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DECADA ÎNTÎIA
din nou sub semnul incertitudinii

• 5250 tone de cărbune sub sar
cina de plan.

• Ritmicitatea rămîne o noțiune 
îngropată între filele dosarelor ?

9 La Paroșeni planul s-a realizat 
doar în proporție de 56,4 la sută

Ne-am obișnuit să așteptăm mira
colul din ultimele zile ale lunii, cînd 
restanța de ordinul miilor de tone, 
adunată în două decade s-a recupe
rat „ca prin minune" în numai cî- 
leva zile.

Care să fie secretele acestui mod 
de a realiza planul, nu se știe. Știute 
sînt doar măsurile — luate încă ia 
începutul anului de fiecare exploa
tare și bineînțeles de C.C.V.J. — 
care să ducă la realizarea ritmică 
a sarcinilor de plan.

Aplicate sau nu, măsurile preco
nizate nu-și fac încă simțită prezen
ta. Justificările se adună din prima 
zi a lunii, o dată cu restanța de 
plan, ca în ultima zi să fie anulate 
de realizarea planului și apoi din 
nou să renască din propria cenușă.

Ritmicitatea realizării planului a 
al cărei sens 
dosarelor.

lunii mai, ră- 
extracția de 

este de 5 250

Revirimentul se lasă încă așteptat.
La Paroșeni, de cîteva luni rea

lizarea planului a devenit do-ar „do
rință". In prima decadă planul a 
fost realizat in proporție de 56,4 
la sută, înregistrîndu-se un minus 
de 2196 tone. Cînd se vor limpezi 
și aici apele, nu știe nimeni.

Mina Aninoasa, se pare că merge 
cu motoarele încetinite încă din de
cada a treia din luna aprilie. Ca ur-

mare, rămînerea sub plan în decada 
primă din luna mai a ajuns la 997 
tone. Minerii loneni au demarat ne
satisfăcător, înregistrînd un minus 
de 357 tone. La Lonea ca și la Url- 
cani, despre ritmicitate se vorbește 
doar în decada a treia...

După ce a realizat planul pe a- 
prilie, în luna mai mina Vulcan a 
călcat cu dreptul, realizînd în pri
ma decadă 113 tone peste plan.

Miina Uricani, în nota obișnuită. 
Oscilații foarte mici între plus șl 
minus.

Și această decadă, după cum se 
vede, poartă amprenta neritmicitățil 
realizării planului.

in perioada care a rămas pînă Ia 
sfîrșitul lunii, trebuie luate măsuri ' 
energice pentru ca forța de muncă, 
utilajele, să fie judicios folosite 
astfel încît să se recupereze restan
ta primei decade, creîndu-se încă 
din luna mai premisele realizării pla
nului pe semestrul I.

Prin hotăiîrea Conferinței Națio
nale a P.C.R. din 6—8 decembrie 
1967 cu privire la îmbunătățirea or
ganizării administrativ-teritoriale a 

localităților 
devenit rau-

partid și de
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prop li
la acei mii de

Jiului care frec- 
a 111-a și care au 
an școlar geogra- 
Acum, cînd se a- 
recapitulării finale

pagini de ziar. Fac această 
nere gîndindu-mă 
copii din Valea 
ventează clasele 
învățat în acest 
fia locului natal, 
propie perioada 
a materiei o asemenea hartă ar ti 
de mare folos atît pentru cadrele 
didactice cît și pentru elevi. Elevii 
trebuie să se obișnuiască cu noile 
noțiuni de județ și municipiu în loc 
de regiune și oraș regional. In cadrul 
recapitulărilor elevii vor putea în
suși noi cunoștințe în legătură cu 
noua împărțire administrativ-terito- 
rială si îmbunătățire continuă a vie
ții materiale și spirituale a tuturor 
oamenilor muncii din patria noastră 
socialistă.

Proî. FERENCZY Mihai, 
director adjunct la Școala generală 

nr. 5 Petroșani

Cu glisarea — 
la etajul 10

Muncitorii și tehnicienii șan 
(ierului de construcții Petro
șani au ajuns la etajul 10 cu 
glisarea blocului B 1 c, reușind 
prin aceasta să termine glisa
rea celui de-al doilea bloc cu 
10 etaje pe care-l înalță în 
noul microraion din oraș.

In continuare, după termina
rea tuturor planșeelor. cofra- 
jul glisant va ff dat jos de pe 
bloc, revizuit, reparat șl se va 
trece la montarea Iul pe fun
dațiile altui bloc, Bid.

componentă" a municipiului cu care 
au comunitate economică.

Propun, de asemenea, modificarea 
hărții municipiului Petroșani în spi
ritul textului propunerii elaborate, 
deoarece nu s-a inclus la teritoriul 
municipiului Petroșani teritoriul lo
calităților Surduc și Livezeni, deși 
în textul propunerii elaborate apare 
foarte clar acest lucru.

O altă propunere ar fi întocmirea 
unei hărți numai cu municipiul Pe
troșani (Valea Jiului) — hartă fl- 
zlcă-administrativă, de mărimea unei

tării și sistematizarea 
rurale, Valea Jiului a 
nicipiu.

Comisia județeană de
stat a elaborat propuneri cu privire 
la delimitarea municipiilor, orașelor 
și comunelor din județul Hunedoa
ra. Aceste propuneri sînt supuse 
dezbaterii publice, fapt ce demon
strează încă o dată aplicarea con
secventă a principiilor fundamentale 
ale democrației socialiste din tara 
noastră.

Intr-adevăr propunerile elaborate 
reflectă grija cu care s-a lucrat 
la îmbunătățirea împărțirii adminis- 
trativ-teritoriale a județului nostru. 
In cadrul acestor valoroase propu
neri s-a acordat atenție lichidării 
unor anomalii care au existat de pil
dă în Petroșani. Erau „localități 
componente" (sate) ale orașului t 
Boțoni, Maleia, Gheorqhe Lazăr, ca
re, în fond, nu erau localități, cl 
străzi ale orașului. Foarte bine qîn- 
dită este propunerea de a se con
topi acestea cu orașul, devenind 
străzile acestuia. La fel contopirea 
localităților Dărănești, Lunca Jiu, 
Surduc și Livezeni cu orașul (muni
cipiul) .Petroșani este pe deplin jus
tificată. Aceste localități „sateliți" 
în jurul Petroșanilor se dezvoltă o 
dată cu municipiul, avînd comuni
tate g^ografică-economică cu aces
ta. In Dărănești avem depoul C.F.R. 
și alte'unități industriale. în Surduc 
și Livezeni se află fabrica de produse 
lactate' fabrica de oxigen, secția 
tîrnplărie a l.O.I.L. și alte unități 
industriale. Este și normal ca aceste 
localități să fie înglobate î<n munici
piul Petroșani.

Am însă și o 
Slătinioara va 
componentă" Iar 
se contopește
(municipiul) ca și Surducul sau Live- 
zenitil și Slătinioara nu ? Există 
vreo deosebire între aceste două 
„sate" din punct de vedere al așe
zării geografice sau al vieții social- 
economice ? Părerea mea că nu e- 
xistă.

frai permit să fac propunerea 
aceste două „sate" să fie 
în teritoriul municipiului

Dîlja Mică, Dîlja Mare, 
sînt propuse a rămîne
componente" ale municipiului, 
aceste localități prin așezarea loi 
geografică justifică rămînerea loi 
sub această denumire de „localitate

■

Noul siloz de legume fructe, cu o capacitate de 1 000 tone, al 
C.L.F. Petroșani.
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VACARM
Șl ACALMIE

SIMPOZION

un șantier 
De atunci, 
comun se 
principală, 
lurgonete,

rămas doar o noțiune 
stă ascuns între foile

In prima decadă a 
mînerea în 
cărbune pe C.C.V.J. 
tone, planul fiind realizat în propor
ție de numai 96,6 Ia sută.

Minele Lupeni și Petrila, care do 
altfel ne-au obișnuit cu realizarea 
ritmică a planului de producție, sînt 
$i de această dată Ia înălțime extră- 
gînd 710 tone, respectiv, 464 tone 
peste sarcinile de plan.

Despre mina Dîlja, cu 2 529 tone 
sob plan, avem ce spune.

Ramură de floa
re sărbătorită de 
oameni, in zilele 
primăverii, in mul
te locuri fermecă
toare 
noastră.

nedumerire : de ce 
rămîne „localitate 
Coasta nu ? De ce 
Coasta cu orașul

Avem și noi o stradă principală. Frumoasă, 
urîtă — este unica. Ea este pentru noi și Ioc de 
promenadă și zonă comercială. Ne simfim exte
nuat i după o zi de lucru ? Ieșim la plimbare pe 
strada principală. Doar un parc unde să ne as
cundem de căldură și zgomot nu ne-a fost încă 
hărăzit. Trebuie să facem cumpărături, tot pe 
strada principală ieșim. Doar aici sînt cele mai 
multe magazine. De voie, de nevoie așa ne-arn

ca 
înglobate 

ca străzi. 
Peștera, 

„localități 
Da,

•••••••••••••••••••••••••••••••••a

Saiariații A.R.U.C.-ului
își fac de cap iar

FRIGIDERELE STAU

SI rd uiiu 
ale masivului Retezul, strove 
clica Țară a Hațegului oferă 
priveliști minunate, importante 
mărturii ale trecutului înde
părtai și frumuseți naturale 
neasemuite. Frămintal de va
lurile unor adinei transformări 
istorice, finului acestui colt mi
nunat al patriei a găzduit în
chegarea puterii dacice, a trăit 
confruntarea dramatică dintre 
Roma și Sarmizeqetusa, rteve-
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obișnuit noi petroșănenii. O bună parte din tim
pul liber „ni-1 omorîm" pe strada principală. 
Transformăm strada în fiecare după-amiază tn- 
Ir-un fluviu uman, molcom.

Pînă acum toale-s In ordine, să zicem. Iată, 
insa, că de o săptămină acest fluviu uman e tul
burat zi de zi. Ce se Intîmplă ? Lucrătorii între
prinderii de gospodărie comunală au deschis pe 
artera paralelă cu strada principală 
edilitar. Se repară străduța V. Conta, 
lot transportul rutier, transportul in 
desfășoară pe unica noastră stradă 
Trec camioane, tractoare cu remorci,

■ autoturisme, motociclete, în ambele sensuri — 
zblrniind, clacsonînd, vîjîind fără contenire, stri
dent. Trepidează întreaga stradă. Totul e un 
vacarm. Pietonii ferindu-se de mașini și ocolind 
schelele de pe trotuare, se fmbrlncesc, se calcă 
pe picioare; mamele se ciocnesc cu landourile 
etc., ele. Nu, aceasta nu mai e 
potrivă, drumul in această parte 
vine o adevărată tortură pentru 
'ru nervii noștri.

Ei, dar ce-al fi vrut, să nu se
- ar putea replica cineva. Nu, 

iralilor, că a mai fost... reparată. Nu asta re
voltă. Nici faptul că poate, în parte, transportul 
rutiei putea fi dirijat pe o altă arteră. Revoltă 
acalmia de pe șantierul edilitar din str. V. Conta. 
Intr-o după-amiază, pe la ora 18, nu mai lucra 
nimeni aici. Altădată, în plină zi, doar doi lu
crători ciocăneau din cînd în cînd cu tîrnăcoa- 
pele. Așadar, pe o stradă vacarm, pe alta acal
mie I Nu Irită pe gospodari acest paradox?!

plimbare. Dim- 
a orașului de- 

timpanele, pen-

repare strada ? 
mai reparafi-o,

I. D.

prafață de aproximativ 8 000 
metri pătrați.

Se amenajează 
un parc 
la Vulcan

Consiliul popular și comi
tetul orășenesc U.T.C. Vul
can au luat inițiativa amena
jării unui nou parc. Aproa
pe zilnic, după-amiaza, tineri 
și vîrstnici contribuie prin 
muncă patriotică la amenaja
rea noului parc din spatele 
poștei din localitate. Se pre
conizează ca noul parc să 
fie dat în folosință încă în 
această lună și să aibă o su-

Azi, Ia ora 16 — la Casa 
de cultură din Petroșani este 
programat un simpozion pe 
tema: „Anul revoluționar — 
1848".

Vor expune profesorii Dan- 
cu Ioan șl 
Expunerile 
cu proiecții

spre Tismana, Baia de Aramă 
și Ponoare unde 
peștera 
La Tg.
vizitat, 
montele 
cuși.

au vizitat 
și pădurea Liliacului. 
Jiu excursioniștii au 
de asemenea, monu- 
de artă ale lui Brân-

a

VREMEA
Stoica n Elena, 

vor fi ilustrate 
de diapozitive.

Excursie 
școlară

Ieri, duminică, 120 de elevi 
ai Școlii generale nr. 5 din 
Petroșani au plecat într-o 
excursie prin O.N.T. în ju
dețul Gorj. Din Tg. Jiu ele
vii au pornit ou autobuzele

Azi la ora 8 termometrul 
a înregistrat o temperatură 
de plus 17 grade la Petro
șani și plus 16 grade la Pa
ring. Maximele de Ieri au 
oscilat între 
și respectiv

PENTRU 
24 ORE.

Vremea ușor instabilă fa
vorabilă ploilor slabe, înso
țite de descărcări electrice.

plus 26 grade 
plus 20 grade. 
URMĂTOARELE

Peisaj încintător 
ia Crivadia: pe 
fundalul înălțimi
lor îmbrăcate în 
verdeață se profi
lează șerpuirile pi
torești ale șoselei 
asfaltate și arcul 
zvelt de beton al 
noului pod.
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S-a prelungit desfacerea 
unor produse cu plata în rate

■<

De la O.C.L. Produse industriale 
Petroșani, aflăm că mărfurile textile 
care au fost puse In vinzare cu pla
ta în rate prin rețeaua comerțului de 
stat, pînă Ia 30 aprilie 1968, se vînd 
în aceleași condiții și după această 
dată. Printre acestea se numără con
fecțiile finite și la ultima probă e- 
xecutate din țesături și jerse pentru 
adulți, adolescenți și copii, articole

de lenjerie pentru pat, stofe de mo
bilă, perdele de bumbac etc.

Priu această măsură se creează 
tuturor cumpărătorilor posibilitatea 
de a se aproviziona în continuare 
in condițiile avantajoase ale cumpă
rării confecțiilor cu plata în rate. 
Condițiile de cumpărare sînt ne
schimbate.

$
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Unitățile de alimentație publică 
șl alimentare au fost dotate cu uti
laje frigorifice pentru păstrarea în 
bune condițiuni a mărfurilor. In u- 
nitățile de pe raza municipiului nos
tru există 360 de frigidere, repara
rea, revizuirea acestora revenind sa- 
lariațllor de Ia A.R.U.C. Petroșani. 
Cura funcționează frigiderele ? Au 
fost reparate, revizuite în vederea 
păstrării optime a mărfurilor pe pe
rioada anotimpului cald ? Discuțiile 
purtate cu unii gestionari, cu cadre 
competente de la T.A.P.L., O.C.L. A- 
limentara — beneficiarii acestor 
laje — și constatările noastră vor 
da răspuns acestei întrebări.

Mai întîi să dăm cuvîntul interlo
cutorilor noștri.

Tov. Budeleanii Ștefan, șeful ser
viciului administrativ la O.C.L. Ali
mentara Petroșani :

„Magazinele noastre sînt dotate 
cu 213 utilaje frigorifice. Pentru re
vizuirea si repararea la timp a aces
tor utilaje noi am încheiat un con
tract de prestații cu A.R.U.C. Deva. 
Din păcate executantul, respectiv 
secția din Petroșani a /X.R.U.C.-ului,

uti-

nu-și respectă obligațiile contrac
tuale. In loc ca salaniatii A.R.U.C. 
să intervină în timp de 12 ore de 
la sesizarea defecțiunii, cum preve
de contractul, ei tărăgănează lucru
rile de pe o zl pe alta. Din aceas
tă cauză, la ora actuală avem 26 
de frigidere care nu funcționează. 
Situația cea mai neplăcută e în ma
gazinele din orașul Lupeni, unde a- 
vom cel mai mare număr de frigi
dere defecte".

fată ce ne declară cîțiya gestio
nari de magazine din orașul Lupeni.

Brașoveanti Francisc, unitatea 62: 
„Am în magazin trei frigidere, dar 

nu funcționează nici unul: două sînt 
defecte, iar unul nu poate funcționa 
pentru că nu avem curent electric 
(I.R.E.H. mereu întrerupe curentul). 
Din această cauză mărfurile se alte
rează. Mai zilele trecute, am arun
cat 10 kg de mezeluri. De ce tre
buie să plătim noi aceste pierderi 
provocate din neglijenta altora?!"

ITINERAR!! TURISTICE

Prin fru
moasa Țara 
a Hațegului

r: .3

nind leagănul poporului nos
tru.

Păstrate pînă în zilele noas
tre, urmele unor drumuri pe 
care au suit acum 19 veacuri 
legiunile lui Traiun, te duc 
spre numeroasele locuri și 
monumente ce păstrează ves
tigiile trecutului istoric al po
porului nostru. Centrul cel moi 
important îl constituie sarml- 
zegelusa fosta capitală a Da
ciei romane cu coloana Ulpia

P. BREBEN
A. ZAHAR1A

(Continuare în pag a 2-a)
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Din presa străină
Exodul savanților
vest-germani 
către S. II. A.

cele 38 ale Camerei. In ianita- 
1907 funcția de prim ministru 
Bahamas a fost ocupată de Lyn- 

FMndling, liderul Partidului li-
prin reforme în învățămîntul supe
rior, îmbunătățirea aparatajului în 
institutele de cercetare, sporirea 
remunerației; s-au luat totodată și 
măsuri pentru atragerea emigranți- 
lor înapoi în țară. Din 1965, servi
ciul de plasare în străinătate a sa- 
vanților germani asigură contactul 
cu savanții germani stabiliți în 
străinătate. Ministrul federal al cer
cetării științifice alocă, începînd din 
1966, subvenții destinate finanțării 
călătoriilor de documentare și acor
dă ajutor financiar savanților dor
nici să se întoarcă în țară pentru 
a le înlesni instalarea.

i-au lost adre- 
de la Washington. Și nu nu- 
pentru că Bahamas se află la 

distantă de Statele Llnitp și 
pentru că iarna insulele repro

șată sînt negri. Organizația politică 
a acestora din urmă este Partidul 
liberal progresist. La alegerile d.n 
10 aprilie, el a obținut 29 de lo'uri 
din 
rie 
din 
den
beral progresist.

Primele felicitări 
sate 
mai 
mică 
nici
zintă un loc de viligiatură pentru 
americanii bogati. Mai există și alto 
motive. In septembrie 1940 profitînd 
de situația critică a Marii Britanii, 
S.U.A. au obținut pentru 99 de ani 
dreptul de a-și instala în Bahamas 
bazele navale și aeriene. Ele ati fost 
amenajate acolo cu toate că locui
torii insulelor au protestat cu ho- 
tărîre. Aceste baze permit Pentago
nului să exercite controlul asupra 
întregii regiuni a Marii Antilelor.

Cariera politică a lui Pindling 
este strîns legată de interesele Wa
shingtonului. El ar fi declarat chiar 
în februarie 1967, cu prilejul citorva 
zile petrecute în capitala america
nă : ,,Sub guvernarea mea, bazele 
americane sînt în deplină siguranță". 
După alegerile din Bahamas, Lon
dra păstrează o tăcere mohorîtă. Dar 
Washingtonul ride.

europeni către 
federale seri-

Exodul. 
S.U.A. dă 
oase motive de neliniște. Intre anii 
1949—1965 au emigrat în S.U.A. a- 
proape 1 700 de savanți și ingineri 
și 4 000 de tehnicieni germani. Sta
tisticile au demonstrat că mișcarea 
de emigrație care scăzuse net pînă 
în anul 1961, cu -alte cuvinte în pe
rioada de prosperitate a Germaniei 
federale, a început să crească 
ultimii ani.

Potrivit dr. Muller-Daehn, ale 
rui concluzii au fost identice
cele ale altor experți, mare parte 
din cei care pleacă sînt elemente 
de înaltă calificare. Intre anii 1957— 
1961 au părăsit țara 8 3 la sută din
tre clumiștii tineri și 7,3 la sută fi
zicieni germani. In prezent se în
cearcă prin toate mijloacele. să "se 
împiedice mișcarea de emigrație

savanților 
Germaniei

în

că-
cil

Populația din Bahamas, colonie 
britanică de aproape două secole, 
își revendică independenta. Ea a 
obținut o relativă autonomie locaiă 
și are un guvern, subordonat, este 
drept, guvernului britanic.

Din cei 150 009 de insular», 86 la
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curiozitate și 
de atracție 
turiști din 

hotare, oferă 
• rec rec re și

pe drept cuvînt 
miniatură", 
naturale ale a- 
îmbogălesc con- 

cu altele

(1 Armare din pag. 1)SECVENȚE CULTURALE
Grație, forță, măiestrie la

Medalion
a

D. GHFONEA

Salariațli A.R.U.C.-ului iși fac de cap iar
FRIGIDERELE STAU

(Urmare din pag. 1)
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(lecfia

19,00 nr.

Publi-

TELEVIZIUNE

Petro- 
despre 

poet, 
o pro-

19,30
19,50

17.30
18,00
18.30

număr ma- 
aprecial și

carne pe care o primește u- 
respectivă. Exemple de felul 
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Coșbuc". Peste 100 de elevi 
generale nr. 2 din 

urmărit o expunere 
activitatea marelui

Moscova, Pekin, 1 
Bafor Varșovia. Praga, 
grad Alena. Berlin etc.

Spectatorii, prezenți în 
re în arena circnlm, an

nu
a-

, George Coșbuc1

„CHEMAREA MANEJULUI
Spet (a< oieie prezentate in Petro

șani de Circul „Olimpia" din Bucu
rești au prilejuit spectatorilor cu
noașterea celor mai frumoase reali
zări ale circului românesc, obținute 
în turneele efectuate peste hotare 
înfr-o seric de mari orașe ale lumii 
ea: Moscova, Pekin, Paris, Ulan 

Sofia Bel-

Cu prilejul comemorării a 50 
nni de In moartea marelui 
George Coșbuc, în sala de lectură 
n bibliotecii Casei de cultură din 
Petroșani a avu! loc un medalion 
„George 
al Scolii 
șani au 
viata șl
Expunerea a fost urmată de 
lecție de diefilme. Au fost recitate 
versuri din poezia Iul George Coș
buc.

„Mîndru 
zice lăuta"

Astă seară, Ia ora 20, cunoscuții 
doinitori ai cfntecnlui popular ro
mânesc, Petre Săbădeanu șl Ștefania 
Rareș dau întilnire publicului petro- 
șănean în sala mare a Casei de cul
tură la spectacolul muzical „Mîndru 
zice lăuta", prezentat în cadrul tur
neului pe care Filarmonica de stat 
din Arad îl face prin Valea Jiului. 
Iși dau concursul soliștii vocali So
fia Preda, Elena Mărqineanu șl Silvia 
Silvestru, soliste ale Filarmonicii de 
stat din Arad, sub conducerea diri
jorului Traian Neicu.

aplaudat forța, curajul și măiestria 
componențllor trupei, eleganța, fine
țea și siguranța lor în efectuarea e- 
xercițiilor, umorul sănătos, tonic al 
unui cuplu binecunoscut, modul tu
turor de a ști să-și apropie publi
cul și să-i smulgă aplauzele.

Programul intitulat cum nu 
poale mai sugestiv „Chemarea 
nejului", impresionează de la 
mul pînă la ultimul număr —
rada majesiuoasă a trupei. De aceea, 
reporterului, ca oricărui spectator, 
fi este greu să pună în balans greu
tatea numerelor, să Ie sublinieze pe 
cele mai reușite. Pentru că toiul a 
fost frumos, plăcut, interesant. Nu
merele de echilibristică sub cupolă 
și acrobații la bară mobilă ale su
rorilor Popescu, demonstrațiile de 
acrobație plastică ale cuartetului fe
minin Augustin, laureat al Festiva
lului de la Moscova, ca și salturile 
la basculă ale cuartetului Crețu au 
evidențiat o înaltă școală de măies
trie și curaj, smulgfnd ropote de a- 
plauze. Cu multă atenție au fost ur
mărite numerele de echilibristică cu 
bicicletele pe sirmă, susținute de 
trioul Cristea, tirul de precizie cu 
bice și cuțite al duoului Cristea. 
ca și numerele de jonglerie moder
ai și echilibristică de salon prezen
tate de cuplul Mariana și Mihai Stro
fei. Cele două tinere cupluri — Țipa 
și Krejtel — au adus o notă nova
toare în exercițiile de călărie, iar 
dresorul Sergiu Dermenji a demon-

strat o înaltă școală de dresură a 
unor animale și păsări diferite — 
exotice și din fauna proprie țării 
noaslre — pe care, strîngîndu-le In
tr-o mașină condusă de o maimuță, 
ca într-o arcă a lui Noe, Ie-a făcut 
să coexiste alături, pașnic, fără îm
potriviri între-, caractere. Cuplul de 
comici Bone—Sache a dat culoare 
spectacolului prin citeva scheciuri 
spumoase, care au declanșat un rîs 
sănătos. La unitatea spectacolului 
și-a adus o parte de conlribuție și 
orchestra de muzică ușoară ritmică 
a Circului, dar care l-a cam acope
rit pe excentricul muzical Geqea 
Ninu, care cîniă simultan Ia mai 
multe instrumente și din voce.

Grația șl frumusețea fizică a cor
purilor, grația și frumusețea exer- 
cițillor, curajul și măiestria, noul, 
zîmbelul permanent de pe buze —* 
iată coordonate ale succesului unul 
spectacol de circ bine pus la punct, 
care îndeamnă la vizionare. Astăzi 
șl mîine. Ia ora 20, vor Ii prezen
tate nllimele două spectacole în Pe
troșani. Intre IC și 19 mai Circul 
de stat „Olimpia" din București va 
susține mai multe spectacole In I.u- 
peni. „Chemarea manejului”-, cheamă.

T raiaua întemeiată prin anul 
110 era noastră. Aici pot fi vi
zitate în voie ruinele cetății 
și amfiteatrului roman, a clă
dirii Auguslaliior, rămășițele 
unor temple între care și a- 
cela al zeiței Nemesis.

Stirnesc admirația conducte
le dc apă potabilă ce se mai 
păstrează și acum, sistemul de 
încălzire centrală și alte lu
crări edilitare ce au existai 
în acest centru de adminis
trație romană în Dacia, în pe
rioada de înflorire ce a durat 
pînă în anul 270. Prezintă in
teres pentru vizitatori muzeul 
arheologic din localitate care 
cuprinde o colecție bogată de 
materiale romane provenite în 
întregime din acest centru. 
Se păstrează aici mai multe 
monumente funerare dezgro
pate din piafa publică (lor), 
monumente reliefale și cu in
scripții, altare, închinate dife
ritelor divinități romane, un 
mormint reconstruit din cără
midă cu întreg inventarul (ul
cioare din Iul, vase de sticlă, 
obiecte de podoabă, monede, 
cuie, opaiț etc.) provenind de 
la mausoleul familiei Aurelia.

Nu departe de Sarmizegelu- 
sa, pe cumpăna văii, la Zci- 
cani, în apropierea Porților de 
fier transilvănene străjuiește 
dc mai bine de 500 de ani un 
obelisc de Her încununat cu o 
măciulie ghimpată avînd for
ma unui buzdugan puternic. El 
simbolizează locul și data u- 
neia din victoriile lui loan 
Corvin de Hunedoara, aceea 
de la 1442 cînd a zdrobit cu 
15 000 de oameni, majoritatea 
țărani din partea locului, o 
armată turcească de cinci ori

mai mare avind in frunte ne 
vizirul S&ndedin. La Tapat, loc 
de trecere spre plaiurile bă
nățene dorm sub troienele 
timpului armele și vuietele 
cumplitelor încleștări ale da
cilor cu cotropitorii romani, din 
anii S9 ș> 101. In apropierea 
locali lății Răcliitova se dlâ 
ruinele unul turn medieval de 
pază înconjurat de șanțuri.

atrăgătoare sini $i monumen
tele și frumusețile naturii. Re
zervația din pădurea Hațegu
lui numită ,,pădurea Silviii" ce 
se întinde pe sute de hectare 
da găzduire, în locul cel mai 
prielnic, legendarului bourean 
a lui Dragoș Vodă. Aici se gă
sește o numeroasă familie de 
zimbri, care și-a trimis de cr
eam reprezentanții speciei la

fără măsură dar mai frum<>', 
in el este tocmai acest coif, 
care din
se 
de 
ce 
sc 
un

Poșta 
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ANDREI BRUCHER. Legat de 
corespondența 
sat-o am vrea 
dv. Vă rugăm 
din zile pe la

ce ne-ați adre
să discutăm cu 
treceți într-una 
redacție.

au o 
muncă 
M.A.L 
vechi-

AIFRGUȘ GHFORGHE, Vnl- 
can. Persoaneloț care îndepli
nesc condițiile de pensionare, 
iar în activitatea lor 
parte din vechimea în 
desfășurată în cadrele 
iî se calculează această
me. Ia pensionare, la grupa a 
Hl-a de muncă. Adică, în ca
zul dv., nu benellciați de spo
rul de 6 luni la 1 an lucrat.

Cetățenii care au prestat 
serviciul în M.A.I. șl sînt pen
sionați de casa de pensii a 
militarilor din M.A.I., pentru 
anumite funcții primesc sporul 
de 6 luni pentru 1 an.

RRlNDUȘOIU GHEORGHE, 
Pmparația Coroești.

Despre ceea ce ne-ați scris 
a fost publicată 
în ziarul nostru 
22 aprilie a. c. 
ne mai scrieți.
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nr. 5 752
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‘Prin jrumoasa 
Țară a Hațegului
Dincolo de Silvașul de Sus, 

între podișuri și dealuri do- 
moale, este locul de udă post i- 
re a mănăstirii Prislop înte
meiată pe la 1490 dc călugă
rul Nicodim cu sprijinul lui 
Mircea cel Bătrin, fiind și a- 
ceasta o dovadă a relațiilor 
st rinse ce au legat din vechi 
timpuri ținuturile Țării Româ
nești cu cele ale Transilva
niei. In pronr usul bisericii o 
piatră funerară cu inscripții 
din slove latine și slavone in
dică v izilatorului că aici își 
doarme somnul de veci dom
nita Zamfira, fiica lui Moise 
Vodă, domnul Țării Romanești 
între anii 1529—1530. Monu
mente și locuri istorice, ruine 
și urme de cetăfi medievale 
se găsesc în Țara Hațegului 
aproape la lot pasul.

Tot căit de numeroase și de

grădina zoologică din Capita
lă și in alte rezervații. Mai 
sus, spre înălțimile Retez aiu
lui te întimpină cu un farmec 
incinlălor peisaje de autentică 
sălbăticie, nemaiinlîlnite în 
munții noștri. Florile rare atît 
de viu colorate, lacurile gla
ciare, iezere, morene se com
pletează cu fauna bogată a 
cerbilor lopălari, a caprelor 
negre, urșilor, mistreților și 
cocoșilor de munte. Toate a- 
cestea stîrnesc < 
constituie puncte 
pentru numeroși 
tară și de peste 
locuri plăcute de 
destindere a oamenilor muncii 
în timpul liber.

Iluslrînd frumusețile urestui 
ținut, în curtea sa : „Din Țara 
Hafegului" Ion Pop Relegan 
scria: „Frumos e Ardealul,

veacuri pină astăzi 
cheamă Țara Hațegului... 
sine mică, ea întrunește tot 
Ardealul are mai bun,... ea 
poale numi
Ardeal in

Frumusețile 
cestui ținut se 
tinuu, sc amplifică 
noi, create de iscusința și mun
ca oamenilor. Pe un frumos 
platou la marginea pădurii Ha
țegului, dc unde sc deschide 
o priveliște minunata peste 
oraș și localitățile din jur pînă 
departe spre crestele Reteza
tului, se construieșlc un han 
turistic cu hotel, restaurant, 
terasă și platforme pentru par
carea mașinilor. Noua cabană 
turistică de la Sarmizegetusa 
va deveni anul acesta mai os
pitalieră datorită instalării în 
preajma acesteia a unor căsuțe 
tip cliemping de cite două per
soane, executate in stil rustic. 
La Pui și Totești se constru
iesc, în apropierea șoselei na
ționale, magazine comerciale 
prevăzute cu bufet, destinate 
îndeosebi bunei deserviri a 
populației din aceste sate și 
a turiștilor. Se fac noi ame
najări și pregătiri pentru se
zonul estival la cabanele șl 
punctele turistice îndepărtate: 
Gura Zlata, Raleia, Pietrele, 
Gura apei. S'ina de rin. Huța 
mare etc

îmbinarea armonioasă și plă
cută a noilor obiective turis
tice cu frumosul peisaj natu
ral și istoric ca în acest colț 
de tară deosebii de caracte
ristic și din punct de vedere 
etnografic și folcloric, să de
vină tot mai ntrăoător și 
cîntător.

MARINESCU N1COIAE 
cazul că angajarea de la Pre- 
parația Coroești, la data de 1 
septembrie 1967, s-a făcut prin 
transfer, conform art. 1© litera 
„a" din Legea nr. 26/1967 a- 
veți dreptul la compensarea 
în bani a perioadei de con
cediu corespunzător celor 8 
luni de serviciu prestat. In ca
zul că angajarea dv. nu s-a 
făcut prin transfer, ci îr con- 
formitate cu art. 13 și 14 din 
Codul Muncii (nou angajat) nn 
aveți dreptul la compensarea 
în bani a perioadei de con
cediu corespunzător celor 8 
luni de activitate.
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UN GRUP DE COPII 
I upeni.

Ne pare rău că șoferul 
pe autovehiculul 21 UD 
v-a spart mingea călcînd-o 
roțile mașinii.

Dar draqi copii, voi greșiți 
cînd vă jucați în stradă deoa
rece împiedicați circulația, vă 
expuneți accidentelor. Orqa- 
nele de supraveghere a circu
lației atrag mereu atenția a- 
supra acestui pericol. Vă sfă- 
luim, deci, găsiți un loc unde 
să vă puteți disputa meciurile 
fără pericol pentru... minge, 
dar mai ales pentru voi.

l
I

20,00

20,20
20,40

21,05
23,25
23,35

MICA
PUBLICITATE

V1ND ataș Slmson, str. VI- 
nătorilor nr. 18, Pelrila.

Pentru noi femeile I 
Actualitatea industrială. 
Curs de limba franceză 
a 16-a).
Dimineața maturității 
ceum: Colegul meu de 
Telejurnalul de seară. 
Buletinul meteorologic, 
citate.
Trepte spre viitor — „Slatina 
600".
Călătorie In Franfa — reportaj. 
Parada vedetelor — Frank Fer- 
nandel și tatăl său.
Film artistic: Ruy Bias. 
Telejurnalul de noapte. . 
închiderea emisiunii.

Pițu loan, unitatea nr. 74 a @.C.L. 
Alimentara :

,,Mezelurile fabricate la Petroșani 
nu sînt afumate ca lumea, și neavînd 
condiții de a le păstra la rece se 
alterează ușor. Am sesizat de ne
numărate ori la A.R.U.C. faptul că 
cele două frigidere nu funcționează. 
Dar... din luna decembrie nici pînă 
azi nu și-au găsit timp să repare 
utilajele. Au venit de cîteva ori : 
au desfăcut instalațiile frigorifice șl 
apoi au intrat la restaurant. Meca
nicul de la A.R.U.C. Colda Leontin, 
care răspunde de acest sector, e mal 
tot timpul beat. Nu se ține de lucru 
șl nici nu se pricepe să repare uti
lajele. Dar nu- e unicul caz".

Funcționarea utilajelor frigorifice 
e o problemă la multe alte unități 
ale O.C.L. Alimentara. Dar nici In 
localurile de alimentație publică lu
crurile nu stau mai bine. La cofetă
ria „Corso" din Lupen!, expresoa- 
rele pentru cafea nu funcționează

de un an dc zile, iar tancul pentru 
înghețată e defect și el. La magazi
nul de măcelărie nr. 106 din Lupeni 
din 3 frigidere, doar unul funcțio
nează și acela are o capacitate mult 
prea mică în comparație cu cantita
tea de 
nitatea 
aresta 
dificați
vom da cuvîntul tovarășei Bărbules- 
cu Mioara, gestionara unității 
33 a T.A.P.L. Petroșani :

„La unitatea noastră frigiderul 
funcționează de anul trecut. Am
nunțat în repetate rînduri A.R.U.C.-ul. 
Electricianul Slovenschi Tiberiu a 
venit la mine și mi-a pretins ciubuc 
150 Ie! ca să execute lucrarea; înlo
cuirea a 3 metri sfrmă. Mi-a

spus că dacă-i dan suma respectivă, 
într-o jumătate de oră frigiderul va 
funcționa. Am refuzat si... frigiderul 
stă".

Tov. Cioloian Constantin, directo
rul adjunct al T.A.P.L. Petroșani ne-a 
făcut, de asemenea, multe alte măr
turisiri deloc măgulitoare la adresa 
lucrătorilor de la A.R.U.C.. „După 
ora 11, salariații acestui atelier nu 
mai pot fi găsiți. Iar utilajele frigo
rifice, atît de necesare păstrării 
produselor alimentare și banei de
serviri a populație! — nq f:mrțio- 
nează".

Faptele sînt concludente. Aștep
tăm ca de acum să-și spună cuvîn
tul conducerea A.R.U.C. Deva în 
privința felului cum unitatea respec
tivă din Petroșani își face datoria.

Ospitalieră și pitorească, cabina Ltinca Florii așteaptă vizitatori 
sfirșit de săptămînă. Foto: D. GOANE

la
LA

I. L. L. Petroșani

angajează de urgență:

Șef serviciu tehnic
Condiții de angajare :
Inginer constructor, cu 6 ani vechime

Șef serviciu mecanic șef
Condiții de angajare :
Inginer e ectromecanic, cu 6 ani vechime

Șef serviciu financiar
Condifii de angajare : 
Economist, 
medii și 8

cu 6 ani vechime sau studii 
ani vechime

5 maiștri constructori
Condiții — cele prevăzute d« H. C. M. 
nr. 1061/1959.

I.A.S. Bîrcea Mare (Deva)
Secția magazine Gostat

A deschis în orașul Petroșani
str. Republicii nr. 54

un magazin de prezentare $s 
vînzare a produselor proprii 
de primă calitate ca:

<— preparate <le carne
e— brînzeturi
— zarzavaturi 

vinuri naturale varsate ți îmbii 
teliate din podgoriile proprii 
precum ți alte produse

Adresati-vâ cu încredere magazinului de des
facere Gostat, unde ve|i fi serjJji ireproșabil

Tortul și „patimile 
lui Vasile

Cocău Vasile (din Lupeni str. In
dependenței nr. 134) a intrai în ma
gazinul cu autoservire din cartierul 
Braia-Lupeni. Dar nu să cumpere, ci 
cu intenția dc a șterpeli ceva. S-a 
așezat frumușel după o „stivă" șl 
a începu! să „opereze*. A luat un 
litru de „Turț", l-a ascuns în sîn și 
a dat să plece. La ieșire, însă, a 
fosl oprii. Fiind întrebat ce are as
cuns în sîn, a încercat s-o „scalde". 
A negat și după ce a lost pus lață 
în față cu cei care i-au dovedit fap
ta rușinoasă. Era gata să jure cd e 
om cinstit. Doar cînd a fost judecat 
„și-a amintit" că se află la a patra 
condamnare. Ultima, un an și jumă
tate închisoare, poate-i va întări 
convingerea că hoții sini descoperi/! 
oriunde încearcă să „opereze"!

pentru alcool. Dar într-o zi, un mun
citor de la sectorul de salubritate, 
pe nume Șerban Mihalache, le-a in
terzis copiilor să mai intre în curtea 
garajului. „Dacă dă vreo mașină pes
te ei ? N-o pățesc eu ?*' — și-a zis 
omul. Copiii, printre care și cel al 
lui Sumedrea, au dat fuga acasă. De 
cum a aflat Sumedrea-talăl despre 
ce-l vorba, fiind și cam „înfierbîn- 
tal", s-a dus glonț la garaj. L-a luat 
pe muncitorul Șerban Mihalache Ia 
palme L-a lovit și cu lopata. S-a 
făcut cum s-ar zice de minunea o- 
rașului. Și pentru ce ? Doar pentru 
cîlcva sticle și borcane goale.

MOUIAȚI «MO1ITAȚI
Asfaltarea drumului național 
între Cîmpina și Comarnic

Au început lucrările de asfaltare a drumului national ce 
se construiește între Cîmpina și Comarnic. Noua variantă 
-— care urmează partea stingă a rîului Prahova — va fi mal 
scurtă cu circa 3 km fată de ruta existentă, ocolind locali
tățile Cîmpina, Breaza și Gura Beliel, inclusiv pasajele de 
rale ferată. Ea va face față traficului intens de circulație 
din această zonă și va permite totodată conducătorilor auto 
‘-poriroa vitezelor de circulație pînă la 120 km'oră.

Pentru citeva 
sticle goale

Sumedrea Constantin (din Petro
șani) e un om st ringăior... de bor
cane, sticle... Cum află că au deșer
tat salariatii sectorului de salubri
tate, de la 1.C.0, o mașină de gu
noi, iși trimite copilul să scormo
nească după sticle și borcane. Jn 
timp ce copilul stringe deșeurile de 
prin gunoi, tatăl stringe „capitol

A olecat la udat 
și-a intrat „la apă

După
Brănef
la udat. La despărțire, gaz.deJe îl 
răsplăteau cu un pahar, două El le 
golea pe nerăsutlatc și în loc de 
urări le adresa injurii. Nici pe tre
cători nu-i scutea de pornirile sale 
belicoase. Pe cei care îndrăzniseră 
să-l întrebe de ce-i înjură, l-a luat 
la bătaie. Așa... N-o mai apucat să-și 
golească sticluța de colonie. Orga
nele de ordine l-au întocmit acte de 
trimitere în judecată. Iar organele 
legii l-au condamnat la doi ani în
chisoare. Dar nu pentru udai a in
trat Brăneț „Iu apă". Pentru huliga
nism.

i

ce s-a „botezat" cu țuică, 
Cornel (din Lupeni) a plecat

Crește numărul titlurilor 
diafilmelor și diapozitivelor 
pentru școli

Ministerul lnvățămîntului a definitivat titlurile diafilme» 
lor și diapozitivelor cu care vor fi dotate școlile pînă In 
1970. Sc vor realiza, anual, peste 60 de noi subiecte și vo» 
fi reeditate aproximativ 200 din titlurile existente. Dintre 
temele noilor diafilme și diapozitive amintim pe cele nece
sare pfedării orelor de literatură română. Istoria artelor, lim
bile moderne „Lucian Blaga", „George Călinescu", „Canzll 
Petrescu”, „Ion Andreescu", „Arta franceza în secolul XIV", 
„Dezvoltarea științei, tehnicii și culturii contemporane", „As
pecte din Anglia, Franța și U.R.S.S.".

Secție nouă de tratament la 
sanatoriul „Grand* — 
Eforie nord

La sanatoriul ,,Grand" din stațiunea Eforie nord și-a în
ceput activitatea secția pentru tratarea afecțiunilor căilor 
respiratorii. Aici pot li aplicate zilnic peste 200 de trata
mente utilizindu-se apa mării, antibiotice și alte substanța 
medicamentoase pentru tratarea bronșitelor cronice, traheițe
lor, laringiteior, rinolaringitelor și unor forme de astm 
bronșic.

(Agerpres)

Portul dunărean Galați.
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sarbâloiirca liliacului
Pe vremuri, în pădurea de 

liliac de Ia Ponoare, județul 
Mehedinți, se adunau haiducii 
primăvara pelreciijdu-și des
părțirea de familiile lor în 
clntec și veselie. Treptat, a- 
dunarcu haiducilor a fost înlo
cuită cu adunările cîmpenești 
ale localnicilor, după 1877 îm- 
pămintenindu-se obiceiul ca 
bărbații din partea locului 
care luptaseră în războiul de 
independență să se întiinească 
la iarbă verde în poienile um
brite de liliac. Mai vechi ori 
mai nou, obiceiul a ajuns pînă 
astăzi, atingi nd o marc popu
laritate, la Ponoare adunin- 
du-se nu numai localnicii ci 
și săteni din zeci de așezări 
mai îndepărtate și iubitori ai 
primăverii din întreaga țară. 
Și anul acesta, ca și în alfi 
ani, în primele zile ale lunii 
mai, începînd de sîmbătă sea
ra și pînă duminică după-a- 
miază, drumurile și cărările au 
devenit neîncăpătoare pentru 
sutele de vehicule și cei pes
te 20 000 de „pelerini" care 
urcau pe jos, de ceasuri În
tregi, adevărată paradă a por
tului popular desfășurată pe 
versanfii muntelui.

Femeile din partea locului 
au înlocuit mai de mult opin
cile au pantofii, recent boran- 
gicul au nailonul și 
da firul din păr cu 
de liliac.

Bărbații au unii
oraș și costum național, 
doar pantaloni de dorobanț și 
cămașă cu carouri, iar alții nu 
mai păstrează decît ritmul ho
rei pe care o încing spontan 
fn scurtele popasuri ale urcu
șului.

Dar toți acești oameni au 
ceva comun, ceva profund și 
neperisabil, obiceiul de a ur
ca la Ponoare pe urmele stră
moșilor chiar dacă 
tul anului lipsesc 
muncind răspindifi 
șantiere ale țării,
sinceră și simplă a românului 
frate cu codrul, pentru care 
natura esle vie ca și el: sen-

urce in 
tot, pe 
trîmbi- 
deschi-

putini

acum tran- 
buchețelul

pălării de
sau

timentul că respectă o tradi
ție din marca familie a tradi
țiilor noastre.

Și, In timp ce pe drumurile 
văilor camioanele încă urcă, 
încărcate cu tineri care chiuie 
de mama locului, iar bălrînii 
porniți de cu noapte din sate
le lor refuză semeț să 
mașini — sus, sus de 
cea mai înaltă stîncă, 
lașii dau semnalul de
dere a petrecerii cîmpenești, 
după care pilcurile cunoscufi- 
lor călăreți din comuna Isvar- 
na pornesc hăulind prin 
nele pădurii, electrizînd 
de oameni.

Și pînă seara iîrz.iu
coboară și mulți urcă în po- 
ienele parfumate, perindln- 
du-se de la o estradă la alta 
pentru a vedea programele o- 
terite de nenumărate echipe 
artistice de amator!, la clnte- 
cul rapsozilor populari, șl la 
Întrecerile organizate de clu
burile sportive. Și totuși...

Privită atent, cu puțină de
tașare, sărbătoarea liliacului 
de Ia Ponoare pare lipsită de 
o formă specifică și un con
ținui tradițional, iar rolul pe 
care și l-a asumat casa crea
ției populare — aducerea unor 
echipe de dansatori și de bo
xeri de la oraș, transpunerea 
programelor lor identic de pe 
scene pe pajiște 
pare unilormiz.ant,

Nu credem să 
gerînd ca această
măvară din Mehedinți să 
închinată strămoșilor in gene
ral, sau unor eroi naționali 
ori populari, completată prin 
serbarea însăși, îmbogățită și 
ea cu obiceiuri legate de re
înnoirea anului, dansuri și 
cînlece create pe baza origi
nal presupus haiducești a săr
bătorii — dansul haiducilor 
care pleacă, cîntecul de dor al 
felelor c.are-i așteaptă, corul 
femeilor care vor îngriji de 
stînă sau de gospodărie 
lipsa lor.

fa Ponoare, 
necreator, 
greșim su- 

zi de pri- 
fie

în lot res- 
de acasă, 
pe marile 

Au bucuria

Teodor MATEESCU 
redactor la Agerpres

poie- 
miile

<

VIE POLEMICĂCU FARFURIILE ZBURĂTOAREprimul
YORK. I a New

CACTUȘI PE MARTE?

presu- 
faptul 

reilec-

cît se 
obținui 
demon- 
existen-știinlilic 

zburătoare sau a 
misterioase, dur 

a izbucnit o vie

că numai o parte 
mică a inlormafiihi 

savanfilor a ff.l 
nici una dintre ele

cu patru palete, are un 
de 8,8 m și (întărește 42 
încărcătura petrolierului

o cometă pentru 
bibliotecă, o sală 
de sport și o pis-

rachetă „Sa- 
mai puternică

zbor se va folosi o 
turn-5", de cinci ori 
decît „Saturn-l-B".

In cursul zborului, 
binei „Apollo-8" -

rola- 
Con- 
a in- 
fncc- 
nărc-

rea lui Keyhoe, este important 
ca, încă 
raportului 
american să
maniera in 
ral această 
costat deja

vor efectua exerciții 
urmind să părăsească 
comandă", care va 

fie pilotată de al 
al echipajului, David

PROGRAMUL SPATIAL AL S.U.A.

ÎN LEGĂTURĂ

WASHINGTON. Primul zbor 
al cabinei ,,/Xpollo" cu echipaj 
uman, prevăzut să aibă loc între 
august și octombrie anul acesta, va 
cuprinde o înlîlnire spațială între 
cabina pilotată și cea de-a doua și 
ultima treaptă a rachetei purtătoa
re „Saturn- 1-B", a declarat, în ca
drul unui 
Phillips, 
,,Apollo" (

După cum a precizat 
Phillips, cabina „ApoIlo-7" 
pilotată de Walter Schirra, 
Cunnigham și Don Eisele, 
cabinei spațiale „Apollo-8", 
zut pentru sfîrșitul acestui 
avea o durată de 10 zile. In acest

a declarat, în
i interviu, generalul Sam 

directorul programului 
(..Oameni pe lună*).

generalul 
va fi 

Walter 
Zborul 
pre\ă- 

an, va

coni- 
„ca- 

conti- 
treilea 
Scott 

cxcur-

echipajul ca- 
cosmonauții 

James McDivitt și Russel Schweic- 
kart — 
plicate, 
bina de 
nua să 
membru
Ei vor intra în „modulul de 
sie lunară", care se va depărta la 
aproximativ 160 km de „cabina de 
comandă'. Pentru aceasta va fi fo
losit un pasaj amenajat între cele 
două cabine.

Metodă originală 
de determinare a oboselii

CLUJ. — Colaboratorii științifici 
ai catedrei de fiziologie a Institu
tului de medicină șl farmacie din 
Gluj, au elaborat o metodă origi
nală de determinare a oboselii neu- 
ro-musculare. Aceasta constă în 
înregistrarea grafică, cu ajutorul 
unul manometru cu mercur și un

dispozitiv lnscriplor, a capacității de 
menținere timp de un minut, cu o- 
chii închiși, a unei compresiuni ma
nuale constante. Metoda va fi fi- 
plicată larg în studiile de fiziologia 
muncii din diferite ramuri ale in
dustriei.

(Agerpres)

RE PUBLICA CUBA.
In portul pescăresc

Casas ambarcațiunile așteaptă 
să plece în larg.

ALMA AT A. — Un grup de 
specialiști sovietici în dome
niul aslro-biologiei au emis 
ipoteza că părfile întunecate 
ale planetei Marie sînt aco
perite cu plante asemănătoa
re cactușilor. Această 
punere se bazează pe 
că spectrele luminii 
tale de cactușii tereștri și 
speclrogramele regiunilor în
tunecate ale lui Marte pre
zintă asemănări evidente.

S-a stabilit, de asemenea, o 
oarecare analogie și Intre 
spectrogramele diieritclor por
țiuni ale supralefei lui Marte 
și cele ale vegetației 
pustiuri de pe Pămînt cu 
peralură scăzută.

Biologii 
tură cu 
cactușilor, 
trăiesc în 
suportă geruri pînă 
40 grade Celsius, iar un cactus 
introdus într-un acvarium a 
trăit și s-a înmulțit în mediul 
acvatic timp de cinci ani.

Căsuțe camping 
românești

ORADEA. — La fabrica „Azboci
ment" din ©radea au fost omolo
gate și au intrat în fabricație pri
mele căsute-camping realizate din 
azbociment. Executate pe baza pro
iectelor întocmite de specialiști ai 
Institutului de proiectări în con
strucții și materiale de construcții 
din București, căsuțele-camping din 
azbociment oferă o suprafață de lo
cuit de circa 12 metri petrati, pe*- 
•nițînd montarea uDui mobile care 
să asigure confortul necesar pentru 
2 persoane. Elementele construcției

sînt demonlabile șl transportabile, 
rezistente la intemperii, și asigură 
o perfectă izolație termică, fonică 
și hidrofugă. Dat fiind că panourile 
componente pol fi vopsite în diver
se culori șl că acoperișul este exe
cutat în triunghi țuguiat, ele au un 
aspect plăcut, arnplificînd frumuse
țea peisajului.

Primul lot de 20 
intrate în fabricație 
pentru Sinaia.

c&suțe-camplng
sini executate

{Agerpres)

Punct turistic
în crîngul

ia 125 de ani Petrești

„Magdala 
petrolier gigant îrancez

PAR1S. — La șantierele navale 
din Saint-Nazaire a fost lansat Ia 
apă vasul „Magdala", primul pe
trolier francez de 200 000 tone, una 
dintre cele mai mari nave din Eu
ropa. Lung de 824,6 metri și lat de 
47,2 m. cu un deplasament total de 
213 000 tone, petrolierul „Magdala" 
se caracterizează prin cîteva cifre 
record.

Elicea, 
diametru 
tone.
„Magdala" reprezintă de 30 de ori 
mai mult decît greutatea turnului 
Eiffel. Continuînd jocul comparații
lor, specialiștii reliefează că dintr-o 
încărcătură do petrol brut transpor-

tată de „Magdala" se poate obține 
o cantitate de benzină necesară 
unui avion „Garavelle" pentru a 
face de 30 de ori înconjurul lumii, 
precum și pentru „plinul* a 
1 500 000 de automobile. De aseme
nea, din încărcătura acestui petro
lier se poate obține bitumul nece
sar asfaltării o 48 km șosea națio
nală și motorină pentru aprovizio
narea a 1 500 autobuze pariziene.

Întregul sistem de comandă al 
vasului este automatizat și grupai 
într-o singură sală. Echipajul său 
este format din 29 persoane toate 
beneficiind de maximum de confort: 
cabine individuale cu instalație sa
nitară completă pentru fiecare mari
nar, un birou și 
fiecare ofițer, o 
de cinema, una 
cină acoperită.

NEW
York s-a anunțat că raportul 
cu privire la ,,obiectele zbu
rătoare neidentiiicate", elabo
rat de un grup de savanți ai 
Universității din Colorado 
sub conducerea lui Edward 
Condon, a fost terminat, dar 
nu va fi prezentul înainte de 
luna septembrie Academiei de 
Științe a S.U.A După 
pare, nici un element 
pînă acum nu a putut 
stra pe plan 
ța farfuriilor 
altor obiecte 
de pe acum
polemică între persoanele care 
afirmă posibilitatea existenței 
acestora și cele in rindurile 
cărora se allă și Edward Con
don, care neagă existența lor.

După cum relatează revista 
..Look", scepticismul manifes- 

de Condon a determinat

pe î) nald Keyhoe, directorul 
Comitetului national de an
chetă asupra fenomenelor ae
riene, să nu mai transmită in
formații grupului de savanțl 
de la Universitatea Colorado. 
Keyhne a declarat că a luat 
această hoturire după ce și-a 
dat seama 
extrem de 
prezentate 
studiată și
de către Edward Condon per
sonal. Această ruptură a 
fiilor dintre grupul lui 
don și biroul lui Keyhoe 
tervenit la 17 luni după 
peren anchetei Durxî

înaintea publicării 
savanfilor, nw'dicul 

ia cunoștință de 
cure s-a deiț'î -u- 
ancltelă, cuie a 
WOM dotau

FRANCO-IZRAELIAN
legă-

unor 
tem-

au studiat In 
aceasta rezistenta 
Aceste plante, care 
pustiurile fierbinți, 

la minus

fi

se
ce

— O societate franco- 
pțoduce începînd din 
uzină din apropierea 

motoare pentru a-

Mărturii despre
civilizația
secolului XX

ACORD

CARNE SINTETICA

alegerilor 
în statul 
Kennedy, 

cunoscută

în cadrul 
desfășurate

TEL AV1V. 
izraeliană va 
1969, într-o 
Ierusalimului, 
vioane și elicoptere.* Aceasta este 
principala prevedere a acordului 
semnat recent între guvernul lzrae- 
lian și firma franceză „Turbomeca".

Anglia și-a sporit contribuția 
militară la N. A. T. 0.

LONDRA. — Marea Britanic a 
hotărît să sporească contribuția sa 
militară la N.A.T.O. pentru anul 
1968, a anunțat vineri în Camera 
Comunelor Gerald Reynolds, minis
trul apărării pentru problemele ad
ministrative. Intr-un răspuns scris 
la o interpelare, Reynolds a preci
zat că două fregate și mai multe 
nave de asalt, care urmau să fie 
retrase din Mediterană, vor rămîne 
afectate forțelor N.A.T.O. Totodată, 
vor fl afectate suplimentar o divi
zie a rezervei strategice, două ba
talioane de parașutiști, un regiment,

o unitate blindată și numeroase 
vioane. Efectivul acestor trupe 
ridică la 20 000 de oameni, ceea 
reprezintă o sporiTe cu 40 la sută
a contribuției britanice la N.A.T.O.

Această creștere, comunicată și 
Conferinței de la Bruxelles fi miniș
trilor apărării ai țărilor membre ale 
N.A.T.O., esle de natură să provoa
ce surprindere în Anglia, deoarece 
ea contravine politicii declarate 
guvernului Wilson de reducere 
cheltuielilor militare ca urmare 
dificultăților financiare.

Mărturii despre 
civilizația 
secolului XX

CHICAGO. — Macheta unei 
bine spațiale — în mărime natu
rală — continînd mărturii ale vieții 
oamenilor în secolul XX, a fost 
instalată luni pe acoperișul unei noi 
clădiri ridicate în centrul orașului 
Chicago, cel mai înalt zgîrie-nori 
din Statele Unite după „Empire Sta
te Building". Macheta conține, prin
tre altele, o reproducere a turnului 
Eiffel, o copie microfilmată a ra
portului prezidențial asupra dreptu
rilor civile în S.U.A., un costum de 
zbor spatial și diferite obiecte de 
uz cotidian. Această machetă, 
este ignifugă, 
indestructibilă, 
generațiilor 
lor locuitori 
capete o 
în oare se trăia 
colul XX.

care 
ermHică și practic 

trebuie să permită 
viitoare sau eventuali- 

ai altor 
idee

planete să 
asupra felului 

pe Pămînt în șe

FRANȚA.

Urmind exem
plul industriei ja
poneze de mobilă, 
recent, o Urmă 
franceză a prezen
tat la Paris, un 
nou tip de mobilă 
— din carton pre
sat... totul însă 
pentru persoane 
cîntărlnd pînă la 
120 kg, peste care 
soliditatea nu este 
garantată.

IAȘI. — Celebrul „Tei al Iul Eml- 
nescu" din grădina ieșeană Copou, 
Ia umbra căruia poetul e creat ver
suri nemuritoare, a împlinit vene
rabila virată de 125 de ani. Bălrînul 
copac este îngrijit cu dragoste de 
horticultorii parcului. Terenul din 
jur este împrospătat cu pămînt fi- 
dus anume din pădure, rădăcina 
este alimentată periodic cu îngrășă
minte chimice, iai în crăpăturile 
tulpinei 
menține
copacul 
'decenii.

iar în
se toarnă ciment, pentru a-l 

rezistenta. Astfel îngrijit, 
va mai putea dăinui cîteva

In crîngul Petrești de lîngă Foc
șani a început amenajarea noului 
punct turistic, care va cuprinde un 
restaurant, motel, cofetărie, chioș
curi pentru vîhzarea diferitelor pro
duse alimentare și Industriale nece
sare excursioniștilor, terenuri de 
sport, loc de camping etc. Tot aici 
vor fi create un bazin de înot 
malul rlulul Putna, precum șl 
parc de distracții pentru copii.

Un important
va constitui parcul 
va avea o bogată 
male și păsări.

(Agerpres)

sortimente de
BRAȘOV. — La Fabrica de răco

ritoare din Brașov au fost Introduse 
!n fabricație două noi sortimente. 
Primul, denumit „Fruco" este o 
băutură reconfortantă preparată din 
fructe citrice, iar cel de-al doilea, 
^Diabetic", este indicat a fl consu
ltat de diabetici șl persoanele care

este mai mic decît cel estimat îna
intea alegerilor. Nu este lipsit de 
importantă faptul că, deși acest lu
cru nu a fost recunoscut în mod 
oficial, „un vot în favoarea lui 
Branigin" a fost prezentat de agen
ții săi electorali drept „un vot în 
favoarea vicepreședintelui S.U.A., 
Hubert Humphrey". Cît privește pe 
cel de-al treilea candidat de pe lis
ta partidului democrat, senatorul 
Eugene McCarthy, rezultatele votu-

investiture candidează
trei personalități potențiale: Robert 
Kennedy, Eugene McCarthy și Hu
bert Humphrey, în timp ce delegații 
la Congresul partidului republican 
vor trebui să aleagă între Richard 
Nixon și guvernatorul statului New 
York, Nelson Rockefeller.

Succesele obținute pîn3 acum de 
Mc Carihy și Kennedy sînt conside
rate ca dalorîndu-se, în primul rînd, 
platformei Iot politice, oarecum a- 
semănătoare, care prevede opoziție 
față dp actualul curs al politicii 
S.U.A. în Vietnam șl necesitatea a- 
bordiirii acestei probleme de pe po
ziții realiste, ajungîndu-se la instau
rarea păcii pe calea tratativelor. 
Victoria senatorului din New York 
în statul Indiana se datoreșle și 
sprijinului masiv pe oare l-a primit 
din partea populației de culoare 
care nu a uitat hotărîrea cu care 
el a militat în favoarea recunoaște
rii drepturilor civile ale negrilor a- 
mericani în perioada cît a detinut 
portofoliul Ministerului Justiției.

Deocamdată este greu de între
văzut asupra cărei persoane se va 
opri alegerea delegatiloT la congre
sele partidelor democrat șl republi
can cînd vor fi chemați să desem
neze pe candidatul oficial pentru a- 
legerile prezidențiale. In tabăra sus
ținătorilor fiecăruia dintre candidați 
domnește o atmosferă de optimism. 
Tocmai în această lumină 
tele viitoarelor alegeri 
sînt așteptate ou mult 
liind considerate drept

Obținînd 42 la sută din voturile 
exprimate 
preliminare 
Indiana, senatorul Robert 
care la 16 martie a făcut
pentru prima oară intenția sa de a 
obține investitura Partidului demo
crat în vederea scrutinului prezi
dențial din luna noiembrie, a reali
zat, după păretea observatorilor po
litici americani „o victorie clară 
dar nu zdrobitoare". Succesul elec
toral al senatorului, care reprezintă 
în Congres statul New York, era 
așteptat. Procentul voturilor obținu
te în cadrul acestor alegeri preli
minare — considerate drept un test 
al popularității diferiților candidați 
democrati și republicani — a între- 

pe t cut chiar previziunile inițiale. Dar 
un i n” a *^ns limita minimă de 50 

la sută considerată de observatori 
ca fiind absolut necesară pentru ca 
Robert Kennedy să poată fi sigur 
de pe acum că majoritatea delega- 
tllor la Congresul de la Chicago al 
Partidului democrat îl va desemna 
drept candidat la Casa Albă.

Lupta electorală de marți din sta
lul Indiana prezenta o importantă 
cu atît mai mare cu cît Robert Ken
nedy participa pentru prima oară 
în mod oficial la scrutinul prelimi
nar. înfruntarea a fost dificilă, în- 
trucît guvernatorul acestui stat, Ro
ger Branigin, era considerat „un ad
versar de temut", el bucurîndu-se 
de o puternică influentă în rîndu- 
rlle alegătorilor. Cele 80 la sută din 
numărul voturilor exprimate care 
l-au revenit lui Branigin confirmă 
acest lucru cu toate că procentul

Comentariu extern

îlloc de atracție 
zoologic, care 
colecție de ani-

rilor din Indiana (28 la sută în fa
voarea lui) sînt apreciate ca repre- 
zentînd „o lovitură, daT nu fatală". 
McCarthy s-a 
un asemenea 
țiile în care, 
el, „familia

LONDRA. — Dacă la început ști
rea recentă că societatea „British 
Petroleum" a elaborat un procedeu 
de obținere a unui concentrat pro
teinic prin fermentarea motorinei 
șl amoniacului, a fost apreciată ca 
o replică la lipsa cronică de pro
teine în țările în curs de dezvol
tare, în prezent este absolut lim
pede că acest produs va avea un 
rol primordial chiar în țările avan
sate din Europa și America de 
Nord. Astfel, dr. T. R. Morris, de 
la secția 
Reading, 
sintetice

agricolă a Universității din 
consideră că produsele 

vor lua locul cărnii Ieftine,

(Agerpres)

răcoritoare
fiind bogat în 
de hidrațl de

fac cură de slăbire, 
vitamina G și lipsit 
carbon.

Noile băuturi, obținute în canti
tăți industriale, vor fi livrate tutu
ror unităților comerciale din țară.

(Agerpres)

așteptat, de altfel, la 
deznodămînt în condi- 
după cum a declarat 
Kennedy a cheltuit, 

numai în statul Indiana, peste 2
milioane dolari pentru susținerea 
campaniei electorale a fratelui de
functului președinte al S.U.A."

Pe lista partidului republican, 
fostul vicepreședinte Richard Nixon 
a obținut o victorie hotărîtoare, în 

• condițiile în care nu a existat nici 
un contracandidat.

Scrutinul preliminar din statul In
diana fiind de acum depășit, atenția 
observatorilor vieții politice ameri
cane se îndreaptă acum asupra vi
itoarelor înfruntări electorale, 
gerile preliminare „cheie" care
avea loc săiptămîna viitoare în sta
tul Nebraska, la 28 mai în statul 
Oregon și la 4 iunie în statul Cali
fornia. In momentul de față, pentru

albi
cu ochi albaștri

ale-
vor

rezuMo- 
preliminaro 

interes, ele 
hotăritoare

zoologică 
s-au născut sîmbătă 

cu ochii albaștri. E- 
rare, dar nu unice: 
în prezent 23 de a-

1. RETEGAN

DELHI. — La grădina 
din New Delhi 
trei tigri albi, 
xemplarele sînt 
în lume există
semenea tigri, dintre care 18 se a- 
113 în India, trei în Florida și cite 
unul la grădina zoologică din Was
hington șj Bristol. Toți sînt urma
șii faimosului tigru alb Mohan, din 
India centrală.

iar „carnea" de proveniență 
getală sau chimică poate înlătura 
treptat păsările tăiate. El prezice 
că aceasta se va întîmpla într-un 
viitor apropiat. După părerea sa, în 
S.U.A. cererea pentru păsările 
te va începe să înregistreze o 
dere începînd 
ropa o astfel 
manifesta după 
ția de păsări 
pînă în 1990.

In S.U.A. a 
cărnii sintetice 
proteină 
„British 
prezent 
animale 
de soia, 
putea fi 
chiar în 
bricare â 
fi considerate ca neglijabile. 
„British 
producă concentrat de proteină •• Ia 
fabrica din Lavera (Franța), produc
ția anuală se va cifra la 16 000 
tone și ea va fi suficienta pentru a 
satisface într-o măsură considera
bilă nevoile țărilor din Europa în 
ceea ce privește adaosurile de pro« 
teină. In afară de aceasta se inten
ționează construirea în Anglia a 
unei a doua uzine.

din 1975, iar 
de tendință 
3—5 ani, și 
tăiate va

lăia- 
scă-
Eu-
va

în 
se 
produc- 
dispare

și început 
obținute pe 

vegetală. 
Petroleum" 

folosit ca adaos în 
în loc de făină de 
va fi perfecționat 
consumat și de r 
prezent planurile 
acestui produs nu mai pot 

Cînd 
Petroleum" va începe să

vînzarea 
bază

Produsul
deși

de 
lui 
îneste

1 furajele
■ pește șl 

spre a 
om. Dar 

do fa-
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FOTBAL
Teren Jiul, bun de joc, 
Spectatori : peste 8 000.
Arbitru: Cornel Nițescu, Si

biu. a fluierat cam mult.
A marcat : Haidu, min. 51.

FORMAIILE: Jiul: Căunei (Zam
fir) — Talpai-, Georgevici, Sto
ker, Mihai — Grizea, Sandu — Pe
ronescu, Libardi, lonescu (Tota), 
Naidin. Dinamo : Datcu — Popa, Boc, 
Dlou. Ștefan — Ghergheli, Stoenescu 

Dumitrache,— Pîrcălab, Varga, 
Haidu.

6 unui grup de 
începutul par- 

I Hori jucăto- 
cu prilejul

estul frumos al 
pionieri care la 
tidei au oferit 

îtlor bucureșteni — < 
■fversării în aceste zile a 20 de 
do la înființarea clubului 
■amo — a fost umbrit de 

ale acelorași 
care, după des- 
au început

Acesta a

înființarea 
a fost 

■ele ..amabilități" 
cători bucureșienl 
cbiderea scorului, 
pfragă"

a- 
ani 
Di- 
u- 
j'i-

să 
umbrit
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înîrîngere... meritată

Aplauze pentru...

jocul lor, în general frumos, lucid, 
fantezist, avînd un solist de primă 
mînă: Dttmitrache în care se află 
multă „stofă" de fotbalist.

In primele 45 de minute, ocaziile 
de gol, acțiunile de fotbal exploziv, 
care ridică tribunele în picioare, au 
putut fl numărate pe degetele unei 
singure mîini. Dinamoviștii l-au 
retras pe Stoenescu intre Popa 
și Boc, iar pe Haidu pe linia hal
filor, neavînd la înaintare decît pe 
Dumitrache, Varga șl Pîrcălab. Ten
dința lor era vădită de a scoate un 
meci egal. Așa stind lucrurile, jocul 
s-a desfășurat mal mult la mijlocul 
terenului, cei 22 de combatanți invi- 
tîndu-se reciproc la balon : na-ți-o 
ție, dă-mi-o mie. Jiuliștii s-au apro
piat, e drept, de mai multe ori de 
poarta lui Dalcu, au obținut șl cî
teva cornere, dar nimic mai mult. 
Prima mare ocazie a Jiului de a des
chide scorul o ratează Peronescu în 

22 cînd trimite din apropiere

Dinamo
pe lingă Dalcu, dar și pe lingă poar
tă. Am mai notat două șuturi-bombă 
expediate de Sandu (min. 23) și Geor- 
gevici (min. 44), de la aproximativ 
40 de metri, și cu aceasta vintul la 
poarta dinamovișlilor s-a oprit. In 
această repriză dinomoviștii au avut 
o singură ocazie mare de gol, ratată 
de tinărul Dumitrache.

Repriza secundă a fost total dife
rită. Jocul s-a ridicat la un bun ni
vel tehnic, creindu-se faze frumoase 
de o parte și de alta, ratîndu-se o- 
cazil de gol dintre cele mai favora
bile de ambele părți. $i totuși Di
namo a cîștigat. Dumitrache este 
autorul moral al golului. El a fost 
însă ajutat pe rînd ia realizarea go
lului de către Stoker și Călinei șl 
de colegul său de echipă, Haidu. 
care a împins ușor balonul în pla
să. Dar iată cum s-a marcat golul: 
Stoker se joacă cu o minge, Dumi
trache, insistent, i-o „suflă", înain
tează si șutează puternic, Cătinel

Fază la mijlocul terenului. Libardi, încadrat de Dinu și Stoenescu, reușește

<• •• - *•-—>* -a

După minutul 90
După ce s-a stins ecoul tribunelor, a reapărut ecoul 

acelui 1—6 cu Steaua, prin prisma lui 0—1 cu Dinamo. Dar, 
în definitiv, de ce să nu fim realiști ? Dinamoviștii au fost 
și sînt mai buni ca noi. Asupra jocului de ieri dintre Dinamo 
șl Jiul părerile sînt împărțite.

doua. Victoria dlnamoviș- 
esle meritată și dacă ea 

fost obținută la un scor 
mare se dalorește nume- 

ales ale

la

La 
că

inalji, 
Ml-au 

Haidu, 
de la 

ploaie-

ȘTEFAN WEl'LER: „Joc în- 
cilcil în prima repriză, de o 
bună factură tehnică în cea 
de-a 
Iilor 
n-a 
mai
roaselor ratări, mai 
tînărului Dumitrache, de altfel 
foarte bun. Jiul n-a mai iăcut 
:ocul din alte etape. înaintașii 
săi s-au pripit în fata porții lui 
Dalcu, au jucat prea pe sus, 
lapt ce a înlesnit misiunea a- 
părătorilor dinamoviști, 
buni la jocul de cap. 
plăcut Popa, Boc, Dinu, 
le la oaspeți, Libardi 

gazde. Apreciem gestul
rilor de a oferi flori oaspeți
lor, fiind la curent cu eveni
mentul pe care clubul Dlnarno 
îl sărbătorește în aceste zile".

Cpl. GRUIA ION: „Sini di- 
namovlst prin profesie, dar aș 
li vrut să cîșlige echipa noas
tră, adică Jiul. Dar n-a cîșlf- 
qat. N-a cîșligat pentru că n-a 
qăsit cheia cu care să descuie 
lacătul apărării sobre a dina
movișlilor. Consider că jocul 
a fost de o bună factură teh
nică, iar arbitrajul sibianului 
Cornel Nijescu corect. După 

mea. cei mai buni au

lost Boc, Popa, Dat cu de ta 
Dinamo și Peronescu de ia 
Jiul. Victoria dinamovișlilor, 
chiar dacă a fost obținută 
limită, este meritată".

CORNEL POPA, jucător 
Dinamo : „Personal apreciez
meciul a avut o factură teh
nică bună. Mai ales în repri
za secundă. S-a jucat în vite
ză la . ambele porii, cu pase 
subtile dar s-a tras cam pufin 
la poartă. Ilie (n. n. — colegul 
său de echipă Ilie Datcu) n-a 
putut ii bătut pentru că i s-a 
tras mimai pe sus unde el nu 
prea scapă, iar noi l-am pro
tejat foarte bine, completîndu- 
ne de fiecare dată cu succes. 
Jocul putea fi mai frumos da
că ai dv. nu se încingeau prea 
tare și prea des. Fără îndoială 
că mă bucur de victorie, mai 
ales că ea coincide cu o plă
cută sărbătoare a clubului 
nostru : 20 de ani de exislenfă. 
Pacat că puștiul (n. n. — blon
dul Dumitrache) nu a fost în 
zi bună, altfel nu-i vedeam bi
ne pe portarii dv. De la Jiul 
mi-au plăcut Talpai și George- 
vici, de la noi — toii.

G. DINU
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Metalul Hunedoara —
C. S. M. Reșifa 2-1 (1-1)

Jocul dintre echipele Metalul Hu
nedoara șl C.S.M. Reșița a fost ioar- 
te disputat, deoarece ambele echipe 
aveau neapărată nevoie de victorie 
pentru a evita zona periculoasă a 
clasamentului. In final, a cîșligat e- 
chipa care a atacat mal mult și a 
avut inițiativa în decursul întregii 
partide.

Chiar de la început, metalurgiștii 
și-au creat numeroase poziții clare 
care au fost insă ratate de către 
Pleian și Steiner. Superioritatea e- 
chlpel locale este concretizată abia 
în min. 31 : mingea trimisă de Sze- 
kely lovește bara și Pleian, atent, 
o introduce în poartă: 1—0. La nu
mai un minut, atacantul central 
noțchl, profită de o bilbîială a 
tarului Mălai și înscrie: 1—1.

La reluare hunedorenil sînt
qou în atac șl în min. 50 înscriu 
golul victoriei: la un nou corner, 
Szekeiy înscrie cu capul: 2—1. In

continuare, inițiativa aparține echi
pei gazde, dar apărarea supranume- 
rică a oaspeților rezolvă totul, u- 
neori depășind însă limitele regula
mentului. Mai sînt însă cîteva ac
țiuni interesante pînă la sfîrșitul 
partidei, dintre care menționăm ba
ra trasă de Pătrașcu și situațiile 
clare ratate de către Steiner șl Hris- 
tos.

Victoria 
ritată. Ia 
aplaudînd
dîrzenla cu care și-au disputat vic
toria. Un singur moment regretabil: 
în min. 52 arbitrul a fost nevoit să 
elimine de pe teren pe Pirvan (Re
șița) și pe Pleian (Metalul).

Meciul a 
către Pop 
ia tușe de 
dor Andrei

echipei Metalul este me- 
sfirșitul partidei publicul 
ambele formații pentru

Ar-
por-

din

fost arbitrat corect de 
Gavrilă (Brașov), ajutat 
către Petru Sotir și Tu- 
(Mediaș).

Mircea NEAGU

prinde, scapă, și Haidu trimite pe 
lingă el în plasă. Am descris amă
nunțit această fază care a adus dl- 
namoviștilor victoria, pentru a ne 
da mai bine - seama ce ' înseamnă 
joaca fără rost cu mingea a apără
torilor și insistența înaintașilor. Go
lul dinamovist îi dezlănțuie pe jiu- 
liști. Ei obțin trei cornere consecu
tive dar Datcu culege cu ușurință 
totul. Egalarea o putea aduce Li
bardi în min. 58 cînd îl întinde se
rios pe Datcu, o putea aduce Talpai 
în min. 75 cînd șutul Iul puternic, 
plasat, ce se îndrepta spre colțul din 
dreapta al porții, s-a lipit de mîinile 
lui Datcu în zborul lin al acestuia; 
o putea aduce Peronescu în min. 85 
cind șutul-bombă a acestuia a în
covoiat spatele lui Stoenescu, apoi 
mingea a poposit în brațele porta
rului dinamovist. Dar Ia fel de bine 
scorul putea fi majorat de Dinamo. 
Bucureștenii au ieșit deciși Ia atac, 
au creat faze de toată frumusețea, 
s-au jucat cu citeva ocazii bune de 
gol, Ia una numai efortul de ultim 
moment al lui Talpai saivînd echipa 
Jiul de 2—0.

Și cam atît. A 
vedeam, un meci 
A fost o partidă
au muncit inal mult 
dar, dorind, poate, 
victoria, s-au pripit, 
găsit ca alte dăți, au făcut greșeli 
(Grizea, Stoker) de nepermis și, spre 
nemulțumirea spectatorilor, au pier
dut meciul, cedînd dinamoviștilor a- 
plauzele ce li s-ar fi cuvenit lor.

Atletism
DIVIZIA B 4\ ■

fost așa cum pre- 
greu pentru Jiul, 
în care localnicii 

deci! oaspeții 
cu orice preț 

nu s-au mai

D. GHEONEA

Etapa viitoare
19 mai

Petrolul — Dinamo Bacău; 
U" Cluj — F. C. Argeș; Ra
id — Dinamo București; 

A.S.A. Tg. Mureș — „U" Cra
iova; Steagul roșu — Jiul; 
Farul — U. T. Arad; Progre- 

Steaua.

CLASAMENTUL
DUPĂ ETAPA a XXIII-a

1. Steaua 23 12 6 5 40—24 30
2. F. C. Argeș 23 12 4 7 34—19 28
3. Dinamo București 23 li 5 7 26—23 27
4. Petrolul 23 12 1 10 25—24 25
5. U.T.A. 23 10 3 10 21—19 23
6. Rapid 23 9 5 9 29—28 23
7. Jiul 23 10 3 10 31—31 23
8. Dinamo Bacău 23 11 1 11 28—34 23
9. Farul 23 9 4 10 32—26 22

10 U. Cluj 23 9 4 10 27—32 22
11. U. Craiova 23 10 1 12 28—28 21
12. Progresul 23 6 8 9 22—27 20
13. A.S.A. Tg. Mureș 23 5 8 10 22—36 18
14. Steagul roșu 23 6 5 12 15—27 17

Sîmbătă și duminică, pe stadionul 
„Corvinul" din Hunedoara s-a dis
putat etapa a doua a campionatului 
republican de atletism, divizia B. Au 
participat alleți și atlete din jude
țele Hunedoara, Sibiu și Caraș-Se
verin.

Iată rezultatele tehnice :
ZIUA I: Hunedoara — Sibiu : 

110—83 pct.; Hunedoara — Garaș-Se- 
verin : 104—69 pct.; Sibiu — Caraș- 
Severin : 99—78 pct. ZIUA a Il-a : 
Hunedoara 
Hunedoara 
pct.; 
pct.

$i 
gate 
400 
glie
Margareta 26,8; 5 000 m băieți: Ke- 
resi Paul 15,28/8; Disc femei: Trif 
Susana 34,30 m; 10 km marș : Tilanu 
Valeriu 51,21 'B. înălțime femei: Biro 
Elena 1,55 m; 800 m băieți: Zqîrie 
Gheorghe 1,59/9.

Marin NEACȘU

i ' - -

Sibiu

— Sibiu : 49—49 pct.;
— Caraș-Severin : 49—35
— Caraș-Severin : 54—42

cîteva din probele cîști-

■I

acum,
de atletii din județul nostru: 

m garduri: Cacoveanu Gheor- 
59,6; 200 ni plat fete: Nemeș

Una din fazele mai clare, mai 
puțin distructive, oferite de rug- 
biștii petroșăneni.

Pe stadionul Jitii din localitate, a 
avut loc ieri primul meci de rugbi 
din returul competiției -dotată cu 
„Cupa Primăverii", dintre Știința Pe
troșani și Politehnica lași. Echipa 
studenților din Petroșani, practicînd 
un joc anost, 
din 
tic, 
fața 
put 
niciior. Aceasta însă nu 
mult, oaspeții reușind să-și 
din ce în ce mai mult, jocul și să 
transforme o lovitură de pedeapsă 
prin Rosenberg. Din acest moment 
și pînă în final, meciul aparține oas
peților. Localnicii, dominați puter-» 
nic, se dedau Ia numeroase acte 
nesportive pentru a se apăra. Spre 
finalul reprizei reușesc totuși egala- 
rea prin Sabău. în urma transformă
rii unei lovituri de pedeapsă.

După pauză cei care au inițiativa 
sînt tot oaspeții- Prin cîteva acțiuni 
reușite aceștia își măresc avantajul 
Ia II—3. Localnicii realizează o în
cercare prin 
transformată, 
cu sronil de 
peților.

IN CONCLUZIE: Știin'a Petroșani 
ne-a apărut ca o echipă dezorgani
zată. care practică un joc confuz, 
dezlînat, jucătorii uită de disciplina 
sportivă în ..focul" luptei de pe te
ren. Ar fi de dorit ca asemenea 
„spectacole" să nn ni se mai ofere, 
să avem în 
de a scrie 
neni numai 
altădată.

lipsit de orizont, slab 
vedere tehnic și tac- 
fără drept de 
ieșeni. Meciul

punct de
a pierdut 
colegilor 
cu o ușoară dominare 

însă

ape! în 
a înce- 

a local- 
durează 
impună,

Drăcea carp nu este 
Și meciul... ia sfîrșit 
11 6 în favoarea oas-

continuare posibilitatea 
despre rugbiștii petroșă- 
impresii frumoaso, ca

Emillan NEAGOE
student

HANDBAL
DUPĂ UN MECI EXTREM

Școala sportivă
a 

sportive pe li- 
Odorhei. Meci 

echipa profeso- 
care dorea cu

DE DISPUTAT:

Voința Odorhei 7-7 (4-4)
datoria. Abia în min. 11, 
preia conducerea pentru

păstrează în permanență inițiativa. 
In min. 42 conduc cu 7—5. In ulti
mele minute, deși nu se remarcă 
prin acțiuni ofensive deosebite, ba- 
zîndu-se doar pe eficacitatea 
Mikloși, oaspetele reușesc să 
leze. Dacă acel șut puternic al 
Dotușa, din ultimele clipe ale
ciului, n-ar fi fost respins in extre
mis, rezultatul acestei partide, apre
ciată unanim de spectatorii prezenți 
în număr mare pe stadionul Jiul, ar 

1 favorabil gazdelor.

prisosință 
Mag vary 
oaspete. Dar Domșa își continuă se
ria celor 6 goluri, înscriind din nou 
din lovitură de la 7 m. Pînă la sfîr
șitul reprizei egalitatea persistă, deși 
jucătoarea cu nr. 9 (Mikloși) a ex
pediat de trei ori balonul în bară.

In repriza secundă, imediat după 
reluare, Mia Domșa preia conduce
rea. Diferența de un gol în favoarea 
jucătoarelor noastre se menține pînă 
aproape de finalul partidei. Deși 
sînt egalate de două ori (la 5—4 și 
6—5), handbalistele petroșănonce

lui 
ega- 
Miei 
me-

Etapa de ieri a campionatului di
vizionar B de handbal feminin 
opus echipei Școlii 
derul seriei, Voința 
foarte greu pentru 
rului Eugen Bartha,
ardoare victoria pentru a se reabi
lita în fața publicului local după ul
tima înfrîngere pe teren propriu în 
fața echipei C.S.M. Sibiu. Scorul fi
nal egal al acestei pasionante dis
pute, care s-a ridicat la un bun ni
vel tehnic și spectacular, mulțumeș
te în mare măsură pe oaspete. Nu 
același lucru se poate spune des
pre coechipierele Miei Domșa care 
puteau tranșa în favoarea lor rezul
tatul meciului, dacă în final ar fl 
căutat mai cu insistentă breșe în 
apărarea adversă, dacă s-ar fi repliat 
mai cu hotărîre din atac și s-ar fl 
infiltrat mai dîrz pe semicerc. Lo
calnicele au început partida cu mult 
aplomb. Dar cele care înscriu pri
mele sînt oaspetele. In min. 2 scorul 
le era deja favorabil cu 2—0. Peste 
2 minute Mia Domșa reduce din han
dicap, transformînd impecabil un 7 
m. In min. 8, dispozitivul de apă
rare advers cedează din nou : Domșa 
stabilește egalitatea, meritată după 
modul de desfășurare a meciului. 
Trece apoi o bună perioadă de timp, 
în care ambele apărări își fac cu

TEODORESCV

Brisoan Ion din Orăștie.

MOCUȚA Teodor

Mare încleștare de forte in dl 'Uta dintre handbalistele 
pelroșănence și cele din Odoihei!

IN CLIȘEU : Lia Barabaș, „Înșurubată" pe semicerc, este 
oprită ferm de dirzele jucătoare din dispozitivul de apărare 
al echipei oaspete.

peți; Stark (nun. 64, dirt 11 metri) 
și OficLanu (min. 81) pentru gazde.

A arbitrat
La juniori: Minerul Vulcan — Mi

nerul Ghelar 2—3.

Știința Petroșani 
la cîțiva pași de divizia C

Petrila a găzduit 
fotbal dintre Ștl- 
Constructorul Hu
de începerea me- 
o festivitate emo-

Stadionul din 
ieri întîlnirea de 
inia Petroșani și 
nedoara. înainte 
ciului a avut loc
ționantă. Jucătorului Dinu loan (Ști
ința) i-au fost înmînate flori și ca
douri din partea conducerii secției 
de fotbal a clubului, fiind felicitat 
— la retragerea din activitatea com- 
petițională — pentru activitatea de
pusă în slujba culorilor echipei stu
dențești.

Jocul a început în nota de domi
nare a gazdelor. Aceștia își creează 
ocazii bune de a înscrie, însă Ră- 
sădeanu (min. 5 și 32). Tudor Vasile 
(min. 31) ratează cu seninătate. In 
min. 40, după o lungă perioadă de 
dominare, „cade" primul goi: 
teanc șutează puternic de la 
portarul oaspeților, Bobocel, 
balonul dar nu reușește să-I 
șl... t—0 pentru Știința. Peste
3 minute, o combinație Răsădeanu— 
Bulbucan — Pănescu se încheie cu 
un șut care scutură plasa : 2—0 pen
tru Știința.

Repriza secundă începe cu aceeași

tabela de marcaj nu se schim- 
Cei care ratează ocazii bune 

gol sînt tot studenții. In min. 
Matei înscrie din pasa Iui Dinu, 
golul este anulat pe motiv de

Mu-n- 
18 m, 
atinge 
retină 
numai

presiune la poarta hunedorenilor. In 
min. 53, Matei face o cursă pe ex
trema dreaptă, centrează la Răsădea- 
nu care reia cu capul în plasă i 
3—0 pentru Știința. In continuare, 
gazdele nu mai insistă, permițînd 
oaspeților să iasă mai des în atac, 
dar 
bă. 
de 
86, 
dar
ofsaid. Pînă la sfîrșit, nimic de sem
nalat în afara... căldurii care de
vine sufocantă, tăind elanul celor 
de pe teren. Gazdele au reputat o 
victorie meritată cu care își asigură 
biletele pentru divizia C, o victorie 
obținută în urma unui meci disputat 
în limitele deplinei sportivități, pen
tru care merită felicitări ambele e- 
chipe. S-au remarcat: Tudor Vasile, 
Bulbucați, Munteanu 
troi (Constructorul).

A arbitrat corect 
Simeria, condusă la 
Zbora,

Cu cîteva zile în urmă, mulțumită 
studioului nostru de televiziune, am 
avut fericita ocazie de a asista la 
splendidele demonstrații de tenis de 

' cîmp oferite de așii sportului alb 
din tara noastră în compania repu- 
taților adversari din Danemarca.

Evoluția lui Ion Tiriac și a tînă
rului său coleg Ilie Năstase a stîr- 
nit admirația în rlndui Iubitorilor a- 
cestui sport. Comportarea bună de

în

de

prezentat cererile de înscriere 
noua secție a școlii sportive.

Antrenamentele sînt conduse 
profesorul Mircea Pascu, fost antre
nor al lotului reprezentativ de tine
ret, care ne-a asigurat că își pune 
speranțe în mulți dintre elevii săi. 
Școala sportivă a pus la dispoziția 
secției un mare număr de rachete 
și mingi și chiar sala de sport a li
ceului din localitate. Din păcate însă,

s>

(Știința) și Ml-

o brigadă din 
centru de L.

N. L.

Vulcănenii din nou învinși 
pe teren propriu

dintre cele două echipe 
scutește de prea multe 
deoarece ambele forma-

Intîlnirea 
miniere ne 
comentarii, 
ții au desfășurat un joc încîlcit, fără
orizont tactic, fără faze spectaculoa
se la poartă.

Cu toate că în 28 de minute din 
cea de-a doua repriză s-au marcat 
5 goluri, acestea nu se datoresc 
unui joc deosebit, ci slabei compor
tări a apărării gazde, care a fost

de nerecunoscut, în special portarul 
Popa care a primit goluri parabile. 
Asociația Minerul Vulcan trebuie să 
analizeze cauza slabei comportări a 
echipei și să ia măsuri corespun
zătoare creării condițiilor optime de 
antrenament, pentru a putea face 
fată celor trei întâlniri care au mai 
rămas de susținut pînă Ia sfîrșitul 
campionatului. •

Au marcat Ciocănarii (min. 16, 66, 
84) și Tamaș (min. 62) pentru oas-
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TENISUL DE CÎMP — 
își cere drepturile

anul trecut în „Cupa Davis" precum 
și marile succese ale jucătorilor noș
tri pe terenurile de zgură sau gazon 
din lumea întreagă a trezit ddrința 
de afirmare și în acest minunat sport 
a tineretului petroșănean. Nu puțini 
sînt tinerii care și-au manifestat do
rința de a practica tenisul de cîmp, 
fie pentru recreere, fie pentru

■ zarea marilor performanțe.
Conducerea Școlii sportive din 

troșani s-a dovedit a fi foarte 
ceptivă la doleanțele manifestate
iubitorii tenisului de cîmp. Ca atare, 
în luna octombrie 
aici a luat ființă o 
zătoare. Lăudabila 
primită cu deosebit
de elevi, de diferite vîrste, și-au

vi-

Pe
re- 
de

a anului trecut 
secție corespun- 
inițbativă a fost 
interes. Peste 50

această sală este cu totul necores
punzătoare pentru practicarea teni
sului de cîmp. Pentru o foarte 
scurtă perioadă, în decursul lunii 
ianuarie, antrenamentele au avut Ioc 
în sala de sport a I.M.P. — cores
punzătoare, dar în cele din urmă 
accesul tenismanilor în sala respec
tivă a fost Interzis.

Astăzi, cînd soarele dogorăște pu
ternic, și cea mai mare 
de a face sport în aer 
de tenis este nevoită 
șoare antrenamentele în
fără a avea un teren corespunzător 
în aer liber.

Se pare totuși că organele com
petente au făcut primii pași pentru

plăcere este 
liber, secția 
să-și desfă- 
micuța sală,

remedierea actualei stări de lucruri, 
punînd la dispoziție fonduri și spa
tii pentru amenajarea terenurilor 
atît de necesare.

Tinerii tenismani din orașul nostru 
sînt dornici să joace pe un teren re
gulamentar șl bine amenajat. Ei aș
teaptă cu nerăbdare prima confrun
tare în fata fileului.

Cu interes este așteptată evolu
ția tînărului jucător Galamboș Iosif, 
de 17 ani, care a obtinut recent un 
merituos loc 4 la concursul național 
de primăvară pentru juniori, deși 
era la prima sa evoluție pe 
ren regulamentar.

Sîntem dornici să revedem 
disputa de genul celor care 
vut loc acum 7—8 ani în 
nostru, 
sportul alb. Sub culorile clubului
sportiv „Jiul" au evoluat jucători 
bine cunoscut! în țara noastră sub 
conducerea actualului antrenor fede
ral Gh. Cobzuc, căpitan al reprezen
tativei române.

Toate acestea pledează pentru în
curajarea tenisului de cîmp în rîn- 
dul tineretului din Valea Jiului. Pri
mii pași au fost făcuți. Va trebui 
însă ca următorii să-i facem cu mal 
multă răspundere. Se impune deci 
urgentarea lucrărilor de amenajare 
a terenurilor atît în Petroșani cît șl 
la Lupeni. Sperăm ca organele com
petente să acționeze cu promptitudi
ne la semnalele noastre, spre satis
facerea dorințelor tineretului din 
Valea Jiului de a practica tenisul 
de cîmp.

un te-

viu
a-

pe 
au 
orașul 

oraș cu bogate tradiții în 
Sub

au

Nicolae I.OBONȚ 
student

Tiparul I.P.H. Subunitatea Petroșani 40369


