practi
cat un joc bun în compania unul 
adversar decis să-și vîndă greu pie
lea, care juca relaxat fiind scutit de 
orice emoții în acest final de cam
pionat.

Jocul începe in nota de dominare 
a timișorenilor, care în minutul 7 
conduc cu 10—4. încetul cu încetul, 
gazdele temperează iureșul medicl- 
niștilor, echilibrează jocul și în mi
nutul 14 reușesc chiar egalarea. In 
continuare ei preiau complet iniția

tiva și termină repriza în avantaj i 
46—38.

După pauză, echipa studenților mi
nieri își menține inițiativa, punctea
ză cu regularitate și se apără cu 
mult succes. La un moment dat con
duc chiar cu 16 puncte diferență

In urma efortului depus, gazdele 
se resimt și cedează inițiativa in 
ultimele minute, permitted oaspeți
lor să reducă din handicap. In final, 
victoria revine pe merit echipei- din 
Petroșeni cu scorul de 72—67.

Pentru succesul de ieri merită fe
licitată întreaga echipă, dar în nv»d 
special Rotam — un foarte bun con
ducător de joc, precum și Bocliiș și 
lanoșiga pentru eficacitate.

Intîlnirea a fost condusă cu multă 
competentă de arbitrul Ulrich Er
nest din Brașov. Cel de-al doilea ar
bitru delegat nu s-a prezentat.

Nicolae LOBONȚ 
student

Rezultatul 
concursului Pronosport 

nr. 17 din 28 aprilie 1968
1. Farul
2. „U" Craiova
3. U.T.A.
4. Petrolul
5. Jiul
6. Politehnica Galați
7. Flacăra

Cașul
Bologna
Cagliari 
Internaționale 
Torino
Manto va

8.
9.

10.
11.
12.
13.

— F. C Argeș
— Steaua
— Dinamo București
— Steagul Roșu
— „U" Cluj
— Politehnica Iași
— Electronica Obor
— C.F.R. Timișoara
— Milan
— Varese
— Juventus
— Napoli
— Fiorentina
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1
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Știința Petroșeni 
Minerul Ghelar 
3-1 (0-1)

Derbiul etapei, din campionatul 
terjudete-an de fotbal, desfășurat

in-
pe

sament. Voi sînteți capabili de mai 
mult. Așteptăm confirmarea voastră 
publică. în întîlp'irile viitoare. Aș
teptăm impunerea tinerilor Sălăjan 
și Frincu, demonstrațiile lui Fodor, 
forma constant bună a Iul Florea, 
revenirea lui Popovici și a lui An
ghel (vădită de pe acum), așteptăm 
să fiți din nou cei caro merită sti
ma și încurajările noastre.

Evident că jucătorii de Ia 
sînt buni, au tehnică, gabarit 
rință de afirmare. Locul III pe
ocupau în clasament după etapa a 
12-a le dădeau încredere în mal 
mult. Și s-au străduit să-l obțină. 
E bine însă că voi i-ați contrazis. 
Și voi puteați 
Popovici juca 
repriză, dacă 
încerca să ne
dacă Albu pornea și frîna Ia timp 
în repriza secundă, dacă Levi era 
mai insistent, dacă... Dar dacă Șoni 
nu era în zi mare! ? Ei !...

In meciul de ieri, pe lîngă factura 
ridicată a 
meritată a 
urmărit și 
n-a iertat
qat în plus. Ne-au plăcut de la Ști
ința aproape toată echipa, cu sub
linieri personale pentru Florea, Ma
halagiu. Popovici, Angliei, iar de la 
oaspeți 
Albert 
Științei 
gin (9) 
povici 
oaspeți
5, Albert 2, Fluieraș și Hoel Hans. 
A arbitrat excelent Lungu Ioan din 
Brașov.

Gloria 
și do- 
care-1

mai mult. Dacă Puiu 
mai atent în prima 

nu se grăbea și nu 
demonstreze „poante",

jocului, pe lîngă victoria 
handbaliștilor noștri, am 

un arbitraj excelent care 
nimic dar nici n-a adău-

Martin Ștefan, Roman Petru, 
și portarul Pelczer. Golurile 
au fost înscrise de Mahala- 
(6 din 7 metri), Albu 3, Po- 
2, Frîncu și Anghel. Pentru
au marcat Roman 6, Martin

terenul din Petrila, a opus echipele 
Știința Petroșeni șl Minerul Ghelar, 
ocupantele primelor două locuri din 
clasament.

Știința a confirmat buna compor
tare din acest campionat, practlcînd 
un joc frumos care l-a adus o nouă 
victorie.

Meciul începe cu o netă deniinare 
a gazdelor care insistă să deschidă 
scorul, dar oaspeții, veniți cu do
rința să obțină un punct, se apără 
bine. Intenția oaspeților pare plau
zibilă, îndeosebi în minutul 35 cînd 
reușesc să înscrie prin Ciocănarii 
Ia o greșeală a fundașului Varhonic. 
Gazdele, care au avut numeroase o- 
cazii de a înscrie prin Bălăneanu, 
Munteanu, Pănescu, nu se lasă inti
midate de golul primit, atacă în 
continuare, dar ratează foarte mult.

După pauză asistăm din nou Ia un 
joc spectaculos, oaspeții se 
supranumeric, dar studenții 
că ocaziile, înscriind prin 
(min. 47), Bălăneanu (min.
Bulbucan (min. 89) care transformă 
excelent o lovitură de la 11 m.

A plăcut jocul ambelor echipe, 
dar îndeosebi jocul practicat de 
Matei, Bălăneanu. Pănescu și Păscu- 
lescu de la qazde, iar de Ia oaspeți 
de Furdu-i, Ciocănaru, Seleja și Mol
nar. Bun arbitrajul prestat de Tl- 
beriu Sima din Deva.

Puiu șutează puternic de la 18 me
tri, portarul nu poate să rețină și 
Petcu introduce balonul în plasă.

In deschidere juniorii loneni au 
pierdut în fața vulcănenilor cu sco
rul de 1—2.

Minerul Uricani 
Abatorul Hațeg 
2-1 (2-0)

apără 
fructifi

catei 
55) și

Emilian NEAGOE 
student

Parîngul Lonea 
Minerul Vulcan 
3-0 (2-0)

A fost cel mai frumos meci de la 
începutul returului desfășurat la Lo
nea. Echipele, 
„titlului" sau 
desfășurat un 
nică ridicată, 
de la început, 
înscrie primul
tîrziu Dragulea majorează scorul la 
2—0. După pauză jocul se desfășoa
ră în continuare frumos dar gazdele 
ratează multe ocazii. In minutul 89

lipsite de emoțiile 
ale retrogradării, au 
meci de factură teh- 
Gazdele au dominat 
In minutul 12 Svedak 
gol iar 6 minute mal

Localnicii nu au privit cu serio
zitatea cuvenită întîlnirea cu Con
structorul Hunedoara. Ei au scontat 
pe o victorie ușoară, fără emoții, 
mal ales că în cele cinci etape din 
retur nu au fost învinși și că locul 
periferic pe care-l ocupă oaspeții 
în clasament, le dădeau dreptul să 
învingă la scor. Pe teren însă fap
tele nu s-au petrecut așa. Formația 
din Hunedoara, alcătuită numai din 
jucători tineri, atacă din primele 
minute de joc. In minutul 4 sînt pe 
punctul de a deschide scorul, dar 
Gram, bine plasat, respinge balonul 
„în extremis". Oaspeții insistă și dau 
jocului un ritm dinamic, creează 
multe faze la poartă. Treziți la rea
litate, localnicii depun toate efortu
rile ca să echilibreze jocul. Trep
tat ei reușesc acest lucru dar apă
rarea calmă a oaspeților le destramă 
orice acțiune ofensivă. In fața aces
tei situații, aninosenllor nu le rămî- 
ne decît să șuteze de la distanță. 
Poarta oaspeților este încercată pe 
rînd de Sine, Furnea, Bojte, clar por
tarul hunedorean apără cu siguran
ță. In minutul 30 Olteanu șutează 
cu sete, dar în bară.

Scorul alb de la pauză îi deter
mină pe localnici să abordeze cea 
de-a doua repriză cu mai multă vi
goare. Reușesc să se impună prin- 
tr-un joc mai bine orientat. In mi
nutul 46 nortarul oasneților comite 
o neregularitate în careu sancțio
nată de arbitru. Sine execută, Oltea
nu preia și înscrie printr-un șut 
puternic.

A arbitrat bine, brigada condusă 
de Ion Lovasz din Deva.

In deschidere, întîlnirea dintre ju
niorii aninoseni și hunedorenâ s-a 
încheiat Ia egalitate 0—0.

C. DANILĂ

Meciul dintre cele două echipe a 
fost de o slabă factură tehnică. Gaz
dele, lipsite de aportul golgeterulnt 
Duplea, bolnav, au practicat un joc 
de cîmp încîlcit, cu multe pase la 
adversar și cu puține și slabe șuturi 
pe poartă. Cele două goluri ale uri- 
cănenilor au fost marcate din faze 
fixe (corner sau lovituri libere) și 
ele puteau fi reținute ușor de orice 
portar (cel carp a apărat buturile 
echipei Abatorul a fost jucătorul de 
cîmp Țîrlea). Iată cum au fost mar
cate golurile : în min. 4, Udresdu e- • 
xecută o lovitură de colț, 
mingea 
duce în 
provizat 
execută
liberă de la 20 m, mingea revine în 
teren de unde este expediată 
lîngă portar de către jucătorul 
cănean Cristea.

Gazdele 
ocazii de 

lărește.
A doua

lor care practică un joc ceva mal 
clar decît al gazdelor, creează fru
moase faze de gol și pun în dificul
tate, prin șuturi de la distanță, poar
ta 
în 
în 
de 
16
tică un disperat joc de apărare.

De la gazde nu s-a remarcat nU 
meni, iar de la oaspeți Ghergan, 
Balosin și Manea.

Autoritar și corect arbitrajul pres
tat de Bristan loan, asistat la tușa 
de Ambruș Gheza și Balogh Ioan 
— toți din Orăștie.

Juniorii uricăneni au cîștigat ou 
scorul de 3—0 datorită faptului că 
adversarii au sosit la ora 11, oră 
la care meciul de juniori trebuia în 
realitate să se termine.

trimite 
pînă la Bușu care o intro- 
plasă pe lîngă portarul înv 
al oaspeților; min. 13, Bușu 
puternic în bară o lovitură

pe 
uri-

altoau în continuare și 
gol, dar le ratează copi-

repriză aparține oaspeți-

apărată de Birtalan. Ei reușesc, 
min. 75, să reducă din handicap 
urma unui șut imparabil expediat 
Ghergan, din afara careului de 

m. După acest gol gazdele prac-

Nicolae BOTA
elev
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