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0 Exploatările miniere Lu- 
peni și I.onea continuă seria 
succeselor.

asemenea, o im- 
tuturor 

realizării rit-sub diferite aspecte. 
Lupeni a realizat peste 
tone de cărbune 

își spune din
organizare a

lipsa 
nemotivate au
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tiv și absențele 
împiedicat realizarea planului 
de către minele Dîlja și Pa- 
roșeni.
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Îumînarea medaliei juhilia-

liite io intrarea soția

Palatul cultural „Minerul" 
lin Lupeni. Sînt prezenfi în 
sală 146 de mineri, din Lupeni 
și Uricani, filatori, prepara
tori, mont ori de la șantierul 
C.S.A.

Intr-un cadru festiv, celor 
146 fruntași, care 5 ani la 
tind au fost promotorii in tre
cerii socialiste, li se laminea
ză medalia jubiliară. Unui nu
măr de 109 frunlași li se la
minează Medalia Muncii.

Rind pe rind, prin fala pre
zidiului, unde se află tovară
șii Lazăr David, prim-secrelar 
al Comitetului municipal de 
partid, președintele Consiliului 
municipal provizoriu Petroșani, 
Suciu Coman, secretar al Co
mitetului executiv al Consiliu
lui popular județean provizo
riu, Mihăilă Gheorghe, din 
partea Consiliului local al sin
dicatelor din județul nostru, 
Davidescu Gheorghe. din par
tea C.C.V.J. și alfii, trec frun
tașii. H recunoaștem pe 
mai 
bin, 
șefi 
ni; 
can
brigadă, la E.M. Uricani; Me- 
saroș Gheorghe, lăcătuș, Vlă- 
dulescu 
Magyari 
și alt li.

cei 
de ispravă: Ghioancă Sa- 
Mădăraș Petru, mineri 

de brigadă la E.M. Lupe- 
Mannlache Vasile, Hrit- 
Vasile, mineri șeii de

Situația îndeplinirii planului pe 
exploatări în această lună se pre
zintă 
mina 
7 193 
Aici 
buna 
producție, urmărirea 
surilor prevăzute în

Minerii loneni au început să ara
te ce pot și au reușit să depășească 
planul cu 3 027 tone. Mai multă 
preocupare fată de cerințele brigă
zilor ar contribui la realizarea rit
mică a planului decadă de decadă.

Exploatarea minieră Petrila a ex
tras 700 tone peste plan.

Minerii aninoseni, au trecut pes
te momentul critic din primele două 
decade și, printr-un spor de voință, 
au depășit planul cu 992 tone de 
cărbune.

Mina 
dească 
zultatul 
cărbune 
mai mare atenție brigăzilor 
sub plan ar contribui efectiv 
micitatea realizărilor zilnice 
cadale.

Exploatarea minieră, 
pare că a început să elimine 
rentele de 
și depășind planul cu 522 tone. O 
mai perseverentă muncă la nivelul 
brigăzilor, ar duce cu siguranță la

Uricani a reușit să dove- 
adevăratele posibilități, re
fund un plus de 899 tone 
peste planul lunar.

pînă acum.

— CtND VA FI TERMINATĂ BAZA SPORTIVA DIN VUL-

Marfa, răsuciloare,
Albina, bobinatoare,

realizarea

Este necesară, 
tiativă pentru 
brigăzilor în scopul 
mice a planului de producție. Un cu-
vînt hotărîtor în ritrrticitatea reali- 
zări'rOT de către minele din bazin, îl 
are și aprovizionarea la timp a sta
țiilor cu vagoane C.F.R.

Activitatea din luna: iunie, ultima 
lună a trimestrului II va 
se desfășoare astfel ca 
planului trimestrial să fie 
din prima decadă a lunii.

*
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rămase 
la 
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rlt-
de-

se
ca-

îndeplinind

Vulcan

a
au 
că- 
Pa-

normalizarea deplină a situației, la 
certitudinea -că planul se poate rea
liza încă din prima zi a lunii.

Lipsa de efectiv, absentele nemo
tivate, fluctuația mare, carențele 
din activitatea organizatorică 
maiștrilor, au fost factorii care 
dus la nerealizarea planului de 
tre minele Paroșeni și Dîlja. La
roșeni se mai poate adăuga și func
ționarea defectuoasă, sub posibili
tăți, a combinei din abatajul fron
tal nr. 4142. Rămînerea în urmă fa
tă de plan la cele două exploatări 
este de 6 800 tone, respectiv, 6 451 
tone.

In continuare, completarea efec
tivelor Ia nivelul planului rămîne 
problema principală de rezolvat.

A

ile vechil cetăti de scaun 
lui Decebal au fost punctele 
turistice de mare atracție, 
care-au reținut atenția elevilor 
excursioniști.

In aceeași zi, un alt grup 
de elevi, de la Școala genera
lă nr. 1 Vulcan, a vizitat ce
tatea șl renumitul muzeu 
„Bathianeum" din Alba Iulia.

URBANISTIC
In recepție

Lucrătorii Șantierului nr. 3 
Vulcan al T.C.M.M. au pre
zentat la recepție, în termenul 
stabilit, lucrarea „Instalație 
provizorie de săpare de la 
putui nou Vulcan". In viitor, 
aici va funcționa un puț cu 
schip și multicablu, cu o ca
pacitate de extracție de peste 
1 600 000 tonefan. S-a terminat 
și ridicarea turnului din beton, 
înalt de peste 43 metri.

In următoarele zile, minerii 
sectorului de investiții de la 
mina Vulcan încep săparea 
puțului, urmînd să ajungă, 
faza finală, la o adîncime 
540 metri.

S-a deschis 
grădina de vară 
„Constructorul"

Sîmbătd s-a deschis în Petro
șani, grădina de vară „Con
structorul’'. Complet renovată, 
ea va asigura deservirea 
populației atît în timpul verii 
cît și în timpul iernii.

lume a fru- 
carc ia naștere 

proiectelor. La ce 
se lucrează în pre- 
stadiul de realizare 
localități vor fi ma- 

La această întrebare

deservirea populației, cum sînt 
complexele comerciale. Mai trebuie 
precizat că în 
lui Gojdu, mai 
sud a acestuia 
plasamentul în 
unei săli de sport cu 1 000 de locuri.

Alte colective de proiectanti di» 
București se ocupă de perspectiva 
urbanistică a orașului Hunedoara 
unde s-au construit deja peste tOOOfl 
de apartamente, un spital moderu 
cu 700 de paturi, o cantină cu po
sibilitatea de deservire a 2 000 me
se pe zi, stadionul, casa de culltuă, 
cluburi, școli, complexe comercial** 
ele. Prin grija proiectărilor amin
tiți. la care se va asocia munca 
harnică a constructorilor, orașul si- 
derurqiștilor își va întregi în curînd 
arhitectura cu un modern hotel, 
un nou local de liceu, un bazin a- 
coperit și alte obiective sociale pen
tru care i parte din proiecte sînl 
deja avizate.

Un element nou în activitatea 
colectivului D.S.A.P.C. : pe baza ho- 
tărîrii partidului și guvernului nos
tru cu privire la ridicarea urbanis
tică a localităților rurale s-a trecut 
și aici la elaborarea proiectelor 
pentru sistematizarea satelor din 
județul nostru. Primul proiect de a- 
cest gen privește comuna Dobra 
unde sînt prevăzute lucrări de co
rectare a unor străzi, amenajarea 
centrului de unde nu vor lipsi une
le blocuri de locuit, spatii comercia
le, căminul cultural etc. De reținut 
că proiectul de sistematizare pentru 
fiecare sat în parte se elaborează 
pe baza unei largi consultări cu ce
tățenii, avîndu-se în vedere aplica
rea celar mai 
să tină seama de specificul arhitec
tural local în 
rea unor materiale tradiționale. Așa
dar, nu peste multă vreme aceste 
proiecte vor prinde viată dînd lo
calităților din județul nostru o notă 
urbanistică modernă.

continuarea cartieru- 
precis în partea de 
s-a stabilit deja arn- 
vederea construirii

Sîntem Ia Direcția județeană pen
tru sistematizare, arhitectură, pro
iectare și construcții, unde prin in
termediul schitelor, proiectelor și 
machetelor facem cunoștință’ cu vi
itorul orașelor și satelor noastre. 
Amabile, gazdele încearcă să ne fa
miliarizeze cu această 
moșului urbanistic 
între copertile 
anume proiecte 
zent, care este 
a lot și. în ce 
terializate ?
trebuie să se facă următoarea pre
cizare și anume că în ultimii ani 
în principalele orașe ale județului 
nostru s-au construit din fondurile 
statului mii de apartamente confor
tabile. Și, după cum se știe, prima 
literă din alfabetul acestor construc
ții este proiectul ce se execută ia 
D.S.A.P.C. Acest colectiv se mîn- 
drește, ca și locatarii lor, cu blocu
rile turn din Petroșani și Vulcan și 
cu cartierele noi din orașul Deva.

In prezent a fost definitivat și 
avizat proiectul de execuție pen
tru microraionul 3 A din Vulcan, 
orașul care a renăscut pe amplasa
mentul vechilor cocioabe. Acest mi- 
croraion va însuma în final 2 150 
de apartamente confortabile desti
nate minerilor din localitate. De a- 
semenea, la Petroșani este în curs 
de execuție proiectul pentru un lo
caș destinat celor mici. Acestea sînt 
obiective imediate pentru construc
torii Văii Jiului. Dar, la D.S.A.P.C. 
am aflat lucruri interesante, și 
pre perspectiva urbanistică a 
șuiul Deva. Astfel, pînă în
1970 este prevăzut prin proiect ca 
noul cartier Gojdu să-și extindă 
spațiul locuibil la 4 000 de aparta
mente. Pe de altă parte, un colectiv 
de arhitecți lucrează la definitiva
rea unor noi proiecte care vizează 
construirea în partea sudică a ora
șului Deva a două microraloane cu 
un total de 5 000 de apartamente. 
Aceste microraioane vor fi prevă
zute și cu obiective sociale pentru

Căminul minerilor 
petrileni 
în renovare

în 
do

Arce de

La tablă.
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31 mai, 
a avui

de și in o- 
loc fes- 
a meda-

Excursii 
pionierești

de

de brigada, 
de la E.M. 
Aurel, miner 

ing. Dumitraș

Duminită, un mate grup 
elevi de la Școala' generală 
nr. 2 Petroșani, în patru auto
buze, a făcut o interesantă 
excursie pe ruta Hațeg—Sar- 
miwegetusa. Rezervația de 
zimbri de la Hațeg și vestigi-

In ziua 
rașul Vulcan 
livitalea de înmtnare 
liilor jubiliare. 138 de fruntași
au primit aceste dislincjii. lată 
numele cîlorva : Drob Gheor- 
glie, maistru miner, Rid ian Va
sile miner șef 
Pașca Viorel — 
Vulcan ; Cristea 
șei de brigadă,
loan, Gaboș Alexandru, miner, 
lanc Nicolae, miner — de la 
E.M. Aninoasa ; Bartha Dionl- 
sie, Roșilor Hie, Demeter Au
gustin, mineri șeii de brigadă 
la mina Paroșeni; Bușu Ioa
na, bobinatoare, Fetcu Nico
lae, operator turbine, Lăzăruf 
Francisc, zidar, Timplărescu 
Victor, operator cazane — de 
la I.E.C. Paroșeni, și alt ii.

P. BREBEN

VREMEA
Azi, la ora 8, temperatura aerului a fost de 

plus 12 grade la Petroșani și plus 13 grade la 
Paring. Maximele de ieri au fost de plus 23 
grade și respectiv plus 10 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 24 DE ORE: Vre
mea se menține frumoasă, cu tendințe de schim
bare.

ar

De ce-mi ocolesc pri 
etenul de pe strada 
Vasile Roaită

beton peste Jiu

Dimineata avem același drum și începem ser
viciul la aceeași oră, așa că, deși caut să-l oco
lesc, nu-1 prea pot evita. Dacă cumva i-o iau 
înainte și mă observă, mă aud strigat. II aștept 
și știu dinainte ce-mi spune:

— Nici azi n-am reușit să mă spăl.
Mă uit în ochii lui cam cîrpiti și-1 cred. Tac, 

și-l ascult în continuare:
— Te-am lot rugat să vii să vezi cum arată 

un bloc nou în care se oprește prea des și prea

Jurnal 
ci tu din

mult apa. Încep să apară mirosuri urîte, se în
fundă instalațiile sanitare și pînă la urmă 
ajungi ? Ș-apoi nu-i de loc plăcut să pleci 
cru fără să te poți spăla !

— Ai putea să te adresezi celor de la
Ei sînt cu apa.

— Ne-am adresat, dar tot degeaba.

unde 
la tu

I.C.0.

ci te 66 
această 
oameni 
că nu

Nici 
LL.L.-ul n-a dat curs cererii noastre de a da apa 
caldă după un program precis.

II cred, chiar și pentru simplul motiv că vine 
mereu cu noi și noi amănunte. Face socoteli : 
fiecare bloc cu cite 11 nivele, totalizînd 
apartamente. In toate blocurile de pe 
stradă — aproape 400 apartamente. Cîti 
nu pleacă la lucru dimineața supărati
curge apa ? Nu s-ar putea să se dea dimineața 
drumul la apă la o oră cînd oamneii au nevoie 
de ea ? La ora 5, de exemplu. Nu sînt rare ca
zurile cînd tot încercînd apa, unii locatari uită 
robinetul deschis. Prietenul meu m-a rugat să-i 
văd hărțile de pe pereți create de vecinul de 
la etajul superior ce uitase robinetul deschis.

Noroc că nu mergem prea mult timp împre
ună. Abia aștept să iau coltul și să dispar. Dar 
prietenul nu scapă prilejul de a-mi repeta pen
tru a nu știu cîta oară:

— Pe cînd ceva în ziar despre chestia asta ? 
S-audă și cei de la I.C.O., poate se îndură să 
ia ceva măsuri!

I. B.

Se apropie., de sfîrșit lucră
rile de renovare a căminului 
muncitoresc al minei Petrila. 
Aici se execută reparații capi
tale în valoare de 542 000 lei. 
Dormitoarele căminului au 
fost parchetate, rezugrăvite,
s-au montat noi instalații sa
nitare și de iluminat. De ase
menea, căminul 
cu paturi și 
nou.

Medalion

a fost dotat 
razarmament

literar
în sala bl- 
cultură a 
Petroșani, 

lăcaș de

Constructorii de poduri, sub 
conducerea inginerului Cretu 
Dumitru, au înregistrat anul 
trecut două succese de seamă 
in activitatea lor: predarea
podului de beton de peste 
Jiul estic în dreptul minei 
Petrila și a po’dului peste Jiul 
vestic la Iscroni — pod uni
cat prin forma și deschiderea 
arcelor. Anul acesta ei au în 
execuție alte două noi poduri 
de beton 
primul la 
doilea la 
Noul pod
avea o lungime de 155 metri 
trecînd atît peste apa Jiului 
cit și peste liniile ferate pen-

peste Jiul de vest: 
Paroșeni, iar al
Cîmpu lui Neag. 

de la Paroșeni va

mlne Paro- 
natională. 

lățime de 9 
pentru ban- 

tro-

tiu a face o legătură rutieră 
lesnicioasă a noii 
șeni cu șoseaua 
Podul va avea o 
metri — 6 metri
da de circulație și două 
tuare de cîte 1,5 metri pentru 
pietoni, iar la Cîmpu lui Neag, 
malurile Jiului vor fi unite de 
un pod de 46 metri lungime, 
avînd 7 metri banda carosa
bilă plus trotuare pentru pie
toni, creînd condiții optime 
pentru o circulație lesnicioasă 
traficului rutier.

La executarea 
crări importante, 
predate încă în
contribuție însemnată 
fierarul betonist Negru

dulgherul Albu Dumitru, be- 
tonistul de vibrator Popescu 
Aurel — comuniști care sînt 
un permanent exemplu pen
tru colectivul acestui lot. De 
asemenea, șeful de brigadă 
Moagă Petru conduce cu com
petentă lucrări în locul mais
trului iar alături de ei bătrînil 
mineri Kulcer Iosif și Sima 
Dumitru, specialiști în săpa
rea rocilor pentru fundații șl 
dirigintele Fodor Andrei de
pun eforturi susținute pentru 
bunul mers al lucrărilor.

...Anul acesta, încă două 
poduri noi de beton vor uni 
trainic malurile Jiului de vest.

Joi după-amiază, 
bliotecii Casei de 
sindicatelor din 
conducerea acestui

• cultură, în colaborare cu Co
mitetul municipal Petroșani 
al U.T.C., a organizat pentru 
tinerii uteciști de Ia Combina
ției carbonifer Valea Jiului un 
medalion literar.

Au fost prezentate 
nere despre viata și 
tea controversatului 
Ionel Teodoreanu și 
zie a capodoperei
romanul „La Medeleni".

Medalionul literar s-a bu
curat de aprecierile celor 
prezenti.

o expu- 
activita- 
scriitor 

o recen- 
acestuia,

des-
ora- 
anul

adecvate soluții care

construcții și folosi-

J. SIMIONESCU

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••«
PLANURI MARI PENTRU

acestor 
oare vor 
acest an,

Șt. MIHAI

Uu colțișor idilic

Prin ora
șele lumii RIO DE JANEIRO

Cel mai frumos oraș din lu
me, cum este adesea denumit 
Rio de Janeiro, unul din im
portantele orașe braziliene, 
se străduiește să facă . fată 
reputației sale și numărului 
crescînd al populației. Au în
ceput să fie dărîmate porțiuni 
întregi din oraș, astfel ca pî
nă în anul 1971 să se con
struiască pe locul lor tune
luri și viaducte, un metrou, 
cartiere de locuințe moderne, 
un aeroport pentru 
ultrasonice, 
lefonice și 
se asigura 
Cidade de
Rio de Janeiro, cum sună nu
mele său complet.

Primul „asalt" pentru îmbu
nătățirea sistemului devenit 
aproape haotic de alimentare 
cu apă s-a dat prin construc
ția uzinei de apă Guandu, una 
din cele mai mari din lume, 
care vă asigura necesitățile 
crescînde ale orașului pînă în 
anul 2000. In prezent, nu este 
un fapt rar ca la Rio de Ja
neiro apa să se întrerupă

avioane
noi instalații te- 

de apă pentru a 
viitorul orașului 

Sao Sebastiano de

ore, adesea 
mai curgă

numeroase-
și

brusc și timp de 
chiar zile, să nu 
nici o picătură.

Pînă, în 1971, străzile din 
Rio. v.or fi legate prin 30 de 
viaducte care, partial, au și 
fost deschise. Ele vor rezolva 
problema ocolirii
lor coline, munți, golfuri 
a mării interioare.

Studii pentru construirea u- 
nui metrou, caro să trans
porte zilnic 2 milioane de oa
meni, se fac de multă vreme, 
dar acum ele sînt pe punctul 
de a fi terminate. Traversarea 
Golfului Guanabara în bărci 
vechi cu iz romantic urmează 
să devină, în 1971, o amin
tire a trecutului. Transportul 
de persoane și mărfuri de la 
Rio de Janeiro, situat pe o 

la Niteroi, 
parte, va 
construirea 

10 km cu 6

lo
ri k
la

se

parte a golfului, 
situat pe cealaltă 
fi simplificat prin 
unui pod lung de
benzi de circulație.

Telefonul constituie 
o problemă destul de 
tastă. Adesea trebuie

la Rio 
irnpor- 
să aș-

tepti ani de zile pentru a ob
ține instalarea unui post tele
fonic și cînd, în sfîrșit, îl ai, 
aștepți uneori cu desperai e 
pînă primești tonul. Qompenia 
braziliană de telefoane afir
mă că pînă în 1971 fiecare 
cuitor va avea telefon și 
va mai trebui să aștepte 
nesfîrșit legătura.

Pe locul actualului port
va construi un „nou oraș". El 
va cuprinde numeroase ma
gazine și parcuri, în timp ce 
portul va fi mutat într-o altă 
regiune; el va fi lărgit pen
tru a putea primi nave cu o 
capacitate de pînă la 100 009 
tone. Cartierele de mizerie, 
această pată pe obrazul fru
mosului oraș, trebuie să dis
pară pînă în anul 1971. Piuă 
în prezent au fost dărîmate 
31 000 de „favelas" (case fă
cute din lemnul lăzilor și ta
bla bidoanelor), iar locuitorii 
lor au fost mutati în 7 500 de 
locuințe moderne. Pe terenu
rile fostelor „favelas" au în
ceput să se ridice deja nai 
locuințe și clădiri moderne.
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SECVENȚE CULTURALE

Opinia a acuzat...
DAN BARBILIAN

OPERA DIDACTICA
Pentru tormaiea la tineri a unor 

deprinderi civilizate de comportare 
în viată și societate, cît și pentru 
prevenirea unor eventuale alte a- 
baleri de la „regulamentul nescris" 
al vieții ordonate în societatea noas
tră socialistă, Comitetul orășenesc 
Petrila al U.T.C. a organizat, la clu
bul sindicatelor din localitate, o dez
batere 
cuză". 
cestui 
ci al iști 
partea 
de asemenea, „invitați 
tineri care constituiau subiectul dez
baterilor.

In cuvîntul lor, vorbitorii s-au re
ferit la faptul că, în orașul Petrila, 
deși în general tineretul se înca
drează în efortul colectiv al oame
nilor muncii de a fi la înălțimea 
timpurilor de azi, de continuă efer
vescentă 
neri pe 
portarea 
fiind atît 
vele în mijlocul cărora-și desfășoa
ră activitatea. Să vi-i prezentăm, în
să, succint pe cei șapte șl faptele 
lor: Costin Francisc, născut în 1948, 
angajat la E. M. Petrila (în seara 
zilei de 17 martie, la restaurantul 
„Transilvania", a lovit-o pe Șerban 
Ioana pentru faptul că a refuzat 
să... danseze cu el. Urmarea — un 
scandal care s-a soldat cu prejudi
cii materiale în valoare de 4 711

publică intitulată „Opinia a- 
Pentru reușita deplină a a- 

„proces", au fost invitați spe- 
din domeniul juridic și din 

organelor de miliție. Au fost, 
i" și cei șapte

creatoare, mai există ti- 
care-1 caracterizează com- 
necivilizată, răspunzători 
ei, „eroii", cît și colecti-

O ZI sus, 
LA MUNTE

voie
sperie

a fost 
munți.

In fata Școlii generale din Iscroni, 
ud grup de pionieri, înarmați cu 
sacoșe, mingi de fotbal și... 
bună, era hotărît să nu se 
de eventuala ploaie.

Drumul prin defileul Jiului 
scurt, dar frumos. Intrăm în
Traversăm Jiul, peste conducta de 
apă ce duce la Coroești și ne... a- 
nunțăm intrarea pe cărările munți
lor care șerpuiesc de jur împrejur. 
Urcăm cu multă îndemînare pe firul 
albiei rîului, printre meandrele de 
granit. Ne oprim din loc în loc șl 
recapitulăm cunoștințele geologice 
și qeoqrafice. Ajungem în sfîrșit la 
bazinul de captare a apei pentru 
spălătoria de la Coroești. Aici po
posim. Și ce gustoasă-1 mîncarea 
la... 830 m altitudine lingă apa lină 
a izvorului rece! Copiii incep jocul 
pe pajiște. Cîțiva pleacă după fragi. 
Timpul însă trece. Coborîm.

G zi reconfortantă, o excursie Ia 
Iarbă verde este 
adevărat izvor de 
fi puterilor sporite

întotdeauna un 
sănătate, apa vie 
de a doua zl I

THu CORNEA
Iscroni

un dulap din 
scule în va- 

500 lei); ele-
Martin Ana, 

nr. 2 Petrila-

lei); Castravete Constantin, născut 
în 1949, angajat la preparatia Pe
trila, secția separație (în ziua de 17 
aprilie a furat unui coleg de-al său 
suma de 400 lei); elevii Jumară Ion 
și Goja Emil, de La Școala generală 
nr. 1 Petrila (au spart 
atelierul școlii, furînd 
loare de aproximativ 
vele Ambruș Bobi și 
de la Școala generală
Lonea (au fost prinse furînd găini 
în Lonea); elevul Băluță Dumitru 
de la Școala generală nr. 5 Petrila 
(de repetate ori a fost surprins fu
rînd bani din buzunarele călători
lor de pe autobuzul Petroșani — 
Gimpa).

Arătînd gravitatea faptelor săvîr- 
șite de acești tineri, scăpati de sub 
controlul educației în familie $1 
școală, tov. judecător Todca Maria 
a insistat asupra drumului pericu
los pe care au apucat, drum la ca
pătul căruia-i așteaptă cu totul alt
ceva decît ceea ce Încearcă să fău
rească societatea noastră 
mai tineri membri ai săi. 
dezbaterilor furtunoase, la 
luat cuvîntul multi tineri 
cei peste 600 „martori",
plină pînă la refuz, au plecat cu 
convingerea că astfel de „procese 
publice' educative nu pot să nu du
că la o cotitură în munca 
zilnică a celor „înfierați", 
să nu-1 readucă pe drumul

din cei 
In urma 
care au 
petrilenl, 
din sala

și viața 
nu pot 

cel bun.

ION COVRIG
secretarul Comitetului orășenesc

Petrila al U.T.G.

VOL. I
Geometria elementara

Cursurile lui Dan Bărbilian — 
personalitate proeminentă a culturii 
românești — predate timp de 30 de 
ani la Universitatea din București, 
fie în cadrul lecțiilor de matema
tici elementare pentru studenții din 
primul an, fie sub formă de cursuri 
speciale, pentnu cei avansați, sînt 
mereu actuale. Ele se impun prin 
valoarea lor științifică intrinsecă, 
prin originalitatea caracteristică au
torului chiar cînd tratează teme cla
sice, prin profunzimea studiului, prin 
analogiile dintre diferitele teorii 
matematice, prin subtila încadrare 
a problemelor de matematici ele
mentare pe linia unor cercetări de 
nivel mai înalt, prin stilul viguros 
și plastic

Editura 
părească 
în patru 
merrtară,
cursuri speciale de geometrie, IV 
cursuri speciale de algebră abstrac
tă și de teoria numerelor.

Primele două volume sînt acce
sibile absolvenților de liceu. Ele se 
adresează studenților, dar mai ales 
profesorilor lărgindu-le orizontul în 
înțelegerea mai adecvată a mate
maticilor elementare. Ultimele două 
volume vor folosi mai ales cerce
tătorilor științifici de specialitate.

în care își exprimă ideile, 
tehnică își propune să ti

uitele dintre aceste cursuri 
volume: I geometrie ele- 
II algebră elementară, III

Împrejurimile noastre.

Notă

Călătorie clandestină
Pentru aprovizionarea populației 

din bazinul nostru carbonifer, statul, 
organele comerciale centrale acordă 
municipiu lud Petroșani repartiții ma
sive de mărfuri din sortimentele cele 
mai diferite. Printre produsele ali
mentare se numără și făina de po
rumb.

In ultimele săptămîni, acest pro-
dus a început să lipsească idin ma
gazine : făină de porumb nu se ma i
găsește în pungi de 2—5 kg în nici
o unitate. Unde io fi 7

© vizită făcută dimineața Pe pe-
ronnl gării Petroșani lămurește pro- 
blejna : în dimineața de 22 mai, la 
trenul de la ora 9 în direcția Tq. 
Jinj, pe peron erau 35 saci cu făină 
de porumb care-și așteptau expe- 
dieroa spre Gorj; la 24 mai, tot la 
același tren, erau pe peron 30 saci 
diverși, fiecare de cîte 50—80 kg

făina de porumb, tot cu destinația 
Gorj, transportați gratuit de diferiți 
lucrători feroviari care dispun de 
permise C.F.R.

Furnizorii acestor cantități masive 
de făină de porumb sînt magazinele 
alimentare nr. 2, 13, 17 care vînd 
mălaiul ou sacii la diverși oameni 
care, probabil, tl recomercializeoză 
în diverse sate din județul Gorj. 
Acest produs alimentar, a fost însă 
repartizat pentru nevoile populației 
din municipiul nostru — în schimb, 
acum, nu poți găsi un kilogram din 
el în magazine!

Conducerea O.C.L. Alimentara știe 
oare cum călătorește clandestin, a- 
fără din municipiul nostru, făina de 
porumb repartizată nouă ?

CIUR IO AN
membru al echipei de control obștesc 

în comerț — Petroșani

Dialog despre...
ȚIN U T A

.......................................................  ii'..i.l;jw<|7a; 
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Agregat modern de
La Spitalul unificat din Lu- 

j peni doi meseriași destoinici
I — Griinwald Iuliu și Siriteanu

Dumitru, primul lăcătuș me- 
canic iar al doilea electrician, 
au terminat instalarea unui 
agregat modern pentru spăla- 

! rea și uscarea rufelor. Un a- 
I vertizor emite semnale acus- 
[ tice cînd se încheie un ciclu

spălare și uscare !
de spălare. Instalația spală 5<» I 
kg rufe în timp de aproxima- j 
tiv 100 de minute, secțiile 
spitalului fiind astfel asigurate 
din timp cu necesarul de rufe | 
și lenjerie.

Un agregat asemănător ur
mează a fi montat și la ma
ternitatea din Lupeni.

Radio

— Despre ce fel de tinută ai dori 
să discutăm 7 Despre poziția pe care 
o dai corpului 7 Despre modul 
a te prezenta în societate ?

— Nu.
— Atunci 7 Altfel de 

cunosc !
— Eu, da.
— Gare 7 Sînt curios.
— E vorba de tinută 

cultură...
— Cum adică 7 Felul 

a se prezenta al lăcașelor de oul- 
tură are vreo influentă asupra vi
zitatorilor 7

— Are. Șl încă mare.
— Eu știam că activitatea așeză

mintelor culturale se judecă doar 
prin prizma manifestărilor, spectaco
lelor.

— Eronat. ® fl fost cîndva așa. A-

tinută eu

lăcașelor

de

nu

de

de a fl sau

Întregii ac- 
șl educatl- 
cultură re

vorbi altă-

cum se pre- 
din Gimp a 7 
A! fost pe 
clubului din 
repetiții ale 

reparațiile

tor de la I.M.T.F. Petroșani și Pa- 
raschiv Gabriel de la I.C.O. Petro
șani, vorbește ancheta Consiliului 
popular al orașului Petrila, căruia 
Aron Emanoil l-a solicitat ajutorul 
în reglementarea situației 
miliare.

La întoarcerea acasă a 
Emanoil, în 28 decembrie 
tia sa locuia la Petrila, 
la pensionarul Vesa Simion. 
dovadă de înțelegere, de prea 
înțelegere, Emanoil a propus
sale să tragă ou buretele peste tot 
ce-a fost, să reînceapț aceeași viață 

șl ’
re-

sale fa-

Aron 
7, so- 
gazdă
Dînd 

multă 
soției

MARȚI 4 IUNIE

PROGRAMUL I

6,00 — 8,25 Muzică și actualități; 
8,25 Moment poetic ; 8,30 La micro
fon, melodia preferată ; 9,00 Buletin 
de știri ; 9,05 La microfon, melodia 
preferată ; 9,30 Miorița ; 10,00 Arii 
din operete; 10,10 Curs de limba 
engleză; 10 30 Din folclorul muzi
cal al popoarelor; 11,00 Buktin de 
știri; 11,05 Piese corale de T-odor 
Bratu ; 11,20 MuzicȘ ușoară; 11,45
Sfatul medicului ; 12,00 De la munte 
la mare; 12,30 Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul proferai; 
13,00 Radiojurnal, Sport; 13,20 So
liști și orchestre de muzică usnarăj 
14,00 Orchestra de muzică populară 
„Orzișorul"; 14,15 Tot înainte; 14,35 
Radio-publicitale; 14,50 Muzică n-
șoară ; 15,00 Buletin de știri; 15,15 
Bibliotecă de literatură românăf
15.30 Muzică ușoară ; 16,00 Radio
jurnal. Sport; 16,20 Viers din flu
ier și caval; 16,30 Bătrînul Danubio 
și meseria lui Apolodor ; 17,15 An
tena tineretului ; 17,45 Cîntă corni 
Filarmonicii „George Enescu"; 18,00 
Buletin de știri ; 18,02 Revista eco
nomică ; 18,20 Emisune de folclor; 
18,40 Formații vocale de muzică u- 
șoară: Trio Caban și Menestrelii; 
19,00 Radioqaz.eta de seară ; 19,30 O 
melodie pe adresa dumneavoastră; 
20,00 Buletin de știri • 20,05 Muzee 
și expoziții; 20,20 Din cele mai cu
noscute melodii populare; 20,40 
Cîntă Ima Stimak; 20,55 Noapte
bună, copii; 21,00 Piese interpretate 
la trompetă; 21,05 Capodopere ale
literaturii — „Ion" de Liviu Rc- 
breann ; 21,25 Muzică populară cîn- 
taiă de Ana Pacatiuș; 21,35 Muzică 
ușoară; 22,00 Radiojurnal. Sport; 
Buletin meteorologic; 22,20 Muzică 
ușoară ; 22,30 Moment poetic ; 22,35 
Melodii magazin ; 24,00 Buletin de 
știri; 0,05— 5,00 Estrada nocturna.

PROGRAMUL II

7,00 Jocuri populare; 7.10 Tot
înainte (emisiune pentru pionieri);
7.30 Buletin de știri; 7,39 Muzică; 
8,05 Prelucrări din folclor; 8,30 Bu
letin de știri; 9,30 Ciclul „Să înțe
legem muzica" — Timbrul în mu
zica de azi; 10,00 Buletin de știri; 
10,05 Muzică ușoară; 10,30 Noua 
geografie a patriei; 10,55 Muzică 
ușoara; 11,15 Vorbește Moscova; 
11,45 Piese instrumentale; 12,00 Bu
letin de știri; 12,07 Cîntăreti ai 
plaiurilor noastre; 12,30 Pagini a- 
lese din muzica ușoară ; 13,00 Rei 
citai de harpă Liana Pasguali ; 13,15 
Cîntă Elisabeta Pavel și N'colae 
Băluta; 13,30 Arii din opere; 14,00 
Radiojurnal; 14 08 Concert de prînz.; 
15,00 Muzică ușoară; 15,30 Radio- 
magazinul femeilor; 16,00 Mici pie
se simfonice; 16,15 Muzică; 16,20 
Sfatul medicului : Reguli de igienă 
în ștranduri; 16,35 Muzică ușoară; 
17,00 Radiojurnal; 17,15 Soliști de 
muzică populară ; 17,40 Rad;o-p bli- 
citate ; 18,00 Muzică de opera; 18,3Q 
Concurs cu public; 111,50 Muzică; 
18,55 Buletin de știri ; 19,00 Album 
folcloric; 19,30 Curs de limba fran
ceză (lecția a 48-a); 19,50 Actuali
tatea muzicala; 20,30 Ora specia
listului : Fizica modernă; 20,50 Mu
zică ușoară; 21,00 Buletin de știri f
21.30 Atențiune, părinți!; 22,35 O
primă audiție de operă: „Arca Iul 
Noe" de Benjamin Britten ; 23,00
Radiojurnal; 23,50 Muzică ușoară; 
0.55 — 1,00 Buletin de știri.

Istoria scurtei casnicii a soților 
Aron este mai lungă, dar spațiul nu 
permite să redăm mai 
Trist este că din tot 
plat — fiecare are, 
partea sa de vină; în 
zuri nu există niciodată un singur 
vinovat și, consecința, suferă doi 
copii, care au nevoie de ambii pă
rinți. Micuții Gabriel și Gabriela 
trebuie să trăiască alături de pă
rinții lor, să le simtă căldura sufle
tească, să crească în ochit lor plini 
de grijă și afecțiune. Celula de ba
ză a societății noastre nu trebuie 
dezmembrată, chiar dacă la aceasta 
concură forte ale răului din afară, 
cum se întîmplă, probabil, cu fami
lia Aron. Legea ocrotește familia, 
veghează la liniștea și fericirea ei, 
la liniștea și fericirea copiilor noș
tri.

La rîndul său. opinia publică are 
dreptul și datoria de a-și spune cu
vîntul în asemenea situații, de a 
contribui la reînnodarea și întărirea 
firului întrerupt al familiei, cu atît 
mai mult cu cît la mijloc se află 
soarta a doi copii, care trebuie să 
știe cui vor spune mamă și 
Aceștia trebuie să fie numai 
lor părinți.

Nu vrem, prin rîndurile de 
sa acuzăm pe cineva sau să 
giem pe altcineva. Dorim 
lucru : ele să fie 
meditație pentru 
mă a doi copii, 
nunul distrus de 
re, de a întinde 
care i-a oferil-o

mult din ea. 
ce s-a înlim- 
fără îndoială, 
asemenea ca

lin 
stiferă

fapt? fn 9 februarie 1967, 
accident de mașină l-a 

Aron Emanoil, tatăl celor 
Libertatea pe 11 luni de

o- 
ti- 
cu

cum întreaga reușită a 
tivităti cultural-artistice 
ve dintr-o instituție de 
zidă și-n tinuta localului...

— Numai în asta 7
— Nu. Am zis: și-n tinută.
— Șl, oum, vrei să spui că... Casa 

de cultură din Petroșani n-are... ti
nută 7

— Ba da. Aici însă sînt alte lip
suri. Despre care vom 
dată. Celelalte însă...

— Gare celelalte 7
— Aproape toate. Știi 

zJntă căminul cultural 
Ga o moară părăsită I 
coridoarele de sus ale 
Petrila sau în sălile de
colul din Vulcan după... 
care s-au efectuat de ourînd? Nu 7 
Iți spun eu — dezordine, murdă
rie, igrasie I Te-ai strecurat în să
lile clubului din Lonea, Lupeni sau 
Urlcani unde se joacă șah, biliard, 
remi 7 Fum opac (deși sînt afișate 
la loc vizibil Interdicțiile cu „Fu
matul oprit"), pe jos se aruncă 
orice, pereții goi pușcă te-ndeamnă 
la meditații sofisticate despre me
nirea acestor lăcașe de oulturfi...

— Și, ce-oi fi vrînd 7 Oamenii...
— Oamenii, acești oaspeți de zl 

cu zi nu-i poți, în nici un caz, primi 
astfel. Și — mai ales — nu-i potl 
hotărî să revină, întîmplnîndu-i cu 
un interior neîngrijit. neospitalier, 
cu un mobilier deteriorat.

— Și chiar ești convins că pro
blema ținutei se pune chiar cu 
atîta acuitate 7

— Absolut. Ținuta prevenitoare, a- 
dică îndatoritoare, amabilă, și mal 
ales civilizată este ceva care în 
momentul actual se impune. Altfel 
nu mai merge! Oamenii așteaptă...

— Știu. Așteaptă... tinută. Ce aș- 
ttaptă însă cei ce sînt plătitl să 
le-o ofere.

— Asta nu mai știu nici eu. Poa
te... ziua salariului»

S-au jucat de tineri cu dragostea 
El avea numai 22 de ani, în timp 
ce ea nu împlinise 15. Apoi s-au 
căsătorit. Au trăit mai bine de pa
tru ani împreună și acum, cînd ea 
nu a împlinit încă 20 de ani, este 
mamă a doi copii : un băiat blond, 
ou păr de aur, Gabriel. în vîrstă de 
8 ani și o fetită, Gabriela, de 1 an. 
Dar împrejurări haine au făcut ca 
acești copii să nu simtă prea mult 
căldura și dragostea părinților, fiind 
îngrijiți de bunicii din partea ma
mei, domiciliat!. în comuna Glod, 
din apropierea Zlatnei. Ce s-a în- 
tîmplat de 
un tragic 
costat pe 
doi copil,
zile. Tînăra sa soție, de acum mamă 
a doi copii, a fost la început îngri
jorată. De la un timp însă a „uitat" 
de soț. Tatăl lui Emanoil l-a încu- 
noștilnțat că solia lui a apucat pe 
căi greșite, nu-și mai îngrijește co
piii, pleacă în escapade nocturne cu 
diferiți bărbați. Emanoil n-a putut 
crede. Era singur. In sufletul lui 
bîntuia furtuna incertitudinilor, a 
căutărilor adevărului. In acest timp, 
Viorica, tînăra lui solie, schimba 
locurile de muncă și bărbații. An
gajată la Consiliul popular al co
munei Almașul Mare, a fost scoasă 
din serviciu după 12 zile pentru a- 
bateri de la disciplina muncii. A 
lucrat apoi la I.M.T.F. Zlatna, la 
coloana I.M.T.F. Petroșani, la coloa
na I.M.T.F. Pui, din nou la Petro
șani, la I.C.O., unde astăzi este dis
pecer la cap de 
despre aventurile 
pre escapadele ei 
concis declarațiile
ferii Sularea loan și Ightan Aurel 
de la I.M.T.F. Zlatna, de Medrescu 
Nicolae din Almașul Mare, ca și 
plimbările ei cu șoferii Petric Vic-

frumoasă, liniștită, care i-a unit 
le-a dăruit doi copii. Dar ea a 
fuzat să conviețuiască alături de 
mul pe care l-a iubit, la oaie a 
nut ca la propria-i persoană,
care a adus pe lume două suflete 
ce trebuie crescute și

Am discutat mult cu 
cu alte persoane care-i 
Aron Emanoil, 
27 de ani, cu o 
își iubește soția 
căsnicie. Nici nu 
putea despărți. „Avem doi copii pe 
care trebuie să-i creștem. Ei sînt lu
mina vieții mele. Cum i-aș putea 
părăsi vreodată 7 Nici pe ei și nici 
pe mama lor. Vreau să uităm amîn- 
doi totul și de acum înainte să fim 
alții, să fim cei mai buni părinți ai 
copiilor noștri, să nu ne supărăm 
niciodată ou nimic unul pe celălalt, 
să nu plecăm 
unor oameni 
zut sinceritate 
în schimb s-a 
propunerile și 
Nu vrea să se 
pului, amici ud 
puțin plauzibile, 
snopd-o în bătaie. Dar 
o dovadă scrisa sau verbală că ci
neva ar fl văzut cînd a fost bătută.

p:

Victor
:■

acum, își

c:

Viorel TEODORESCU D. GHEONFA

au

E

prostiei, un 
satirice de

vo- 
H.

din toată 
alături de 
Pentru că 
glasul ini-

E

linie Petrila. Cît 
ei amoroase, des- 
nocturne, vorbesc 
scrise date de șo-

educate.
cei doi soți, 

cunosc. El,
băiat tînăr, la nic‘ 

meserie frumoasă, 
ca în prima zi de 
se gîndește că s-ar

și școlari

urechea la intrigile 
răuvoitori", 
în cuvintele 
arătat rece 
promisiunile
impare în ruptul ca- 
justif-icări vei bale, 

cum că soțul ar 
nu are nici

r.

TOVARĂȘUL VORBALUNGA

FOILETON
■fSgi

mai

Nicu POPA

O vezi i Ce tace asta d-le, că lună de lună e fruntașă ? I

care 
care 

pus 
fine

și n-am să 
nimeni să 
să vorbesc

e.
i

:■
E
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Noi prezente 
editoriale in librarii

Zilele acestea au Intrat îd 
librării noi volume de litera
tură originală : un volum de 
Poezii de D. 
zînd versuri 
ceri și opera 
Șt. O. losif, 
Leon Feraru 
CU;

Anghel, cuprin- 
originale, tradu- 
în colaborare cu 

Eftimiu,
și Ion Minules- 

volumul Versuri originale 
și tălmăciri de Șt. O. Iosif (e- 
dilia a lll-a).

In Editura pentru literatură 
au apărut cîteva volume de 
proză: lama fimbul de Alice 
Botez (Titlu simbolic — fim- 
bul fiind denumirea unei nave 
care în antichitatea egipteană 
semnifica trecerea invariabila 
a timpului); Viata e frumoasă, 
băieți... de D. Almaș (evocînd 
op’rsoade din viața unor stu
dent; în anii 1932—1933); Cea
ta. roman de C. Bărbuceanu 
(inspirat din lupta comuniști
lor din Valea Prahovei în 
timpul Tăzbodukii hitlerist); 
Pastile contra 
Judo de schite 
Salem.

Pentru copii
apărut: In Editura tineretului: 
Nepoata lui Moș Mitrut de I. 
Agirbiceanv, Zece basme mi
tologice de Al. Odobescu, Cer
bii lui Mihaî Vodă (povestire 
istorică) de Grigore Băjenaru; 
Inlîmplări din primul vis de

Vasile Băran; Hatmanul Tom- 
șa de Eug. Boureanu; M-iu 
Haiducul de George Petraru; 
Din legendele Glimpului 
Al. Mitru; Din copilărie 
Mark Twain.

Printre ultimele traduceri 
literatura universală se numă
ră : Luna în creștere, poeme 
de Rabindranath Tagore în 
traducerea lui George Dan; 
O ediție bilingvă de Poezii de 
Eugenio Montale (în româ
nește de Dragoș Vrânceanu); 
Mici opere morale de Giaco
mo Leopardi; Prima dragoste, 
ultima dragoste, roman auto
biografic de scriitorul francez 
Romain Gary; un volum de nu
vele de N. V. Gogol intitulat 
Taras Bulba; Logodnica de 
scriitorul albanez Aii Ahdi- 
hogea.

Cartea științifică este prezen
tă în librării prin: Renașterea 
și Reforma de A. ©tetea (edi
ția a treia, căreia autorul l-a 
dat titlul monografiei apă
rute în 1941, dar de care dife
ră prin concluziile impuse de 
noile cercetări și interpretări 
din ultimele două decenii); 
Crestomația romanică, voi. 
III., sec. al XIX-lea și al XX- 
lea; Servomotorul amplificator 
și aplicațiile lui în automati
zări de Dan Teodorescu,

Am cunoscut fel de fel de 
oameni, cu fel de fel de nume 
și de fiecare dată aceste nu
me intrau într-o totală con
tradicție cu starea sau înfă
țișarea celor care le purtau. 
Așa de exemplu Vasile Bur- 
lacu se însurase la 18 ani. 
Petre Chelu avea pe cap o 
claie de păr de rupea tofi 
pieptenii, iar Gheorghe Tur- 
batu, era mai blind ca un miel.

Cu Nae Vorbă lungă insă lu
crurile se scjpmbă. Te uiți la 
el, îl asculfi, iar cind li afli 
și numele te bate gindul să 
crezi că ori și l-a pus anu
me ori, moșlenindu-l, se stră- 
duie să și-l justifice. Vorbeș
te omul ăsta atît de mult, 
i-a mers vestea. Cei 
cunosc, îl ocolesc, cei 
de-a face cu el, și-au 
birou avizul: ,,Nu ne
vorbă, lasă-ne să lucrăm", 
xistă insă și împrejurări 
care aproape nimeni nu e 
stare să ia o măsură eficace. 
De pildă o ședință :

— Inscriefi-vă la cuvînt to
varăși și dezbatefi obiectiv 
problemele de pe ordinea de zi-

Slutul acesta e primir întot
deauna de Vorbâlungă cu o t 
nemaipomenită bucurie și oină 
să-i vină riadul la cuvin! se 
perpelește pe scaun de parcă 
cu sta pe un reșou. El, de o- 
bicei, n-are ceva deosebit de 
spus, dar șlie să ridice orice

Am vă-
lui. Ea
fată de
soțului.

față, 
elo- 

un singur
prilej de profundă 
Aron Viorica, ma
de a-și reclădi că- 
o furtună trecătoa- 
din nou mîna celui 
cu aproape 5 ml

în urmă și care dorește 
ființa lui să fie fericii 
soția sa și de copiii lor. 
altfel, ascultind doar de
mii și nu și de cel al rațiunii, în 
viata, apa rent frumoasă 
voi face loc mcnolonia și coborîșuri 
oare -dor.

de 
fl 

au 
în 
de 
E- 
fn 
în

lucru cit de mărunt și neîn
semnat iu rangul de problemă 
de foarte mare importantă.

Monologul lui, în orice îm
prejurare, sună cam așa :

— Ascultind referatul exous, 
reiese că avem lipsuri tova
răși. Avem pentru că muncim 
și cine muncește greșește Dar 
fapte pozitive nu avem ? A- 
vem că d-aia muncim. E ade
vărat că mai sini și muncitori 
cu vorba, dar sînt putini; cei 
mulți sîntem noi, cei cure 
tragem tare. Eu nu vreau să 
repet cele expuse în referat,

însă așn cum s-a arăta! și fn 
refera! uctivilalea noasiiu 
șchioupălă tovarăși. Si dacă 
șchiou/Mită inscamnâ că lucru
rile merg pios! incepind chiar 
cu echipa de iotbal. Asta e 1 
De oe ridefi tovarăși ? Pentru 
că am ridicat puțin tonul ? Așa 
sin! eu eîrtd am în lafâ un 
prezidiu forma! din cinci to
varăși și un auditoriu nume
ros. Mu ambalez, îmi dau 
drumul și greu mă veți putea 
opri. O sâ vedefi dumnea
voastră.

— Tovarășe, te rugam să 
discuți pe maigineu ordinei 
de zi.

— O să discut tovarăși, că 
d-aia am luat cuvîntul.

— Si, după cum \ ă spuneam, 
ducem lipsă de \ agonete goa
le, pentru că în activitatea 
nou tră nu există preocupare 
în munca cu tineretul. Si ce 
e mai rău, e că nu se respec
tă N.’f.S -uf. Am văzut oameni 
muncind pe „brinci" fără hai
ne de protecție. Păi se poale 
tovarăși ? Nu se poate!

Eu nu vreau să repet ce-au 
spus antevorbitorii mei, insă

așa cum a spas și tovarășul 
Pofrcucu, stăm prost ia secto
rul.. cultural. Pcnlru remedie
rea deficiențelor arătate, tre
buie să întărim disciplina in 
producție. Să întărim tovarăși 
gardurile din incinta întreprin
derii că năvălesc peste noi 
orătăniile și taurinele. $i ne 
mai mirăm cind nu merge pia
nul r i 
vară și 
mafie 
bandă
feratele de premiere pe hir- 
lie ioițâ ?

F.u nu vreau
fin însă 
probleme 
cu toate 
tovarăși...

— Tovarăși, intrucit ordinea 
de zi s-a epui/at vă mulțumim 
pentru participare, discuții e- 
ficiente și vă dorim spor la 
muncă.

— Stafii Unde pi^fafi tova
răși ?! Eu încă n-am terminat. 
Mar am ce\ a de spus.

— Nu-i nimic, mai vin 
ședințe, am să rna înscriu 
mul la cuvînt 
dau voie la 
bească. Am 
mai cu...!

Păi cum să meargă to
cind noi nu avem o lor- 
corală, ducem lipsă de 
izolatoare .$/ facem re-

să vă mai re- 
aș mai avea ci leva 
ia iei de importante, 
că sînt epuizat. F.u
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Nou hotel
turistic
la Bacău

ne, va asigura anual repararea a 
pesle 2 500 autoturisme, de toate ti
purile și va efectua spălări, gresări, 
revizii șl alte reparații în termen 
de garanție. Stația 
dală în exploatare 
anului.

urinează să fie 
pînă la sfîrșitul
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BACAU. — ln municipiul Gheor- 
glie Gheorghiu-Dej a fost dat în 
folosință noul hotel turistic, a cărui 
rapacitate va putea satisface cere
rile mereu crescînde de cazare a 
f ir știlor veniți să viziteze frumoasa 
Vale a Trotușului. Clădirea, cu nouă 
nivele, este construita într-un stil 
care mită „Coloana infinitului" 
cuprinde, în afara camerelor de 
tel. un restaurant și o braserie, 
ba-r și o grădină-terasă, holuri 
re optie, oficii telefonice, centre
artizanat, birou de schimb valutar, 
săli de lectură și spectacole etc. 
Interiorul noului hotel este placat 
cu ceramică verde și cu lambriuri din 
lemn de ulm șl stejar, care dau un 
aspect elegant și confortabil încă
perilor. In fața hotelului s-au ame
najai patru terase cu scăderi de ni
vel, unde s-au plantat covoare de 
fiori și s-a construit un bazin arte- 
zlan cu jocuri de lumini.

Oaspeți străini
pe litoral ••

i STABE DE MC0RD1RE
LA BUENOS AIRES

Legătură între asasinările

șl 
ho- 
un 
de 
de

Printre primii oaspeți străini so
siți în acest sezon în stațiunile de 
pe litoral, se află turiști din țările 
nordice — Danemarca, Finlanda, 
Suedia care își petrec concediul sau 
efectuează tratamente medicale. Sînt, 
de asemenea, prezenți 
rie estivală turiști din 
a Germaniei, Polonia 
țări.

In următoarele zile
sosească în stațiunile Eforie-Nord 
Mamaia circa 9 000 de turiști din 
F. a Germaniei. Alți oaspeți vor 
găzduiți în noua stațiune inter-

în prima se- 
Austria, R. F.

și din alte
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Static
de întreținere
auto-moto
în construcție
la Hunedoara

DEVA. — La Hunedoara, 
pierea principalului traseu 
care duce spre renumitul 
Corvinilor și spre 1 
de acumulare din 
Rnscăi, a început i 
stații de întreținere < 
tmilale, echipată cu

în apro- 
turistlc 

castel al 
și laculbarajul

munții Poiana 
construcția unei 
auto-moto. Noua 

i utilaje moder-

fi

PĂMÎNTURILE
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de acest gen 
vorba de un 
care cuprinde 
174 000 hecta- 
cereale, plan

i;

In Dnbrogea se realizează 
în prezent cel mai important 
sistem de irigație din fard, 
considerat de specialiști prin
tre cele mai mari șl mai mo
derne amenajări 
în Europa. Este 
sistem complex, 
o suprafață de 
re, cultivate cu
te tehnice și furajere, cu vii 
și livezi. Ca dimensiune, com
plexul este comparabil cu cele 
mai mari sisteme de irigare 
din Franța și Italia. De ase
menea, din punct de vedere 
al caracteristicilor constructi
ve, el se bazează pe soluții 
tehnice moderne de aducțiune 
a apei și de udare a plante
lor. Stații electrice cu grad ri
dicat de automatizare vor 
pompa apa pe canale magis
trale șl de aici, prin conducte

: Ml 
E 
r 
li artificială. 

din bătrî- 
sâpată în 
duce upă,

5

nici un 
pentru

obstacol, 
a putea 
mai în- 
sistemu-

LK

■
sau jgheaburi din azbociment, 
către plante; udarea- se face 
în bună parte prin aspersiune, 
sub formă de ploaie 

De la Cernavodă, 
nul fluviu, o arteră 
trupul Dobrogei va
atît cît duc Oltul și Jiul — 
împreună, cîle 140 mc/sec. 
După 4 km un baraj va pro- 
porționa debitul de apă la 
necesitățile sistemului. Pină Ia 
kilometrul 18 
Dar de aici,
ajunge pînă în cele 
depărtate puncte ale 
lui, apa va ii ridicată succe
siv pe dilerile trepte ale pla
toului dobrogean. Prima 
de pompate o va ridica 
fri și apoi o va lăsa să 
spre Poarta Albă. Aici, 
pe le vor ridica apa 21 
trimițind-o mai departe
Ia Busarabi O altă stație, cea 
mai puternică, o va înălța încă

slalic 
4 me- 
curgă 
pom

mel ri, 
pini

ft
■

u

5
M

lui Kennedy și Luther King ?

sînt așteptați ■A
să
$>
R.
fi
națională Mangalia-Nord.

Tehnologie specială 
de fabricație
a cauciucului

BAGÂU. — Un grup de specialiști 
de la Combinatul de cauciuc sinte
tic din orașul petrochimiștilor de pe 
Valea Trotușului a pus la punct, In
troduced cu succes în producție, o 
rețetă și o tehnologie specială de 
fabricație a cauciucului. Aceasta a 
dus la scăderea consumului de e- 
mulgătorl din import cu 10 la sută 
și a apei dedurizate cu 11 la sută, 
realizîndu-se economii la prețul de 
cost de circa 7 milioane lei. De a- 
semenea, a crescut și capacitatea 
Instalației de polimerizare cu 6,8 
la sută.

(Agerpres)

DINTRE APE

și conduc- 
acesta voi 
pentru irf- 
anul viitor 
un an mal 
53 000, iar 
celui de-al
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încă 44 000, 
pentru încă 
la slfrșitul 

al cincinalului vi-an

ing. Constantin Săram, 
Direcției regionale

61 de metri, îndreplînd-o că
tre Mangalia și Negru-Vodă. 
Această uriașă arteră, ce în
cepe din Dunăre, va măsura 
pesle 100 km. Alte stații, ln 
total 64, vor face ca apa din 
Dunăre să circule pe o întrea
gă rețea de canale 
te îngropate. Anul 
fi gata instalațiile 
garea a 23 000 ha, 
pentru 
tlrziu 
restul 
doilea 
itor.

Im
directorul
de îmbunătățiri funciare Con
stanța, am văzut planurile a- 
cestui mare sistem de ploaie 
artificială. Dar numai văzind 
canalele, uriașele conducte de 
metal, de dimensiunile unul 
tunel de calc ferată prin care 
apa escaladează dealurile că
tre cimpiile însetate, șl allind 
că datorită acestui sistem de 
irigații va intra în hambare 
de două ori mai mult grîu șl 
porumb, că se vor culege de 
două ori mai mulți struguri și 
fructe, numai așa îți dai sea
ma de amploarea acestor vaste 
lucrări.

Munca entuziastă a con
structorilor acestui sistem de 
irigații va fi din plin răsplă
tită. Sporul de producție a- 
nual se va ridica la aproape 
șapte sute de milioane lei, iar 
sporul de beneficii, datorat 
irigațiilor, se va ridica lu pes
te 240 milioane lei. Totodată, 
prin acest sistem de irigații, 
în zona industrială a Constan
ței și pe litoral se va rezolva 
problemu aprovizionării cu apă.

Constantin ZLAVOG 
redactor la Agerpres
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Dana de înc^rcare-descărcare a vaselor din Portul Brăila.

insulei Okinawa își 
dorința fierbinte de 
evacuate bazele 
aici, iar insula reve-

mi-

JAPONIA : Tot mai frecvent, 
locuitorii 
exprimă 
a vedea 
litare de
nită Japoniei.

IN CLIȘEU : Aspect al unei 
recente demonstrații a locui
torilor Okinawei.

Spulberarea 
legendei 
„sicriului de aur 
al lui Attila

H

BUDAPESTA. — Attila, con
ducătorul hunilor, nu a fost 
înmormîntat într-un sicriu tri
plu de aur, argint și oțel, așa 
cum se presupunea in gene
ral pînă acum, ci a fost inci
nerat — aceasta esle conclu
zia Ia care au ajuns istoricii 
ungari în urma unor descope
riri făcute In ultimul timp, re
latează agenția M.T.I. Luînd 
ca punct de pornire legendele 
existente, sicriul Iui Attila și 
comorile care se crede că 
le-ar conține acest sicriu, au 
fost căutate nu numai în Un
garia, unde se presupune că 
ar fi fost centrul imperiului 
hun, ci și în Austria, Elveția, 
Franfa și Italia, unde Attila 
și-a dus vestitele sale cam
panii militare. Pornind de la 
faptul că mormintele bunice 
descoperite în ultimul timp 
conțin numeroase obiecte to
pite sau arse in uncie locuri 
și finind seama și de alte con
siderente, istoricii ungari au 
tras concluzia că și corpul lui 
Attila împreună cu comorile 
și armele sale au fost arse, 
formă de înmormîntare, de alt
fel, foarte răspîndită la po
poarele nomade.

Uraniu 
în Somalia

MOGADISCIO. — In urma cerce
tărilor efectuate sub auspiciile 
©N.U., în Somalia au fost desco
perite importante zăcăminte de ura
niu și alte minereuri prețioase. 
Explorările continuă pentru a se pu
tea obține informații precise asu
pra valorii economice a zăcămintelor.

Un nou 
combustibil 
nuclear

TOKIO. — In Japonia a fost 
realizat un nou combustibil 
pentru reactoare nucleare fo
losit la producerea energiei 
electrice, renunțîndu-se astfel 
la importurile de uraniu în
nobilat. ..The Power Reactor 
and Nuclear Fuelv Develop
ment Corp" și Institutul japo
nez pentru cercetări în dome
niul energiei electrice au a- 
nuntat că au realizat în comun 
un amestec de plutoniu cu 
uraniu natural care poate fi 
folosit drept combustibil pen
tru reactorii nucleari.

c

BUENOS A1R.ES. - O staTe 
încordare continuă să existe î-n 
pitala Argentinei, ca urmare a
cidentelor din ultimele zile dintre 
studenți și poliție. Clădirea univer
sității și căminele studențești din 
Buenos Aires sînt ținute sub obser
vație. Poliția a folosit grenade la
crimogene în ciocnirile cu studenții, 
care ocupaseră universitatea în 
cursul unei manifestări prilejuite de 
aniversarea a 50 de ani de la refor
ma universitară.

Urmînd exemplul colegilor lor din 
capitală, la RasaTio, localitate si
tuată la aproximativ 350 
de Buenos Aires, studenții 
nizat o demonstrație, dar 
Intervenit, împrăștiindu-i.

NEW YORK. — Există oare o le
gătură între asasinarea președinte
lui Kennedy și aceea a pastorului 
Martin Luther King ? Anumite per
soane ar fi compromise în cele două 
comploturi ? sînt întrebări la care 
„Comitetul de anchetă asupra asasi
nării președintelui Kennedy", un 
grup de persoane particulare condus 
de actorul canadian Trent Gough, 
care efectuează cercetări asupra îm
prejurărilor 
lasă să se 
firmativ.

Comitetul
Dallas a arestat 
1963, la 45 de minute după atentat, 
trei oameni 
de mărfuri aflat pe
prin fața drumului 
qiul prezidențial. Ei

asasinării președintelui, 
înțeleagă nn răspuns a-

declară că poliția din 
la 22 noiembrie

kilometri
au orga- 
politia a

ascunși într-un 
linia care 
urmat de
au fost deținuți

vagon 
t recea 
corte-

Campanie de
a partizanilor

CARACAS. — Aviația venezuelea- 
nă continuă să bombardeze masiv 
mai multe regiuni din statele Lara, 
Yaracuy, Portuguese și Falcon, unde 
trupele de partizani dețin poziții 
întărite. Potrivit informațiilor din 
Caracas, unități ale forțelor de par
tizani au reușit săptămîna trecută 
să străpungă cercul forțelor armate

„curățire"
în Venezuela
guvernamentale din regiunile occi
dentale ale țării și să inițieze am
buscade. La campania „de curățire" 
inițiată în ultima săptămînă de tru
pele guvernamentale împotriva for
țelor de partizani participă ca „in
structori" specialiști militari ameri
cani în lupta de guerilă.

ACTUALITATEA Pt GLCR
Crearea unui 
consorțiu 
internațional 
de instalații 
electronice

fostLONDRA. — La Londra a 
creat un consorțiu international de 
instalații electronice, în 
struirii unei rețele de 
Interspatiale. pentru 
Tratatului Atlanticului 
Consorțiul este alcătuit 
„Marconi" (Anglia), „Siemens A. G. 
și „A.E.G. Telefunken 
,,N. V. Philips Telecomunicație In
dustrie" (Olanda), ,,R. G. A. Victor 
Company" (Canada) și „S.T.S." (Ita
lia). Contractul încheiat de consor
țiu cu N.A.T.O. prevede construirea 
a 13 stațiuni terestre pentru comu
nicații spațiale, oare vor fi dispuse 
în toate țările membre ale N.A.T.O.

scopul con- 
comunioatii 
Organizația 
de Nord, 

din firmele
*

(R.F.G.),

Tragedia orbilor 
din Mozambic

LISABONA. — In colonia portu
gheză Mozambic există 50 000 de 
persoane care și-au pierdut vederea, 
sau sînt pe cale de a orbi. Știrea a 
fost difuzată de autoritățile portu
gheze. In Mozambic, se < 
că 10 pînă la 20 la sută din 
suferă de maladii care duc 
bil la pierderea vederii st 
salvați dacă ar fi tratați.

apreciază 
cei care 
inevita- 

putea fi

DESCOPERIREA UNOR OBIECTE COSMI
CE LA „LIMITA" UNIVERSULUI

LONDRA. — Două obiecte cosmi
ce care se află „la limita" extremă 
a Universului cunoscut au fost re
perate miercuri de radiotelescopul 
Observatorului britanic „J. Jodrell 
Bank", a anunțat directorul Obser
vatorului Bernard Lovel.

Unul dintre aceste obiecte s-ai 
afla la aproximativ 5 miliarde de 
ani lumină de Pămînt, iar celălalt 
mult mai departe, ceea ce ar însem
na că în momentul emiterii semna
lelor captate miercuri, Pămîntul nu 
exista încă.

un anumit timp pentru interogato
riu și fotografiere.

Fotografia unuia dintre ei seamă
nă izbitor cu portretul robot al a- 
sasintilui presupus al pastorului 
King, așa cum a fost desenat de un 
polițist mexican după indicații date 
de poliția americană.

Nti se cunoaște decît numele unuia 
dintre cei trei arestați, comitetul 
nereușind să intTe în posesia nu
melor celorlalți.

Noi
transplantări
de inimi

transplantare 
lui Albert 

in vîrstă de 59 de 
prima transplantare 
lei efectuam în Ca-

O/TAWA. — La un spital 
din Montreal a fost efectuată 
joi noaptea o 
de inimă, asupra 
Murphy, 
ani. Esle 
de acest 
nada.

Donat oi a fost o le me ie de
cedată în urma unei hemora
gii cerebrale. Concomitent cu 
operuția de transplantare a 
inimii, rinichii donatoare au 
lost transplantați unui pacient 
aliat la un alt spital din oraș.

Dr. Paul David, directorul 
spitalului unde a fost eieclua- 
tă transplantarea de inimă, a 
declarat că echipa era pregă
tită de mai multe luni în ve
derea acestei operații. Potrivit 
testelor sanguine, Murphy era 
cel mai potrivit pentru aceas
tă operație și avea ccu mai 
mare nevoie de transplantare

♦ BUENOS AIRES. - la un 
spital din apropiere de Bue
nos Aires a fost efectuată vi
neri prima operație de trans
plantare a unei inimi în Ar
gentina. Operația, în cursul 
căreia pacientul de 47 de ani, 
Antonio Enrique Serrato, a pri
mit inima lui Emilio Tomassetti, 
decedai în urma unor tulbu
rări cerebrale, a fost realizată 
de două echipe de medici con
duse de dr. '^i-ntel RMlizi

i

A

S.U.A. : Mai multe 
dintre statele ame
ricane au fost lo
vite de puternice 
Uragane care au 
provocat importan
te pagube.

In clișeu: Prin
tre ruinele locali
tății Charles Gity, 
crunt lovită de u- 
ragan.

Din vina cui bat pasul pe loc convorbirile 
americano-vietnameze de la Paris?

trei suptă- 
chid reprezentanții oficiali 
Vietnam și S.U.A. se află 
întreaga omenire progre- 
exprimat o dată în plus, 

prilej, dezideratul de a se

Se împlinesc ap i ou pe 
mini de 
ai R. D. 
la Paris, 
sista și-a 
cu acest
pune capăt războiului din Vietnam, 
de a se oferi, în slîrșit, poporului 
acestei țări posibilitatea de a se bu
cura de dreptul la pace și la auto
determinare, la independență — de 
acest drept sacru și inalienabil re
cunoscut popoarelor din întreaga 
lume prin Carta Națiunilor Unite 
și, în mod special, poporului viet
namez prin Acordul de la Geneva 
din 1954. Iată însă că, 
tămîni de cînd se află 
ții celor două țări aici, 
pentru care ei au venit 
nu au început. De ce 
una din părți
cepe aceste convorbiri ca 
piezișă prin care să obțină 
nu a reușit pe cîmpul de 
concesii din partea victimei 
siunii.

Delegația americană a prezentat 
diferite „propuneri" care înseamnă 
de fapt continuarea agresiunii S.U.A., 
adică trimiterea de avioane asupra 
întregului teritoriu al R. D. Viet
nam — dar „avioane fără pilot" —

bombardarea în continuare, a teri
toriului acestei țări, «iar eventual 
în alte regiuni decM cele bombar
date pînă acum, schimbarea unor 
marionete din Sud prin altele, care 
se vor distinge prin aceea că vor fi 
mai bine înarmate în cazul în cere 
Congresul va aproba stima supli-

cetarea 
Vietnam 
acordurilor de la Geneva din 1954 
oare își găsesc reflectarea și în 
propunerile în patru puncte ale gu
vernului nord-vietnamez și Progra
mul Frontului Național de Eliberare 
și care se rezumă în încetarea a-

ei? Reprezentanții R. D. 
nu cer decît respectarea

COMENTARIUL ZILEI

de trei săp- 
reprezentan- 
convorbirile 
de fapt nici 

? Pentru că
agresorul — con- 

o cale 
ceea ce 

luptă : 
agre-

gresiunii și respectarea dreptului 
poporului vietnamez la autodetermi
nare. Zadarnic purtătorii de cuvînt 
americani și unii corespondenți de 
presa aflați sub influenta acestora

mentară de 3,9 miliarde dolari ce
rută de Johnson. Ce cer delegații 
americani în schimb ? Ca poporul 
din Vietnamul de sud să nu se mai 
apere împotriva celor care îi inva
dează țara și ca poporul vietnamez încearcă să stoarcă alte sensuri ex- 
din nordul țării să asiste impasibil 
la suferințele fraților lor din Sud, 
să nu le mai trimită nici un fel de 
ajutor. Delegația americană insistă, 
de asemenea, ca reprezentanții nord- 
vietnamezi să manifeste și ei „bu
năvoință". Ce dovadă însă mai ma
re de bunăvoință poate fi decît aceea 
de a veni să stea de vorbă cu a- 
gresorul în timp ce agresiunea încă 
continuă — pentru a determina în-

presiei de „a determina încetarea 
agresiunii" decît cea reală, și anu
me încetarea de fapt a oricăror acte 
de război împotriva R.D. Vietnam, 
zadarnic încearcă ei să răstălmă
cească faptul că de vreme ce S.U.A 
au venit să atace Vietnamul, orice 
vietnamez are dreptul să te com
bată, indiferent . pe ce porțiunp a 
teritoriului scumpei sale patrii. Toa
te aceste tertipuri au primit riposta

cuvenită, nu numai a reprezentan
tului oficial al delegației nord-viet-1 
nameze, ci au fost demascate și de 
opinia publică. Așa se explică și in
sistențele americane ca discuțiile să 
fio ..secrete".

lată cererile „serioase" pv care 
ie formulează și ficțiunile în jurul 
cărora se învîrtesc de aproape trei 
'-ăptămîni reprezentanții oficiali al 
S.U.A., nepermițind începerea unor 
convorbiri serioase și continued șl 
intensificînd, la adăpostul răstălmă
cirii unor noțiuni clare pentru toată 
lumea, războiul lor de agresiune în 
Vietnam. Aici, la Paris, au venit 
ziariști din întreaga lume pentru a 
informa pe cititorii lor asupra mo
dului în care progresează, convorbi
rile. Deocamdată însă, 
ziției părffi 
raporta nici 
rea acestor 
ziaristice și

datorită po- 
americane, ei nu pot 
mărar despre începe- 
convorbiri. Cercurile 

unii observatori consi
deră totuși că daxă înfrîngerile pe 
cîmpul do luptă și presiunile puter
nice ale opiniei publice mondiale 
au silit pe americani să vină la 
masa convorbirilor, aceiași factori 
vor contribui ca aceste convorbiri 
să pornească în sfîrșit pe drumul 
cel bun.

I. IONESCU
Trimisul special Agerpres la Paris
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HANDBAL

Victorie categorică în ultima etapă

Școala sportivă Petroșani -
Universitatea II București 20-7

DIVIZIA B FOT BAL divizia c Pentru specia

Mtefalul Hunedoara Minerul
torul din tribună

a (iștigat pc merit Minerul Elemente

In ultima etapă a campionatului 
diviziei B, seria a Il-a, la handbal 
feminin, echipa Școala sportivă Pe
troșani a dispus cu categoricul scor 
de 20—7 de formal ia Universitatea 
II București. Jocul a fost de o bună 
factură tehnică, dovedind forma bu
nă în care s-au aflat in ultima vre
me handbalistele pelroșănence. Pu
blicul prezent la stadion a aplau
dat cu multă căldură faze de toată 
frumusețea initiate în special de 
gazde.

Jocul începe în nota de dominare 
totală a elevelor lui Eugen Bartha

moment de relaxare pe gazde, md 
înscriu de două ori astfel că scorul 
devine 7—3 pentru Școala sportivă 
Petroșani. In continuare scorul evo
luează la 8—3, 8—4, 10—4 pentru 
gazde.

După pauză, în echipa locala se 
produc cileva schimbări care permit 
ca scorul să devină 10—5. Apoi, pe 
rind, Barabaș. Domșa, Mureșan, Cio- 
banschi se întrec in a marca, ridi- 
cind scorul la 16—5. Oaspetele mo
difică rezultatul in minutul 40 ta 
16—6 și, la 20—6, stabilesc scorul 
final înscriind ultimul pune' al par-

Jocul dintre echipele Metalul Hu
nedoara — Vagonul Arad, disputat 
în cadrul ultimei etape a campiona
tului diviziei B, a fost urmărit de 
un număr record de spectatori, ca
re au plecat satisfăcuți de la sta
dion atît pentru joc cit mai ales 
pentru victoria echipei lor favorite: 
2—0 pentru Metalul Hunedoara.

De Ia început, hunedoreni! forțea
ză victoria șl în primele 10 minute 
au ocazii clare de a înscrie prin 
Șteiner, Pleian și Pîrvu. Scorul este 
deschis în minutul 34 în urma unei 
Baze foarte frumoase, concretizată de 
Szekely. După înscrierea golului, 
jocul este și mai disputat, arădanii, 
care, aproape tot timpul, au
patru oameni în atac, încercînd 
modifice rezultatul. Atît acțiunile 
Macavei cît șl cele 
lovesc de apărarea 
lurgiștilor.

La reluare, jocul
și în min. 47, la un corner execu
tat de Pleian, Szekely sare deasupra 
t»nui buchet de jucători și înscrie

cu capul al doilea gol al echipei 
sale. In continuare, au loc faze fru
moase, în permanentă mișcare, cu 
dese schimbări de locuri, initiate 
de localnici. Arădanii răspund prin 
contraatacuri. La terminarea parti
dei, spectatorii au aplaudat îndelung 
pe jucători pentru spectacolul foarte 
frumos oferit. In 
remarcat, de Ia 
Remus (cel mai 
Szekely, 
oaspeți, 
ger.

Jocul 
brigadă
pe arbitrul V. Grigorescu.

Au jucat formațiile: METALUL 
HUNEDOARA: Socol — Ceaușu, 
Szekely, Matei, Grozescu — Popa 
Remus, Tătaru — Păunescu, Ștei
ner, Pleian (Humelnicu), Pîrvu. VA
GONUL ARAD:
Mihai, Miihlroth, 
jak, Sweillinger 
brovschi, Chivu,

Tătaru, 
Mihai,

mod deoșpbit s-au 
hunedoreni, Popa 
bun de pe teren), 
Șteiner, iar de la 

Gherghel, Sweillin-

a fost 
craioveană avînd la centru

bine condus de o

actuaiul catn- 
fotbaliștii de 
lăsat o fra

printie apărătorii 
plasă. Cu scorul 

prima parte a în-

de atenție 
linsă la apel

avut 
să 
lui 
seale lui Chivu 

fermă a meta-

are același ritm

Gherghel — Lenart, 
Matușinca — Dvor- 
— Stănoaie, Dem- 
Macavei.

Mircea NEAGU

In ultimul meci din 
pionat ai diviziei C, 
la Minerul Lupeni au 
moașă impresie publicului spectator,
surclasîndu-și partenerii de întrece
re, fotbaliștii de la Minerul Anina, 
cu scorul de 5—0. începutul întîlni- 
rii dădea impresia că va Ii un meci 
dinamic, echilibrat. Dar, fotbaliștii 
de la Minerul Lupeni încep să do
mine copios și, în minutul 6, fun
dașul Pali nu poate fi oprit de a- 
părarea oaspeților decît prin fault. 
Lovitura de la 11 metri este trans
formată de Cotroază. Jocul continuă 
la fel de frumos, într-o deplină notă 
de sportivitate, și în minutul 13, 
același Cotroază înscrie din nou. 
De la acest scor de 2—0 în favoa
rea gazdelor, jocul se desfășoară 
practic într-o singură direcție: 
poarta fotbaliștilor din Anina, 
tinele ocazii ale oaspeților 
prompt oprite de veșnic tînărul
halache. In minutul 38, o combina
ție de toată frumusețea între Pali 
și Farcaș îl pune pe ultimul în si
tuația de a înscrie : 3—0. După nu
mai 5 minute, o lovitură de colt 
executată de Precup este preluată

de Pali, infiltrat 
adverși, direct în 
de 4—0 ia sfîrșit 
tîlnirii.

In repriza secundă, localnicii 
mulțumiți de rezultat, nu mai 
sistă suficient, cu toate ca oaspeții 
se retrag cu toții în apărare. Ocazii 
clare de a majora scorul se ivesc 
și în continuare dar numai una este 
fructificată, în minutul 68, de către 
Poenar, care stabilește scorul final 
al întâlnirii la 5—0. Publicul aplau
dă jocul bun al echipei favorite și 
solicită goluri. Localnicii 
mai înscriu datorită atît 
cît mai ales jocului dur 
de oaspeți, care fac totul 
opri majorarea scorului.

In acest final de campionat, pen
tru jocul bun practicat, și pentru 
victoria categorică obținută, merită 
laude întreaga formație Minerul Lu
peni și-n mod 
Cotroază, Sima, 
Poenar.

Jocul a fost
bitrul Hecher Dumitru din Craiova.

par 
in-

însă nu 
ratărilor, 
practicat 
pentru a

spre
Pu-
sînt
Mi- deosebit jucătorii 

Farcaș, Șopterean șl

bine condus de ar-

Ion CIORTEA

itiiiii tiMPitNiToui imummi
Știința Petroșani
a promovat în divizia C

favorite, 
din Petroșani

e-
Petroșani a 

remarcabilă : 
C. Eforturile 
echipei pre-

pentru oaspeți, rezultat cu care ia 
de altfel sfirșit partida.

Arbitrajul prestat de o brigadă 
condusă la centru de Gaman Nico
lae din Simeria a iost 
multe greșeli.

De-a lungul celor 90 
de joc s-au remarcat în
bit Bulbucan, Păsculescu, Munteanu,

presărat cu

de minute 
mod deose-

dorim o comportare la fel 
tn divizia C.

Și să le 
de bună

In deschiderea meciului Prepara
torul — Știința au jucat juniorii de 
la Jiul cu cei de la Preparatorul. 
Scor 11—0 pentru Jiul.

Minerul 
Uricani — 
Minerul 
Aninoasa 
2*1 (0-0

Un fapt îmbucurător: chiar 
și in duminicile in care lip
sește de pe capul de afiș spor
tul rege — fotbalul, cetățea
nul dornic de a trăi eferves
centa întrecerilor sportive gă
sește, mai ales în Petroșani, 
posibilități de a-și satisface 
această dorință. întreceri de 
rugbi, handbal și, din cind în 
cind atletism. Ifi faci loc in 
tribună și participi cu tot su
fletul la acțiunile, bucuriile șl 
necazurile formației

Spectatorul
este însă pus în dificultate de 
absența unor condiții elemen
tare care să-i dea posibilita
tea să fie la curent cu anumi
te amănunte necesare urmă
ririi unei întreceri sportive. 
Chiar și la întrecerile de fot
bal de primă categorie. Să 
presupunem că vrei să urmă
rești evoluția unor jucători 
din echipa oaspeților pe care-l 
cunoști numai de pe nume, fn 
cazul cind formația de pe te
ren nu coincide cu cea trecută 
in cunoscutul program pe ca
re-l cumperi o dată cu bile
tul — ceea ce se înlîmplă 
foarte des — nu te mai pofi 
descurca. Sau se schimbă un 
jucător: cine a intrat ? Pe sta
dioanele care se respectă din 
orașele care și ele se respec
tă acest lucru este anunțai 
crainicul stadionului. De 
stadionul nostru nu are și 
un crainic ?

Nu de mult au 
Petroșani echipele 
ria C din Călan 
Jiu. Nu puteai ști
și care cealaltă. Pe tabela de 
marcaj nu vedeai nici numele 
celor două echipe, nici scorul.

De un mare interes se bu
cură în rîndul localnicilor în
trecerile de handbal. Avem e- 
chipa institutului, avem pe cea 
a școlii sportive de elevi, se 
vorbește tot mai frumos de e- 
chipa Utilajul. Se știe că la 
aceste întreceri scorul evolu
ează rapid, amețitor, cu 
turnări spectaculoase, așa 
sînt de altfel și fazele de 
Nu vezi insă o tabelă 
să te ajute să urmărești
rul. Pe vremuri a existai 
asemenea tabelă, dar de 
n-a fost menfinută ?

Tot așa se întimplă și
rugbi. Nu știi cine cu cine joa
că, nu se cunoaște scorul șl 
spectatorul nu primește nici 
un ajutor deși se știe că a- 
cest sport iși dezvăluie fru
musețea mai ales atunci cînd 
îi cunoști regulile.

Toate acestea sînt elemente 
de atenfie fată de spectator 
care, deocamdată, nu răspund 
la apel. Dar e păcat, pentru 
că prin aceasta întrecerile 
sportive pierd mult din atrac
ție, din Interesul pe care-l pot 
stirnl. 
ele să 
ru că 
bleme
care se ocupă cu gospodărirea 
bazelor sportive.

de 
ce 
el

laevoluat 
din cateqo- 
și din Tg. 
care e una

Nicolae LOBONȚ 
student

lotul de ju- 
care a rea- 
această fru- 
performanță: 
Petre, Mar- 

(portari), 
Tudor

Constan- 
Varhonic. 
Popovici.

studenții au fos!

încă din pcim ele minute ale me
ciului, gazdele domină, asaltînd vi
jelios poarta aninosenilor apărată cu 
succes de Danciu; Cu toată domina
rea gazdelor, însă, cei care deschid 
scorul sînt aninosenii. In minutul 
35, el beneficiază de o lovitură li
beră pe care uricăneanul Bușu o 
preia... în proprie poartă. Autogol 
și: 1—0 pentru Minerul Aninoasa. 
Pînă la sfîrșitul primei reprize mal 
semnalăm două șuturi puternice, e- 
xecutate de Bușu pentru uricăneni 
și de Oltan pentru gazde, dar care 
nu modifică rezultatul.

După pauză, uricănenii intră pe te
ren hotărîti să încline balanța victo
riei de partea lor. Astfel, în chiar 
primul minut de joc al reprizei se
cunde Duplea driblează doi apără
tori adverși și trimite puternic ba
lonul în plasă, pe lingă portarul a- 
ninosean. După acest gol, uricănenii 
insistă și înscriu punctul victoriei 
în minutul 50 prin Bușu care preia 
spectaculos, cu capul, o lovitură de 
colț executată de Udrescu. In 
ceastă perioadă de 
inițiază doar cîteva 
însă nu reușesc să 
tatul. Și gazdele mai 
de a majora scorul
64 și 70 dar ele sînt ratate. S-au 
remarcat Danciu, Oltan și Manole 
de la Minerul Aninpasa, Bușu, U- 
drescu și Jianu de la gazde.

Satisfăcător arbitrajul lui Alexan
dru Zolot-arii din Petroșani.

La juniori: Minerul Uricani — Mi
nerul Aninoasa 3—0 (prin neprezen- 
tare).

răs- 
cum 
joc. 

care 
sco- 

o 
ce

fa

a-
timp, oaspeții 
acțiuni care 

modifice rezul- 
au bune ocazii 

în minutele 59,

•

Mureșan înscrie din nou pentru Școala sportivă.

Foto : C. Mihai

■

care deschid scorul in primele mi
nute de joc prin Barabaș. Fazele se 
succed cu repeziciune la poarta oas
peților și-n minutele 4 și 6 Mureșan 
urcă scorul la 3—0, pentru ca tot ea, 
in minutele 10 și 12, să înscrie alte 
două goluri. Jocul e tot mai plăcut, 
la discreția gazdelor și, după ce in 
minutul 13 ratează o lovitură de la 
7 metri, Mureșan se reabilitează 
peste cileva minute înscriind tot din 
lovitură de la 7 metri, pentru ca 
imediat Barabaș să urce scorul la 
7—0 in favoarea echipei sale. Oas
petele reduc din handicap transfor- 
mtnd o lovitură 
Chineișan, apoi,

favoarea formației lo-

Școala sportivă Petro- 
in evidentă jocul bunieșit

de Mureșan, autoarea a g
Barabaș 6, Domșa 5 și Cio-

De la oaspete s-au re-

de la 7 metri prin 
prinzîndu-le intr-un

lidei. Așa că intilnirea se termină 
cu rezultatul categoric și meritat 
de 20—7 fn 
cale.

La echipa 
șani a 
prestat 
goluri,
banschi 3. 
marcat Chincișan 4 și Croitorescu 3.

In deschidere a avut loc meciul 
din cadrul campionatului județean 
dintre formațiile Școala sportivă Pe
troșani — Utilajul Petroșani, înche
iat cu un rezultat de 16—15 /8—8ț,

Cros

Concurs triunghiular la Hunedoara
fn pauza meciului dintre Metalul 

Hunedoara și Vagonul Arad, pe sta
dionul Corvinul din Hunedoara s-a 
disputat o probă atletică pe distanța 
de 1 500 metri plat la care au parti
cipat atleți de la Metalul Hunedoa
ra, U.T. Arad și Jiul Petroșani. Iată 
rezultatele: 1) Sgîrîie Gheorghe (Me-

talul Hunedoara) — 4:04,3; 2) Rein
hardt Victor (U.T.A.) — 4:05,9; 3)
Magheru fon (Jiul) — 4:08,3.

In aceeași probă, la juniori, pe 
primele locuri s-au clasat: 1) Balaș 
Ladislau (Hunedoara); 2. Macarie 
Aurel (Petroșani) și 3) Pîrjol Aurel 
(Hunedoara).

M. NEACȘU

De „Z i u a c o p i I u I u i“

După șapte ani de activitate, 
dilpa de fotbal Știința 
reușit o performanță 
promovarea in divizia 
depuse de componenții
cum șl de antrenorul acestora, prof. 
Gheorghe Irimie, s-au văzut acum 
încununate de succes. După ce, cu 
doi ani în urmă, 
Ia un pas de a-și 
realiza visul, anul 
acesta ei n-au 
mai ratat ocazia 
De-a lungul celor 
22 de etape, Ști
ința a avut o com
portare remarca
bilă, reușind 17 vic
torii șl 2 meciuri 
egale, fapt ce l-a 
adus promovarea 
în divizia națio
nală C, promovare 
consemnată cu do
uă etape înaintea 
finalului campiona
tului interjudețean.

Iată 
cători 
Uzat 
moașă 
Tudor
tlnescu 
Păsculescu, 
Vasile, 
tlnescu, 
Satmari,
Dinu. Broscăteanu 
Stănilă (fundași), 
Munteanu. Știr 
Bulbucan. Bursu- 
mac (mijlocași), Bălăneanu, 
Răsădeanu, Pănescu, Marcu, 
reamt șl Țugiaru

Ultima etapă a 
nat interjudețean 
„Valea Jiului", a 
din Petrila. formațiile Știința și Pre
paratorul din localitate. înainte de 
mocl. gazdele și-au felicitat adver
sarii pentru succesul realizat (pro
movarea în divizia C), oferindu-le 
flori și un frumos fanion. La capă
tul unul meci frumos. Știința a ob
ținut victoria cu scorul de 1—0, in- 
cheindu-și cu o victorie activitatea 
în camnionalul interjudețean.

Jocul de ieri a început sub as
pectul echilibrului de forțe, cu faze 
plăcute de fotbal. Cei care Insistă 
mai mult sînt studenții, dar prima 
mare 
care, 
la II 
ușor 
fectuos de Vlădău, insă, a făcui ca 
scorul să se mențină alb. Prima re
priză se incheie cu rezultat alb.

Partea a doua a întâlnirii începe 
fn nota de dominare a gazdelor care 
ratează bune ocazii de gol în minu
tele 51 și 57 prin Magda și Berar. 
Minutul 61 al partidei aduce și u- 
nicul gol : Știința Inițiază un con
traatac prin Pănescu, o centrare 
Ideală Ia Munteanu, un șut puternic 
al acestuia și scorul devine 1—0

Echipa Știința Petroșani, fotografiată după ultimul meci în campionatul interjude- 
țean. Sus (de la stingă la dreapta) : Varhonic, Munteanu, Tudor Vasile, Martlnescu, Bul- 
bucan. Constaiitinescu, prof. Gh. Irimie, antrenorul echipei. Jos: Matei, Pănescu, Păscu
lescu, Tudor Petre, Bălăneanu. Marcu, Btirsumac.

Foto : M. Cocîrlă

Matei, 
Mercu-

(înaintași), 
actualului 

de fotbal, seria 
opus, pe terenul

campio-

ocazie de gol o au qazdele 
beneficiind de o lovitură de 
metri puteau deschide foarte 

scorul. Penaitiul executat de-

Pănescu și Tudor Vasile de la Ști
ința, Lauran, I.ăscăianu, Vlădău, Te- 
deriță Magda de Ia Preparatorul.

După meci, in mijlocul unui entu
ziasm qeneral în tabăra studenți
lor, am 
ficatoare 
puseseră 
qători:

solicitat trei interviuri edi- 
asupra sentimentelor care 
stăpinire pe fericiți! învin-

Prof. GHEORGHE IRIMIE: antre
norul echipei Știința : Sînt foarte fe
ricit de promovarea în divizia C, 
pentru care luptăm de 4 ani. Pro
mitem o comportare 
viitor.

onorabilă tn

OLTEANU IOAN, 
secției de fotbal a 
Mă declar pe deplin satisfăcut de 
performanța realizată de băieți de a 
promova in divizia națională C. 
Sper că evoluția lor viitoare să nu-i 
dezamăgească pe inimoșii 
porteri.

conducătorul
C. S. Știința:

noștri su-

Constructorul 
Lupenî — 
Parîngul 
Lonea 3-1

De ziua lor, cei mai mici sportivi 
ai patriei — copiii — s-au întrecut 
la diferite discipline sportive.

La Lupeni, pe strada principală a 
orașului, a fost organizat ieri dimi
neață un pasionant concurs de 
tinete, triciclete și biciclete, 
mare număr de spectatori — 
rin ți, bunici, frați, surori — i-au
mărit pe micii sportivi angrenați în 
pasionante întreceri.

urmă, cei mai buni 
fi : Huh Nicolae și 

(la trotinete), Petric 
Pavel și Polot Cris-

Nicolae BOTA

tro- 
Un 
pă
li r-

In cele din 
s-au dovedit a 
Kochină Elena 
Carol, Regenyi
tian (la triciclete), Tănase Eugen și 
Pologa Vasile (la biciclete).

Celor mai buni mici sportivi le-au 
fost acordate diplome și pachețele 
cu bomboane.

Și nu-i deloc dificil ca 
fie puse Ia punct, pen- 
rezolvarea acestor pro- 
stă în puterea celor

I. B.

Volei la
Pe terenul Liceului din Hațeg s-a 

desfășurat partida de volei dintre 
echipele Grupului școlar Oțelul Roșu 
și Grupului școlar Hunedoara, con- 
tînd pentru campionatul școlilor pro
fesionale. La capătul unui meci viu 
disputat, a cîștiqat prima formație

Hat
cu scorul de 
15—12, 12—15,

S-au remarcat 
la Hunedoara și 
la Otelul Roșu.

e
3—2 (10-15, 15-13, 
15—12).
Petru Duduciuc de
Iosif Munteanu de

Nicu SBUCHEA

MUNTEANU NICOLAE, 
echipei Știința: Timp de 
așteptat această 
acum, Ia capătul 
care am avut o 
Pentru viilor ne 
promovare, 
muncim

Nouă 
adresăm

cu
nu
un

căpitanul 
4 ani am

clipă. Ea a sosit 
a 22 de etape, în 
comportare bună, 
gîndim Ia o nouă

Totul este posibil dacă 
toată conștiinciozitatea, 
ne rămîne decît să Ie 
sincer BRAVO BĂIEȚI 1

Intilnirea dintre cele două echipe 
a fost de un slab nivel tehnic, a- 
btindînd în greșeli de o parte și de 
alta, cu multe pase la adversar și 
cu multe ocazii ratate. Așa au fost 
cele din minutul 58 cind Baky de 
la Parîngul, în fată cu poarta goală, 
a expediat mingea în bară și din 
minutul 70 cînd Sălăjan de la Con
structorul și-a imitat adversarul. Cu 
toate acestea, cu un plus de agre
sivitate în fazele de atac, lupenepii 
au reușit să înscrie trei goluri fată 
de numai unul al oaspeților. Autori 
au fost, pentru Constructorul Lu- 
peni, Moisiuc în minutul 37, Jula 
în minutul 65 și Sălăjan în minutul 
80. Pentru Parîngul Lonea, golul de 
onoare a fost înscris de Baky în 
minutul 56.

La nivelul tehnic scăzut al parti
dei, la numeroasele greșeli comise 
pe teren, a contribuit și arbitrul 
Barna Francisc din Petroșani. Ori
cum însă, victoria lupenenilor este 
meritată, mai ales că a fost obținută 
în fata unui adversar bun, dar care 
nu a luptat prea mult 
zultat, avînd o situație 
emoție în clasament.

pentru re- 
lipsită de

C. ION

REDAGȚLA Șl ADMINISTRAȚIA i Petroșani str. Republicii Qf. 90. TeL

Cînd va fi terminată baza sportivă din Vulcan?
ieri al pen
al tinereții 
pe orizon- 
dezvoltarea 

a cuprins 
între care

Vulcanul — brașul de 
sionarilor, orașul de azi 
— a crescut deopotrivă 
tală și pe verticală. In 
sa impetuoasă, Vulcanul 
noi suprafețe de teren,
și pe aceea pe care, în urmă cu 
cîțiva ani, se afla arena sportivă din 
localitate. Pe acest loc, care a găz
duit atîtea pasionante întreceri spor
tive, unde vulcănenii se adunau cu 
mic cu mare duminica pentru a-și 
încurăja echipele , favorite, se înaltă 
astăzi clădirea liceului și 
zvelte ale blocurilor cu 
etaje.

In timp ce pe stadion 
blocuri, s-a pus problema 
rii unei noi baze sportive, 
multe, tergiversări, s-a ajuns la în
țelegerea de a se face demersurile 
pentru obținerea terenului necesar, 
s-au redactat cereri, s-au întocmit 
proiecte și schite, conform cărora 
urma să înceapă lucrările. Pentru 
aceasta s-a alocat o sumă aprecia
bilă de bani: 1 200 000 lei. S-a pri
mit și aprobarea pentru suprafața de 
teren necesară: 37 000 metri patrati.

siluetele
8 și 9

răsăreau 
construi- 

După

Dar o tortă nevăzută a intervenit 
și a dus Ia anularea primei aprobări 
pentru teren, rămînînd disponibili 
doar 16 000 metri patrati. Așa că, 
acum cînd se trasează marginile te
renului de fotbal, tușa trece exact 
prin pragul unei locuințe proprii, 
de loc pentru pistă și, mai ales, 
pentru tribune nemaiputînd fi măcar 
vorba.

In slîrșit, toată documentati-a a 
lost întocmită. Intre copertile unul 
dosar, peste 30 de piese — cereri, 
aprobări, declarații, informări, pro
iecte, schite — au fost adunate, 
multe din ele așteptîndu-și de mult 
rezolvarea. Executantul lucrării a 
fost stabilit în persoana 
Printr-un răspuns din 28 
1967, cadre de conducere din 
au semnat că sînt de acord
tueze lucrările de construire a ba
zei sportive din Vulcan. Dar cu a- 
ceste semnături lucrările nu au îna
intat și nu pot înainta. Cu cîtva 
timp în urmă, în trecere pe la Vul
can, ne-atn interesat de evoluția lu
crărilor. Doar un buldozer al I.P.I.P. 
Livezeni lucra la nivelarea terenu-

C.C.V.J. 
ianuarie 
C.C.V.J. 
să efec-

lui. Executantul lucrării n-a făcut 
nimic în direcția respectării promi
siunii, mulțuiuindu-se doar să înca
seze dobînda de la bancă pentru 
banii investit» în această lucrare. 
Și acum, același singur buldozer al 
I.P.I.P. Livezeni lucrează... tot la ni
velarea terenului. Am vorbit cu multi 
locuitori ai Vulcanului, cu sportivi, 
ou tovarășii Șeprodi Francisc și 
Krauss Ladislau din conducerea A.S. 
Minerul Vulcan. Cu totii și-au ma
nifestat nemulțumirea fată de ritmul 
lent al lucrărilor la noua bază spor
tivă a orașului lor, deși există des
tui bani alocați în acest sens și 
forțe manuale proprii, dispuse ori- 
cînd să dea o mînă de 
construirea terenului. In 
1967, C.N.E.F.S. a alocat 
sportive Minerul Vulcan 
255 000 lei tot în scopul 
arenei sportive, din care
cheltuit în anul trecut nici 50 000 
lei. In prezent deși timpul e foarte 
bun, lucrările merg cu încetinitorul 
și, dacă vor continua tot așa, e pu
țin probabil că stadionul din Vulcan 
va fi terminat anul acesta.

Le-am înțeles nemulțumirea vul- 
cănenilor, amplificată de comporta
rea necorespunzătoare din ultima 
vreme a echipei lor de fotbal, pen
tru aceasta făcîndu-se vinovat și 
Consiliul Asociației sportive Minorul 
din localitate.

In noul oraș Vulcan bat în pre
zent peste 30 000 de inimi. Aici func
ționează 5 școli generale și un li-, 
ceu, iar în toamna acestui an va fi 
dat în 
inclus 
colea 
Dealul
și cartiere 
Vulcan. De aceea, dorința 
nilor — foarte multi tineri 
de sport — de a fi terminată cît
mai repede arena sportivă este pe 
deplin justificată. In acest sens, e- 
xecutantul lucrării, respectiv C.C.V.J., 
va trebui să-și respecte cît mai re
pede promisiunea, să trimită mate
rialele și forțele necesare 
grăbirea construcției arenei 
din Vulcan, dorință legitimă 
roi locuitorilor orașului.

G.

folosință un nou liceu, 
în numărul școlilor 
din Jiu-Paroșeni, 
Babii și Coroești, 

aparținătoare

ajutor la
5 iunie 

Asociației 
suma de 

construirii 
nu s-au

An» 
și pe a- 
Crividia, 
localități 
orașului 
vulcăne- 
amatori

Wlriuiriil I DM Iu i n i t Ata a DuIzasaaI

pentru 
sportive 

a tutu-

DINU


