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O delegație de partid și de stat a 
Republicii Socialiste România, con
dusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 

secretar general al Comitetului Cen

tral at Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat, va 
face o vizită oficială in Republica 
Socialistă Federativă Iugoslavia in 

a doua jumătate a lunii mai a.c la 
invitația tovarășului Iosip Broz Tito 
președintele Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia.

Propuneri judicios gîndite 

privind ridicarea standar

dului de viață în comunele

și satele din municipiul

Petroșeni

Totu-i aranjat, dar apa așteaptă
incă la Luncile

se află într-o acută cri- 
Debitul actual de 6 li- 

este de patru ori ma: 
comunei

litri/secundă. 
îmbunătățirea aprovizionării 

un 
va- 
de 

de-

Scântei

Studiind propunerile comisiei ju
dețene privind împărțirea adminis
trativă a județului nostru, am înțe
les încă o dată grija pe care o a- 
cordă partidul și statul nostru în
floririi și prosperității județului Hu
nedoara, județ cu puternice tradiții 
legate de istoria mișcării muncito
rești.

Din propunerile comisiei județene 
rezultă că municipiul Petroșeni va 
cuprinde 
troșeni, 
și 
sa 
ta 
de

orașe : 
Vulcan,

Pe-
Lupeni 

Aninoa- 
ca fos-

cinci 
Petrila,

Uricani și comunele 
și Bănița, propunîndu-se
comună Iscroni care este legată 
Aninoasa prin apropiere — să 

alcătuiască cu aceasta din urmă o 
comună puternică, cu o suprafață 
corespunzătoare și cu o populație de 
circa 6 000 locuitori, precum și cu 
posibilități mai largi de antrenare 
a maselor la rezolvarea treburilop 
do stat și obștești.

Consider binevenită această pro
punere și datorită faptului că ast
fel se rezolvă una dintre anomili- 
ile ce existau în vechea împărțire 
cînd comuna Iscroni deținea supra
fețe agricole chiar In apropierea se
diului Consiliului popular Aninoasa.

Noile propuneri ale comisiei ju
dețene referitoare la comuna Bănița 
au avut în vedere posibilitățile do 
dezvoltare ale acestei comune pre
cum și necesitatea înlăturării unor 
neajunsuri create do actuala împăr
țire în care comuna Bănită este al
cătuită din lî sate.

Avînd în vedere prevederile legii 
cu privire Ia îmbunătățirea împăr
țirii administrativ-teritoriale a 
rii și la condițiile ce trebuie să 
îndeplinească satul și comuna, 
misia județeană do partid și

stat a propus oa în noua împărțire 
comuna Bănită să aibă în compo
nență numai trei sate : Bănița, Meri- 
șor și Crivadia, propunere ce cores
punde pe deplin cerințelor actuale 
de dezvoltare ale acestei comune, 
creîndu-se posibilitatea folosirii co
respunzătoare a resurselor locale și 
asigurînd o participare mal largă a 
cetățenilor la rezolvarea probleme
lor locale.

Ținînd cont de faptul că în situa
ția actuală comuna Bănița nu are 
asigurate condiții normale de legă
tură cu centrul municipal, aș suge
ra să se studieze de către I.C.O. 
Petroșeni posibilitatea introducerii 
unui autobuz pe ruta Petroșeni — 
Crivadia, cu plecarea din oră în oră 
care ar asigura o legătură perma
nentă și corespunzătoare între co
muna Banița și municipiul Petroșeni.

Dezvoltarea impetuoasă a 
Jiului a impus unele măsuri de 
voltare și a unor localități mici 
a fost comuna Cîmpu lui Neag,
în urma propunerilor comisiei ju
dețene de partid și de stat va apar
ține de orașul Uricami, creîndu-se 
astfel posibilități mai bune de gos
podărire și dezvoltare a acestei lo
calități de munte

N-a trecut nici 
de la vremurile 
ale Văii Plînqerii
tri aceasta s-a transformat 
adevărată Vale a Bucuriei în care 
pulsează tumultul vieții noi, urmare 
firească a grijii partidului și statu
lui nostru 
condițiilor 
muncii.

Aninoasa 
.ză de apă, 
tri/secunda, 
mic față do necesitățile
care pretinde 22—24 
Pentru 
localității cu apă s-a 
proiect care cuprinde lucrări în 
loare de aproape trei milioane 
lei. Proiectul prevede creșterea 
bitului actual, cu încă 20 litri/se
cundă. Sp- cunoaște cine este con- 
structoruT Grupul 2 șantiere con
strucții . Valea Jiului 
beneficiarul 
deschis 
tril 1968 fiind prevăzute lucrări 
valoare 
tele de 
altfel și 
Au fost 
de investiții pe 1968 al I.C.O. Pe
troșeni, pompele, postul trafo, su-

încă atacată. S-au 
sens discuții și 

este interesat

n-a 
purtat în a- 
cu C.C.VJ. 
în termi- 
a lucrării.

întocmit

se știe și 
I.C.O. Petroșeni, s-a 

și finanțarea lucrării, pen- 
în

de peste 700 000 lei. Apara- 
clorinare au și sosit ca do 
■ buteliile pentru clor gazos. 
comandate, în baza planului

flantele de la stația de filtre. Totul 
e deci aranjat. Dar lucrarea 
fost 
cest 
care
narea cît mai grabnică

Stația de pompe, stația de filtrare 
și pozarea unei porțiuni do con
ductă, pentru ca ap<a să fie adusă la 
Aninoasa de la Luncile Boantel, 
sînt lucrările acestui an care stau 
încă închise între copertile proiec
tului.

Beneficiarii do drept, populația 
Aninoasei, așteaptă. îngrijorați de 
soarta apei sînt și cel de Ia mină.

De curînd am aflat de Ia condu
cerea Grupului 2 construcții 
Jiului, că 
fl atacată 
tr-un ceas 
nu poate

Valea 
în luna mal lucrarea va 
cu siguranță. Să fie în- 
bun. In cazul de fată, apa 
fi înlocuită cu.., sifon.

Văi! 
dez- 
cum 
care

a Văii Jiului, 
un sfert de veac 

de tristă amintire 
și sub ochii noș- 

într-o

tă
ie

co
de

fată de 
de trai

îmbunătățirea 
ale oamenilor

MihaiMOTORGA
Șeful serviciului forte de muncă 

Petroșeni

Istoricul coș din 
incinta minei Lu- 
peni, pe care în 
anul 1929 greviștii 
au înălțat stin
dardul roșu al li
bertății, întregeș
te și acum noul 
peisaj industrial 
de aici.

în pagina a IV-a

SPORT
■ Schimbări cum nu

Ce mi-a plăcut 
mai mult...

care s-a încheiat ieri mi-a plăcut 
din săptămiriile de pină acum. Ju-

Săptămina 
cel mai mult 
matale zile de lucru, jumătate sărbători. Tare 
frumos intercalate: la capete două duminici și 
la mijloc 1 și 2 mai. Să lot trăiești 100 de ani 
numai în asemenea săptămini!... ■

Și multe mi-au desfătat inima săptămina tre
cută. Bunăoară, îndeplinirea planului de către 
C.C.V.J. punct la sfirșit de lună, prezența 
la Alimentara a apei minerale „Bohoil" — pe 
care o folosesc de copil mic fiindcă (in Ia 
prestigiul județului — aprovizionarea magazinu
lui de coniec(ii din centrul comercial al Petro- 
șeniului 
gazin și

șî mai ales deservirea. Intrai 
vînzăloarele le smulgeau de la

in ma- 
ușă, te

mai fa fotbal st
pot vedea

HmBAL Victorie obținută 
în ultimele minute

citadin
dio ochi iu talie, le examinau fulge ratnășuraa

tor ia ten, pentru a-și da seama ce culoare te 
aranjează, și apoi i(i etalau din rafturile arhi
pline exact modelul, talia, numărul, culoarea și 
prețul confecției preferate.

Mi-au plăcui și prognozele serviciilor meteo
rologice (Îmi venea să mă fac ,,servus" cu me
teorologi) în zilele de 1 și 2 mai), vinul de 
gostat (păcat că prăvălia e mică), precum și fap
tul că In oraș a apărut înghețata spre bucuria 
copiilor și a remizierilor...

Dar cel mai mult mi-a plăcut inițiativa, inven
tivitatea și solicitudinea celor de la T.A.P.L. Au 
făcut minuni nu alta! Pînă și cei mai întreprin
zători mandatari au rămaș pe gînduri față de o 
asemenea risipă de inițiativă din partea „oficia
lilor" Inchipuiți-vă, la serbarea cfmpenească din 
2 mai, cit e de mare terenul viran de lingă cartierul 
Aeroport, nu mai Încăpea un ac de atlta popor, 
care bea bere dintre piramide, vinul casei, țuica 
„Vinaicooiului" și se îndopa cu munți de mititei 
dolofani. Pină și copii „sugeau" ca rațele răco
ritoarele... Sau la restaurantul „Parîngul" terasa 
era amenajată de așa manieră că nu mai doreai 
litoralul. Sau la crama „Odobești" — o adevărată 
expoziție de vinuri și de specialități de organe 
porcine și ovine l..

Tare mi-au plăcut aceste 
ir consemnez.

lucruri și de aceea

I. MIRZA

poate săam scris,
Toate organizațiile

P.S. Cine nu crede tot ce 
adreseze proteste oficiale, 
comerciale de care am vorbit au sediul pe stra
da Republicii.

In secția construcții 
lice de la U.R.U.M.P., 
da condusă de lăcătușul 
Eugen asamblează un
rnobii pentru mina LivezenL

meta- 
briga- 
Hainz 
cofrag

QPINI! I

di
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de mă-' 
vederea 
turistic, 
s-au de

Pentru cei care 
vor vizita 
Jara Hațegului

Conducerea cooperativei 
meșteșugărești „Retezatul” din 
Hațeg a luat o serie 
suri de pregătire în 
actualului sezon
Membrii secției foto

Pe teme cetățenești

în fața
marii probleme
a răspunderii

de părinte
Dintre rîndurile scrisorii sosite la 

redacție răzbateau durere, deznă
dejde, țipăt de ajutor. O femeie tre
cută de a doua tinerețe, mamă a 4 
copii, dintre care două fetite geme
ne în clasa a IV-a, cerea sprijin în- 
tr-o chestiune familiară grea. După 
24 de ani de căsnicie, în care n-au 
lipsit greutățile, dar nici bucuriile 
și satisfacțiile, soțul, artificier la 
mina Vulcan a început să-și negli
jeze familia. Asta s-a întîmplat cu 
un an și jumătate în urmă, dar în
tre timp situația s-a agravat: D.A. 
n-a mai dat bani în casă, și-a ales 
cele mai bune lucruri si s-a ferecat

I. B.

(Continuare in pag. a 2-a)
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do

In

finisaje 
și lega
re tea u a

și artă 
apoi e- 

coopera- 
s-au în-

I. Acest etaj cuprinde 
de clasă, laborator de 

cabinet de științe natu- 
un cabinet metodic.

(Bl) cuprinzînd
a-

fie ter-

plasat în numeroase localități 
unde au fotografiat ruine is
torice, peisaje, cabane turisti
ce etc. Aceste fotograHi vor 
fl oferite turiștilor.

De asemenea, o comisie a 
cutreierat mai multe locali
tăți din Țara Hațegului cule- 
gînd cele mai reprezentative 
obiecte de artizanat 
populară care vor fi 
xecutate de membrii 
tivei. Pînă în prezent
cheiat contracte cu coopera
torii care vor lucra la domi
ciliu bluze, 
populare cu 
ștergare cu 
etc.

fuste, costume 
broderii, șerpare, 

motive naționale

Nicu SBUCHEA

în microraionul Bl
Constructorii din Petroșeni 

au pus In lucru un nou mi- 
croralon 
blocuri cu 10 etaje și 66
partamente. Pînă în prezent a 
fost ridicat blocul Blb la 
care se execută deja finisa
jele interioare și exterioare, 
urmînd a fi predat în folosin
ță pînă la sfîrșitul trimestru
lui II. De asemenea, se lu
crează la glisarea celui de-al 
doilea bloc — Blc, brigada 
de glisare ajungînd deja la 
ultimele etaje — în timp ce 
în interior se fac concomitent 
planșee, zidării despărțitoare.

A fost pus în lucru și al 
treilea bloc — Bid, la care 
se sapă fundații, se toarnă 
betoane, urmînd ca în scurt 
timp — după terminarea gli- 
sajului la blocul alăturat, — 
să înceapă înălțarea și a a- 
cestui bloc. Pînă la sfîrșitul 
anului, și acesta va fi predat.

Secție renovată
Au luat sfîrșit lucrările dc 

renovare Ia secția T.B.C.

Unul din mun
citorii de nădejde 
de Ia lotul Live- 
zeni al Grupului 
de șantiere ,,Valea 
Jiului" al T.C.M.M. 
— sudorul Chela- 
ru Vasile.

H
Chiar daca ai auzit niciodată 

nimic despre Haiti, numele lui Fran
cois Duvalier este desigur 
care îți va ajunge la urechi, 
dată ce ajungi cu 
au Prince, primul lucru care 
este o pancartă cu inscripțiile „Bine 
ați venit în Haiti" și..„Trăiască Fran
cois Duvalier, președinte pe via
ță". Cu avionul se aterizează pe ae
roportul Francois Duvalier.- Proslă
virea „binefăcătorului" este atotpre- 
zentă. Bulevardul spre aeroport se 
numește Francois Duvalier, automo
bilele au în față o plachetă cu fo
tografia președintelui. De-a curmezi
șul tuturor străzilor principale și la 
intersecții te înthnnină portretul lui 
Duvalier.

In anul 1949, cu 
de-a 200-a 
Port au Prince, a fost organizată 
expoziție mondială, 
struite bulevarde 
restaurante, săli 
parcuri cu statui și fîntîni 
Duminica, toate aceste locuri de dis
tracție sînt pline de lume. Dar fîn- 
tînile nu mai au apă, iar iluminația 
nu mai funcționează de multă vre
me, în afară de inscripția fluores
centă „Vive Francois Duvalier".

vaporul

primul 
De In

ia Port 
îl vezi

prilejul celei 
aniversări a capitalei 

o 
fost con- 
hoteluri, 

expoziție, 
arteziene.

Au 
largi, 
de

de Eckart Breitiuger 
FRANKFURTER RUNDSCHAU

național, reședința preșe- 
este flancat de tancuri, 
înarmate patrulează în 

intrările.'

Palatul 
dintelui, 
Santinele 
grădină și supraveghează
Fotografierea este interzisă.

Mă aflam în Piața eroilor inde
pendenței cu prilejul Zilei indepen
denței naționale. Circa 1 000 de 
spectatori stau pe stradă în jurul 
parcului. Cînd ne gîndim că Port 
au Prince are 300 000 locuitori, nu
mărul este surprinzător de mic. In 
parc nu au voie să intre, căci pre
ședintele vine personal 
coroane la monumentele 
ționali. Parcul este plin 
unii au luat poziție pînă
nul fără apă al fîntînii arteziene. La 
marginea parcului, alți soldați cu 
arma în mină sînt gata să tragă. 
Tonton Macoute, garda personală și 
poliția secretă a președintelui, mi
șună peste tot.

Fără să bănuiesc nimic traversez 
strada pentru a sta Ia umbra unui 
copac. Nu vreau să capăt insolație 
din cauza lui Duvalier. Dar imediat, 
un Tonton Macoute se postează 
lingă mine. In acest moment urlă

să depună 
eroilor ria- 
cu soldați, 
și în ban

sirenele, convoiul pieședinlelui 
pune în mișcare pentru a merge la 
alt monument. In fata coloanei un 
mare număr 
clete, apoi o 
camioane cu 
pe trăgaciul 
A* urmează 
de limuzine mari și la mijloc 
șina președintelui, 
300" blindat. Polițiștii pe motocicle
te se rotesc mereu în jurul mașinii 
prezidențiale, 
sînt atît de dese îneît formează 
protecție eficientă. Pe locurile 
spate ale mașinilor se găsesc paz
nicii palatului cu pistoale automa
te la ochi.

In tot timpul. Tonton Macoute-ul 
meu nu mă slăbește din vedere. ImJ 
urmărește fiecare mișcare și tine 
amenințător pușca sub nasul meu.

Un singur lucru demonstrează lim
pede aceste extraordinare măsuri de 
securitate: în cazul cînd s-ar pro
duce o încercare de atentat, nimeni 
nu va fi arestat: se va trage fără 
discriminare în rîndurile poporului 
și cu cît vor fi mai multi oameni 
împușcati. cu atît mai sigur va fi 
lovit atentatorul. Loqic-a lui Duva
lier I

de polițiști pe motocl- 
jumăt-ate de duzină de 
soldați; toți cu mîna 

armei, gata să tragă, 
o aglomerare confuză 

ma
un „Mercedes

mașinile însoțitoare 
o 

din

de Spitalul Petro-
19 încăperi 

primit zugrăveală nouă, 
mobilierul a fost revopsit. 
asemenea, au fost revizui- 
instalațiile de canalizare

Notareaparținînd 
șeni: toate cele 
au 
iar
De 
te
și electrică. Lucrările fiind e- 
xecutate de meseriașii spita
lului, a rezultat o economie 
de aproximativ 10 000 lei — 
fată de contractarea lucrării 
cu alte unități prestatoare.

Clădirea noului 
liceu din Vulcan 
— la etajul I

Construcția clădirii noului 
liceu din Vulcan a ajuns la 
etajul 
3 săli 
fizică, 
rale,
cancelarie, bufet, vestiar. Tot
odată, la parter unde s-a ter
minat zidăria celor 6 săli de 
clasă, a laboratorului de chi
mie, bibliotecii și cancelariei, 
au început primele 
Interioare, montarea 
rea conductelor cu 
din canalul tehnic.

Liceul urmează să 
minat pînă la începutul nou
lui an școlar.

Azi la ora 8 termometrul a 
înregistrat o temperatură 
plus 12 grade la Petroșeni șl 
plus 14 grade la Paring, 
cursul zilei de ieri, maximele 
au fost de plus 25 grade 
Petroșeni și plus 17 qrade 
Paring.

PENTRU URMĂTOARELE 
DE ORE:

Vremea se menține frumoa
să și călduroasă.

la exame

ne și ur

marile ei
măsurile de perfecți"- 
sistemului de învăță- 
ca obiectiv, în ultimă 
pregătirea superioa- 

in
societății

Toate 
nare a 
mint au 
instanță, 
ră a viitorilor specialiști 
raport cu cerințele 
noastre.

De la început trebuie arătat . 
că cel mai sever mijloc de 
verificare a acestei pregătiri 
este practica, prin exercitarea 
profesiunii. alese, dar consta
tările verificării prin practică 
sînt, din toate punctele de 
vedere și mai ales din punc
tul de vedere al școlii, tardi
ve consemnîndu-se de fapt o 
stare existentă.

Tineretului nostru i se ofe
ră condiții tot mai bune de 
viață și de studiu, îndrumare 
și îngrijire părintească, pen
tru că formarea lui nu consti
tuie numai o problemă a indi
vidului ci mai ales o proble
mă a colectivității. In Valea 
Jiului există un institut de 
mine cu două facultăți și pa
tru secții — care pregătește 
ingineri de concepție, două 
grupuri școlare care pregătesc 
muncitori calificați, maiștri și 
tehnicieni, un liceu industrial 
cu specific etc. Societății so
cialiste nu-i poate fi indife
rent modul în care evoluează 
fiecare tînăr, modul în 
se pregătește să intre 
tă și în primul rînd 
cum se califică. De 
problema îmbunătățirii 
lităților de verificare a 
țintelor se încadrează 
bloul general al perfecționa 
rii învățămînțului ca una din 
tre problemele majore.

Din punct do vedere peda
gogic, complexitatea proble
mei examenelor este eviden
tă și decurge din multitudinea 
de factori ce intervin în pro
cesul examinării și a aspec
telor lui, cum ar fi: funcția 
socială și pedagogică a exa
menelor, conținutul examene
lor, verificarea aptitudinilor 
practice și conceptionale, ati 
tudinea examinatorului, ra
portul dintre exigență și efec
tul stimulator, legătura exa
menelor cu celelalte forme 
de învățămînt, apreciere $1 
notare etc. Nota obținută, poa
te fi justă din punctul de ve
dere al examinatorului (deci 
al școlii) și nejustă din punc
tul de vedere personal și e- 
golst al examinatului, cu 
mențiunea că și reciproca 

fl posibilă. In ambele 
însă,

cele

care el 
în via- 
modul 
aceea 
moda- 
cunoș- 
în ta-

urmările nu 
mai fericite.

necesitatea 
să reflecte

sînt
De
ca
nu

poate 
cazuri, 
dintre 
aici decurge 
examinatul
atît asupra justeței calificati
vului obținut, ctt asupra 
modului în care ar putea să-și 
îmbunătățească acest califica
tiv printr-o muncă de pregă
tire teoretică și practică mai 
bine organizată, cu eficientă 

mare. Examinatul trebuie

Ing. A. SAIMAC
Lector I.M.P.

(Continuare in pag. a 2-a)
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2 STEAGUL ROȘU

SECVENJE CULTURALE Notarea
la examene
și urmările ei

(Urmare din pag. 1)

A
ID

că nota este 
amănunte

determinată mai 
nesemnificative 

constituie 
roș

Aflîndu-se >n cel de-al doilea an 
al existenței sale, Universitatea 
populară din Petroșeni și-a propus 
încă de la început valorificarea mul
tilaterală a informației culturale, 
prin întreaga sa activitate, să fie 
tn pas cu cerințele actuale ale vie
ții, să prezinte sub formă de prele
geri remarcabilele cuceriri ale revo
luției tolinico-știinlifice, să evoce în
tregul patrimoniu cultural de care 
dispune națiunea română, cît și pa
trimoniul întregii umanități.

La cele cinci cursuri care funcțio
nează în acest an participă un nu
măr de 170 oameni ai muncii din 
orașele Petroșeni, Luponi, Aninoasa 
și Petrila.

Cursul „Scriitori români și opera 
lor", condus de 
nlm, a reușit să

mo- 
franceză și engleză — s-a 
susținută activitate atît cu

moștenirea literară prin populariza
rea celor mai reprezentative creații 
din trecut și prezent. Temele pre
zentate au stîrnit un viu interes 
pentru cursanți.

In cadrul cursurilor de limbi 
derne — 
depus o
grupa de începători (anul I) cît și 
cu grupa de avansați, (anul al II-lea). 
Cele două grupe de începători sînt 
destul de active, fapt ce 
ora actuală, majoritatea 
ților să poată susține 
ușoare, în limba engleză 
ceză. Cursanții din grupa
pot conversa pe marginea unei teme 
date, scriu și citesc relativ corect. 
La aceste rezultate și-au adus con
tribuția profesoarele Dancu Virginia 
și Zamfir Ida.

face ca, la 
participan- 
conversații 

sau fran- 
avansaților

prof. Muntean Im
pună în valoare

Pe scena Qasei de cultură

„Madame Butterfly CC

...Un om a trebuit să cadă victi
mă luptei acerbe dintre iankeii a- 
naiparatori șl poporul ce-și revendică 
dreptul de a trăi liber la el în țară.

In opera „Madame Butterfly", 
Puccini concretizează această luptă 
prin conflictul dintre Bonzo și Pin
kerton. Bonzo trebuie privit ca un 
reprezentant al poporului asuprit, 
rare duce o luptă de guerilă mas
cată de lupta pe teren religios. EI 
vine pentru a rupe lanțul de deasu
pra lui Glo-Cio-San, lanț ce simbo
lizează legătura ci cu comunitatea, 
cu poporul japonez.

Bonzo, nu face acest gest din fa- 
religios, ci ca o reacție a 

misiunea 
în ochii 
o pacti- 
aceasta 

I se ală-

Tragedia „micuței doamne flutu- 
raș", așa cum 1 se spunea, nu este 
primul și nici ultimul pas spre 
îmbogățire al iankeilor. Multe Cio- 
Gio-San au trebuit să sufere și să 
moară deoarece sufletului Iot curat 
si cald, tendințelor lor înalt uma- 

năzuințelor lor spre fericire, 
lumină, ei le opuneau moravu- 
ușoaro si meschine ale iankel-

natism
vizitei micuței gheișe, la 
americană, vizită care apare 
lui Bonzo ca o trădare, ca 
zare cu asupritorii. Pentru 
toți acei care sînt japonezi 
tură blestemului lui Bonzo și o re- 
neagă pe Cio-Cio-San. Greșeala lui 
Bonzo constă doar în aceea că el nu 
a înțeles sufletul delicat al micuței 
gheișe, sentimentele oi înalt umane, 
rare o duceau spre acest pas.

Cio-Cio-San este o victimă a con
flictului dintre Bonzo și Pinkerton, 
conflict între două lumi, peste care 
nu se poate întinde nici o punte de 
legMură.

ne, 
spre 
rile 
lor.

Căsătoria complet novalabilă în 
fața legilor americane, care ÎI oferă 
Iui Pinkerton toate drepturile și 
toată libertatea, nu putea decît să-l 
amuze și să-i omoare plictiseala. Că 
Cio-Cio-San privea acest pas cu 
alți ochi, că șl-a deschis întrequl 
ei suflet în fața soțului iubit, nil 
putea decît col rrtult să-i satisfacă 
vanitatea dar nicidecum să-i creeze 
o problemă, să-i trezească conștiin
ța de om. Și totuși 
ton înțelege pînă la 
rnl...

Urmarea 
spectacolul 
terfly", pe 
rei de stat 
zenta numai marți 7 aprilie 1968, la 
ora 17 și la ora 20.

Ion IITNCĂ

Un loc important în cadrul activi
tății universității populare îl ocupă 
cercul de radioelectronics (anul I și 
II), care-și desfășoară activitatea în 
amfiteatrele și laboratoarele Institu
tului de mine.

Programul și tematica cercului au 
fost întocmite din timp de către ca
tedra de radioelectronică condusă 
de profesorul universitar Trofin Emil 
și tov. conferențiar doctor Profir 
Degeratu — corespunzător cerințe
lor cursanților. Dintrp problemele 
dezbătute pînă în prezent cităm: 
„Importanța radioclectronicii în ci
vilizația contemporană", „Comporta
rea electronilor în cîmpul electric 
și în cîmpul magnetic", „Generatoa
re de oscilații sinusoidale cu tuburi 
electronice" etc.

In acest an, spre deosebire de 
anul trecut, s-a prevăzut un număr 
însemnat de ședințe demonstrative, 
practice care au menirea de a elu
cida mai profund problemele tratate 
din punct de vedere teoretic. Așa, 
de exemplu, dintre aplicațiile • prac
tice ținute pînă în prezent, au In
teresat mai mult experiențele de
monstrative privind fenomenele de 
inducție electromagnetică, aplicațiile 
practice privind montajele amplifi
catorului de joasă frecvență etc.

Interesant șl util s-a dovedit și 
cursul de apicultura, condus de dr. 
Cămărășan Aurel si Victor Prosie, 
care prin conținutul temelor abor
date — privind noțiuni do anatomie 
șl fiziologie a albinelor, lucrări 
stupină în diferite perioade ale 
nulul, prevenirea și combaterea 
Iilor albinelor, selecția, metodele
îngrijire șl de creștere — se bucură 
de aprecieri din partea cursanților.

Pentru anul universitar viitor 
impune o mai larqă 
cursurilor organizate 
numărului acestora, 
tim că Universitatea 
trebui să 
auditorul 
medie, ci 
specialist,
proareselor și cuceririlor în alte do
menii. Orqanizarea unor cursuri 
speciale pentru tineret de genul: 
„Atlas geografic", ..Mică enciclope
die" rămîne ca obiectiv al anului 
viitor.

In acest scop vom colabora mai 
fructuos cu organizațiile de tineret 
și cu orqanele sindicale din între
prinderi și instituții Denlru armoni
zarea Intereselor comune spTe 
transformarea Universității populare 
din Petroșeni. într-o eficientă insti
tuție de educație.

„tu

ne- 
în-

acelasi Pinker- 
sfîrșit adevă-

afla vizionînd
„Madame Biit-

o veți 
cu opera 
care un colectiv al Ope- 
din Timișoara îl va pre-

ele 
a- 

bc- 
de

se 
popularizare a 
cît si mărirea 

Totodată soco- 
nopulaTă va

aibă în vedere nu numai 
cu pregătire elementară și 
șî pe cel licențiat, pe 

în vederea cunoașterii

poartă răspunderea acestor 
pagube morale și materiale? 
sernn de întrebare le care,

în primul 
au investit 
de a ocn- 
poate rea-

sînt tardive, 
care pregătește 
economiei noas
tei școala tre

<

mîna în

va li

Francisc VFTRO

judecată 
urgente.

pe hoață 
aflau ba-

frate Mereuța,
dragostea nu se face cu sila ?

prezentă de spi- 
prins-o 

care se

Prof. Vasile CHIRCULESCU 
secretar al Universității populare 

din Petroșeni

să știe 
puțjn de 
și mai mult .de -ceea ce 
esența pregătirii la disciplina
pectivă și chiar privit în perspec
tivă. Apoi, examinatorul nu se poa
te considera cu conștiința împăcată 
decît atunci cînd își poate asuma 
răspunderea că nota dată corespun
de pregătirii examinatului. Notele 
bine dale trebuie să aibă capacita
tea de a declanșa energia exami
natului în vederea unei mai intense 
activități do studiu. Prin urmare, 
nota trebuie să aibă un caracter de 
stimulare și nu de sancțiune. In 
ceea ce privește examenele finale, 
de absolvire, dată fiind funcția lor 
de a informa societatea despre per
sonalitatea absolventului, notele a- 
coTdate trebuie să fie calificative- 
portret, să spună absolventului 
așa ești ’*

Cunoaștem cu toții cazuri de 
realizări, de ratări profesionale,,
țelegînd prin aceasta incapacitatea 
„specialistului" do a-și organiza 
munca în procesul de producție. 
Acestui specialist îi lipsește tocmai 
esențialul : pregătirea și abilitatea 
concepțională, personalitatea profe- 
sional-științifică. In asemenea cazuri 
procesul de producție ar merge mal 
bine dacă postul respectiv ar fi va
cant.

Câne 
imense 
Iată un
din spirit autocritic, foarte mulți ar 
putea să dea răspuns: 
rîncl examinatorii, care 
pe absolvent cu dreptul 
pa un post pe care nu-1
liza, și în al doilea rîndul condu
cerile de întreprinderi și instituții 
care au aprobat numirea în nostul 
respectiv.

Dar așa rum am spus, aceste con
statări și verificări 
Școala este aceea 
cadrele de baza ale 
tre naționale, deci
buir să fie aceea care să imprime 
măiestria psihopodagogică și peda- 
qoqiră — socială în conducerea e- 
xaminării pentru o selecție reală și 
fără excepții a specialictîloT ne toa
te gradele.

Nu putem încheia chiar cu riscul 
de a no repeta, fără să accentuăm 
că examinarea trebiue făcută în 
persnerliva profesiunii viitoare a o- 
xaminatului, cu maximum de obi
ectivitate. Do asemenea, trebuie ca 
în permanentă să se țină seama de 
faptul că în condițiile actuale de 
dezvoltare rapidă a ,_ștShtei și teh
nicii. examinai*^ XMusfv după me
morie este incompatibilă cu stilul 
modern de verificare, nota obținută, 
trebuind să reflecte, cuantumul de 
cunoștințe și profunzimea acestora, 
modul de orientare în disciplina res
pectivă, înțelegerea legăturii dintre 
dlverse’e noțiuni, rapacitatea de sis
tematizare, sintetizare șl raționa
mentul examinatului.

î Buzunarul 
j în pericol

I
lată că mai sînt persoane 
caro profită de aglomerație. In 
autobuzul Lupeni — Petroșeni, 
Căldărar Constanța (Paroșeni, 
str. Baleii nr. 33) a vîrît mîna 

în buzunarul călătoarei Mailat 
fda. A avut

I
rit Ida și a 
de

nii furați.
Constanța

| conform procedurii

Î
Așa-i cînd cauți să profiți de
înghesuială : ești „tratată" de 
urgeiiță.Comunicare 
vărului

| „Și apoi află, dragă Neluțu- 
T le, că e una șatenă și plinuță 
T la frizerie la noi în Petrila
I (la unitatea nr. 16, ca să știi 
I mai precis) care așa știe să 
1 le vorbească la clienți că mal, 
• mai ar sta smirnă în fața ei. 
ÎApoi să te ferească Roger 

Moore (adică „Sfîntul"...) să 
" te duci duminică să te tundă 
" Apostol Letiția că auzi tu 
" muștruluială! Să știi Nelule 

că nu ține seama de vîrstă
■ , sau mai știu de ce. Așa că, 
j, bunul meu văr, degeaba ești 
o tu om prezentabil, cărunt și 
o al costum din stofă de peste 
" Marea Mînecii: trebuie să vii 
" tuns de la Calafat dacă vrei 
’ să ies cu tine în lume".

J ♦ I t t*

Urmașul 
lui leremia ?

Se zice că leremia a dat cu 
oiștea In gard. Bucălaie Con
stantin, conducătorul unui nă
răvaș autoturism aparținînd 
O.C.L. Alimentara din Petro
șeni, a făcut prima dată pli
nul (jjw de benzină...) la un 
local cu mult public și a 

. pornit-o voinicește la vale, pe 
strada principală a Petroșe- 
niului. Intrucît a ajuns cu au
toturismul nărăvaș în șanț 
și apoi a măturat o porțiune 
de gard, nea Bucălaie pretin
de că ar fi... urmașul lui le
remia.

0 fi, n-o fi, el știe. Dar mai 
știe de Ispravă șl serviciul de 
circulație așa că „minunea" 
nu a rămas nebăgată în sea
mă.

(, O S P Ol) I \ u
Valorîficînd disponibilul de sticle 

și borcane prin umtăfîie comerțului 
de stat, realfizafl însemnate econo
mii bănești.

Magazinele O.C.L. Alimentara primesc 
la schimb sau cu numerar sticle și borcane

la prețurile prevăzute în listele afi

șate în cadrul unităților respective
Ambalajele din sticlă ce se recuperează trebuie s8 în

deplinească următoarele condiții de calitate:
albă imprimai nr. de STAS sau normă internă, 
fie curate exterior

nu fie plesnite sau 
nn albă etichete

și interior și să nu albă ml-

ciobite.
(cu excepția celor imprimate

— să
— să

rosuri.
— să
— să

pe sticle).
— sticlele să nn aibă dopuri rămase în interior.

PROGRAMUL TELEVIZIUNII
pe această săptămînă

Despre un 
„amorezat**

Erau consăteni și familiile 
lor se înțelegeau bine, se aju
tau la nevoie. G. V. avea so
țul plecat la spital și l-a ru
gat pe consăteanul și vecinul 
el Mereuță Gheorghe (Vulcan, 
bloc. 94, ap. 4) să-i schimbe 
butelia. Văzînd că vecinul nu 
mai vine după butelie, așa 
cum promisese, femeia a ple
cat s-o ducă ea. Dar n-a a- 
juna bine la ușa Iul Mereuță 
că a șl fost înhățată de aces
ta, Imbrîncită, zgîrllată. Au 
sărit în ajutor ctteva vecine 
de-au scăpat-o din mîlnlle 
consăteanului „amorezat". Păi,

LUNI 6 MAI

17,90 Deschiderea emisiunii 
Pentru noi, femeile I

18,00 Actualitatea industrială.
18.80 Gurs de limba franceză (lec

ția a 15-a).
19,00 Șoimii — emisiune pentru ti

neret.
19.80 Telejurnalul de seară.
19.50 Buletinul meteorologic.
20,00 Ctntece și jocuri populare 

românești.
20,25 Ce ați dori să revedețl ?
20.50 Emisiune de știință.
21,20 Film artistic: Timidul
22,45 Telejurnalul de noapte.
29,00 închiderea emisiunii.

MARȚI 7 MAI

lf,80 Pentru cel micit 
Povestiri pe degete, „Întâm
plări cu haz" — snoave 
populare românești.

16,00 TV pentru specialiști. 
„Automatizarea, azi șl mîJne".

18,80 Curs de limba engleză (lec
ția. a 14-a).

19,00 TV pentru școlari
1001 de întrebări : „Evoluția 
In cai putere".

19,90 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic. 

Publicitate.
20,00 Film serial Thierry la Fronde.
20,20 Opinia dumneavoastră.
20.45 Seară de teatru

„Privește înger spre casă" de 
Ketty Frings. Interpretează 
un colectiv al Teatrului de 
stat din Ploiești.
In pauză: Poșta TV.

52.45 Panoramic.
29,00 Telejurnalul de noapte.
28,10 închiderea emisiunii.

MTFRCURI 8 MAI

10,00 Curs de limba franceză (lec
țiile 1 șl 2 — Teluore).

fi ,00 Gure de limba rusă (lecțiile 
1 șl 2 — reluare).

12,00 TV pentru specialiști (relua-

rea omisiunii din 7 mai).
12.30 Închiderea emisiunii de dimi

neață.
16,45 Curs de limba germană (lec

ția a 14-a).
17.15 Fotbal: Rapid — Petrolul.

Transmisiune de la Stadionul 
Ciulești.

19,00 Tineret, tinerețe.
Club XX. — Emisiune in di
rect de la Clubul muncito
resc al Uzinelor „Tretorul" 
din Brașov.

19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic.
20,00 „Gratie și poezie" — emi

siune coregrafică.
20.20 Album de poezie — Partidu

lui.
20,90 Transfocator.
21,00 „In țara mea" — program de 

muzică ușoară.
21.15 Avanpremieră.
21,80 Telecine mateca — „Valu-rile

DunMrll".
28,10 Telejurnalul de noapte.
29.20 închiderea emisiunii.

1 < -

Se pof procura și cu plafa în rate de la

MAGAZINELE UNIVERSALE Șl SPECIALIZATE 
ALE COOPERATIVELOR DE CONSUM

In fa|a marii probleme
o râsponderii de părinte

(Urmare din pag. 1)

într-o parte a locuinței, 
sărăcia și fetițele — el în 
rante, în compania unor 
care nu pot face cinste 
pragul vîrstei de 50 de 
părinte a 4 copii.

Un act cu consecințe 
meia părăsită a fost 
împrejurări să-și caute 
o cantină ca să poată 
milia. Curînd, frămîntată de neca
zuri, s-a îmbolnăvit de nervi, ur- 
mînd internarea în spitalul Petrila. 
In 10 aprilie a avut prima înfățișare 
la judecătoria din Petroșeni în ur
ma unei petiții prin care cerea ca 
soțul să fie obligat să contribuie Ia 
creșterea propriilor săi copii. Cele 
două gemene au început să întîm- 
pine greutăți la învățătură, să piar
dă obiceiul firesc de a privi în ochi: 
le era rușine de tatăl lor. Așa cum 
îi era și fiicei mai mari, căsătorite, 
sau băiatului aflat în altă localita
te. la un curs profesional.

Femeia cerea ajutor și, gîndin- 
du-te la cele ce se petrecuseră nînă 
atunci Io întrebi : ce s-ar putea
face? Femeia fusese la secretarul 
Consiliului popular al orașului Vul
can si ora de datoria lui să facă 
ceva. Fusese la judecătorie care, 
qîndesc, ar fi trebuit să exploreze 
stăruitor șansele împăcării.

Ce s-ar putea face ?
L-am găsit pe tatăl acasă, în ca

mera cu ieșire separată pe care el 
și-o rezervase și în care trăia sin
gur. Ușile caro dădeau <n încăperile 
soției si fetițelor erau ferecate. Pe 
masă - 
în rest 
Era un om pe fața căruia munca si 
anii își lăsaseră urmele. Un om ca
re pentru munca lui, pentru, lupta 
Iui cu adîncurile merită toată sti
ma. Timp do 10 ani a. fost miner do 
f£unțe Aninoasa 1 din 1958 hi< 
ză la Vulcap la pregătiri. A condus 
brigăzi, a obtinut succese și, de 4 
ani, în urma îmbolnăvirii de silico
ză, a devenit artificier. Ne-am amin
tit împreună de anii frumoși de mun
că, do salturile Văii Jiului spre bu
curie și lumină cărora le-au dat 
aripi mîinilo aspre ale minerilor șl 
mințile neobosite ale celor ce mun
cesc împreună cu ci.

Soția cu 
restau- 

persoane 
unui om în
ani, soț

ce facem acum, tovarășe

urmau să vină de la 
să intre dincolo, unde le

și

Fe
de

nefaste.
împinsă
de lucru la 
întreține fa- 

frămîntată de
de nervi,

vreo cinci cămăși călcate, 
deranj — dar nn murdar.

JOI 9 MAI

10,00 Curs de limba germană (lec
țiile 1 și 2, reluare)

11,00 Curs de limba spaniolă (lec
țiile 1 și 2, reluare).

12,00 Telecronica economică (relu
area emisiunii din 8 mai).

12.30 închiderea emisiunii de di- 
rgineață.

17.30 Studioul pionierilor... la Bra
șov.
Redactor : Mia Ionescu. Re
gia — Dan Necșulea.

18,00 TV pentru specialiști — Ci
clul medicină.

18.30 Curs do ljmba rusă (lecția a 
15-a).

19.00 Pentru cei mici : Filmul 
,,Polly și secretul celor șapte 
stele".

19.30 Telejurnalul de seară.
19.50 Buletin meteorologic.
20,00 Program susținut de ansam

blul de ctntece si dansuri al 
armatei.

20.30 Teleqlob — emisiune de că
lătorii geografice: itinerar
cehoslovac.

20.50 Ecran literar.
21,15 Recitaluri — Pianistul Valen

tin Gheorghiu.
21,90 Film artistic: „Doamna de pe 

plajă".

Realizări
semnificative

Magazinul cu autoservire 
din cartierul Aeroport, al că
rui responsabil este tov. Rai- 
ca Constantin, are un aspect 
îngrijit. Mărfurile aranjate cu 
gust în rafturi, aprovizionarea 
la timp a unității cu sorti
mente bogate, curățenia e- 
xemplara vădesc preocuparea 
colectivului de aici pentru 
deservirea civilizată a cumpă
rătorilor. Ca urmare, planul 
de desfacere al magazinului 
în perioada scursă de la în
ceputul anului, a fost depășit 
cu 10 la sută. Valoarea tota
lă a mărfurilor desfăcute că-* 
tre populație pînă acum în
sumează 1 076 600 lei. Tot în 
acest interval de timp, prin- 
tr-o mai bună gospodărire a 
fondului de mărfuri și prin 
utilizarea judicioasă a amba
lajelor, magazinul a realizat 
5 000 lei economii.

La dobîndiroa acestor rezul
tate un aport substanțial l-au 
adus vînzătoarele 
Crucița, Bcrindei 
Popa Elisabeta.

DragotS 
Elena și

Joan CH1RAȘ

Imblînzirea
Jiului continuă

Regularizarea 
lui este 
care stă 
rilor de 
nic Jiul ei 

ur
se 
1,2

din plin, 
acesta să 

porțiune de 
la podul
de lîngă 

pe cea 
malului

— de 
podul 
acum, 

a
latura din- 

lucrarea este 
iar în prezent se 

din plin malul drept,
excavatoristul Tudor 
sapă cu ajutorul unei 

pînă Ia 50 
execu

te-
ale terenului 

construirea
din
Sll-
la-

răcoarea din cameră 
să mergem dincolo,

a 
îm- 
r»b- 

să
scormonit, i-a tulburat cursul, 
discutau multe : ba că ol întîr- 
prea mult în tovărășia paharu- 
ba că ea e sub influenta sum

— Dar 
dragă ?

Fetițele 
școală și
aștepta mama cu ochi umeziți. Din
colo, unde era do altfel, întreaga 
lui viata, ființele taro aveau să-l 
poarte mai departe în suflet, bun 
sau rău, căci era tatăl lor. II aș
tepta, dosi n-o spunea deschis, soția 
lui cu care a trăit o viată și 
a căror căsnicie au rodit patr 
flote ce vor 
olaltă.

Am acuzat 
și am cerut
unde era totuși foc. Și iată-i, alături, 
doi oameni în pragul hătrîneții. 
căror viață a curs pînă acum 
preună dar ceva nedeslușit, tin 
stacol de afund care n-are rost 
fie 
Se 
zi a 
Iui,
rii caro-i conduce casa, ha că unul 
a aruncat cîndva o vorbă necugeta
tă etc. etc. Dar curînd an sosit a- 
casă două fetite, somănînd leit tina 
cu alta și amîndouă cu tatăl lor. 
Marea problemă a vieții, a răspun
derii de părinte luase formele cele 
mai concrete. Erau de 11 ani si via
ta lor urma să fie lovită crunt de 
nimicuri. Poate singură mama să le 
călăuzească pașii ? Ajunge pentru 
un tată să ]e cttmnoro din rînri în 
cînd ghetuțe și să le ia de sărbători 
cîte o ciocolată de șapte lei ?

Nu era decît o s’nqură soluție : să 
se descuie ușrle. să se aerisească 
încăperile, să intfe în ele căldura 
sufletelor de părinte.

★

După o săptămînă am trecui din 
nou. Omul trebăluia prin curte s 
peste iarnă crăpase conducta de apă 
si trebuia reparată. romeia teretfea 
prin casa care acum ora largă șl 
primitoare. Fetitele erau 
tru, își făceau lecțiile, 
din fată fuseseră puse primele ră
zoare cu ceapă și morcovi. Nu î-am 
întrebat cum se împacă. Soțul șl 
soția vorbeau acum despre grădina 
lor, în care aveau să pună de toate. 
Căci, deși cam tîrziu și după o ’arnă 
grea, venise totuși primăvara.

era largă
tot înăun- 
In grădina

23,00 Telejurnalul de noapte.
23,10 închiderea emisiunii.

PROGRAMUL n

20,00 O samă de cuvinte — „Mio
rița" — emisiune de Adrian 
Fochi.

20.30 Film muzical TV.
20,45 Telejurnal.
21,00 Concert simfomlc.
22,00 Invitație la dans — Astă-sea- 

ră : Fox-trot.
22.30 închiderea emisiunii.

VINERI 10 MAI

10,00 Curs de limba engleză (lec
țiile 1 șl 2 reluare).

11,00 închiderea emisiunii de di
mineață.

17.30 Pentru copii
Țara mea. Comori de artă 
populară : Ceramica.

18,00 Drumuri și popasuri — emi
siune turistică.

18,20 Buletinul circulației rutiere.
18.30 Curs de limba spaniolă (lec

ția a 15-a).
19,00 Albatros... revistă literară 

pentru tineret.
19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteoroloqic — 

Publicitate.

V

cursului Jiu- 
o lucrare însemnată, 
în atenția constructo- 
la Șantierul hidroteh- 
superior. Execuția

se desfășoară 
mind ca anul 
termine pe o 
km în Lupeni 
minei pînă la 
filatură. Pînă
mai mare parte 
sting al Jiului — 
spre mină 
terminată, 
atacă 
Aici, 
Florin
puternice dragline 
metri prundiș pe oră, 
tind crcavări de fundații, 
răsări, nivelări 
— urmind apoi 
digurilor.

Lucrarea va 
pînă la toamnă,
mai bună apărare a Lnpeniu- 
lui contra furiei inundațiilor 
Jiului.

ii terminată 
creîndu-se o

Vă place
propria
curte ?

și
p li în
voit 

ii de 
acțiu-

In acțiunea de gospodărire 
a localităților nu se încadrea
ză toată lumea. Privind de pil
dă zona nesăpată încă, din ju
rul clădirii T.A.P.L.—I.C.R.M, 
curtea lor plină de gropi 
hirtii, pe care vîntul le 
hă în toate părțile, fără 
te convingi că gospodar 
aici încă n-au auzit de
nea de curățenie și înfrumu
sețare ce se desfășoară în 
toate localitățile?

Nici cooperatorii din cadrul 
complexului meșteșugăresc Pe
troșeni nu dau atenție micii 
zone verzi din spatele com
plexului lor, pe care au lăsat-o 
în părăsire.

...Vă place cum arată pro
pria curte ? Nu ? Atunci de ce 
nu treceti la acțiune? Or aș
teptați ca alții să v-o înfru
musețeze ?

20,00 Actualitatea agricolă.
20.20 Studioul muzical : Weber.
20,40 Dialog despre cultură.
21,00 Reflector.
21.15 Film artistic: „Șapte băieți 

și-o ștrengărită" — copro
ducție româno-franceză.

22,45 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii.

SÎMBĂTÂ 11 MAI

17,30 Pentru școlari: Noile aven
turi ale echipajului Val-Vîr- 
tej: „Aventură în Nord" (II). 

Scenariul de Octavian Sava.
Redactor: D. Onlcel. 
Regizor: N. Motric.

18,00 Telejurnalul de seară.
18.20 Buletinul meteorologic — 

Publicitate.
18,90 Fotbal: U.R.S.S. — Ungaria. 

Transmisiune de la Moscova. 
In pauză: Desene animate.

20.15 Tele-enciclopedia.
21.15 „Vom reveni... peste șase 

luni".
21,25 Film serial. (Pentru stabilirea 

lui așteptăm opiniile tele
spectatorilor noștri). _

22.15 „Eu... șl micul ecran".
23,00 Parada vedetefttt f Amalia 

Rodriquez.
°3 30 închiderea emisiunii.
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DIN ȚARA
Prelungirea 
desfacerii 
unor mărfuri 
cu plata în rate

Mărfurile textile care au fost puse 
In vînzare cu plata în rate prin re
țeaua comerțului de stal și coope
ratist pînă la 30 aprilie 1968, se vor 
vinde în aceleași condiții și după 
«ceasta dată. Printre acestea, se nu
mără confecțiile finite și la ultima 
probă — executate din țesături și 
jerse — pentru adulți, adolescenți 
și copii, articole de lenjerie pentru 
pat, stofe de mobilă, perdele de 
bumbac.

Toate categoriile de salariați și 
membri ai cooperativelor meșteșu
gărești, indiferent de salariu vor 
putea cumpăra mărfurile respective 
achitînd un acont minim de 25 la 
sută, restul sumei putînd fi plătită 
în maximum șase rate lunare.

(Agerpres) 
s

Noi sortimente 
de mobilă

SUCEAVA. — La 1PROFIL Rădăuți 
au intrat în producția de serie noi 
sortimente de mobilă. Printre aces
tea se află garnitura „Mierla" apre
ciată la diferite expoziții, care ocu
pă spațiu mic și îndeplinește toate 
funcțiile necesare unei camere des
tinate școlarilor. Piesele sînt armo
nios asamblate, ocupînd o suprafață 
de numai 1,80 mp. Un alt produs re
cent al fabricii este garnitura „Ti
neret",* formală din 13 piese ce se 
pot combina în diverse moduri. A- 
nul acesta, fabrica a diversificat 
producția prin intrarea în funcțiune

a halei construite 
permite realizarea 
garnituri complete 
parate.

recent, ceea ce
a 12 tipuri de

și a 11 piese se-

(Agerpres)

Trofeu de o rară 
frumusețe

ORADEA. — In pădurile aparți- 
nînd ocolului silvic Ținea din jude
țul Bihor a fost vînat un cerb car
patin, ale cărui coarne reprezintă 
un trofeu de o rară frumusețe și 
maro valoare cinegetică. Trofeul 
are un număr de 22 de raze, criteriu 
care, împreună cu lungimea, greu
tatea și alte elemente prevăzute în 
haremurile internaționale oficiale de 
specialitate, fac ca el să întrunească 
230 de puncte. Punctajul îndeplineș
te norma pentru medalia de aur la 
expozițiile cinegetice internaționale.

(Agerpres)

Travestiul 
nu i-a reușit

TIMIȘOARA. — Deși a mai fost 
condamnat pentru infracțiuni penale, 
Ștefan Călin, originar din Deva, în 
vîrstă de 21 de ani, n-a găsit de cu
viință să beneficieze de posibilități
le ce i s-au oferit de a lucra cinstit. 
Aflat la Timișoara, el pătrundea cu 
chei false în case, în timp ce loca
tarii erau la lucru. In felul acesta 
a comis 20 de furturi, însușindu-șl 
diferite sume de bani, bijuterii șl 
obiecte de valoare. Simțindu-se ur
mărit, Ștefan Călin a încercat să 
scape de lucrătorii milițeii, vopsin- 
du-și părul din negru în blond. Tra
vestiul nu i-a reușit. Fiind prins a 
fost trimis în judecată.

(Agerpres)

Gigantul de la poalele 
Ceahlăului

„Inchipuiți-vă ce efect ar 
avea Încă 25 de vagoane de 
prai aruncat zilnic în atmos
feră de coșurile fabricii și îmi 
veți spune dacă aceasta în
seamnă puțin I Mă rezum doar, 
la această remarcă, fără a 
mai socoti cele aproape 2 mi
lioane lei economii pe care 
le obținem sau cele 250 de 
tone materie primă reintrodu
să în circuitul productiv. In
tenționat iac abstracție de a- 
cesteo ca să evidențiez bine- 
face1’’^ anihilării poluării at
mosferei cu praf de clincher".

Inginerul șef al Fabricii de 
ciment din Bicaz, Gheorghe 
Bulinschi, cu care discutam, 
încerca să sintetizeze astfel 
rezultatele spectaculoase obți
nute de o instalafie pneuma
tică de altfel foarte simplă — 
concepută și construită de un 
grup de tineri specialiști al 
întreprinderii. Ea nu este cu 
nimic inferioară celor utilizate 
în străinătate. Dimpotrivă, ca
pacitatea ei de reutilizare a 
prafului de ciment reținui este 
cu cîteva zeci de procente 
moi mare decît cea a siste
mului de inslalafii „Schmidt", 
existent la întreprinderi simi
lare de mare tradiție din An
glia, Italia, SJU.A. și în alte 
fări.

Dar poale și mai mult decît 
această instalație, la Bicaz, c- 
lortul de gîndire tehnică, 
munca de cercetare științifică 
investită de specialiștii fabri
cii este oglindită aici de rapi
ditatea cu care s-a reușit sâ 
se asimileze și sd introducă 
în producția de serie sorti
mente de ciment superioare, 
a căror faimă începe să se

răspindească cu repeziciune: 
RfM-300, P-500 cimentul alitle, 
asimilate în numai cîteva lu
ni. Cimentul aiitic, de exem
plu, se decofrează la numai o 
zi după turnare, fală de 7—8 
zile cît îi sînt necesare ci
mentului clasic „Portland". 
In plus, cimentul abilic are o 
căldură de hidratare foarte 
mică, evitînd astiel eventua
lele fisuri ce pol apare dato
rită contractării provocate de 
răcire, după turnarea sa în 
construcție.

Deși tînără, fabrica de la 
poalele Ceahlăului s-a depla
sai într-un ritm rapid pe tra
iectoria tehnicii moderne. A- 
firmația o certifică și lista 
beneficiarilor externi, care 
importă ciment de la Bicaz, 
avînd în vedere tocmai „cali
tatea Iui excepțională" — du
pă cum spunea și patronul 
unuia din coloșii industriei de 
ciment din Italia — Luigl 
Bazzi — în cursul vizitei fă
cute recent la fabrica de ci
ment de la Bicaz.

Din protocoalele exporturi
lor rezultă că cimentul reali
zat la Bicaz, ajunge în peste 
30 de țări. Numai în anul 
1967 fabrica de la poalele 
Ceahlăului a livrai peste ho
tare mai bine de 33 la sută 
din producția curenta de ci
ment șl peste 15 la sută din 
produsele de azbociment.

Competența colectivului, 
preocupările sale continue 
pentru promovarea noului își 
dezvăluie astfel semnificațiile 
în valoarea produselor, în re
putația mărcii fabricii.

Vasile PRUTEANU 
Corespondent Agerpres

EXPLOATAREA MINIERA „SĂLAJUL" SĂRMĂȘAG, JUDEȚUL 
SĂLAJ. — Exploatarea minieră „Sălajul" Sărmășag este una din 
cele mai vechi exploatări din țară datînd din anul 1910. In ulti
mii ani exploatarea carboniferă din acest bazin a fost dotată cu 
mijloace mecanizate : combine de abataj, benzi rulante cu raclele 
ele. Transportul lignitului din abataj și pînă la vagonul de cale 
ferată este mecanizat. Minerii exploatării au dat pe primul tri
mestru al anului circa 800 tone cărbune peste plan.

In elișeu: Aspect din triajul minier al exploatării.
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își dezvăluie fainele

nu
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relatărilor

Un nou tip de avion
francezo

ali întîlnit 
putea numi

i societății 
o moțiune

ajutorul 
precum

t MOR DIN PRESA VEST-ELROPEANÂ. 
„Țin să nu adorm !"

din Ala- 
de viată 
sînt cele 
sută din

energetice 
cărei 
înlr-o

inchi- 
'~a re 
hărți 
frec
nori

Laptelui tipică, are 
aproximativ 190 tri- 

cu o densitate egală 
de sori și se depla-

retorte de sticlă, 
la Londra renuml- 

australian, Otlo

principala male- 
Stelele sînt for-

împotriva radiațiilor cosmice

internațională 
unor resurse co- 
cunosc frontierele".

că ei 
urma
Căii

în această direc-

Solul Lunii

CALEA LACTEE"

■ •are 
a- 

cam 
se 
cri

a-
este încă 

au fost a- 
tinor „con-

Lapteluî,

salazariste, în 
avocatului Ma

rio Soares, unul din liderii opoziției 
democrate din Portugalia.

apă și recomandă 
trebuie să le a- 
pentru gospodări- 

apă și dezvolta- 
științifice în acest

WASHINGTON. — Nori uriași de 
hidrogen, fiecare avînd consistența 
a 300 de mase solare, intră în „Ca
lea Lactee" cu o viteză do pînă la 
199,5 kilometri pe secundă. Efec
tele do șoc ale acestei „intrări" au 
fost descrise de profesorul Robert 
A. Gross, de la Universitatea Co
lumbia, în fața Societății America
ne do Fizică. Profesorul Gross a 
comparat mișcarea acestor imense 
mase de gaz cu reintrarea în at
mosferă a unor nave spațiale după o 
călătorie în cosmos. „Dar este vor
ba despre o reintrare la scară cos
mică", a declarat Gross.

Calea Laptelui este una din mili
oanele de galaxii ale Universului și 
conține 100 miliarde de stele, 
siv Soarele. Radioastronomii 
se ocupă cu executarea unei 
a galaxiei noastre 
vent ceea ce s-ar 
locali do hidrogen.

Hidrogenul este 
rie a Universului,
mato din hidrogen. Norul de hidro
gen, o Cale a 
un diametru de 
lioane de mile, 
cu aceea a 300

sează în spațiu cu o viteză de a- 
proximativ 9,6 kilometri pe secundă. 
Dar radioastronomii olandezi 
și-au îndreptat instrumentele în 
fara Căii Laptelui au observat 
30 de nori de hidrogen care 
deplasează în galaxia noastră
viteze variind de la 90 la 200 kilo
metri pe oră.

Gross a declarat că originea 
cestor nori de hidrogen 
un mister. Probabil 
runcați în spațiu în 
vulsii" din centrul 
iar acum se mișcă
tie ca niște nave cosmice.

O altă ipoteză consideră formarea 
lor undeva în Univers de unde au 
ajuns destul de aproape pentru a 
fi afectate de forța gravitațională a 
Căii Laptelui. In orice caz. arată 
profesorul Gross, viteza lor produce 
unde de șoc rare dau naștere unei 
temperaturi de pînă la 2,7 m ’ioane 
grade Fahrenheit si unui ..fulger 
orbitor" cu o durată de 10 900 ani 
— un moment scurt față de timpul 
galactic — înainte de a-și micșora 
viteza și a se răci, pentru a ajunge 
Ia un echilibru cu gazele native.

Astăzi începe 
sesiunea Adunării 
consultative 
a Consiliului Euroneii

STRASBOURG. — Astăzi va iuce- 
pe la Strasbourg o sesiune a Adu
nării consultative a Consiliului Eu
ropei în cursul căreia urmează să 
se adopte „Carta apei", document 
menit să stimuleze eforturile îri ve
derea păstrării și economisirii ipet 
și eliminarea cauzelor poluării el. 
Carta elaborată dr reprezentanții 
celor 18 țări membre ale Consiliu
lui stabilește răspunderile re revin 
consumatorilor de 
măsurile pe rare 
dopte autoritățile 
rea resurselor dr 
rea cercetărilor
domeniu. Carta proclamă că este ne
cesară cooperarea 
pentru apărarea 
mune „rare

CEHOSLOVACIA.
Vedere interioară a halei cen
trale atomice de Ia Jaslovcke 
Bohunice — o importantă uni
tate a industriei 
cehoslovace — a 
struct ie a intrat 
finală.

O PARIS. — Poirlvii 
ziarului „Le Monde", 88 de profe
sori francezi, membri ai 
hispaniștilor au semnat i 
de protest împotriva deportării, de 
către autoritățile 
Insula Sao Tome a

Fripturi fabricate în retorte ?
LONDRA. — In următorii 35 

de ani omenirea va ajunge 
să poală consuma fripturi fa
bricate în 
a declarai 
tul biolog
Frankel. Eu sînt sigur — o 
spus el — că pilulele nu vor 
înlocui niciodată hrana de 
astăzi, dar într-o zi omenirea

va trăi numai din alimente 
produse pe cale sintetică. Ele 
vor fi fabricate din bacterii, 
făină de pește și uleiuri vege
tale. Frankel, care este vice
președinte al programului in
ternational biologic, a afirmat 
că a mîncat o friptură produ
să din boabe de soia și a fost 
asemănătoare la gust 
fripturi veritabile.

• NEW YORK. - Conflictul de 
muncă dintre patronat și lucrătorii 
de la serviciile de telefoane rare 
a cuprins aproape întreo teritoriul 
S.U.A., a luat sfîrșit cu victoria 
greviștilor. După două săptămîni de 
Ia începerea grevei din acest sertar 
de activitate compania , American 
Telephone and Telegraph Co." a a- 
nunțat că va satisface revendicările 
lucrătorilor privind încheierea unui 
nou contract do muncă și ma,jorurea 
salariilor.

NEW YORK. — Intr-un raport al 
unei comisii pentru drepturile civile 
ale populației de culoare 
bama se arată că condițiile 
ale negrilor din acest stat 
mai grele din S.U.A. 62 la
populația statului este alcătuită din 
negri, care trăiesc înlr-o mizerie de 
nedescris. Programele federale pri
vind ajutorarea populației ie culoa
re sînt insuficiente. Negrii s-au con
vins că „războiul împotriva sărăciei" 
anunțat de președintele Johnson a 
ămas doar o simplă promisiune.

PL GLOB

ELIXIRUL 
VIEȚII ?
NEW YORK. Dr. Holgar 

Hyden, directorul Institutului 
de neurobiologie de la Uni
versitatea din Goleborg fSUe- 
dia), consideră că eslc posi
bil să se contracareze proce
sele de îmbătrânire a creieru
lui prin infectarea acestuia 
cu un virus purtător al unul 
material genetic proaspăt. 
Cînd o persoană îmbdtrîneșle, 

. spune Hvden, unele funcțiuni 
ale corpului continuă să râ- 
mînă normale (de exemplu 
circulația singeluij. Dar creie
rul și capacitatea lui de me
morizare pot slăbi. Laborato
rul său a creat o substanță 
despre care se crede că con
trolează ereditatea.

„Aceasta nu înseamnă că 
am găsit un elixir al vieții", 
a spus dr. Hvden. Sînt nece
sari mai multi factori siguri. 
Trebuie știut care este natura 
proteinei nou formate Este 
ea valabilă din punct de ve
dere funcțional sau nu repre
zintă nimic ? Cît durează efec
tul ei — ore, zile, sau ani ?"

Totuși, dr. Hvden a sugerat 
o metrxiâ de a pune ordine în 
celulele creierului prin incor
porarea de material genetic 
de Ia, un individ Ia altul. Ca
lea cea mai directă ar li „in
fectarea creierului cu gene a- 
tașate unui virus inofensiv 
care sâ Intre în creier prin 
mucoasa' nasului. Tot: virușii 
au capacitatea de a pătrunde 
în celula gazde și acționează 
deci ca niște aoențj transpor
tori".

MOSCOVA. — Una din proble
mele deosebit de importante legate 
de explorarea Lunii constă în asi
gurarea pentru om a unei protecții 
sigure împotriva radiațiilor cosmi
ce. Pe Pămint aceasta este realizată 
de atmosferă și de cîmpul magnetic, 
în timp ce pe Lună practic nu exis
tă cîmp magnetic și, din cîte se cu
nosc pînă în prezent, nu există nici 
atmosferă.

Din datele obținute cu 
stației automate „Luna-10",

PARIS. — Societățile 
constructoare de avioane „Sud-Avia- 
lion" și , Nord-Aviafron* anunță 
construirea unui nou tip de avion 
„Diplomate", care va fi comerciali
zat în 1971. Aparatul este un bircac- 
tor, cu aripi joase, reactoarele fiind

„Avem puțin timp la dispoziție 
pentru a evita o explozie rasială in 
Anglia. Situația 
la fel de gravă 
nostru ca și in 
bamei Dacă nu

și din numeroase alte date obținute 
prin explorarea satelitului natural 
al Pămîntului rezultă că solul lunar, 
asemănător prin structură ou bazal
tul, va constitui el însuși un „blin
daj" sigur pentru apărarea explora
torilor Lunii de radiațiile cosmice. 
Un grup de cercetători sovietici a 
stabilit experimental că o încăpere 
construită din rocă lunară cu grosi
mea de 75—100 centimetri garantea
ză o protecție sigură pentru oameni 
timp do mai mulți an:.

dispuse în partea dinapoi a fuzela- 
jului. Avionul poate transporta 8 
persoane, cu o viteză de croazieră 
de 750 km/h. Greutatea totală a a- 
vionului, care poate avea o rază de 
autonomie de 2 000 km, va fi de trei 
tone.

CONDUCTOR 
NEOBIȘNUIT

MOSCOV'.A. La Uzina experi
mentală din Moscova a început fa
bricația unui conductor de electri
citate neobișnuit prin care se poa
te transmite curent de 1001)00 A pe 
fiecare cm pătrat de secțiune tran
sversală. Cercetătorii de la Institu
tul de siderurgie afirmă că el poate 
fi folosit la temperaturi 
269 giade C. Conductorul 
largă aplicare în diferite 
magnetice, printre râie 
pentru studierea razelor

de minus 
va găsi o 

sisteme 
aparatura 
cosmice.

poate deveni mîine 
în Birmingham-ul 

Birm:ngham-ul Ala- 
vam trata populația

de ruinare la fel ca și pe ce? autoh
tonă, tulburările sînt inevitabile", 
declara în Camera Comunelor mi
nistrul do .interne al Marii Britanii, 
Jammes Callaghan, cu ocazia dezba
terii noului proiect de lege privind 
înlăturarea discriminărilor rasiale.

Avertismentul ministrului de in
terne oglindește o situație reală. 
Lecția gravelor incidente din S.U.A., 
provocate de asasinarea lui Martin 
Luther King, n-a trecut neobservată 
în Anglia, iar tulburările care au 
avut loc ci: cîtiva ani în urmă la 
Londra, Birmigham și în alte orașe 
britanice demonstrează nemulțumi
rile populației do culoare din Marea 
Britanic, care ridică serioase pro
bleme guvernului laburist. Depășind 
la ora actuală un milion de oameni, 
populația de culoare din Marea 
Britanic este formată d;.n cetățeni 
de culoare imigrați din Pakistan. In 
dia, Kenya și din 
monwoalthului.

Pentru a evita 
furtuni de genul 
guvernul laburist 
parlamentului un 
care declară drept ilegală

alte țăr; al® Com

■a unei
S.U.A., 

discuția 
de lege 
discrimi-

narea rasială și prevede sancțiuni 
împotriva manifestărilor de rasism, 
în special în domeniile locuințelor, 
învățămîntului și recrutării forței de 
muncă. Proiectul apreciază ca ilegal 
orice refuz de a vinde sau închiria 
un apartament pe considerente de 
ordin rasial. Sirii socotite, de ase
menea, drept ilegale toate formele 
de discriminare aplicate în recruta
rea forței de muncă, promovarea în 
funcții sau ameliorarea condițiilor 
de lucru. Proiectul de lege sublinia
ză necesitatea unei proceduri de 
conciliere care să albă loc înainte 

• de judecarea în fața tribunalelor a 
cazurilor de încălcare a legii. Numai 
în cazul în care această procedură 
de conciliere nu se soldează cu a- 
planarea divergentelor, tribunalele 
speciale sînt chemate să se pronun
țe. Ele vor acorda daune oamenilor 
de culoare care vor fi lezați prin 
acțiuni sau decizii ce au la bază 
considerente de ordin rasial. Proiec
tul de lege prevede si lărgirea atri
buțiile- 
care de 
doi ani 
plîngeri.
s-a dovedit neputincioasă în rezol
varea acestora. In virtutea noului 
proiect de lege, comisia va putea 
efectua anchete legate de cazurile 
de încălcare a dispoziții:nilor legale 
și va putea dispune trimiterea lor

Com’sioî de relații raș’ale, 
la crearea ei, în urmă cu 
a primit pesto 1 000 de 
In majoritatea cazurilor ea

spre soluționare tribunalelor speciale.
In Camera Comunelor, proiectul 

de lege a înlîinpinat o puternică o- 
poziție din partea unor deputați con
servatori. Un înverșunat adversar al 
proiectului a fost Enoch Powell, u- 
nul dintre membrii influenți ai con
ducerii conservatoare. Intervenția 
lui în parlament a ridicat tempera
tura dezbaterilor. El a cerut redu
cerea imediată și aproape totală a 
numărului imigranților de culoare, 
precum și acordarea unor indemni
zații imigranților aflați în Anglia, 
în schimbul părăsirii tării. In Came
ra Comunelor, liderul opoziției con
servatoare, Edward Heath, s-a ridi
cat împotriva lui Powell, declarînd 
că. propunerile acestuia sînt „de in
spirație rasistă și de natură să ac
centueze tensiunea rasială". Unii 
consideră însă că în realitate zelul 
antirasist al liderului conservatorilor 
ar fi mai curînd inspirat din ran
chiuna pe care acesta i-o poartă lui 
Powell, caro ar intenționa 
didez.e la funcția de lider 
dului.

Dar, pentru moment atit
conservatoare cît și guvernul 
nifestă o reală prudență. Nici labu
riștii și nici conservatorii nu vor ca 
ascuțitele controverse din Camera 
Comunelor să provoace un „incen
diu" in țară, așa că proiectul de le
ge â fost adoptat la a doua sa lec-

tură cu 313 voturi pentru, contra 
209. Dacă aritmetica parlamentară a 
dat rezultate previzibile, disensiunile 
din rîndul Partidului conservator au 
surprins totuși cercurile gazetărești 
caro consideră „drept neașteptate" 
cele 20 de abțineri. De altfel, presa 
britanică a fost destul de nuanțată 
în poziția pe care a adoptat-o față 
de dezbaterile din parlament.

In timp ce „Guardian" consideră 
că „s-a ivit o zi de speranță în re
zolvarea problemei rasiale 
glia", „Financial Times
rămîne de văzut „dacă noua 
în forma sa 
adevărat la 
între rase".

In rîndul
să din Anglia și mai ales în cadrul 
sindicatelor se conturează din ce în 
ce mai mult ideea că nu legea ar 
fi mijlocul cel 
pentru rezolvarea
siale, nu hotărîrile 
terzicere a imigrărilor

in An- 
declară cM 

lege, 
actuală, va contribui cu
instaurarea line' armonii

unor organizații de ma-

să can
al parți

opoziția 
ma

mai potrivit 
problemei ra

de in- 
_______ _ __ ______ ar rezolv® 
divergențele rasiale. Se consideră di 
pentru soluționarea 
me trebuie create 
ducă la 
șomerilor 
600 000). 
școli etc, 
actuala evoluție 
gliei să permită înlăturarea aceato» 
neajunsuri. Este, de asemenea, pti- 
tin probabil că în lipsa unor ga* 
ranțil materiale actualele dispoziții 
legislative vor putea rezolva com
plicatele probleme rasiale care dau 
acum în fața societății engleze.

Aurel ZAMFIR ESCU

spinoase! proble- 
condițll care el 
șomajului (cifra 

în prezent U 
de locuințe, d®

lichidarea
a ajuns 

a lipsei 
Qr, este puțin probabil ci

economică a An-
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Eleva Ghiorghită Mariana, cam
pioană județeană la 80 m garduri 
junioare pe acest an, este 
alergătoare pe distantele 
200 metri. Iat-o cîștigînd 
probă de 200 m plat.

și o bună 
de 100 șl 
detașat o

in lotbal st pot vedea
♦
♦
♦

STEAUA CONTINUA SĂ-ȘI MENȚINĂ PRIMUL I.OC 
CEA MAI SPECTACULOASA RĂSTURNARE DE SCOR, 
LA CLUJ
GOLURI MARCATE 20: GAZDELE 16, OASPEȚII 4

campionatului 
făcut ca 9 din

A XXII-a etapă a 
diviziei A la fotbal a 
cele 14 echipe aflate în întrecere 
să nu-și mai păstreze locurile. Evi
dent, unele din ele au urcat spre 
vîrful piramidei, altele au coborît 
una sau mai multe trepte. Infrînge- 
rea noastră ne-a făcut să coborîm 
pe locul 5 în clasament.

F. G. Argeșul, în lupta directă pen
tru cucerirea primului loc în clasa
ment, a obținui .pe teren propriu o 
victorie la limită șl din greu munci
tă în fața arădanilor. In ultimul mi
nut de joc, argeșenii erau să fie e- 
galali dar, spre norocul lor, au scă
pat ca prin urechile acului.

In dorința de a sălta de pe „ghi
nionistul" loc 13, A.S.A. Tg. Mureș 
a ambalat la maxim motoarele, 
tacurilor 
te ale 
răspuns 
nizat în
curi fulgerătoare, 
contraatac au și 
în prima repriză golul victoriei. Stră
duința gazdelor de a obține cu orice 
preț cele două puncte puse în joc 
s-a dovedit Inutilă. Ele n-au reușit 
să obțină nici unul, fapt ce Ie-a

au 
în 
se

lui

Meciul dinlie Steaua și Jiul, aș
teptat cu atîta .nerăbdare și încre
dere de către suporterii echipei an
trenată de Ștefan Coidum, s-a jucat, 
după cum se știe, sîmbătă. Scurta 
relatare prin radio a finalului me
ciului a avut pentru iubitorii fotba
lului din Valea Jiului efectul unul 
duș rece. Echipa Jiul a fost învinsă 
cu categoricul scor de 6—1. La un a- 
semenea rezultat se pare că e de 
prisos orice comentariu. Și totuși... 
Tactica imprimată echipei de antre
nor — joc deschis, ofensiv — a fost 
aplicată și de astă dată. Jiul a înce
put partida cu mult aplomb, a con
trolat jocul cea mai mare parte a 
reprizei întîia. Conduși cu 1—0 din 
minutul 7, prin golul înscris de So
rin Avf<m. jiuliștii forțează egala
rea. Reușesc acest lucru în minutul 
26 printr-un șut puternic de la circa 
30 do metri tras de Sandu. Haidu 
se vede neVoit să scoată mingea din 
plasă. Scorul egal din prima repri
ză, cit și jocul practicat de jiuliștl 
puneau sub semnul incertitudinii re
zultatul final.

In minutul 47 a avut însă loc lo
vitura de teatru. Voinea înscrie ai 
doilea gol al steliștilor. Cunoscînd 
puterea do luptă a oaspeților, puți
nii spectatori, aflați pe stadionul „23 
August", se așteptau la o ofensivă 
care să le aducă din nou egalarea. 
Jiuliștii au căzut însă în mod inex
plicabil și permit Stelei să... stră
lucească. In mai puțin de 25 de mi
nute primim patru qoluri. E drept 
că unul dintr-o clară poziție de of
said dar... tot gol înseamnă. Meciul 
este practic jucat. Și iată că ceea 
ce părea de necrezut, ca echipa 
noastră să piardă la scor, s-a în- 
tîmplat. Infrîngerea ne-a afectat fără 
îndoială dar să nu trecem do la op
timismul robust de pînă acum la pe
simism. E drept că prin această In- 
frînqere echipa a trecut pe locul 5 
în clasament dar așa e în fotbal, 
cînd urci, cînd cobori. Să așteptăm, 
deci, cu încredere și luciditate, fără 
iluzii și aspirații la titlu, meciurile 
viitoare.

D. C-

A- 
insistente dar dezorganiza- 

gazdelor, 
printr-un 
apărare

petroliștii le-au 
joc calm și orga- 
șl prin contraata- 
Dintr-un asemenea 
reușit să înscrie

Au fost desemnați campionii școlari 
ai municipiului Petroșeni

In sala de sport a Liceului 
Petroșeni a avut loc 
cipiu a campionatului 
gimnastică, rezervat 
școlile generale, licee 
fesionale. Au fost prezenți gimnaști 
de la școlile generale nr. 1 și nr. 4 
Petroșeni și de la Liceul Petrila. Au 
absentat nemotivat de la concurs e- 
chipele cîștîgătoare ale centrului 
Lupeni.

Iată echipele campioane ale mu
nicipiului Pptroșeni pe acest an la 
gimnastică și componenta lor, în 
ordinea locurilor obținute. Băieți:

din 
faza pe inuni- 
republican de 
elevilor din 
și școlile pro-

Școala generală nr. 1 Petroșeni 
(Enoiu Cristian — campion la in
dividual, Kormos Romulus, Dtimi- 
traș Vasile, Deneș Alexandru, Tu
narii Ion). Fete : Școala generală 
nr. 4 Petroșeni (Erkedy Ana Maria 
— campioană la individual, 
Maria, Opritoiu Mariana, 
Mariana, Drăcea Mariana, 
Ema).

Cîștigătoarele, pe echipe
vidual, vor reprezenta Valea 
Ia etapa județeană.

Pinloa
Morjan

Sons

și indi-
Jiulnl

V 7ARCULEA

La proba de 200 metri plat băieți 
conduce detașat tînărul Helezău 
Petru.

Foto: N. MOLDOVEANU

trecut pe ultimul loc în clasament. 
Deși cu mai puține șanse, Dinamo 
București a intrat din nou în lupta 
pentru șefia clasamentului. Victoria 
asupra Farului a făcut să totalizeze 
25 de puncte, la numai 4 de lider.

La Bacău e din nou sărbătoare. 
După o repriză albă, băcăuanii 
reușit să înscrie două goluri 
poarta lui .Țamango" și Rapidul 
întoarce fără glorie la București.

Steagul roșu a depus muncile
Hercule spre a învinge pe „U" Cra
iova. A reușit. Invingînd pe cra- 
iovenl cu 2—0 prin golurile înscrise 
de Pescaru .și Florescu, stegarii au 
cedat ultimul loc din clasament.

Cea mai spectaculoasă răsturnare 
de scor a avut loc la Cluj. In min. 
9 al partidei, Progresul a deschis 
scorul. Băieții lui Toașcă luptă din 
răsputeri să obțină egalarea și apoi 
victoria, dar repriza întîia se termi
nă cu acest avantaj minim de par
tea bancarilor. A doua repriză, iu
reșul studenților s-a întețit. Spre sa
tisfacția suporterilor, ei obțin în fi
nal o meritată șl mult aplaudată vic
torie.

D. CRIȘAN

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

CLASAM
1. Steaua
2. F. C, Argeș
3. Petrolul
4. Dinamo București
5. Jiul
6. Farul
7. „U" Cluj
8. Dinamo Bacău
9. U.T.A.

Rapid 
„U" Craiova 
Progresul 
Steagul roșu

14. A.S.A. Tg. Mureș

TEHNICE
6—1
2—1
2—0
1—0
0—1
3—1
2—0

mvizia b Mstaliil Hunedoara
Politehnica Timișoara 3-0 (0-0)

de

pe 
au

Beg Emil campion universitar
moașă 
treqii

Cea

comportare de-a lungul în- 
competitii.
mai bună comportare a avul-o 

studentul
dual, cu 
rit titlul 
acest an.

Beg Emil care, la indivi- 
nota 9,10 la bară, a ruce^ 
de campion universitar pe

tos stabilește scorul final în min. 
•32 șutînd fulgerător din marginea 
careului de 16 metri.

Despre oaspeți se poate spune că 
și-au bazat jocul pe o apărare stric
tă, ei contînd în atac doar pe Co- 
tormani și Surdan, la care s-a adău
gat șl

Bun 
(Cluj), 
lai —
zescu — Popa Remus, Tătaru — Pău- 
nescu, Steiner, Pleian, Pîrvu (Hris
tos). POLITEHNICA: Vidac — Ma
ier, Bodrojan, Petrovici, Rotam — 
Gutuii, Grozăvescu — Reqep (Do
bîndă), Cotormani, Surdan, Popanîca.

din centrele universitare Bucu- 
Timișoara, Cluj și Petroșeni. 
această întrecere, Institutul de 
a fost reprezentat de gimnaș-

S. BALO!

HUNEDOARA. — (prin telefon 
Ia Mircea Neagu).

Duminică, spectatorii prezenți 
stadionul Corvinul din localitate
urmărit un joc spectaculos, echipa 
Metalul făcînd cel mai frumos meci 
din această parte a campionatului. 
Spunem aceasta nu pentru faptul că 
echipa a cîștigat cu un scor clar, 
ci mai ales referindu-ne la maniera 
în care hunedorenii au obținut a- 
ceastă victorie foarte prețioasă. Ei 
au avut permanent inițiativa. Ata
curile lor surprinzătoare, în viteză, 
cu pase lungi în adîncime, au sur
prins de multe ori pe picior qreșit 
apărarea timișoreană. In același 
timp, frecventa șpțjirilor pe poartă 
cît și precizia apestora au fost mult 
mai hune în această nartidă fată de 
cele anterioare.

Cîteva din fazele mai importante 
ale acestei partide. In min. 24, Se
kely trimite cu capuj balonul spre 
poartă dar fundașul central Petro- 
vici retine cu mina. Lovitura de la 
lî metri este executată de același 
Sekelv dar în bară. Min. 50; o fază 
foarte frumoasă • Pleian pornește în 
cursă, șutează. portarul respinge șl 
Steiner, pe fază, șutează și înscrie t 
1—0. Timp de 20 de minute după în
scrierea acestui gol, la poarta timi
șoreană este un adevărat asediu. 
AI doilea gol se înscrie în minutul 
69, de către Hristos. Același Hris-

Dobîndă în repriza a II-a. 
arbitrajul lui Topan Vaslle 
Formațiile.: METALUL : Mă- 
Ceaușu, Sekely, Matei, Gro

ln zilele de 27 și 28 aprilie 1968, 
sala sporturilor din Cluj a găzduit 
etapa finală a campionatelor univer
sitare de qimnastică, la startul că
reia au participat cei mai buni qitn- 
naști 
rești,

La 
mine
tii : Beg Emil, UrmanCzy Ștefan, Fu- 
lop Blaziu și Vesi Iosif, însoțiți de 
antrenorul lor, prof. Peterfy Eugen.

Participînd pentru prima dală, cu 
o echipă completă, la băieți, gim- 
naștii petroșeneni au 
cupe locul al treilea 
categoria candidați de 
dovedească în același

reușit să o- 
pe echipe Ia 
maeștri, și să 
timp o fru-

RUGBI

Minerul Lupeni —
Politehnica Timișoara 25-0 (9-0)

TIR

Pe poligonul din Petroșeni s-a des
fășurat etapa pe municipiu a ,.Cupei 
F.R.T." Din păcate, la întreceri -nu 
s-au prezentat decît sportivii de la 
A.S. Energia Paroșeni.

Întrecerile s-au desfășurat la pro
ba de 3 x 10 focuri șl au scos în e- 
vldenfă forma bună a trăgătorilor!' 
Rech Adriana, la junioare, Popescu 
Constantin, la juniori, Severineana 
Ileana, Ia senioare și Csabai Ștefan, 
la seniori. Aceștia 
altfel, și dreptul
faza pe județ ce se va tine în zile
le de 18—19 mai a.c. tot pe poligo
nul d’’n Petroșeni.

au cucerit, de 
de a participa IaL

C.I.

Petrila
Minerul
câni 2-0

sta-
ox-

T U

(2-0)
și o excelen-

VICTORIE OBȚINUTĂ

39—23
33—18
25—20
25— 23
31— 30
32— 25
26— 30
27— 33
19—18
25—28
25—28
21—27
15—26
21—35

Intîlnind duminică, in cadrul Cu
pei primăverii, divizia B la rugbi, se
ria a Vl-a, pe rugbiștii Politehnicii 
Timișoara, minerii au învins-o cu 
scorul de 25—0 (9—0). Jocul a fost 
foarte frumos și la discreția gazde
lor care au dominat copios, au ju
cat mai legat, cîștigînd aproape toate

baloanele. Autorii acestui (exultat 
sînt Roșu (două încercări), Dobroiu 
(două încercări), Tripon și Munleanit 
(cite o încercare), — transformate 
impecabil de Balaș. Szilveszter 
bilește rezultatul final printr-un 
ceient drobqol.

B. STAICU

Crosul tinerelului 
în faza judefeanâ

AGENDA CAMPIONATULUI INTER JUDEȚEAN
Liderul învins la Vulcan Preparatorul

infringed con-In fine, după două 
secutive, vulcănenii au reușit să în
vingă liderul cu 2—1. Inițiativa, în 
primele minute, o au gazdele, care 
obții» in minutul 3 o.lovitură de colt. 
Execută Roff, iar Rîpa trage prin sur
prindere; portarul reține cu greu. 
Gazdele insistă dar nu pot străpun
ge apărarea fermă a oaspeților și în
cearcă poarta de la distantă. Nu reu
șesc însă să finalizeze.

Se credea că în primele 45 de mi
nute rezultatul va fi alb, dar în min. 
44 evtrema stingă a studenților pe- 
troșeneN, Pănescu, face o cursă, 
trece de doi apărători și trage ful
gerător în gol. La reluare gazdele 
Intră decise desfășoară un joc cu 
pase în adîncime punînd în cursă 
extremele. Egalarea survine în min.

cinci Star, Costiri și Chiceanu fac 
schimb de pase și cel din urmă

54
un 
înscrie: 1—1. De acum jocul devine 
mai rapid, studenții atacă mai decis 
și sînt pe punctul de a înscrie. Mun- 
teanu, în min. 63, trage puternic șl 
portarul gazdelor este obligat să tri
mită în corner. Același lucru se în- 
tîmplă în min. 68: Bulbucan trece 
de apărarea gazdelor, trage, dar min
gea întîlnește bara laterală. Gazdele 
scapă de aceste momente grele și, 
treptat, revin în atac. In min. 70 
vulcănenii beneficiază de o lovitură 
liberă de la 16 metri. Roff trage, un 
apărător al studenților respinge pînă 
la Rîpa și acesta înscrie: 2—1.

A arbitrat corect și autoritar Ion 
Ciora (Hațeg).

Tudor MUCUȚA

DIVIZIA C, seria Vest

Minerul Lupeni —
Progresul Sfrehaia 3-1 (1-0)

După un meci plăcut
tă uvertură încheiată de juniori cu 
8—1 (1—1), seniorii localnici încep 
jocul cu mult curaj. înaintarea pe- 
trileană, în atac, forțează, punînd a- 
părarea oaspeților la încercare. In 
min. 14 Jianu, de la Uricani, tri
mite mîngea la portarul său Birtolan 
care, neatent, lasă să ajungă mingea 
în plasă. Deci: 1—0 pentru gazde. 
In continuare, oaspeții 
dlrjire pentru a egala 
localnicilor (Lăscăian 
gyvari) e de netrecut, 
fermitate poarta 
tul favorabil în 
dicele atacuri ale 
riculoase prin
Mistode și Dragomir 
nu-și găsesc tinta. 
se petrece aceeași 
începutul reprizei : 
acasă lovește bara 
vine și Beraru, de 
în plasă : 2—0.

După pauză jocul se echilibrează. 
Privit în ansamblu, jocul a fost plă
cut, ambele echipe au fost bune, 
au luptat mult. S-au remarcat de la 
oaspeți: Udrescu. Jianu si Cristea, 
iar de la qazde Teodorită, Lăscăianu, 
Beraru și Păducel. A arbitrat foarte 
bine briqada condusă de. Ștpfan A- 
ron (Petroșeni).

In piima repriză, deși jocul a fost 
slab, asistăm în min. 35 la o pătrun
dere a lui Cotroaza care șutează, 
Cîmpeanu respinge și Precup, cu 
un șut puternic, face spectator pe 
Bruneanu, portarul oaspeților, înscri
ind primul gol al partidei. După 
pauză, minerii, în loc să atace, lasă 
să treacă inițiativa de partea oaspe
ților și, la o greșeală gravă de apă
rare a lui Șoptereanu, de altfel bun 
Tn această partidă, în min. 65, dă o- 
cazie lui Glămeanu să egaleze. După

gol, minerii atacă dezlănțuit, peri
clitează în nenumărate rînduri poar
ta oaspeților și reușesc să înscrie 
în min. 70 dintr-o lovitură de la 
20 de metri executată de Precup: 
2—1. Ultimul gol al partidei este 
înscris în min. 80 dintr-o combina
ție frumoasă între Precup și Co- 
troază care pune în poziție de șut 
pe Poenar și: 3—I.

luptă cu în- 
dar apărarea 
și Fentgyor- 
ea apără cu

mentinînd rezulta- 
continuare. Spora- 
oaspeților sînt pe- 
un-doi-urile dintre 

dar șuturile 
In minutul 42 
greșeală ca la

mingea trimisă 
transversală, re
ia gazde, o reia

Ion CIORTEA
Lupeni Ion TEȘCAN
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Șut șt... un nou gol pentru echipa Știința.

IN ULTIMELE MINUTE
tru a cîștiga partida. Roman, An 
ghel, Popovici, Mahalagiu, ca și ceh 
lalți component ai Științei, s-au dă
ruit pentru victorie.

Oaspeții și-au adus din plin con
tribuția la acest interesant specta-

Fodor — unul dintre jucătorii de 
bază ai echipei de handbal Știința 
Petroșeni, — ne spunea, înaintea parti
dei cu Metalul Copșa Mică, că me
ciul va fi deosebit de greu pentru 
ei. Și aceasta pentru că întîlneau o
formație puternică; pe ocupanta pri- col handbalistic. Posedînd cîtiva ju- 
mului loc în clasamentul diviziei B, 
seria a II-a. Pentru studenti victoria 
în fata acestei echipe era mai pre
țioasă decît aerul, în lupta pentru 
evitarea retrogradării. Și, în sfîrșit, 
acest lucru le-a reușit. Cum ? Cu 
destule emoții, cu prețul unor efor
turi epuizante. Victoria lor a stat 
însă sub semnul întrebării pînă în 
ultimele opt minute de joc, cînd au 
fost mereu conduși de către oas
peți. Din acel moment, studenții au 
aruncat în luptă toate resursele lor 
fizice, au muncit ca niciodată pen-

— nr. 9 — a fost vioara 
luat conducerea 
reușind 
cu un

să ter- 
a van tai

început

întrecerile primei faze a Crosului 
Tineretului desfășurate pe între
prinderi, instituții și școli au 
nit la start peste 5000 de atlețî 
Valea Jiului. După a doua triere 
etapa a II-a au fost selecționați 
mai buni 72 do sportivi ce vor
prezenta Valea Jiului la faza jude
țeană a Crosului Tineretului. Des
pre comportarea și rezultatele ob
ținute de atletii noștri la. faza jude
țeană vom reveni într-unul din nu
merele viitoare ale ziarului nostru.

reu-
din 
din 
cei 
re-

cători cu un gabarit impresionant (în 
care Dăian
I), această echipă a 
chiar în minutul 2, 
mine prima repriză 
de trei goluri.

După pauză, gazdele au 
verliqinos, cu o circulație rapidă a 
balonului și cu angajări eficiente 
pe semicerc. Fodor și Malialaqiu re
duc din handicap. Difore'hta de un 
gol în favoarea Metalului se men
ține mereu pînă în minutul 22, cînd 
studenții reușesc, în sfîrșit, să ega-

leze, Autorui golului: Angliei.
Punctul egalizator dă aripi între

gii echipe petroșenene. Nu trec decît 
două minute șt Mahalagiu înscrie 
un gol de toată frumusețea, adu- 
cînd astfel echipei sale, conducerea. 
In min 27, la o acțiune pe se
micerc, Popovici înscrie al 15-lea 
gol pentru formația sa. Cu un minut 
înainte de sfîrșitul partidei, oaspe
ții marchează ultimul lor gol prin 
Dăian. Scor final: 15—14 în favoa
rea studenților petroșeneni.

Cele mai multe goluri le-au în
scris : Mahalagiu (5) pentru Știința 
și Dăian 
Mică.

Pentru 
la limită, 
cătorii de

Campionatul școlilor 
generale la handbal 
si voleif

Primăvara a adus o dată cu zilele 
însorite și o insistentă invitație la 
competiții sportive. In orașul Vul
can ș-a trecut la organizarea fazei 
orășenești a campionatului școlilor 
generale la handbal și volei.

Concursul a stlrnit un viu inte
res în rîndul școlarilor, prezenți în 
număr mare pe terenul Școlii gene
rale nr. 4.

Primele locuri, și calificare-» la 
faza pe centru, care se va desfă
șura în orașul Lupeni, au fost ocu
pate de echipele Școlii generale nr. 
1 Vulcan (la volei, băieți), Liceului 
Vulcan (la volei, fete). Liceului 
Vulcan (la handbal, băieți) și Școlii 
generale nr. 4 Vulcan (la handbal, 
fete). învingătorilor, precum $i e- 
cliipelor clasate pe locurile II și Uf, 
Ii s-au decernat diplome.

Prof. Paul MENCZEf.

Boxerii energeticieni

(7) pentru Metalul Copșa

victoria obținută, e drept 
în fata liderului, toți ju- 
la ȘtiinȚa merită felicitări.

C. MATEESCU

In cadrul Asociației sportive „E- 
nergia" Paroșeni a luat ființă zilele 
trecute o nouă secție. Este vorba do 
secția de box, care reunește aproa
pe 30 de amatori ai sportului cit 
mănuși. Totodată au fost asigurate 
toate condițiile de desfășurare a 
antrenamentelor, de trei ori pe săp- 
tămînă.
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