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Azi se deschide fa Petrila

Un nou magazin
de textile

de

La izvoarele luminii și puterii din Paroșeni. Foto : N. Mo?dove:;!.u

22-25 
apro-

muncii desfășurate 
de 
auexpunerea unei 

mărfurilor
magazinul, 
magazinului

întărire a rîndurilâr 
educarea politică, 
partinică a co-

WILHELM NEAG 
prim-secretar al Comitetului 
orășenesc Lupeni al P.C.R.

va
cu

co-
Rotarn

documentele de o ex- 
însemnătate pentru 

activitate de partid a 
informarea Comitetului

al C.C. al P.C.R. cu pri- 
compoziția partidului, în-

1 complexului co
de deservire din 
Martie al orașului 
deschide, azi un

și tricotaje

4 pagini
30 bani

® Marginalii la etapa a XXIV-a a d viziei A 
® lupte» Juniorii Carculea și Moț — 

campioni naționali pe 1968
• La Hunedoara DUMINICA PLINA
• handbal: Inexplicabila cădere...

Fiecare organizație de partid o forță 
puternică în mobilizarea maselor

In cadrul 
mercial și < 
cartierul 8 
Petrila, se 
magazin care va desface tex- 
’.ile și tricotaje pentru femei, 
bărbați și copii. Unitatea este 
înzestrată cu mobilier modern 
care permite 
mari părți a 
caro dispune

Activitatea 
fi condusă de un lucrător 
17 ani de experiență în 
mert — qestionara I 
Maria.

Cumpărătorii vor găsi 
un bogat sortiment de 
furi de sezon, țesături 
lînă, mătase șl bumbac — din 
import șt 
din lînă, 
mătase,

♦ sortimente

educarea tinerei generații, 
comitetului orășenesc de 

s-a preocupat de întărirea 
a organizațiilor 

din toate școlile, prin
în partid a celor mai 
învățători și profesori, 
peste 90 comuniști cit 
școlile noastre constituie o 

forță politică și

aici 
rnăr- 

de

indigene, tricotaje 
bumbac, relon șl 
ciorapi de diferite

a solu- 
profund 
care le 

și fer- 
de 

sarcinile 
Congresul al IX-lea al

Plenara C.C. al P.C.R. din 
aprilie 1968, a dezbătut și 
bat măsuri de o excepțională im
portanță pentru viața politică și 
socială a țării. Aceste măsuri de
monstrează cu prisosință capacita
tea partidului nostru de 
ționa în mod realist, 
științific problemele pe 
ridică viața, consecvența
mitatea cu care conducerea 
partid traduce în viață 
trasate de 
P.C.R.

Printre 
cepțională 
întreaga 
fost și 
Executiv 
vire la 
tărirea continuă a rîndurilor sale 
și intensificarea activității de e- 
ducare a comuniștilor.

Acordînd o deosebită atenție 
Hotărîriln- Conaresi'Lji al IX-lea 
si ale Conferinței Naționale a 
P.C.R. Drivind creșterea rolului de 
conducător a! oartidului în toate 
domeniile vîeHî economice, oo- 
litice și social-culturale, organele 
și organizațiile de partid din orașul 
Lupeni, au desfășurat o susținută

rea și 
biroul 
partid 
permanentă 
partid 
mi rea 
lotoși

Cei 
mără 
puternică forță politică și or
ganizatorică în îndeplinirea marilor 
sarcini puse de recenta plenară a 
C.C. al P.C.R. pentru ridicarea în- 
vățămîntului de toate gradele la 
nivelul cerințelor.

Paralel cu creșterea numerică a 
rîndurilor partidului, s-a acordat 
o grijă deosebită educării par
tinice a tuturor membrilor de 
partid accent deosebit punîndu-se 
pe explicarea politicii interne și 
externe a partidului.

Drept rezultat al întăririi or
ganizațiilor de partid, al creșterii 
exigenței față de calitățile moral 
politice și profesionale al celor 
care solicită primirea în partid, 
a sporit competența acestora în 
rezolvarea multiplelor probleme ce 
le ridică producția și viața. Acest 
lucru este ilustrat și de faptul că 
aproape toate unitățile din roza 
orașului Lupeni, pe perioada de 
patru luni a anului curent, și-au 
realizat sarcinile de plan lună de 
lună dînd însemnate cantităti de 
produse peste sarcinile stabilite 
șl obținînd importante economii 
prin reducerea prețului de cost.

Deși rezultatele de pînă acum 
sînt bune, nu ne putem declara 
pe deplin satisfăcuți. Mai există 
birouri ale organizațiilor de bazo

muncă politică-organizatorică pen
tru continua i 
partidului și 
ideologică și 
muniștilor.

Ca urmare a
de organele și organizațiile 
partid, rîndurile comuniștilor 
crescut an de an, astfel că în pre
zent în principalele întreprinderi 
și instituții din oraș ele constituie 
o puternică forță de mobilizare a 
maselor largi de oameni ai muncii 
la îndeplinirea și soluționarea 
sarcinilor 
activitate. Astfel, la E.M. 
ponderea 
total de 
la sută ; 
cifră 
La 
membrilor 
salariați 
cont de 
„Viscoza" 
mare de femei, 
partid au desfășurat 
muncă politică pentru 
atragerea acestora 
membrilor de partid.
totalul salariaților, numărul mem
brilor de oartid reprezijă 41,92 
la sută, din totalul comuniștilor, 
51 la sută sînt femei.

Avînd în vedere că în 
orașului activează un însemnat 

•număr de cadre didactice care-și 
aduc un aport deosebit la instrul-

și
în toate domeniile de 

Lupani 
comuniștilor din numărul 
salariați reprezintă 31.37 

în
ridică

subteran această 
la 33,21 la sută. 
Lupeni numărul 

parțid din total 
Ținînd

se 
prepa rația 

de 
este de 25%.
faptul că la F. F. A. 

lucrează un număr 
organizațiile de 

o susținută 
educarea și 

în rîndurile 
Dacă din

(Continuare în pag. a 2-a)
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hunedorene"

C 3 în finisaj

uwi emit!
Economiileînainte

filatorilorîn

„Ritmuri

r

Primul tronson 
al lui G 1

Construcția blocului Gl cu 10 e- 
taje și 176 garsoniere din Lupenl, a 
marcat zilele acestea primul succes: 
a fost terminată glisarea unuia din 
cele două corpuri ale clădirii. Com
plexitatea lucrării se poate vedea 
chiar numai din faptul că pe măsură 
ce înainta glisarea, constructorii e- 
rau obligati să toarne monolit plan- 
șeele pentru a „prinde" pereții de 
beton armat ca să nu se deformeze.

Acum, clădirea este ridicată pînă 
la etajul 10 și a început demontarea 
cofragului glisant, pentru începerea 
celui de-al doilea tronson. întregul 
bloc cu 176 garsoniere va fi pre
dat în folosință pînă la sfîrșitul 
cestul an.

ȘANTIERELOR
cepția blocului — prevăzută pentru 
sfîrșitul trimestrului II — să pri
mească un calificativ rîvnit: foarte 
bine !

Din nou despre

DESERVIREA IN MĂCELĂRII
Expriniîudu-și acordul cu materia

lele apărute în ziarul nostru, în care 
se criticau neregulile din activita
tea unor unități de desfacere a căr
nii, un cititor din Petroșani ne face 
cunoscute unele puncte de vedere 
privind acest domeniu. Printre alte
le el își exprimă nedumerirea față 
de sistemul folosit de conducerea 
O.C.L. Alimentara de a muta lucră
torii care au abateri de la o unitate 
la alta, faptul că se întreprind prea 
puține controale asupra 
se efectuează tranșarea 
cărnii.

Ne-am adresat tov.
DUMITRU, director comercial 
O.C.L. Alimentara, pentru a afla ce 
măsuri se preconizează în vederea 
îmbunătățirii deservirii populației cu 
carne.

felului cum 
și vînzarea

SECAREA
al

con-
s-a

s-au
a a-

— Au fost efectuate 
troale la măcelării ? Ce 
constatat și ce măsuri 
luat ? Există o evidență 
cestor controale î

— Există un grafic de control al 
tuturor unităților alimentare. Ceea 
ce constatăm — discutăm la nivelul 
conducerii. Cit privește măcelăriile,

nu am 
ultima 
a fost 
cru cu

abateri deosebite în 
Ca o măsură luată:

întilnit 
vreme, 
organizată o ședință de lu- 

măcelarii și cu pritniloril-
distribuitori de carne unde s-a 
tras atenția asupra tranșării pe 
lități, aprovizionării, 
atitudinii fată de 
dontă centralizată 
tate la controale

a- 
ca- 

și 
evi-

deservirii 
populație. O 
a color consta

nți se păstrează.

localități din țară. 
Petroșani, se vin-

— In alte 
uneori și in 
de carne preambalată. Nu se 

extinde acest procedeu?
mod 
în 
din 
de

poate
— Acest 

sibil numai 
tile noastre 
nu dispun
menea operații, 
nu desfacem decît 
niim de la fabrici 
de

de deservire e po- 
unităti mari. Unită- 
Petroșani șl Lupenl 
utilaje pentru ase- 
Carne preambalată 

atunci cînd prl- 
sau combinate 

cărnii.
propus conduce-

industrializare a
— Ce șî-a

rea O.C.T. Alimentara pentru 
ca în viitor să se îmbunătă
țească deservirea populației 
cu carne ?

— Deschiderea unui curs do ridi
care a calificării măcelarilor; asta

mai 
nu 
De 
rea

Ah 
la măcelării 
străine de 
sens ce ne

cei 
luat

în- 
sti-

Auloturismul a luat un mare avînl. în țara 
noastră. Și va fi intr-o continuă înflorire, mal 
ales că în curltid iși vor face apariția pe șosele 
primele autoturisme românești. E firesc deci să 
se înființeze numeroase stații aulo-service, 
PECO în orașe, sau chiar între orașe. Ce ne fa
cem însă fără gara/e ? Numărul posesorilor de 
autoturisme este destul de ridicat în Petroșani. 
Și va crește continuu. Dar unde-și garează a- 
ceștia mașinile ?

Pentru cei care au locuințe parlicuture 
pentru toții, e ceva mai ușor: își 
un 
in

schimb.

Marele bloc C3 cu 4 etaje și 
apartamente din Vulcan, se află 
tr-un stadiu avansat de 
interior 
cializate 
execuția 
ducerea 
ciani Otto, brigăzile 
zugravi, mozaicari, instalatori 
concentrat atenția pe execuția cali
tativă a lucrării dornici ca la re-

stadiu avansat de finisaj
— în timp ce brigăzi spe- 
de constructori lucrează la 
izolației terasei. Sub con- 
maistrului principal Cor- 

de tencuitori, 
și-au

(nu 
const ruie sa 

gara/ serios sau provizoriu unde mașina e 
siguranfă. Ce lac insă locuitorii blocurilor

cartierul Carpa{i ? Există aici un front dedin
guraje, paralel cu șoseaua principală. Numărul 
mașinilor garate uici este insă mic. Ceilalți le 
duc pe unde pol, sau le țin pe lingă blocuri, 
iu stradă. Aceeași situație e și în cartierul Ae
roport : nici parare, nici locuri speciale pentru 
ușa ceva.

Dar, sd lăsăm lu o parte aceste cartiere și să 
vedem care-i situația în cel mai nou microraion, 
in curs de finisare cel din spatele Casei de cul- 
tură. Blocuri elegante, svelte... dar, din nou, 
garajul e lipsă la apel. Cel puțin așa stau lu
crurile în prezent. Poate este în plan (subteran, 
aerian) și nu se știe nimic despre el.

Credem că sint suliciente exemplele, mai ales 
ca vorba multă... Dar, se naște o întrebare : se 
gindește cineva la soluționarea acestei „ches
tiuni aflate lu ordinei zilei ?" Sau se așteaptă 
pînă se termină toate construcțiile edilitare ale 
orașului și după aceea (cum a făcut cel care a 
construit carul în casă), constatindu-se neca-
zul, se vor căuta.. 
llștl în problema 
tră. Și e bine să 
cald fierul 1

. soluțu. Și, mai ales... specla- 
asta. Există o vorbă a noas- 
ne-o amintim acum... pină-i

Mircea MUNTEANU

A

îndrumătorul
pentru admiterea
în școlile«

profesionale
S-a pus în vînzare la toate librăriile din tară 

îndrumătorul pentru admiterea în școlile profe
sionale pentru anul școlar 1968—1969.

îndrumătorul cuprinde condițiile de admitere 
în școlile profesionale învățămînt de zi și se
ral, condițiile de admitere pentru pregătirea 
de muncitori calificați prin ucenicie la locul de 
muncă, precum și rețeaua de județe și profilul 
școlilor profesionale.

îndrumătorul se adresează atit absolvenților 
școlii generale care doresc să-și aleagă o mese
rie, cit și muncitorilor din producție care do
resc să-și ridice calificarea prin învătămîntul 
profesional seral.

fn același timp, îndrumătorul sprijină pe pă
rinți și profesori în acțiunea de orientare pro
fesională a tineretului.

ales după ce am constatat că 
toți cunosc regulile de tranșare, 
asemenea, ne-am propus efertua- 
unor controale inopinate.

— O ultimă problemă, 
fost cazuri cînd 
hicraii persoane 
unitate... In acest 
puteți spune ?

- Cunoaștem un singur caz, 
de la unitatea or. 101 și s-au 
măsuri.

Dorim să stabilim de la bun 
cepul un fapt ; purtăm întreaga
mă pentru lucrătorii de la măcelă
rii caro dovedesc corectitudine Dar 
aspectele cunoscute — este vorba 
de căpătuiala unora — sesizările 
scrise și verbale primite la redacție 
în ultimul timp ne conduc la con
cluzia că r»»r în toate unitățile noas
tre de desfacere i cărnii se lucrea
ză în mod cinstit

De aceea considerăm că măsurile 
promise de rondurerea O.C.L. ' Ali
mentara trebuie să devină realitate 
într-un termen cît mai scurt j față 
de măcelarii caro încalcă regulile 
comerțul!!» să fio aplicate sancțiuni 
drastire (nu mutarea 
cald într-altul călduț), 
comerciali să-și fără i 
zonța în măcelării 
mod deosebit -iară 
pos’bilități pentru obținerea unor 
„Venituri suplimentare". Echipele 
de control obștesc să fie sprijinite 
mal îndeaproape în activitatea lor. 
fn îmbunătățirea activității în acest 
domeniu un ajutor prețios îl pot da 
cumpărătorii sos:^nd operativ or
ganele comneton»e, ziarul, despre 
neregulile care H constată.

Franclsc VETRO

dintr-un 'or 
Inspectorii 

mai des pre
să verifice în 

i nu se creează 
obținerea 

snnlimentare".

și acid sulfuric, a rezultat o 
economie la prețul de cost 
în valoare de 470 000 le»

PENTRU 
DE ORE: 
cerul mai 
slabe sub
Vînt din sectorul nordic.

este seinna'ă de Nicolae 
Frunzetti.

Deci, miine seară cu toții la 
.Varietăți pe portativ".

VBtlfl

Pe teme internaționale

Cel mai fierbinte punct din Africa

partizanilor 
regulate a

Jietului, cabana 
fotografie oferă 
de cazare mun- 
lucreaz.fi ia ex-

Guineea „portugheză" 
în 1960, lupta armată 
colonizatorilor salaza-

Oamenii spun că dacă îna- 
se temeau de colonialiști, 
ei ii urăsc și-i disprețuiesc, 
am plecat, copiii cîntau un

După succesul repurtat prin 
numărul festiv consacrat celei 
de-a XX-a aniversări a Repu
blicii, „Ritmuri hunedorene", 
caietul cultural editat de zia
rul „Drumul socialismului"- 
Deva și Casa creației populare 
a județului Hunedoara a apă
rut cu un nou și reușit nu
măr. Prin paginile caietului 
cultural, ne reintilnim cu poe
ții și prozatorii din județul 
nostru, cu pagini inedite de 
istorie a străvechilor melea
guri hunedorene.

S-au încheiat calculele pri
vind cheltuielile de producție 
efectuate în primele patru 
luni ale anului la F.F.A. „Vis- 
coza" Lupenl. Pe baza depă
șirii ritmice a planului de pro
ducție, gospodăririi raționale 
a combustibilului și energiei 
electrice, reducerea consumu
lui de celuloză, sulî, mangal

De cind 
a început, 
împotriva 
riști, această țară s-a transformat 
după cum se exprimă un cores
pondent al ziarului „Chicogo Daily 
News" in „cel mai fierbinte punct" 
al Africii. Aici circa 30 000 de sol
dați portughezi, înarmați pînă în 
dinți suferă înfringeri din partea 
a 9 000 de luptători pentru elibera
re, conduși de Partidul african al 
independenței din Guineea por
tugheză și Insulele Capului Verde 
(P.A.I.G.C.V.). In prezent, * por
tughezii controlează numai orașele 
și 40 de centre rurale, amintind 
de „satele strategice" din Vietna
mul de Sud. Dar ei sînt complet 
izolați, iar garnizoanele lor sînt 
aprovizionate numai pe calea aeru-

„Varietăți 
pe portativ" 
cu Doina Badea 
și George Bunea

Petroșănonii iubitori ai mu
zicii ușoare românești au pri
lejul de a se întîlni miine 
seară, la ora 20, în sala do 
spectacole a Casei de cultură 
din localitate, cu cunoscuții 
cîntăreți de muzică ușoară 
Doina Badea și George Bu
nea și cu popularul prezenta
tor, interpret al unor spumoa
se momente vesele, Radu Za- 
harescu. Iși dau concursul și 
alți soliști de muzjcă ușoară, 
colaboratori ai radioului și 
televiziunii române. Acompa
niază orchestra „Danko". Re
gia artistică a spectacolului

Atențiune, copii I
Luni, de Ia orele 1I și 16, 

la Casa de cultură a sindica
telor din Petroșani, uri colec
tiv al Teatrului de păpuși din 
Alba-lulia 
mieră no
„Nu prea 
Motanul 
Popovicl. 
colul vi .

prezintă, în pre
tară, spectacolul cu 
Albă ca Zăpada șl 
Descălțat" de Al. 
Nu ezitați I Specla- 

se adresează direct.

Azi la ora 8 termometrul a 
înregistrat o temperatură, 
plus 6 grade la Petroșani 
de zero grade la Paring, 
ximele de ieri au fost 
plus 16 grade și, respectiv, 
plus 8 grade.

URMĂTOARELE 24 
Timp instabil cu 

mult acoperit. Ploi 
formă de averse.

lui. Chiar și capitala țării — Bissau 
— se află la granița zonei militare. 
Acțiunile militare se desfășoară 
adeseori la numai 15 mile depăr
tare de acest oraș.

Cunoscutul scriitor englez Basil 
Davidson, care a petrecut recent 
o lună pe teritoriile eliberate ale 
Guineei — Bissau scrie „Din 1964 
inițiativa militară se află complet 
în mina 
armatei
In prezent, se controlează peste 
jumătate din teritoriu și își răs- 
pîndește treptat influența asupra 
restului țării".

Ca și americanii în Vietnam, 
portughezii recurg la orice mij
loace pentru a învinge voința po
pulației de a rezista... Dar te
roarea nu le ajută o<;upanților.

Și in operațiunile pe uscat por
tughezii urmează exemplul S.U.A. 
în Vietnam. Cu avioane ale N.A.T.O. 
detașamentele de represiune e- 
fectuează zboruri deasupra sate
lor pașnice, aruneînd bombe 
napalm și fosfor alb.

„Dintr-o convorbire cu un 
ran — scrie Davidson — am 
țeles că speranțele detașamente
lor de represiune nu s-au justi
ficat, 
in te 
acum
Cînd 
cîntec nou :

...Partizanii pășesc liberi pe pă- 
mînt,

(Continuare in pag. a 3 a)

Așezată adînc în masivul 
Paring, la coniluehța pirîului 
Mija cu apa 
forestieră din 
condiții bune 
citorilor care 
ploalările forestiere de pe Va
lea Seacă, Piriul Ursului, Jict 
și Cibanu,

lucreaz.fi
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SECVENJE CULTURALESAMUIL MICU PE ANUL 1968corifeu al Școlii Ardelene
In conștiința posterității na

ționale, numele lui Samuil Micu 
Klein a rămas veșnic legat de 
ampla și efervescenta mișcare cul
turală de la sfîrșitul veacului al 
XVIII-lea și începutul veacului 
următor, mișcare cunoscută sub 
numele de „Școala Ardeleană" și, 
mai recent, de „iluminismul româ
nesc". Ideile acestui creator de 
cultură, personalitate complexă 
care a înfruntat eroic vicisitudinile 
unei istorii zbuciumate a Tran
silvaniei, sînt cuprinse în scrierile 
istorice și lingvistice : „Istoria, 
lucrurile și întîmplările românilor", 
cu cele patru părți ale sale și 
„Elementa lingua daco-romanae 
sir valachicae" — prima gramatică 
tipărită a limbii române, avînd 
patru părți : ortografia, etimologia, 
sintaxa, formarea cuvintelor, pre
cum și un mic dicționar român- 
lotin și cîteva dialoguri.

Spirit universal, cutezător în ini
țiativele sale intelectuale, răstur- 
nînd argumentele tendențioase 
ale susținătorilor originii noastre 
sud-dunărene, după care „românii 
sînt niște pribegi", Samuil Micu 
fundamentează științific ideea că 
în virtutea dreptului istoric și na- 
tuial, poporul român este cel mai 
vechi in Transilvania, ducînd mai 
departe ideile enunțate de cro
nicarii noștri.

Pe tărîm lingvistic, ca și Gheor- 
ghe Șincai, dar spre deosebire de 
ceilalți corifei ai iluminismului — 
Petru Maior și Ion Budai Deleanu, 
Samuil Micu susține ideea ne
verosimilă a provenienței limbii 
române din latina clasică, „co
ruptă" prin cuvinte luate de la 
popoarele vecine. Dar această 
limită a Școlii Ardelene în general, 
izvorrtă din motive de luptă socială 
și nu din convingeri istorice șî

lingvistice, avea să fie ulterior de
pășită de Samuil Micu. Pornind 
de la „Elementa lingua daco-ro
manae sir valachicae", a lui Samuil 
Micu, Fr, Diez, părintele filologiei 
romanice, acordă locul cuvenit 
limbii române în familia limbilor 
romanice.

Străduințele lui Samuil Micu ca 
și ale celorlalți corifei ai „Școlii 
Ardelene", făcînd trecerea de la 
cultura veche la cea modernă,

„izbutesc să dea unei națiuni dis
prețuite sentimentul istoriei sale 
și conștiința drepturilor sale na
ționale" (D. Popovici).

Lfz împlinirea a W2 ani de la 
moartea lui Samuil Micu, se cuvine 
să aruncăm o privire plină de 
respect către acela care a militat 
pe tărîm istoric și lingvistic „spre 
folosire neamului românesc".

Prof. Gheorghe I. Antoc' 
Vulcan

Intr-o librărie nouă, dintr-un complex nou, situat in cel mai...’ 
nou cartier al Petrilei — 8 Martie.

Foto : M. Cocîrlă

fiecare organizație de partid o torta 
puternica in mobilizarea maselor

(Uimaie din pag: 1) 

care nu în suficientă măsură 
se ocupă de munca cu activul fără 
de partid, de educarea acestuia, 
de organizațiile U.T.C. — prin
cipalele rezerve pentru primirea de 
noi membri de partid.

Datorită acestui fapt, față de 
posibilități, apreciem că numărul 
celor primiți în partid este mic în 
©raanizatiile de partid din comerț, 
cooperativă, unitățile forestiere, de 
transporturi si telecomunicații pre
cum și în sectorul sanitar. In vi
itor aceste organizații vor fi a- 
futate ca să rezolve cu mai multă 
competentă problemele muncii de 
primire în partid pentru ca și în 
aceste sectoare influenta co
muniștilor să crească la nivelul 
sarcinilor puse de ultimele do
cumente rle oortid.

Nu am reușit pînă în prezent 
să imprimăm la toate organizațiile 
de partid o exigență sporită față 
de trăsăturile înaintate ce trebuie 
să caracterizeze întreaga acti
vitate și comportare a unui co
munist. Mai avem cazuri - este 
adevărat puține la număr - cînd 
unii membri de partid noi primiți 
nu respectă în întregime pre
vederile statutare referitoare la 
participarea la adunări generale, 
conduită în producție și societate, 
fapt ce face ca după un timp re
lativ scurt de la primirea lor să 
fie puși în discuția comuniștilor, 
iar alții chiar sancționați.

Pentru munca noastră de viitor 
privind primirea în partid, un spri
jin prețios îl constituie indicațiile 
plenarei ca de pregătirea și dis
cutarea celui ce solicită intrarea 
în rîndul membrilor de partid să

se ocupe organizațiile de partid 
pe secții, sectoare, ateliere și 
grupele de partid, singurele în 
măsură să aprecieze activitatea și 
calitățile moral-politice și pro
fesionale ale acestuia.

Sîntem conștienți că îndeplini
rea mărețelor sarcini trasate de 
Congresul al IX-lea, de Conferința 
Națională precum și de recenta 
plenară a C.C. al P.C.R necesită 
intensificarea activității politico- 
ideologice și de educare comunistă 
a membrilor de partid și a tuturor 
oamenilor muncii. Comitetul oră
șenesc de partid va acorda 
în viitor mai multă atenție muncii 
de propagandă, muncii politice de 
masă pentru a ajuta membri de 
partid să-și îmboaătească cunoș
tințele politico-ideologice, pro
fesionale si culturale pentru a-și 
nutea îndPDlini cu cinste rolul ce 
le revine în calitate de comuniști.

Radio
MARȚI 21 MAI

PROGRAMUL I

6,00—8,25 Muzică și actuali
tăți ; 8,25 Moment poetic; 
8,30 La microfon, melodia pre
ferată ; 9,00 Buletin de știri ; 
9,05 La microfon, melodia pre
ferată ; 9,30 Miorița ; 10,00 Re
cital de operă Dionisie Ko
nya ; 10,10 Curs de limba en
gleză ; 10,30 Cîntece și jocuri; 
10,45 Din înregistrările pianis
tei Silvia Șerbescu; 11,00 Bu
letin de știri; 11,05 Program 
de cîntece; 11,20 Muzică de 
estradă; 11,45 Sfatul medicu
lui : Alimentația dietetică a 
sugarului; 12,00 Șirag de me
lodii ; 12,30 Intîlnire cu me
lodia populară și interpretul 
preferat; 13,00 Radiojurnal.
Sport; 13,20 Soliști de muzică 
ușoară ; 14,00 Melodii popu
lare -, 14,15 Tot înainte; 14,35 
Radio-publicitate; 14,50 Muzi
că ușoară ; 15,00 Buletin de 
știri; 15,05 Piese pentru vioa
ră și pian de Mircea Chiriac;
15.15 Bibliotecă de literatură
română : Panait Istrati : „Ciu
linii Bărăganului"; 15,30 Dia
log cu muzica ușoară ; 16,00
Radiojurnal. Sport; 16,20
Jocuri de perechi ; 16,30 Co
respondență specială; 16,45
Viața de concert a Capitalei;
17.15 Antena tineretului ; 17,45
Corul ansambului „Nicolae 
Bălcescu" din Craiova; 18,00 
Buletin do știri ; 18,02 Revista 
economică; 18,20 Muzică
populară; 18,40 Muzică ușoa
ră ; 19,00 Radiogazeta de sea
ră 19,3(5 O melodie pe adre
sa dumneavoastră; 20,00 Bu
letin de știri; 20,05 Muzee și 
expoziții; 20,20 Nestemate fol

clorice ; 20,40 Muzică ușoară
de Richard Bartzer ; 20.55
Noapte bună, copii; 21,00 Mu
zică ; 21,05 Omagiu lui Tudor 
Arghezi ; 21,25 Muzică popu
lară; 21,35 Melodii lirice;
22,00 Radiojurnal. Sport. Bu
letin meteorologic; 22,20 Re
frene dragi ; 22,30 Moment 
poetic; 22,35 Melodii maga
zin; 23,40 Pagini din literatura 
vocală ; 24,00 Buletin de știri; 
0,05—5,00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL 11

7,00 Jocuri populare; 7,10 
Tot înainte; 7,30 Buletin de 
știri; 7,39 Muzică ; 8,05 Me
lodii populare ; 8,30 Buletin de 
știri; 9,00 Fragmente din ope
ra „Secretul Suzanei" de Wolf 
Ferrari; 9,30 Ciclul „Să înțe
legem muzica" ; 10,00 Buletin 
de știri; 10,05 Pagini orches
trale de muzică ușoară ; 10,30 
Noua geografie a patriei ; 
10,55 Muzică ușoară; 11,15 
Vorbește Moscova ; 12,00 Bu
letin de știri ; 12,07 Muzică 
populară ; 12,30 Concert de
muzică ușoară; 13,00 Piese 
pentru harpă ; 13,15 Zii din

fluier, fluieraș; 13,45 Noi în
registrări ale orchestrei de 
Studio a Radioteleviziunii ; 
14,00 Radiojurnal ; 14,08 Con
cert de prînz; 15,00 Cintecele 
vîrstelor ; 15,30 Radiomagazi-
nul femeilor; 16,00 Poemul
simfonic „Orfeu" de Franz 
Liszt; 16,15 Muzică; 16,20 
Sfatul medicului ; 16,25 Să-n- 
vățăm un cîntec; 16,35 Cîntă 
Jackie de Shannon și Nicolae 
Nițescu ; 17,00 Radiojurnal ;
17,15 Concert de muzică popu
lară ; 17,40 Radio-publicitate;
18,30 Concurs cu public ; 18,55 
Buletin de știri; 19,00 Album 
folcloric; 19,30 Curs de limba 
franceză. Lecția a 47-a; 19,50 
Actualitatea muzicală; 20,30
Ora specialistului: Fizica mo
dernă ; 20,50 Cîntă Valentin 
Baciu; 21,00 Buletin de știri; 
21,05 Pagini din opere, 21,30 
Atențiune, părinți ; 22,35 Pri
me audiții de operă : „Undi
ne" de Lortzing ; 23,00 Radio
jurnal; 23,07 Suita I din ba
letul „Prinț și cerșetor" de 
Laurențiu Profeta ; 23,35 Mu
zică ușoară; 0,55—1,00 Bule
tin de știri.

TELEVIZIUNE
LUNI 20 MAI

17.30 Pentru noi, femeile !
18,00 Actualitatea industrială.
18.30 Curs de limba franceză (lecția a 17-a).
19,00 Dimineața maturității. — Emisiune pentru adolescenți 

„Timp neumblat, bine ai venit !".
19.30 Telejurnalul de seară.
19.50 Buletinul meteorologic.
20,00 Soliști de muzică populară românească.
20,26 Ce-ați dori să revedeți ?
20.50 Tele-universitatea.
21,25 Film artistic: Dimineața devreme.
22,57 Telejurnalul de noapte.
23,10 închiderea emisiunii.

Tema propusa
Condicii tehnîco*economîce 

și avantajele pe care trebuie 
sa le aducă aplicarea

1 Mecanizarea curățirii bazinelor de decantare și acumulare 
de Ia suprafață șî din subteran.

Să se asigure curățirea bazinelor fără stînjenirea procesului 
lehnologlc de evacuare a apei, obținindu-se reducerea pos- 
lurl’or do regie și ușurarea muncii prin mecanizarea aces
tor operații.

2 Blocarea automată a ușilor din rampe de ia puțurile de ex
tracție in timpul circulației coliviilor.

Respectarea normelor de tehnica securității muncii în tim
pul transportului.

3
Cuplarea și decuplarea automată san semiautomată a vago- 
nctelor.

Evitarea accidentelor șl respectarea normelor de lehnica
securității muncii

4
Material înlocuitor al cherestelei care să poală fi folosii fn 
abatajele cameră sau Ia bandajarea galeriilor.

Reducerea consumului de chereslea sau înlocuirea cil nn all 
material și reducerea prețului de cost.

5
E M. LONFA
Construct sau instalație de mărire a capacității de culbu- 
tare Ia oriz. 400 pentru corelare cu capacitatea instalației de 
extracție cu skip.

Majorarea capacității de culbntare să conducă la utilizarea 
rațională a instalației șl creșterea productivității muncii 
prin reducerea personalului de deservire.

6 E. M. PETRII A 
Automatizarea stațiilor de pompe.

Funcționarea mai rațională a agregatelor șl reducerea perso
nalului de deservire.

7 Reglarea automată a materialului de rambleu și a apel In 
pilnia de amestec după pauzele de rambleu.

Condiții mai bune de muncă in abataje prin scăderea can
tității de apă și reducerea prețului de cost.

8
E. M. D1IJA
Procedeu și aparat pentru determinarea ecartamenlului ghi
dajelor la puțuri de mină cu înregistrare continuă.

Dispozitiv ușor de manevrat pentru controlul ecartamenin- 
lui în vederea evitării avariilor.

9

E. M. ANINOASA
Raționalizarea actualelor surse de apă in vederea asigurării 
necesarului de apă în subteran pentru perîoraj umed și stro
pirea locurilor de muncă.

Asigurarea cu apă a locurilor de muncă din subteran pen
tru mărirea gradului de securitate a muncii șl a vitezei de 
perforare.

10
E M. VULCAN
Metodă de susținere la atacarea noilor felii de abataj din 
suitor, în vederea reducerii consumului de lemn și a prețu
lui de cost.

Să fie corespunzătoare din punct de vedere al NTS și să se 
obțină economii la manoperă și materiale.

11 Metodă de exploatare în str. 5 pentru asigurarea unei pro
ducții constante.

Să asigure exploatarea integrală a papricii, să corespundă 
din p.d.v. al NTS și să asigure o producție constantă și de 
calitate.

12 Mecanizarea punctelor de încărcare cu capacitate mare de 
producție.

Reducerea efectimlui și mărirea productivității muncii prin 
mecanizare.

13
E. M. LUPENI
Metodă de verificare rapidă a protecției prin relee a între
rupătoarelor din subteran.

Să fie in construcție AGR și să se reducă timpul de verifi
care.

14 Soluție pentru mecanizarea operației de încărcare a mate
rialelor de masă din vagoane KUASFE.

Instalația să fie mobilă, să reducă timpul de descărcare și 
de transport a materialelor.

15 Dispozitiv pentru captarea apei rezultate Ia perîorajnl 
umed în suitorile în steril. Îmbunătățirea condițiilor de lucru.

16 Dispozitiv pentrn blocarea vagoanelor în colivie la puțul 
nr. 12.

Să asigure o funcționare bună in vederea siguranței trans
portului pe puț, fără uzarea trenurilor de roți.

17
E. M. URICANI
Îmbunătățirea metodei de exploatare in str. 18, ținind sea
ma de condițiile impuse de zăcămint.

Să se obțină îmbunătățirea condițiilor de lucru, creșterea 
randamentului față de actuala metodă de exploatare și re
ducerea consumului de lemn.

18
E. D. M. N.

Sistem de incălzire în timpul iernii a silozului de cărbuni 
la mina Paroșeni.

In timpul iernii să se permită golirea silozului în condiții 
bune șl să se obțină reducerea numărului de posturi.

19 P. C. PETRII A
Sistematizarea transportului de zgură la uscătorie.

Să se găsească metoda prin care zgura să fie evacuată fn 
circuitul șistului de la haldă redueîndu-se timpul de trans
port și munca manuală.

20 Îmbunătățirea randamentului de clasare la grătarul cu bare 
rotative.

Să se găsească o metodă prin care să se îmbunătățească 
randamentul clasării, să se reducă subgranulația în cla
sa -j- 80 mm.

21 Mecanizarea transportului de smoală de la punctul de în
cărcare în chible pînă la aparatul de ridicat — Demag. Să se mecanizeze transportul smoalei cu chible.

22
P. C. COROEȘTI
Eliminarea pierderilor de șlam și scăderea concentrației ape
lor de circulație la pompe de circulație.

Eliminarea pierderilor de cărbune in apele reziduale și creș
terea recuperării globale.

23 îmbunătățirea separării mixte-șlam de la separatorul cu me
dii dense de granuiație mare.

Modificarea funcțională a cuvei Skoda mare astfel ca să re
zulte cenușa sterilului pesle 75 la sută, iar a mixtelor sub 
50 la sută.

24 Reducerea consumului de barită.
Prin modificarea fluxului tehnologic (ciururi, pompe, cis
terne) să se obțină reducerea prețului de cost.

25
îmbunătățirea funcționării ciururilor din p.d.v. mecanic șl 
tehnologic și mărirea duratei lor de funcționare.

Modificări la ciururi și centrifuge, obținindu-se reducerea 
consumurilor de materiale, mărirea randamentului de cla
sare.

26
P. C. LUPENI 
îmbunătățirea sistemului de colectare a probelor în spă
lare, flotație șl SEA.

luarea probelor cu ajutorul mijloacelor mecanice obținîn- 
du-se îmbunătățirea controlului fluxului tehnologic.

27
Dispozitiv de dispersare a aerului comprimat in celulele cu 
agitație pneumatică îmbunătățirea funcționării bateriilor de flotație.

28 Desprăfuirea mecanică a secției separare. îmbunătățirea condițiilor de muncă.

29 Ușurarea descărcării barilei.
Mijloc de transport mecanizat, adecvat condițiilor locale și 
reducerea efectivului.

30
U.R.U.M.P.
Dispozitiv pentru rectificarea axelor rotile Ia compresoa- 
reie de 45 mc/min. tip Reșița.

Să fie adaptabil la utilajele existente și să se obțină o ca
litate Corespunzătoare a prelucrării, reducindu-se prețul de 
cost și consumul de piese de schimb.

31
Dispozitiv pentru rectificarea interioară a cilindrilor de 
stîlpi hidraulici.

Să fie adaptabil Ia mașinile existente, iar suprafețele pre
lucrate să fie de calitate corespunzătoare.

32 îmbinarea etanșă și rezistentă a tuburilor de aeraj (pe lun
gimea generatoarei).

Să fie rea’izabilă cu utilajele existente, să reducă efortul 
fizic și să îmbunătățească calitatea tuburilor șl productivi
tatea muncii.
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Măsuri pentru îmbunătățirea 
aprovizionării orașelor
cu fructe și zarzavaturi
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și fructelor a 
anul In curs, 
să ducă la o 

muncii în a-

Analiz.înd cauzele care au 
provocat, anul trecut, greutăți 
in aprovizionarea orașelor, De
partamentul pentru valorifica
rea legumelor 
stabilit pentru 
măsuri menite 
îmbunătățire a
cest domeniu. O aten/ie deo
sebită a fost acordată fnche- 
erll contractelor cu toate ca- 
’egorlile de producători (CAP 
uri, IAS-uri, membrii coopera
tori și producători individuali). 
Oe asemenea, pentru lunile ur
mătoare s-au contractat cantl- 
'ăfi însemnate .de fructe șl 
'arzavaturi: 12 000 tone trua- 
'? proaspete — cireși, căp
șuni etc., 20 000 tone de car
tofi timpurii și de vară, 119 000 
tone legume proaspete — to
mate, varză, rădăcinoase, ar
de! grași, c.aslraveli, lasole 
verde ele. Revine, însă, Unfu- 
di Naționale a Cooperativelor 
le Producfie și Consiliului Su
perior a! Agriculturii obligația 
ie n veghea ca producătorii 

sd livreze către DVLF întreaga 
'■'antllale de zarzavaturi și 
huete contractate în așa lei în- 
rît populația să constate pe 
uiefe efectul noilor măsuri.

Dar consumatorii doresc nu

numai produse multe, în sor
timent variat, ci și produse 
de calitate superioară. In acest 
sens, DVLF a luat măsuri co
respunzătoare. Personalul dfn 
refeaua de desfacere și de la 
depozite va fi reinstruit, pe 
linia sporirii exigentei la re
cepție, a preluării produselor 
numai în conformitate cu nor
mele interne și a stasurilor 
1n vigoare. Vor fi înlăturate 
mărfurile depreciate și se vor 
aplica sanefiuni unităților care 
Ie vor pune in vînzare. Re
țeaua se va diversifica prin 
amplasarea la Intrarea In în
treprinderi, parcuri, ștranduri, 
stadioane, a 1 000 de tonele 
mobile pentru desfacerea fruc
telor și zarzavaturilor. Se vor 
1nfiinfa alte 000 noi magazine 
și chioșcuri, iar 300 de unllătl 
vor fi modernizate. Se află 
de asemenea, în curs de ame
najare 25 de magazine cu au
toservire In ceea ce privește 
aprovizionarea la domiciliu 
aceasta va li asigurată de încă 
300 de unităfi. In curind șl In 
acest sector se va trece la des
facerea legumelor șl fructelor 
prin unilăti mandatate.

(Agerpres]

■ «■

Avion utilitar construit

în România
LJn nou avion utilitar - lar-821 

ci intrat în dotarec aerobuzelor din 
țară. Proiectat și construit de un 
colectiv condus de ina. Radu Ma- 
nicatide, laureat al Premiului de 
stat, acest aparat de zbor poate 
fi folosit pentru diferite misiuni 
utilitare în aaricultură. îngrijirea 
bazinelor forestiere sau ca avion 
sanitar.

Caracteristicile noului tip de
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VIETNAMUL DE SUD : Mem
bri ai forțelor patriotice care 
acționează pe teritoriul Viet
namului de Sud, interceplînd 
un atac al inamicului lingă 
Gia Dinh.

Localități devastate

jin S. U. A
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NEW YORK 
provocate de 
care a devastat începînd de mier
curi mai multe localități din statele 
situate în vestul mijlociu al S.U.A. 
este de 69 morți, 3 dispăruți și 
peste 1 200 răniți. Pagubele ma-

tunelul aerodinamic al ins- teriale sînt evaluate la peste 50 
dolari. Localitatea Oel- 

Arkansas a fost distrusă, 
agențiilor de presă, în 
de 90 la sută. Zeci de

- Bilanțul ravagiilor 
puternicul uragan

avion au fost verificate șî îmbună
tățite în decursul a numeroase 
încercări la sol, în zbor, precum 
ș: în 
titutului de mecanica fluidelor. El Y milioane 
poate transporta o încărcătură de V we;n Jjp 
600 kq. are o viteză de zbor de 4 ..... , T potrivit140-150 km. pe ora și o produc-A 
tivitate orară de 30 de ha in dife- X ProP°rVe 
rlte misiuni. I mii de familii din localitățile afec-

(A gerpres) 1 țațe uragan au rămas fără

_____________ adăpost.

Birou teritorial de informare

și documentare tehnică
«AȘI - Specialiștilor din diverse 

sectoare de activitate tehnică li 
s-a pus de curind la dispoziție la 
lași un nou mijloc de documen
tare : Biroul teritorial de informare 
și de documentare tehnică. Aces
ta are ca sferă de acțiune jude
țele lași, Vaslui, Bacău, Neamț, 
Suceava și Botoșani.

In sprijinul celor interesați, ală
turi de 
fi puse

copii, după publicații și după 
cărți de specialitate. Se va asigu
ra astfel răspîndirea rapidă și efi
cientă a descoperirilor celor mai 
recente din diferite domenii teh
nice. Biroul teritorial de 
și documentare tehnică 
va presta și alte servicii : 
cercetări bibliografice, 
documentare.

informare 
din lași 

traduceri, 
sinteze

mijloacele consacrate, vor 
xerocopii, microfilme, foto- (Agerpres)

Un nou obiectiv industrial
BACĂU - La uzina de fibre sin

tetice din Săvinești a început con
strucția unui nou obiectiv indus
trial : fabrica „Melana 3". Aici se 
vor produce anual 1 000 tone de 
fibre acrilonitrilice, in diferite sor
timente din care se vor fabrica 
stofe, covoare, articole de sport etc. 
Fabrica va spori producția actuală

cu circa 
polimerî- 
procesu!

a uzinei de la Săvinești
50 la sută. Tehnologia 
zării ce va fi utilizată în 
de producție al noii unități a fost
creată la Săvinești și brevetată ca 
invenție.

(Agerpres)

.uX.

Cel mai fierbinte punct

din Africa
(Urmure din pay 1)

Iar Salazar comandă norilor... 
Aviatorii nu mai pornesc cu 

prea mare încredere la atac de
oarece luptătorii din 
Eliberare sînt 
antiaeriene".

P.A.I.G.C.V. 
1956 să ducă 
în rîndurile 
păturile — de la docherii din por
turile oceanice pînă la țăranii 
din satele îndepărtate, pierdute 
în savană. Munca dusă cu răbda
re ani de-a rîndul a întărit pozițiile 
partidului în rindurile 
o mobilizat-o la luptă.

. permis P A.I.G.C.V. să 
porul la luptă armată 
potriva ocupanților. •

Membrii comitetelor 
sătești au obligații militare. Ei se 
ocupă de recrutarea la fața locu
lui a luptătorilor, de problemele 
securității, de acțiuni de recu
noaștere și de aprovizionare. Dar, 
cel mai mult se ocupă de acțiuni 
sociale - deschiderea de școli lo
cale, îmbunătățirea activității în

Armata de 
înarmați cu tunuri

a început încă din 
muncă de lămurire 

populației din toate

oopulației, 
Aceasta a 
ridice po- 
fățișă îmr-

de partid

spitale, rezolvarea problemelor e- 
conomice în zona eliberată etc.

Aplicînd sistemul de troc, ad
ministrația cumpără de la țărani 
surplusuri de orez și alte produse, 
în schimbul țesăturilor de bumbac 
și a altor mărfuri 
parte din orez este 
hrana luptătorilor, 
portă, realizîndu-se 
tru achiziționarea 
industriale.

Experiența dobîndită de organe
le administrative și economice în 
zona eliberată, va avea o 
sebită valoare cind va sosi 
așteptata zi a libertății.

,,Cînd vom elibera întreaga 
— a spus Amilcar Cabrai, 
tarul aeneral al P.A.I.G.C.V. - se 
vor ridica la noi probleme serioase 
în legătură cu refacerea eco
nomiei. Și trebuie să fim pregătiți 
pentru învingerea tuturor difi
cultăților..."

Un popor care duce cu succes 
lupta pentru eliberare 
totodată bazele independenței po
porului va învinge neapărat, (din 
săptăminalul englez ,,Comment")

din import. O 
utilizată pentru 
restul se ex- 
mijloace pen- 
unor mărfuri
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■ 100000 de muncitori

s■

-

Repercusiunile grevelor

din Statele Unite
WASHINGTON. — Un 

9,9 milioane zile-muncă 
pierdute din cauza grevelor în Sta
tele Unite în primul trimestru al a- 
nului 1968, față de 4 milioane în tri
mestrul corespunzător al anului pre
cedent. ceea ce reprezintă o crește
re de 150 la sută 
nisterul Muncii al 
reprezintă 
de muncă 
constituie 
înregistrat 
lele greve

număr de 
au fost

— a anunțat Mi- 
S.U.A. Pierderile 
sută din timpul 

din industrie și
0,28 la 
efectiv 
procentul cel mal ridicai
din anul 1950. Principa- 
din această perioadă a:i

Accident tragic
DELHI 

pasageri au fost uciși și 40 răniți 
în urma 
autobuz în apropierea orașului 
Udjain, statul Pradesh, din India.

Douăzeci și șapte de

ciocnirii unui tren cu un 
apropierea

fost cele ale muncitorilor din 
dustria cuprului și din 
clăriei.

Declarațiile

Werner von

industria

lui

In- 
sti-

Braun

declarat că planurile 
de a trimite o navă

NEW YORK — Werner von Braun, 
cunoscut specialist in materie de 
rachete, a 
americane 
științifică fără echipaj pe Planeta
Marte au devenit „victime ale răz
boiului din Vietnam". Dar Statele 
Unite - a adăugat el - își mențin 
„planurile exploratorii" în legătură 
cu cercetarea altor planete - Ju
piter, Saturn, Uranus și Neptun.

Oficialitățile de la N.A.S.A. cred 
că va fi posibil să se trimită oa
meni pe Marte in următorii 20 de 
ani, a adăugat von Braun.

francezi în grevă
PARIS. — In prezent, în Franța 

se află în grevă peste 100 000 de 
muncitori, care revendică majorarea 
salariilor și îmbunătățirea condi
țiilor lor de muncă. De două zile, a- 
proxiinativ 60 000 de muncitori ai 
Uzinelor „Renault" au încetat prac
tic producția, rămînînd in incinta 
uzinelor din Mans, Flins Billancourt 
și Sandouville. Greve au fost sem
nalate, de asemenea, la Uzinele de 
automobile „Citroen", unde a luat 
ființă un „comitet pentru apărarea 
libertăților sindicale și individuale", 
la Uzinele „Sud Aviation" din Nantes, 
la întreprinderile „Cipel", care pro
duc pile electrice, precum și la ti- 
zinele chimice Rhodiaceta din apro
pierea Lyonulul. Au intrat în grevă 
pe limp nelimitat și unele șantiere

de pe coasta Atlanticului, 
și muncitorii care distribuie 
pariziene. In cursul zilei de 
au continuat demonstrațiile 

de
superior fiind ocupate 

In unele cartiere pa- 
greva s-a extins și asupra 

Se 
ai

navale 
precum 
ziarele 
vineri
studențești, numeroase institute 
învățăm înt 
de studenți.
riziene, 
claselor superioare ale liceelor, 
semnalează că unii conducători 
demonstrațiilor studențești au încer
cat să unească această mișcare cu 
grevele muncitorești. Pichetele de 
grevă de la Uzinele .Renault" din 
Billancourt, scrie agenția France 
Presse, au refuzat să accepte pă
trunderea în întreprindere a unui 
grup de studenți de la Universitatea 
Sorbona.

Inimă acționată atomic
WASHINGTON, 

conică artificială 
care poate fi înglobată în întregime 
în corpul omenesc, a fost patentată 
la Washington. Constructorul aces
tui nou aparat medical este Robert 
1 larvey.

Inima atomică funcționează pe ba- 
radiațiilor omise do radioizotopi 
de preferință plutoniu 238 — ca- 
încălzesc gn recipient minuscul 
acționează mici pompe de sînqe.

za

re
$1

— O inimă ine- 
acționată atomic,

Pompele se reglează automat; în 
timpul somnului, ele funcționează 
foarte lent, iar la eforturi desfășoa
ră o activitate similară cu aceea a 
unei inimi normale cu bătăi rapide.

Unui cîine i-a fost introdusă o a- 
semenea capsulă cu plutoniu 238. Ea 
a rămas mai multe luni în organis
mul animalului. Energia termică pro
dusă a fost captată șl evacuată prin 
sistemul circulator sanguin •»« ani
malului.

Becuri fără
LONDRA — In Anglia au fost 

realizate becuri care nu necesită 
să fie conectate la curent electric 
și care luminează totuși timp de 
15 ani neîntrerupt. Becurile sînt 
umplute cu gaz de tritiu, un izotop 
al hidrogenului, 
destul 
poate 
Becul 
fosfor
lovit de un. electron 
tritiu. In funcție de fosforul utilizat, 
becurile luminează în verde

Acest gaz este 
de rar in atmosferă, dar 

fi obținut pe cale industrială, 
are în interior un strat de 
care luminează dacă este 

de gaz de

curent
golben. Utilizarea lor se recoman
dă în teatre, pe culoare, pe scări, 
pentru luminat, precum și pentru 
reclame. Becurile nu necesită nici 
o întreținere.

„CINCI
GLOANȚE 
ÎN CAP

este acoperită cu materie
granulată

că Ia ori-

aselenizat stafia, 
cu un strat de 

de granule ale 
poroase, a cărui

materie, 
cărei den- 

cresc o

este 
gră- 
unei 
gro-

TRĂIEȘTE"Suprafața Lunii
Șl

CRONICA EVENIMENTELOR INTERNATIONALE la 
din

MOSCOVA. — La termina
rea studiului lor deiinitiv a- 
supta datelor științifice trans
mise de stafia automată „Lu- 
na-13", savanfii sovietici con
sideră că supraiafa Lunii este 
acoperită cu o materie granu
lată.

Specialiștii sovietici sint de 
părere cd Oceanul Furtunilor, 
unde a 
acoperit 
unfe și 
materii 
sime trebuie să atingă cel pu
țin 5 cm in punctul examinat. 
Sub acest strat s-ar găsi, după

părerea lor, o altă 
zisă intermediară, a 
silate și soliditate 
dată cu adincimea.

Ei sînt de părere
gină materia din care se com
pune Luna este asemănătoare 
cu aceea a' meteoriților. Du
pă aceea, adîncurile Lunii au 
intra! în fierbere din cauza 
descompunerii elementelor ra
dioactive și stratul de la su
prafață s-a topit. Anumite zo
ne din acest strat au trebuit 
să fie inundate de magma în 
stare de topire care a izbucnit 
din adîncimi.

In drum spre Washington, coloana 
„Marșul săracilor" străbat^ orașul Montgomery.

SAN FRANCISCO. — „Cinci 
gloanfe în cap și trăiește". A- 
cesta nu este titlul unui film 
(le senzații ci buletinul medi
cal al unui cetăfean american 
în vîrstă de 57 de ani origi
nar din Alaska. In timpul unei 
vizite la Sun Francisco, ei o 
lost atacat de citeva persoane 
și aruncat la pămînt. Nu și-u 
dat scama de nimic decîl în 
momentul în care „s-a trezit" 
și a chemat un taxi să-l ducă 
la hotel. La insistentele direc
torului hotelului, s-a prezen
tat la un medic. In urma unui 
examen radiologie s-a consta
tat că un glonte este implan
tat în lobul drept al creieru
lui, altul la baza craniului, un 
al treilea în maxilar, al /x>- 
Irulea în palat, iar al cincilea, 
cure a pătruns pe sub ochiui 
sting, se allă între vena jugu
lară și artera carotidă.

In interesul
restabilirii păcii 
în Vietnam

Y Capitala Franței găzduiește con- 
Ț vorbirile oficiale dintre delegațiile 
u Republicii Democrate Vietnam și 
L Statelor Unite ale Americii menite 
I să pună bazele unei reglementări cu
Y privire la încetarea definitivă a bom- 
y bardamentelor aeriene și altor acte 
y de război îndreptate de S.U.A. împo- 
L triva R. D. Vietnam. Aceste convor- 
\ biri sînt urmărite cu un interes le-
1 gitim de opinia publică din lumea 
* întreagă, speranțele oamenilor de
2 bună credință fiind puse în încheie- 
L rea cu succes a convorbirilor, deoa- 
T rece aceasta

jgQ 1 reglementări
Y vietnamez.mult Â „ , , xY Cele două
4 au avut loc 
Â liefat poziția
| Vietnam care a subliniat că înceta-
Y rea necondiționată și totală a bom-
Y bardamenb'Ior americane și a tutu- 
4 ror actelor de război împotriva R. D. 
A Vietnam este o condiție Hotărîtoare, 
X a cărei soluționare ar permite înce-
Y peren discutării altor probleme in- 

teresînd cele două părți. Aceasta
► este, de altfel, unica problemă care
< constituie scopul întilnirii. Dar, ^din
J luările de poziție do pînă acum ale 

delegației americane rezultă că Sta
tele Unite au venit la Paris cu in
tenția de a evita o discutare a pro-

blenielor de lond; delegația S.U.A. 
Încearcă să se eschiveze de la abor
darea principalei teme care consti
tuie scopul convorbirilor. Numai în 
felul acesta pot fi interpretate o se
rie de propuneri cu totul lăturalnice 
făcute de delegația americană, caTe, 
după părerea multor observatori, 
prin felul cum sînt înfățișate, urmă
resc să apară ca , un act de bună
voință" 
realitate 
voință a 
lunge la 
finitivă
„Americanii 
nie ziarul parizian „Les Echos' 
vorbesc despre orice, cu 
încetării totale a bombardamentelor. 
In ce 
vă a 
constă 
ricane 
al poporului vietnamez de a 
singur asupra destinelor sale.

Africii

trecut de
civil din 

provinciei 
a curs mult sîn-

la de- 
Niqc- 
orien-

țară
secre-

ar deschide calea unei 
pașnice a conflictului

convorbiri oficiale care 
pînă în prezent au re- 
fermă a delegației R. D.

din partea S.U.A.. dar în 
camuflează lipsa de bună- 
Washingtonului do a se a- 
o reglementare justă și de- 
a problemei vietnameze, 

remarca nu fără iro-

excepția

privește soluționarea definiti- 
problemei vietnameze aceasta 

în retragerea trupelor 
și respectarea dreptului

Tratativele
nigerienilor

ame- 
sacru 
hotărî

După toate probabilitățile, războiul 
civil din Nigeria se apropie de un 
deznodămînt. Prima fază a unei re
glementări pa?nico, la masa tratati
velor, urmează să înceapă în capi
tala Ugandei, Kampala, la 23 mai. 
Acordul a fost realizat în urma con
tactelor stabilite la Londra între re
prezentanții Biafrei, fosta provincie 
orientală a Nigeriei, și ai guvernu-

lui federal nigeiiaD. S-a realizat in 
felul acesta un prim pas sprijinit 
cu hotărîre de guvernele 
Negre.

1d lunile care au 
clan.șarea războiului 
ria după secesiunea 
tale. în această tară
ge, dar guvernul federal nu a reușit 
să-și atinqă obiectivele propuse: 
zdrobirea secesiunii. Este drept, tru
pele federale an ocupat o parte în
semnată a teritoriului Biafrei, dar 
aceasta nu a dus la capitularea 
scontată și nici măcar la slăbirea 
capacității militare a biafrezilor. Pen
tru multi observatori acordul guver
nului de la Lagos pentru începerea 
tratativelor de pace a fost influen
țat tocmai de acest element. La el 
s-au adăugat însă si alți factori în 
măsură să provoace îngrijorare în 
capitala federală a Nigeriei, printre 
caro nu de mică importantă este re
cunoașterea de către trei țări afri
cane : Tanzania. Gabon și Coasta de 
Fildeș, a guvernului biafrez 
de Colonelul Ojukwu.

La Londra s-a stabilit ca 
do zi a viitoarelor tratative 
prindă, printre altele : 
încetare a ostilităților, 
servatorilor străini în 
se desfășoară luptele, 
vor trebui întreprinse
unei reglementări durabile a crizei. 
După cum a precizat colonelul O- 
jukwu, este vorba în fond de „for
mula" pe care o va prezenta guver
nul federal caro, fără să necesite 
„neapărata garantare a independen
ței Biafrei" va trebui să asigure „ga-

laulâiea securității populației bia- 
Ireze*. Problema recunoașterii in
dependenței Biafrei a fost de altfel 
exclusă de Anthony Enahoro, repre
zentantul guvernului federal nige
rian la convorbirile preliminare de 
la Londra, care a recunoscut însă că 
Lagosul ar putea examina problema 
acordării „unei mai mari autonomii 
Biafrei" și unor 
<~a în trecut" 
freză.

însăși faptul 
lor două părți 
tivii nigerian
preferabil să se întilnească la masa 
tratativelor în loc de a se înfrunta 
pe cîmpul de luptă, este considerat 
ca fiind de bun augur, de către ob
servatorii 
ria. Iar o 
staurarea 
servi fără 
lui nigerian.

„garanții mai mari 
pentru populația bia-

că reprezentanții re
angajate în războiul 

au hotărît că este

evenimentelor din Nige- 
solutie care să ducă la in- 
păcii în această tară va 
îndoială interesele poporu

condus

ordinea 
să cu- 

condițiile de 
prezența ob- 
zonele unde 
măsurile ce 

în vederea

Sciziune
în A.F.L.-C.I.O E

Puternica centrală sindicală ame
ricană AFL-CIO a cunoscut cel mai 
qrav eveniment din istoria ei, ex
cluderea celui mai important sindi
cat membru. Uniunea muncitorilor 
din industria constructoare de au
tomobile (UAW). Hotărîrea a fost a- 
nunțată oficial ia expirarea terme
nului rial ca UAW să achite suma 
de 270 000 dolari, roprezentînd coti
zațiile datorate AFL-CIO. Sciziunea 
devenise de altfel inevitabilă dupfi

vinerea trecută par t icipan I» i 
Congresul Uniunii muncitoriloi 
industria constructoare de automo
bile au hotărît să verse suma dato
rată centralei sindicale într-un fond 
special, pînă cind conducerea AFL- 
CIO va convoca un congres pentru 
a examina revendicările formulate 
de UAW.

In fapt, 
servatorii 
tul are la 
veche 
George Meany, și președintele UAW, 
Walter Reuther. Relațiile dintre cei 
doi, care. în urmă cil 13 an>, an 
fost partizanii actualei centrale sin
dicale americane, create ca urmare 
a fuzionării organizațiilor „Federa
ția americană a muncii" și „Con
gresul organizațiilor industriale" s-au 
răcit simțitor în ultimii doi ani.
Reuther s-a și retras dealtfel din 
Comitetul executiv al AFL-CIO pro- 
testînd în mai multe rînduri împo
triva lipsei de hotărîre a conducerii 
centralei sindicale în apărarea drep
turilor oamenilor muncii din 
F.xplicînd motivele diverqenlelor, 
Walter Reuther a declarat recent la 
Roma • „Noi (Llniunea muncitorilor 
din indnstria ronstmetoare. de auto
mobile — p. r.1 ne străduim să an
gajăm sindicalele într-o luptă acti
vă a muncitorilor, nu numai în pro
bleme privind salariile, dar si în 
probelme economice și sociale de 
mare anvergură. AFL-CIO, dimpotri
vă, rămîne culcată pe laurii ei și se 
multumest? cu situația actuală". ’ A- 
ccste relații s-au înrăutățit și mal 
mult după ce Reuther a insistat ca 
centrala sindicală să-si ia răsnun- 
deri mai mari în lupta pentru drep
turile civile și împotriva sărăciei, 
ceea ce Meany nu a acceptat.

I. RETEGAN

după cum apreciază ob- 
din Washington, conflic- 
origine o dispută mat 

între președintele AFL-CIO,
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campionatului 
a fost presă- 
toate de pînă 
că performera 

Argeș, care a

Steaua își păstrează 
mai ales că dumi- 

o misiune ușoară în 
clujeni și nu prea

numai automulțumirea 
plece doar cu un punct 
mării.
cuvinte despre meciul

• • •• • •• •• • •

• •

Și etapa a 24-a a 
diviziei A de fotbal 
rată cu surprize, ca 

Fără îndoială 
a fost F. C.
studenților de pe Someș 4 
primind numai 3 și păstrîn-
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acum, 
etapei 
marcat 
goluri,
du-și astfel șansa la titlu. Echipa Iul 
Dobrin a dovedit la Cluj că este a- 
ceeași formație sobră, eficientă, care 
știe să joace bine și în deplasare. 
Jiul știe acest lucru... Urmează, la 
rînd. U.T.A., care nu și-a dezmințit 
renumele de echipă capricioasă, ca
re face zile negre adversarilor în 
deplasare. Ea a condus la 
ța, la lin moment dat, cu 
a fost egalată în cele din 
orice caz, punctul obținut
mării e valoros, situînd formația a- 
rădană comod la mijlocul clasamen
tului. Ca și pe Farul, de altfel. Bă
căuanii au
meci egal al etapei.
valoros 1—1
Iul Oană șl-a cam pierdut din ela- 

din
pe 
a- 
ce

Constan- 
2—0, dar 
urma. In 
pe malul

realizat rel de-al doilea 
obtinînd un 

la Ploiești. Formația

nul ultimelor partide Fotbaliștii 
Tg. Mures au învins cu 2—0 
„IJ" Craiova, aducîndti-f tot inal 
proane pe olteni de cjrtipul celor

evitarea barajului, 
această zonă se află 
„U" Craiova cu 
un meci acasă, 

ultimul

luptă pentru 
Deocamdată în 
patru echipe ; 
de puncte, cu
mtnică cu U.T.A. și cu

21 
du- 

în

față, deși aici, 
sporite șansele, 
nică are acasă 
fața studenților
grea nici în ultima etapă, la Ploiești.

Etapa de ieri a demonstrat încă o 
dată, dacă mai era cazul, că în sport, 
în fotbal mai ales, surprizele inter
vin atunci cînd nu te aștepți, răs- 
turnînd șl cele mal sigure situații. 
Așa s-a înlîmpiat ieri la Cluj, unde 
după ce localnicii 
2—0, au „

conduceau cu 
„reușit" să fie conduși cu 

4—2 Ia un moment dat și în final 
să piardă cu 4—3. De asemenea, la 
Constanța, arădanii au condus cu

Rezultate
tehnice

SI

LUPTE
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Juniorii Carculeași Moț campioninaționali pe 1968
2—0 și 
făcut să 
pe malul

Cîteva 
la poalele Tîmpei, unde Jiul a
mit trei goluri în 25 de minute, 
a redus din handicap și puțin a 
sit ca tînărul Goleac, autorul celor 
două goluri (inspirată introducerea 
Iul în prima echipă), să nu e'galeze 
situația. Cu această a treia înfrîn- 
gere consecutivă, Jiul a coborît pe 
locul 9, la egalitate de pdnete cu 
Farul și Rapid, dar cu golaveraj ne
gativ, de minus 2. De aceea, meciul 
de duminică al Jiului, cu Dinamo 
Bacău, trebuie privit cu toată serio
zitatea, fiind așteptat cu multă ne
răbdare de iubitorii fotbalului din 
Valea Jiului.

Meciul Rapid — Dinamo București 
a fost amînat deoarece giuleștenii 
au venit cu întîrziere din turneul 
efectuat în Algeria.

Vestea, că cei mai tineri repre
zentanți ai sportului luptelor din 
Valea Jiului, juniorii Florian Moț 
și Ion Carculea, au cucerit în „fi
nalele" do la Constanța laurii de 
campioni ai țării, s-a răspîndit ca 
fulgerul. Iubitorii sportului din mu
nicipiul Petroșani au primit cu mul
tă bucurie și satisfacție această de
plină încununare a eforturilor tine
rilor luptători de la Jiul Petrila. $i, 
pentru că ziarul ..Sportul" a publi
cat doar rezultatele tehnice ale 
campionatului național de lupte li
bere rezervat juniorilor, 
sprijinul cititorilor noștri 
date-n pluș, pe care ni 
zat, la înapoierea de pe 
trenorul tinerilor med; 
Gheorghe Pop.

— Cum te simți 
pe umeri ?

— Excelent. Și fericit. Au muncit 
mult băieții și meritau să intre în 
posesia titlurilor. După întrecerile 
la „greco-romane", au urmai finalele 
Ia „libere*. S-au aliniat la start 176 
tineri luptători. M-am prezentat doar 
cu 5 sportivi : Carculea (la categ. 
48 kg.), Moț (la 60 kg), Grigore 
Gheorghe (la 52 kq), Konka Francisc 
(la 87 kq) și Szilveszter Alexandru 
(la „grea"). Doi au „ieșit" campioni, 
iar Grigore a avut o comportare mai 
mult decît meritorie.

— Te rog, un scurt „film" al în
trecerilor .

— In prima zi au intrat 
petiție toți băieții. La una 
tele, Carculea îl învinge 
pe Godeanu (Orșova) după
nute, iar Moț încheie rapid disputa 
cu Boțan (Călugăreni) tot prin tuș 
Pe cealaltă saltea. Grigore întîlneș- 
te pe Simon (Satu Mare), un luptă
tor cu multă experiență. După ce 
este condus cu patru puncte dife
rență, Grigore cîștigă într-un final 
impresionant... cu două puncte in 
plus. Au urmat în continuare Konka 
și. Szilveszter 
mult, au fost 
ție, întîlnind 
puternici. In

venim în 
cu cîteva 

le-a furni- 
litoral, an-

cu doi campioni...

pentru
Mingea poposește pentru a patra oară în poarta lui Siclai. 4—0 
Minerul.

în < 
din 
prin 
trei

corn-
sal-
tuș

i mi-

Minerul Lupeni
arbitrajul slab prestat de

U. M. Timișoara 4-0 (3-0)
— Steaua 0—1 
Dinamo Bacău
Cluj — F. O.
A.S.A. Tg. Mureș —

i 2—0 (0—0); Steagul .
I 8—2 (3—0); Farul —

Progresul - 
Petrolul — I 
(0—0); „U" 
3—4 (2—1); 
„U" Craiova 
roșu — Jiul 
U.T.A. 2—2 (0—0); întîlnirea Dinamo 
București — Rapid a fost amînată.

(0-D;
1—1

Argeș

Deși
Apachiu Sandu (Craiova) a produs 
o mare dezamăgire în rîndurile pu
blicului spectator și ale jucătorilor, 
fotbaliștii 
început 
care, în 
bine.

Atacul
creînd faze de un 
multe pase precise, 
au derutat apărarea

risipă de energie a fost

mineri au asaltat de la 
poarta apărată de Siclai, 
ciuda scorului,, a apărat

minerilor a funefionat bine 
fotbal clar, cu 

care, deseori,, 
adversă. Toată

această 
răsplătită cu vii aplauze, spectato
rii manifestîndu-și dorința, ca și în 
viitor, jucătorii lor să presteze un 
asemenea fotbal bun.

A fost o victorie meritată, în care 
adversarul a dat dovadă de un bun 
partener de joc, periclitînd de 
multe ori poarta minerilor. Insă, așa 
cum sînt obișnuiți minerii, acasă 1

nu prea lasă să le scape victoria 
din mină. Golurile au fost înscrise 
ca urmare a unor combinații exce
lent concepute de jucătorii Podhar, 
cu capul, în min. 5, Farkaș în min. 
19 și 28 (cel mal frumos gol în ul
timul timp la Lupeni) șl Mac, cu 
capul, în min. 72.

Ion CIORTEA
Lupeni

care, deși au muncit 
eliminați din competi- 
adversari mult ma* 
după-ainiaza aceleiași

CLASAMENTUL

sul, care duminică joacă cu Farul, 
far în ultima etapă, acasă, cu F, C. 
Argeș. Dar cine știe ce ne mai pot

Gtuleștl , Progresul șl A.S.A. Tg. 1. Steaua 24 13 6 5 41—24 82
Mureș, la egalitate de puncte, 20, 2. F. G. Argeș 24 13 4 7 38—22 80
ambele jucînd etapa viitoare în de 8. Dinamo București 23 11 5 7 26—23 27
plasare și în ultima etapă acasă, și 4. Petrolul 24 12 2 10 26—25 28

Steagul roșu care, învingînd cu 3—2 5. U.T.A. 24 10 4 10 23—21 24

pe Jiul1, totalizează 19 puncte, iac 6. Dinamo Bacău 24 11 2 11 29—35 24

duminică primește tot acasă replica 7. Farul 24 9 5 10 34—28 23

Rapidului. Se pare că meciul din 8. Rapid 23 9 5 9 29—28 23

ultima etapă de la Tg. Mureș, unde 9. Jiul 24 10 3 11 82—34 23

băieții lui Bone primesc replica ste- 10. „U" Cluj 24 9 4 11 30—36 22

gărilor brașoveni va hotărî care din 11. „U" Craiova 24 10 1 13 26—30 21
cele două va intia în focul baraju 12. Progresul . : 24 6 8 10 22—28 20

lui, a doua candidată cu mari șanse 13. A.S.A. Tg. Mureș 24 6 8 10 24—36 20

la această triere părînd a fi Progre- 14. Steagul roșu 24 7 5 12 18—29 19

I. M. P.

Etapa viitoare
oferi ultimele două etape. Farul — Progresul; Steaua -- „U" rești — A.S.A. Tg. Mureș; Jiul —

fn orice caz lupta e acerbă Și Cluj; F. G. Argeș — Petrolul; Stea- Dinamo Bacău; „U" Craiova —
aici în zona retrogradării dar și în gul roșu — Rapid; Dinamo Bucu- U.T.A.

1
■ i

zile, Carculea îl întîlneșțe pe Gh. 
Vasile (Metalul Buc.), învingătorul 
lui Săli Asan (Constanța), preten
dent la titlu. Carculea îl învinge 
însă detașat cu... 15—0. Grigore, pri
mind replica luptătorului dinamovist 
bucureștean Eremia, este din nou 
inițial condus. Dar, fără să egaleze 
la puncte, reușește tușul. Apoi Mof 
învinge fără dificultate, tot prin tuș, 
pe Staicu (Brașov). De altfel, Moț 
a cîștigat toate partidele prin tuș 
fiind do departe cel mai bun luptă
tor la categoria sa.

— In ziua a doua ?
— ...începe disputa tot Carculea. 

Și după numai un minut, VasilicX 
(Bacău) este... tuș. Grigore întîlnește 
în schimb pe campionul 
ghe Peter (Lugoj), pe 
să-l învingă dacă n-ar 
vins el de... trac. Moț 
tuș pe Pascu (Bacău). Din nou, Car
culea bato prin tuș pe Nicolaoscu 
(Tirgoviște), Moț, la fol, pe Cornea, 
tot tîrqovistean. Pentru a treia oară 
pe 
ge 
petiție, 
doar 4 luptători : Mot, Lăcescu (Ti
mișoara) și Hînțar. Intrucît în cali
ficări Mot îl învinsese pe Hînțar, 
medul decisiv cu Lăcescu, care ur
ma să decidă campionul țării, a fost 
luat în serios și disputat ca atare. 
Dar și Lăcescu s-a devenit mult in
ferior și... tuș'

Sîmbătă seara Florian
deja campion ! Duminică 
nrimtii qong cheamă pe 
luptătorii lonită Petre
București) și Carculea Ion (Jiul Pe
trila). Abordind partida cu toată 
seriozitatea, întrucjt un meci egal 
i-ar fi adus titlul, Carculea pornește 
hotărît. loniță nu primește însă lup
ta. Carculea recurge la sacrificii 
pentru a-1 provoca, sacrificii caro-I 
aduc o defavoare : în min. 2, bucu- 
reștoanul conducea cu 2—0. Carcu
lea începe să riște orice șl, încura
jat de public, trezește la adversa» 
panica, iar la finele reprizei a I(-a 
scorul 
înainte de gongul 
reușește să remonteze 
punct: 2—2 și... campion I

— Palpitant I Rezultatele 
bligă! Ai doi campioni...

— ...Care sini foarte 
și-n care am mare încredere. Aces- 
ta-i doar startul, urcarea pe pista 
de lansare. Se va mai auzi de ei...

— Acest lucru îl dorim cu toții.

tării. Glioor- 
care putea 
fi fost în- 

îl face apoi

saltea în acea zi, Mot îl 
și pe Hînțar (Rădăuți). In

Ia categoria 60 kg,

învin-
eoni- 

rămîn

Mot ora 
dimineața, 
saltea pe 
(Progresii!

e redus ; 2—1. Cu un minut 
final,

Și
Carculea 

ultimul

U. M
ambițioși

V. TEODORESCU

NEAGOE
student

ieri de 13 oaspeți 
fost Kiss și Kovacs, 
și cele mai multe

RUGBI însă o-

PLINA

întrecerile au

Victorie

IX

D. GHEONEA

por-
pe

faza interjude- 
formafiei I.C.O.

Cra-
12—
Ce-

și au trimis 
poartă. Și-au 
se enerveze, 
scoată din

Tiparul I.P.H. Subunitatea Petroșani

Timisoara: 0-3
*

Desfășurat pe .terenul din Petrila, meciul 
rugbi din cadrul „Gupei primăverii", a opus 
chipele I.M.P. — U.M. Timișoara din divizia 
întîlnirea s-a terminat cu victoria oaspeților, 
urma unei lovituri de pedeapsă transformată
Nagy. Cu toate că studenții au. dominat majo
ritatea timpului, di nu au reușit să fructifice 
nici o ocazie, neștiind să se descurce în fazele 
de finalizare. Totuși se putea cîștiga acest meci, 
dacă numeroasele i lovituri de pedeapsă acordate 
erau
Vlad 
lescu 
de la

transformate,! dar toate au fost ratate de 
D. Au plăcut pentru jocul prestat Lupu- 
V., Digă Gabriel, Achimoaie și Stănescu 
gazde, Nagy, și Ursu de la oaspeți.

Emilia»

■—Trr'H’iT’-r.' -Tt» «annnMRmi Inexplicabila cădere
multa vreme iubitorii handba- 
din Valea Jiului n-au plecat 
stadion mai afectați de înfrîn- 
echipei lor favorite ca ieri.

De 
Lu lui 
de la 
gerea
Și e întemeiată afectarea spectatori- 
I >r care au urmărit duminică dimi
neața întîlnirea dintre. Știința și Me
dicina Tg. Mureș. De rezultatul a- 
cestei partide depindea în mare mă
sură rămînerea echipei noastre 
divizia B sau retrogradarea ei. 
victorie ieri asupra mureșenilor, 
mată de »ua săptămîna viitoare 
supra universitarilor craioveni, 
la noi acasă, ne-ar fi scăpat de orice 
emoții. Așa însă, prin victoria me- 
diciniștilor din Tg. Mureș, sîntem 
tocă nesiguri dacă anul viitor băie
ții noștri vor mai juca sau nu în

în
O 

ur-
a- 

tot

Se va lămuri aceasta în ulti- 
două partide care au mai ră- 

pînă la finalul acestui campio-

„B". 
mele 
mas 
nat.

Cit privește meciul de ieri, ei a 
avut două reprize diferite: îu pri
ma, au fost superiori localnicii și 
au cîștigat-o cu 12—9, iar cea de a 
doua a aparținut în întregime oas
peților, revenindu-le cu scorul de 
10—5. Facînd media celor două re
zultate ale reprizelor, găsim scorul 
final al partidei care i-a avantajat 
pe oaspeți cu două goluri diferen
ță : 19—17. Și mai găsim inexplica
bila cădere din 
băieților noștri, 
nu sl-au putut 
luat Ia pauză,

repriza 
care nu 
menține 

daF au

a doua a 
numai că 
avantajul 

cedat fără

drept de apel, pierzînd clar partida. 
E adevărat că au existat și două 
momente critice în această repriză 
— ratarea a două lovituri de la 7 
metri de către Albu și Mahalagiu, 
a căror transformare ar fi întors, 
poate, rezultatul întîlnirii de partea 
lor. Nu-i mai puțin adevărat, însă, 
că meciul de ieri i-a prins pe pe- 
troșăneni într-o zi slabă. Pe lingă 
absența, mult simțită, a lui Fodor 
(și-a făcut-o cu mîna lui...), nici 
unul din componenții echipei nu s-a 
ridicat la valoarea din meciurile cu 
Metalul Copșa Mică sau cu Timișul 
Lugoj. Nimeni nu s-a infiltrat cu in
sistență pe semicerc, nimeni nu s-a 
înălțat, nimeni nu a produs panică 
printre adversari, trăgînd cu toată

8&S

Roman nu va reuși nici de această dată să concretizeze.

forța la poartă. S-a tras mult 
cajul foarte bine organizat, 
peților, în bare și pe lîngă, 
tarul advers 
lîngă el, în poartă. Nici portarii nu 
au fost la înălțime.

Oaspeții au fost mai buni. Asta-I 
cuvîntul : mai buni. Inalți, solizi, cu 
o bună detentă și o la fel de bună 
pregătire fizică și tehnică, ei au 
cîștigat un meci de care nu aveau 
neapărată nevoie» Au știut să spe
culeze orice greșeală a adversaru
lui, și-au creat inteligent brgșe prin
tre apărătorii Științei 
cu multă precizie în 
mai știut ceva: să nu 
să calmeze jocul, să-i 
dispozitiv pe apărătorii noștri,- pen
tru a se putea infiltra ei cu ușurin
ță spre poartă.

In cele două partide care au mai 
rămas pînă la sfîrșitul campionatu- 

trebuie găsite mijloacele ieșirii 
criza de formă, trebuie făcut to- 
pentru rămînerea în divizie. Alt
ar fi destul de rușinos ca o e- 

chipă a! cărei nume a stat cîndva 
alături de ale celor mai bune for
mații de handbal din țară, să se 
zbată țn anonimat, într-un campionat 
județean. E adevăr-at — nu avem 
valori, dar avem forțe tinere, talen
tate, care nu și-au spus ultimul cu- 
vînt în handbal. Să nu ne pierdem 
cumpătul, să fim calmi, lucizi, să nu 
ne predăm. Orice bătălie se duce 
pînă la capăt.

In meciul de 
cei mai buni au 
care au marcat 
goluri, iar de la Știința, mai multe 
goluri au marcat Ainghel și Albu. A 
condus cu autoritate arbitrul Nenciu 
Gheorghe din București.

în
și, numai rareori,

Aspect din tim
pul meciului de 
rugbi dintre Mine
rul Lupeni și Me
talul Turnu Seve
rin.
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de proporții la Lupeni
In penultimul meci din „Cu; 

pa Primărevii", Minerul Lu
peni a dispus de Metalu! Tur
nu Severin cu 41—0 (21—0). 
Oricît ar părea de surprinză
toare ca proporții, victoria pu
tea fi obținută la un scor și 
mai mare, dacă jucătorii echi
pei gazdă ar fi insistat mai 
mult în fazele de atac. Valoa
rea destul de ridicată a corn- 
ponenților echipei din Lupeni 
(îu special a lui Balazs) dă 
multe speranțe suporterilor 
lupe>neni, pentru întîlnirea de
cisivă de la Craiova cu Elec-

troputere. Autorii punctelor 
victoriei merită să fie notați 
aici, deoarece toate încercă
rile au fost realizate în urma 
unor acțiuni spectaculoase și 
de mare finețe, mult apreciate 
de spectatori. Aceștia au fost: 
Precup (9), Șteț (3), Roth (3), 
Mihăilă (6), Tripon (3), Roșu 
(3), Balazs (12) și Szoke 
A fost un meci frumos, în 
re gazdele și-au dominat 
adversarii înscriind din 
țiuni construite cu măiestrie.

DUrlINICA
(Prin telefon de la M. Nea- 

gu). Ieri a fost zi plină pentru 
spectatorii din municipul Hu
nedoara. S-au disputat aici în
treceri oficiale de volei, hand
bal, lupte și fotbal.

terenul Școlii profesio- 
s-au disputat întrecerile 
județene la volei mas- 
și feminin. In primul 
dintre echipele Liceului 
Hunedoara și Știința Si-

fazei 
culln 
meci, 
nr. 2
meria, victoria a revenit volei
baliștilor din Hunedoara cu 
3—1. La masculin, dreptul de 
a participa la 
țeană a revenit 
Hunedoara.

La handbal,
fost, de asemenea, foarte dis
putate. După cum se știe, aici 
s-a desfășurat campionatul de 
calificare pentru divizia B, la 
care au participat echipele 
Electroputere Craiova, Voința 
Tg. Mures, Ceramica Jiinbolia 
și Voința Oradea. După trei 
zile de întreceri foarte ani
mate, urmărite de un public 
numeros, victoria a revenit în 
final echipei Electroputere 
Craiova.

Rezultatele din zilele de 
sîinbătă și duminică.

Sinibălă. Electroputere Cra 
iova — Voința Tg. Mureș: 
20—14; Ceramica Jimbolia — 
Voința Oradea : 24—19.

Duminică. Electroputere 
iova — Voința Oradea: 
12; Voința Tg. Mureș — 

• ramica Jimbolia : 20—18.
La lupte, încă nu s-au omo

logat rezultatele pînă la ora 
la care transmit.

40369


