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— ÎNTRECERI SPORTIVE VIU DISPUTATE ÎN CADRU! 
FAZEI MUNICIPALE A FESTIVALULUI TINERETULUI HU- 
NEDOREAN.

— VI-L PREZENTAM PE FLORIAN MOȚ.

— LUPTĂTORII PETRILENI ÎNVINGĂTORI PE TOATA 
LINIA.

...primește în aceste zile 
din Petrila. Zeci de zidari 
cuitoni au 
tui bloc înalt, cuprinzînd 120
soniere, pentru a-d 
terloară — fațada 
plăcuțe ceramice și 
de piatră și mortar.

SUCCES LA EXAMENE!

MINIERE Fafă nouă

abonații
sustrag

dovedi 
obține 

măsura 
culmile

face toaleta 
cu placaje 
tencuieli în

dispune 
frigl- 

oartofi. 
sparte,

eforturile 
disciplinelor

ab- 
își 
la 

ad-
Și

mai i țisem - 
activității

li
nia

și 
do
do-

lespezi de 
călcat și 
sub care

Singelui 
„soarele"

mitere în licee 
de specialitate.

Concentrîndu-și 
spre aprofundarea
de examen cu mult înainte de 
încheierea anului școlar, cei 
mai buni elevi absolvenți

celor care de 
cu pași siguri 
în fața comi- 

„măsurătorilor"

blocul l
— tan- 

urcat pe schelele aces-

PE ȘANTIERE

CANTINELE
fată-n față cu

(Continuare fn pag. a 2-a)

subteran presupune și con- 
Cum iși desfășoară activita-

din Petroșani. Facem o tre- 
revistă a mărfurilor oferite

La intrarea în cantina minieră din 
Petroșani (administrată de E.M. Dîl- 
ja) prima impresie este favorabilă : 
mobilier aproape nou, localul curat,

tov. Lărgeanu Eilimie (19 
activitate la diferite canti- 
priinul interlocutor.
lipsesc o serie de zarzava-

Ancheta realizată de
Francisc VETRO 
și Iosif DAVID

instalațiile de care 
funcționează doar 
mașina de curățat

perdele la geamuri. Administratorul 
cantinei, 
ani de
ne) este

— Ne

riadul 10.
ciau ocupate

doi oa-

ÎN PIAȚA

Precizie 
deminare 
cestea 
butele 
care 
strungarului 
leagă Gheorghe 
din secția me
canică a U.R.U.M. 
Petroșani.

S-au terminal, în fine, toa
te pregătirile. începe „bătă
lia" ! Cei aproximativ 200 de 
elevi care au absolvit cursu
rile serale sau fără frecvență 
ale liceelor din Valea Jiului 
intră, de azi, în cea mai în
semnată confruntare, de pînă 
acum, din viața lor — exa
menul de bacalaureat. Chemat 
să confere absolvenților 
ceului calitatea de tineri 
turi, bacalaureatul le dă 
posibilitatea de a alege 
meniul de științe din care
resc să fie examinați. Acest 
fapt i-a determinat la o mai 
profundă pregătire. Dar, acest 
lucru determină și o mai pro
fundă verificare a acestei pre
gătiri ! Momentul examenelor 
reprezintă, după cum se știe,

și unul dintre cele 
nate momente ale 
pedagogilor. Pentru că valoa
rea răspunsurilor candidaților 
nu depinde numai de propria 
lor pregătire ci și de arta de 
a examina a profesorilor, de 
măsura în care aceștia aplică 
metodologia adecvată acestei 
forme de verificare a cunoș
tințelor.

Mîine, marți 18 iunie, 
solvenții claselor a VIII-a 
vor încerca și ei șansele 
„porțile" examenelor de 

teoretice

ai școlilor generale vor 
în aceste zile că pot 
rezultate bune, pe 
mersului general spre
culturii în care este amajată 
contemporaneitalea noasiră so
cialistă. Alții — vor mai sta 
în... expectativă !

Oricare ar fi insă rezulta
tele ulterioare, atît elevii ab
solvenți ai școlii generale cit 
și cei ai liceelor, să fie con
vinși că s-au prezentat la... 
dimensiunea reală a pregătirii 
lor.

Tuturor, alît 
azi vor înainta 
sau șovăielnici 
siilor, cit și
cunoștințelor elevilor, le adre
săm un călduros „SUCCES LA 
EXAMENE" 1

Complexul 
comercial Vulcan

...a început să capete contur, 
conducerea maistrului Dobner 

echipele de betonlști au turnat 
mai mare parte a fundațiilor, 

urmînd ca, după executarea umplu
turilor de pămînt și a elevației, să 
se treacă la înălțarea corpurilor 
respective de clădiri.

Apartamentul 
etalon

...așteaptă vizita tuturor specialiș
tilor î.n lucrări de finisaj de pe 
șantierul Petroșani. Executat în 
blocul Blb, acest apartament etalon 
vorbește despre măiestria construc
torilor, care,-sub conducerea mais
trului Nagy loan, au realizat finisa
je de o calitate deosebită — model 
pentru toate apartamentele ce se 
vor executa în acest nou microra- 
lon de blocuri înalte.

Carieră de piatră 
deschisă la Sașa

întreprinderea de industrie 
locală Petroșani a deschis la 
Sașa (la 4 km de Livezeni) o 
carieră de piatră brută. Inzes 
trată cu două autocrane, un 
concasor mobil și un moto
compresor, cariera asigură zil
nic în jurul a 150 tone de 
piatră necesară Șantierului din 
Lupeni al I.L.H.S. pentru lu
crările de îndiguire a Jiului

Avînd în vedere terminarea 
drumului de acces la carieră, 
se preconizează creșterea pro
ducției zilnice de piatră brută 
la 200 de tone.

Efortul cerut de munca din 
diții de hrană corespunzătoare, 
tea cantinele miniere ? Care este părerea abonaților despre 
calitatea hranei, despre modul de deservire ? Am aflat răs
puns Ia întrebări vizilînd cele două cantine miniere care 
funcționează la Petroșani și la Pelrila. Ne-am hotărît să 
abordăm această temă îndemnați și de faptul că prima șe
dință de lucru a comitetului de direcție al C.C.V.J. a dez
bătut, între altele, și problema condițiilor de cazare și hra
nă ale angajaților.

Instalafii sînt 
dar nu funcționează»

ANCHETA
NOASTRĂ

fețele de masă în batiste, 
tacîmuri.

Dintre 
cantina, 
derul și
In schimb soba are plitele 
țevile de copt nu funcționează, boi
lerul e defect și apa 
larii veselei trebuie 
sobă, iar ventilatorul, 
funcțiune, vuiește ca 
reactor; așa că stă în
personalul înghite la gaze...

necesară spă- 
încălzită 
cînd e pus 
un motor

repaus,

Colțul pri vilegiaților ?

Pc același iespeta fle piatra
pe orc a» ciicat slrinwii

încă două blocuri au fost 
predate de ourînd — un bloc 
cu 60 apartamente în Vulcan 
și unul cu 88 apartamente în 
Lupeni. Beneficiarul ca și lo
catarii de altfel, remarcă atît 
calitatea execuției blocurilor 
cît și faptul că de această dată 
constructorii nu au uitat a- 
menajarea spatiilor înconjură
toare : trotuarele, zonele verzi 
etc.

Pînă la sflrșitul lunii iunie 
constructorii preconizează pre
darea a încă 117 apartamente.

Sini unii tineri care consi
deră că manierele elegante și 
bunul simt sini niște haine 
cam strimte pentru gusturile 
lor. Ignorind politețea cea de 
toate zilele, acea haină a do
rinței umane de a le înțele
ge cu omul de lingă (ine, ei 
încalcă grosolan tocmai acel 
lucru ce conferă ființei uma
ne superioritatea ei necontes
tată pină in prezent.

Zilele liecute mă allam în 
sala cinematografului „Cultu
ral" și înaintea începerii fil
mului am asistat la următoa
rea scenă :

In sală au ini tal
meni, so| și solie. Aveau bi
letele undeva pe 
Dar locurile lor

cita d8sn
de doi tineri pleloși in pulo
vere gen „Sincron".

— Nu vă supărafi, cred că 
ați greșit locurile se adresea
ză bărbatul celor doi „gule- 
rafi".

Nici un răspuns. Omul re
petă, stăruie politicos pentru 
că sînt locurile lui. Atunci 
unul din cei doi întinde mina 
și, plin de sine, zice:

— Ia să vedem nu 
ai încurcat-o ? I

Omul întinde supus 
și așteaptă stingher în 
re. Cei doi iși fac cu
cercetează biletele pe fată, pe 
dos, nefiresc 
in bălaie de 
urmă, ca și 
favoare celui 
în 
se 
de 
un
poate că nu și-au dat scama 
că în realitate pe lingă dispreț 
au stîrnit milă pentru lipsa a 
ceea ce orice om întreg po
sedă, adică obrazul.

Acestor tineri cit și altora 
care sfidează legile politeții 
trebuie să le spunem că în 
fond ei comit un act antiso
cial oriunde s 
pe stradă, în 1 
de spectacol, 
nul simj sînt 
și inteligentă 
sînt marca ce 
racterul omului

cumva

biletele 
picioa- 
ochiul,

de mull, de fapt 
joc Abia pe 

cum i-ar face o 
care de fapt era 
ridică alene șidrept, se

mută in altă parte hohotind 
ris, satisfăcut! că pentru 

moment au fost „cineva". Ei

s-ar petrece el: 
local sau în sala 
Politețea și bu- 
acte de cultură 
și intr-un fel 

> oglindește ca
de azi.

N. Popa

ceapă, morcovi. Cen- 
și fructe nu reușeș- 
contractele. O.C.L. 

obligă să înaintăm 
comenzi pînă ne li- 

necesare. 
să ne livreze

turi — salata, 
trul de legume 
te să respecte 
Alimentara ne 
uneori cîte trei
vrează produsele lactate 
Ba s-a întîmplat să ne livreze și 
mărfuri cu lipsă la cantitate. Intîrn- 
pin-ăm greutăți și din cauza indisci
plinei unor abonați care se bat în 
cantină, sparg vesela, transformă

Dar să vedem care este părerea 
abonaților.

Gîlcescti Grigore, ajutor miner: 
Am fost abonat la mai multe canti
ne dar aici, la Petroșani, se ser
vește o hrană slabă, insuficient de 
consistentă. Doar de vreo 7—8 zile, 
pîinea este corespunzătoare.

— De ce n-ați scris aceste apre
cieri în condica de sugestii ?

— Condica a dispărut 
mult .

Cind cineva spune că patria 
există și este frumoasă, se 
gindește in primul rind la lo
curile a 
vă luie și

ră.
Pornim
Răsare

Printre crestele înalte, 
menite de uimire, 
devine, străveziu 
și-l așteaptă...

Prin el însuși, soarele esfe 
o bucurie destinată egal tutu
ror ființelor și lucrurilor... 
păcat că 
este egală 
menilor I 
brătișarea 
relui cu

căror lumină tl tri
al căror aer îl res-

la drum...
soarele. Miracol, 

incre- 
văzduhul

ca lacrima

Ce
nu 

oa- 
îm-

slăbiciunilor44
Ia stabilirea pretorilor

In 
particulari 

buna calitate, 
oferă mereu a- 
legume și zar- 
mărlmea nuoi-

lei, 6,50 lei, 3 lai kg. La magazinul 
I.A.S. Bîrcea, prețurile sînt și mai 
„piperate": cartofii — 5 lei kg,
varza — 2 lei kg etc. Adică nu un,i-

P. BREBEN

fncăpă(îna(i sînt și 
noștri. Dar atît de gri- 
atît de buni t
insă au o altă z.ăpa-

piatră pe 
strămoșii 

și-au aflai 
jertfelor 

de ande- 
ascultăm

acestor

această bucurie 
și prin destinele 
Și, lotuși, din 
dinloldeauna a soa-
pămînlul, înțeleaptă 

și statornică, se hrănește una 
din promisiunile mari ale bu
curiei tuturor oamenilor...

Fațada Institutului de mine — 
ipostază a unei primăveri îm
plinite... Lingă pietrele teme
liilor, trandafirii sînt în flă
cări și-s' limpezi, și totul ni 
se pare frumos. Sinlem unii 
lingă alții, aproape ni-s ume
rii, nu spunem nimic și pri
vim trandafirii...

După o bucală bună de 
drum, iată, se .distinge în de
părtare Retezatul, cu șuba albă 

zăpezii pe care, in ciuda

soarelui, o păstrează cu îndă
rătnicie, 
bătrînii 
julii și

Pomii
dă : a mugurilor în floare și 
străbunica Sarmizegelusa se 
lasă cuprinsă de năvala sevei 
tinere. Vorbele calde, de bi
nețe. ale oamenilor
meleaguri sînt pentru noi — 
strănepo[iî lui Decebal' — pîi
nea și sarea.

Complexul cetăților și așe
zărilor civile din munții O- 
răștiei sugerează traiul daci
lor, activitatea creatoare a ge
nerațiilor înaintașe, credințele 
și obiceiurile lor. Aici pulsea
ză inima Daciei... Otrăvită în 
pieptul lui Decebal, ruptă bu
cali în pieptul lui Horea prin 
virlejul rofii 
închegai vie, 
căci nu poale 
De veghe stă
mul. adevăratul zeu al pămîn- 
tului și al rodniciei I

„Istoria — amintește H. Dai- 
coviciu — se învață din cărți, 
dar traiul unui popor se cu
noaște mai bine dacă-l vizi
tezi Ia el acasă,
cu ochii așezările, casele, 
nellele, obiectele

lată-ne

unui lan/ fără fine Ve- 
cad... dar le rămîn ur- 
arse în piatră și aceste 
înlănțuite păstrează apa 

oamenii care 
pornim, 
ne face 

cu părere
T runchi

Un nou abataj
Linia de front a sectorirlui 

II de la mina Aninoasa a 
crescut cu încă un abataj. Prin 
terminarea lucrărilor de pre
gătire, abatajul din stratul 
aripa estică, blocul I între 
rizonturile 8 și 9, a intrat 
funcție avînd o capacitate 
130 tone/zi. Cărbunele se
extrage prin metoda cu trepte 
răsturnate. Urmează ca briga
da condusă de minerul Stan 
Silviu să-și spună cuvîntul.

6, 
o- 
în 
de
Vel

tragice, ea s-a 
iarăși și iarăși, 
muri niciodată. 

Zamolxls — O-

Irului roman, la ruinele i.i Ipiei- 
Traiana — Sarmizegelusa, ca
pitala Daciei romane, stind pe 
aceleași 
care au 
noștri și 
liniștea, 
scurs pe
zit al altarului, îi 
bătăile peste limp. Sinlem ve
rigile 
rigile 
mele 
urme
vie pentru

$î iarăși 
Retezalul 

dată semn,
Dunărea..

ape cu baza si cu rădăcinile 
pe acest păminl.

In zona Por/i le de Pier 
Cataracte, peste brațele 
piatră Încleștate ale Carpati- 
lor și Ralcanilor crește unul 
din cele mai impresionante 
baraje din lume

Constructorii înaintează
pe ’ cele două maluri înspre 
adîncul albiei vechiului fstru:

de rău . 
uriaș de

| Caravana medi- 
| cală la Cimpșoara

di-

1

dacă-i vezi
u-

de artă...",
incinta amfitea-

Ing. TRAIAN MULLER 
asistent Ia I.M.P.

(Continuare în pag. a 2-a)

La săparea canalului pentru 
colectarea apelor piriului Lu- 
du, constructorii folosesc cu 
randament înalt mijloace me
canice.

3 lei kg, iar 
aceleași produ- 
a Il-a sau a 
prețurile: l,50

de calitatea 
ordine, cu

(Continuare în pag. a 2-a)

Piața 
cere în 
de piața liberă și unitățile centru
lui de legume și fructe. Remarcăm 
deosebirea ce există între calitatea 
produselor de pe piața liberă și ce
le desfăcute de unitățile C.L.F. 
timp ce la producătorii 
găsești mărfuri de 
vînzătorii C.L.F. îți 
celași sortiment de 
zavaturi : cartofi de
lor, plini de pămînț, fasole palidă 
de „verde" ce-i, cu ațe, varză cu 
frunze veștejite, iar morcovii sînt 
niște firișoare de lungimea unul de
get. Alte produse lipsesc: roșiile, 
castraveții. Ce să mai vorbim de 
fructe! Dar dacă există o diferen
ță în privința calității, nu se poate 
ca aceasta să nu existe și în ceea 
ce privește prețurile! Cum ? Pentru 
exemplificare am notat prețul cî- 
torva produse de pe piața „neorga- 
nizată" și din unitățile C.L.F., în 
data de 14 iunie, la ora 8.

Producătorii particulari vîmd pro
dusele de calitatea întîia astfel : 
varza — 1,50 kg., fasolea verde — 
4 Iei kg, cartofii — 
unitățile C.L.F. vînd 
se, însă 
IlI-a, în

VREMEA
Azi, la ora 8, temperatura aerului 

a fost de plus 14 grade la Petroșani 
și plus 15 grade la Paring. In cursul 
zilei de ieni maximele au fost 
plus 25 grade, respectiv, 
grade.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
ORE: Timp în general frumos 
cer variabil. Posibilități do averse 
izolate. Vînt slab din sud.

Consilieri specialiști pentru 
întocmirea documentațiilor 
de invenții și

O altll acțiune de răspîn 
re a cunoștințelor, de. educare 
a oamenilor muncii s-a inse: 
în ciclul manifestărilor 
organizate de Comitetul mu 
cipal pentru cultură și ar

Făcînd deplasarea, duminică, 
la Cimpșoara, componentii ca
ravanei medicale : Eșanu Iosif, 
doctor în științe medicale, 
Munteanu Viorica, Radu Ionel. 
Eșanu Alice și Il-ieș Valerin 
— medici din Petroșani, au 
vorbit forestierilor despre di
ferite boli contaqioase, despre 
alimentarea rațională, despre 
primul ajutor în caz de acci
dente și despre alte problem ' 
medicale, asupra cărora oame
nii au cerut amănunte.

ris 
reușite 

hi- 
tă.

I

ii

inovații
In centrul universitar Timișoara, 

între 10 și 15 iunie, Ministerul I.n- 
a organizat un curs 
— specialiști pentru 

dosarelor de propuneri 
la care au participat 

din Timișoara și

vățămî.ntuiluii 
de consilieri 
întocmirea 
de invenții,
cadre didactici 
Petroșani.

In cadrul cursului a fost expusă 
noua legislație — conform Conven
ției de la Paris, din care fac parte 
peste 80 de state — de acordare a 
brevetelor de inventator.

De asemenea, s-au dat definițiile 
principale asupra invenției și Ino
vației și exemple practice de în
tocmire a unei descrieri de invenție.

Oficiul de stat pen- 
București’. Au mal 

Drăgan de la Insbi- 
București, inspector 

Invățămîntului și

Cursul a fost condus de prof. ing. 
lacovoche, de la 
tru invenții din 
expus oonf. ing. 
tulul Politehnic 
al Ministerului
Ing. Ion iță, inspector al O.S.I.

Din partea Institutului de mine 
Petroșani au participat asistent ing. 
Constantin Dumitru și ing. Cocules- 
cu Doina.

Cursul a fost inițiat în scopul 
pregătirii de consilieri care să cu
noască modul riguros de întocmire 
a unei descrieri de invenție, pentru 
brevetare și în străinătate.

In primele 5 luni ale anului în curs

pîeW taed»ra

î

I
I
I
I

La magazinul nr. 80 de ar
ticole sportive s-au efectuat 
noi reduceri de prețuri la o 
seamă de articole. Au fost re
duse, în medie cu 20—25 la 
sută, preturile rucsacurilor, 
truselor camping (în valize și 
serviete), sacoșelor diferite, 
sacilor de merinde pentru tu
riști și pescari, ale bocancilor 
de turiști și bocancilor și pan
tofilor de fotbal, aragazelor 
tip „turist", arbaletelor, oche
larilor de toate tipurile și la 
alte articole.

I

primele cinci luni 3lc anului 
în curs, unitățile industriale din ju
dețul Hunedoara au furnizat expor
turilor produse în valoare de peste 
432 milioane lei depășind cu 6,7 la 
sută prevederile de plan.

In rîndul întreprinderilor exporta
toare se remarcă Combinatul din 
Hunedoara și uzinele „Victoria" din 
Căla-n, care au livrat în diferite

țări aproape 14 100 tone de produ
se siderurgice peste prevederi. De 
la începutul anului și pînă acum, 
colectivul întreprinderii „Marmura" 
din Simeria a prelucrat și exportat 
în Japonia, Cehoslovacia, Liban și 
Republica Federală a Germaniei 480 
mc blocuri și 6 000 mp placaj finit 
de marmură. In același timp, între
prinderea de materiale de construc-

a expediat oaste lio- 
aproape 1 milion cable de tera- 
și cărămizi „dialit" pentru izo« 
termice, în timp ce întreprinde- 

de industrie locală din Orășlie 
U.R.S.S. primul lot de 

iar în Anglia 20000

ții din Bîrcea 
tare
COtă
lății
rea
a livrat în I 
5 000 scaune, 
table școlare.

(Agerpres)
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CANTINELE MINIERE

(Urmare din pag. 1)

niș-

e iăcută supa" (Ababei Petru, lăcă
tuș).

„Sînt de acord că față de ce plă
tim, 11 lei pentru trei mese, nu pu
tem avea cine știe ce pretenții. Dar 
sînt anumite aspecte care denotă 
lipsă de gîndire, de interes: cînd e 
solicitată nu ți se servește salată, 
iar cînd nu e necesară, apare (și 
rămîne) pe masă. Pîinea e total ne
corespunzătoare. Aflînd că masa e 
slabă, uneori nici nu vin la cantină 
și rămîn să mă uit la bonul achitat.

®in ancheta efectuată se des
prinde concluzia că străduin
țele depuse, condițiile mate

riale asigurate desfășurării unei 
activități corespunzătoare la canti
nele miniere, nu au dus Ia rezulta
tele scontate. Numeroasele controa
le pe care le-au efectuat 
din conducerea E.M. 
C.C.V.J. la cantina din 
nu au fost urmate și de 
aceea, considerăm că,
problemele ridicate de abonați 
cursul anchetei se impune ca:

tovarășii 
Dîlja și 
Petroșani, 

măsuri, 
alături

nu (Serea Șfetan, elev la școala de
pe maiștri).

„Iată, vedeți cum mă necăjesc să
un rup această bucată d© carne. Asta
ii... pen.tru că nu ni se dau cuțite. Su-

Rudică Ion, miner: Ni-se dau 
te supe subțiri de trebuie să cauți 
mult pînă dai de un cartof sau mor
cov. Felul doi este, în general, co
respunzător. Mă mir însă că nu se 
servește niciodată desert.

Tudorache Mihai, ajutor miner: 
Pe lîngă că hrana este slabă, mă 
nemulțumește și faptul că sîntem 
uneori nevoiti să servim masa cu 
linguri și furculițe ruginite, nespă
late. Apoi-nu pot înțelege de ce 
se creează condiții să ne spălăm 
mîini ?

- Nî s-a arătat un prosop și 
săpun în biroul administratorul

— Dar citi își permit oare să de
ranjeze administratorul și contabila 
pentru a se spăla pe mîini?

Simion Nicolae, ajutor miner : 
Cu ce nu pot fi de acord este mo
dul distant întotdeauna cu ton de 
superioritate, cu care ni se adre
sează personalul.

Grigorescu Iulian, muncitor: Se 
servesc ciorbe lungi... De multe ori 
în loc de 50 grame slănină primești 
la dejun doar 20 grame. Nu se cu
noaște cine sînt membrii comitetului 
de cantină.

Cocuț Vasile, miner : Se practică 
un obicei curios la această canti
nă : vreo 10—12 persoane sînt ser
vite într-un colt al sufrageriei, ime
diat ce sosesc. Pîinea li se oferă în 
coșulet (nouă ni se pune direct pe 
masă), sînt servite la masă (pînă de 
curînd stăteam la rînd cînd se ser
vea do bază de autoservire).

Dolduț Alexandru, miner : Bună 
măsura de a se servi pîine interme
diară. In schimb mîncarea este sla
bă, și puțină. Am venit de curînd 
de la Anina. La cantina de acolo se 
servește o masă incomparabil mal 
bună și cu un preț mai scăzut.

pele sînt slabe, dimineața găsim a- 
celași ceai făcut după șablon. Des
pre multe din aceste neajunsuri, am 
scris și în condica de 
dar măsuri nu s-au luat.
de 10 ori pe lună nu vin 
masă auzind că iar este

@ Să se studieze posibilitatea 
troducerli a două meniuri (special 
și normal) cu prețul adecvat, în ur
ma consultării abonaților.

reclamații 
Cel puțin 
seara la 

un meniu
șablon. Nici comportarea perso

nalului nu o consider corespunză
toare.- Intr-.una din zile, ospătară 
Forgaci Iultana a replicat astfel la 
o observație : „Insoară-te dacă nu-ți 
convine"! (Gliga Nistor, miner).

„E foarte slabă mîncarea și de a- 
ceea mă declar de acord ca să fie 
ridicat prețul mesei cu 2—3 lei, nu
mai să fie corespunzătoare" <'''oaci 
Iosif, ajutor miner).

*

© In cel mai scurt timp posibil 
să se treacă la o diversificare a 
meniurilor, eventual cu concursul 
unor specialiști ai T.A.P.L.

Comisiile de cantină de 
sindicatele minelor Dîlja

© 
lîngă 
Petrila să fie îndrumate, pentru 
face simțită existența, a controla și
sprijini îndeaproape îmbunătățirea 
deservirii.
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căBcat
sirâiwșii

pe produ- 
fi normal,

Miorița. 
Brăiloiu; 
opereta 

de Ghe-

produ- 
reparti- 
inițial, 

discuții 
s-a în-

MI1NA DÎLJA: Noua moară de rambleu de la pulul 
I auxiliar — o importantă, construcție industrială ce îmbo
gățește peisajul exploatării. Foto : N. MOLDOVEANU

.111
felii IU

șJLaraitiI slăbieiomloi/* 
Ia stabilirea preturilor

Pe aceleași 
lespezi 
dc piatră

Se descurcă fiecare 
cum poate■ ■■

In încheierea anchetei noastre 
am solicitat și părerea unor factori 
de răspundere din conducerea Com
binatului carbonifer Valea Jiului. To
varășul KARPINEGZ IOAN, director 
administrativ al G.G.V.J. : Situația 
care influențează negativ activitatea 
cantinelor este numărul redus de 
abonați. De aceea atenția noastră 
s-a îndreptat în direcția unor mă- 

ducă Ia îmbunătățirea 
meniurilor 
numărului 
mea este

© Cele două exploatări miniere 
care au în administrare cantine să 
se preocupe de înzestrarea (și repa
rarea) acestora cu instalațiile nece
sare.

® Consultarea periodică a abona- 
ților va trebui să stea în permanen
ță în atenția conducerilor exploată
rilor, a comitetelor sindicatelor, iar 
înfăptuirea propunerilor 
să nu fie tărăgănată.

tățile C.L.F. îi concurează 
cătorii particulari, cum ar 
ci invers. De ce ? Administratorul 
pieței, Ursică Traian ne dezvăluie o 
parte a neajunsurilor care concură 
la o atare situație: reprezentanții 
C.L.F. se lasă prea mult așteptați 
(vineri în loc să fie prezenți în 
piață la ora 6 au venit abia la ora 

stabilirea 
Maiurițiu, 
ou „con- 

fii la timp

aplicabile

comitete- 
să acțio- 

ri dicării

© Organizațiile U.T.G., 
le sindicatelor vor trebui 
neze mai mult în direcția 
conștiinței cetățenești a abonaților
pentru a-i determina să îngrijească 
cele aflate în dotarea cantinelor.

civilizat con le- 
fileu, fete de 

plastic, zugră-

aspect
perdelele din 

înflorate, din 
proaspătă, mobilier corespun-
— ne-au întîmpinat la canti-

Intimitate, 
rit de 
masă 
veală 
zător
na minerilor din Petrila. De peste 
cinci luni, unitatea este condusă de 
administratorul Sekey Ștefan. Bucă
tăreasa Kovacs Elisabela ne spune 
că și aici dispar în mod 
tacîmuri, 
nează.

Dintre 
mese, 26
portă hrana cu autocamioneta). 
referim la aceste cifre deoarece a- 
pare o nedumerire. In căminul 
Petrila locuiesc în jurul a 250 
nefamiliști. Unde servesc masa 
pe.ste 140 de locatari neabonati ?
s-a spus că se descură fiecare cum 
poate...
*

„lnsoară-te 
dacă nu-ti convine"

că

cei 
sînt

misterios
frigiderul nu functio-

ridicarea
1—2 lei

și, implicit, 
de abonați, 

că
cu

gramajului 
inter- 

neagră), 
dată sau
a deser- 

mal con-

aprovizio- 
zarza valuri 

am luat 
ur-

140 de abonați la trei 
din Lonea (li se trans-

Ne

din 
de 
cei 
Ni

Din relatările unor abonați am 
dedus că și aici există neajunsuri 
care nu și-au găsit rezolvarea.

„Sub aspect cantitativ, hrana ser
vită este acceptabilă. Dar supele, 
ciorbele mi se par foarte slabe. De 
multe ori pîinea este acră, 
sau necoaptă". (Mihalcea 
vagonetar). '

„Ăsta-l adevărul : masa e 
Ni s-a promis de mai multe
se vor lua măsuri pentru redresare 
dar nu se vede nimic. Personal, aș 
fi de acord să se ridice costul 
sei cu 1—2 lei, în speranța că
ceasta va duce la îmbunătățirea ca
lității". (Curecheni Constantin, va
gonetar ).

„Calitatea mîncării o nocorespun- 
zătoare. De multe ori nu știi din ce

suri, care să 
calitativă a 
la creșterea 
Convingerea
costului zilnic al mesei 
va duce la majorarea 
de carne, servirea de pîine 
mediară (în loc de pîine 
introducerea în meniu, o 
de două ori pe săptămînă, 
tului, servirea unui dejun 
si s tent.

Pentru îmbunătățirea 
nării . cantinelor cu 
proaspete și de calitate,
legătura ou G.A.P. Călan care 
mează să ne furnizeze, pe bază de 
contract, produse de acest fel. So
licităm totodată să fim mai mult a- 
jutați de către O.C.L. Alimentara în 
aprovizionarea cantinelor cu carne, 
conserve de legume și produse lac
tate.

Tov. LEDRER IOSIF, șeful servi
ciului social al G.C.V.J.: Se ridică 
problema că, în prezent, la Uricani, 
Lupeni, ' Vulcan și Aninoasa nu 
funcționează cantine miniere. Aspec
tul nu este de natură să îngrijore
ze deoarece angajații exploatărilor 
miniere și ale preparatiilor sînt 
bonați la cantine ale T.C.M.M. 
Vulcan), I.L.H.S. (la Lupeni) și 
ospătării ale T.A.P.L. (la Uricani
Aninoasa). Din constatările noastre 
rezultă că oamenii 
de masa care li se 
tinele amintite.

Este adevărat că
rii nefamiliști cazați în căminele ex
ploatărilor miniere sînt abonați la 
cantine. Unii se gospodăresc sin
guri, în cadrul spațiilor create în 
acest scop la cămine, sau folosesc 
hrană rece. Va trebui acționat în 
direcția lămuririi lor de a se abona 
la cantină știind că o alimentare 
dezordonată duce la slăbirea orga
nismului și scăderea capacității de 
muncă. Bineînțeles că asta ne obli
gă să îmbunătățim în continuare de
servirea la cantinele noastre.

sînt mulțumiți 
servește la can-

nu toți munci to
veche

Vasile

slabă, 
ori că

me-
a-

fii „iaenf6f 8 post merire... 
de foame si sete

Mohorît sau vesel, consumatorul 
trebuie să se simtă bine și cu pof
tă de mîncare de îndată ce a pășit 
pragul unui local. Așa ar fi normal. 
Uneori însă se întîmplă tocmai pe 
dos. Și atunci parafrazînd vechea 
zicală : pofta vine mîncînd, iată că 
uneori pofta dispare... intrînd.

Zilele trecute am intrat la restau
rantul „Minerul" — Lupeni. M-am 
așezat la o masă și am așteptat. 
Era dimineață și localul era aproa
pe gol. După u.n „sfert" de oră a 
venit ospătară. Am cerut un grătar 
de porc. S-a dus și după alt sfert 
de oră a venit să-mi spună că 
are decît de văcuță. Am 
de văcuță. S-a întors cu 
proape jumătate de oră. 
timpul cronometrat nu e
gerat. Ceasul meu merge bine. E 
în garanție. După toate astea, dacă 
grătarul ar fi fost „a la carte", poa
te că rîndurile de față s-ar fi pier
dut undeva la capitolul „amintiri 
neplăcute" sau, în cel mai rău caz, 
ar fi făcut obiectul unei lecturi de 
cinci minute, pe care ar fi „dige
rat-o", vreun șef de la T.A.P.L’. Să 
mă Ierte însă d-sa bucătarul dar 
grătarul oferit de dînsul nu l-am 
putut mînca. A fost peste puterile 
mele. Cred că mușchiul de văcuță 
care mi-a fost servit pe tavă, a a- 
parținut mai degrabă unei victime 
a... coridei. La reclamația mea fi
rească, cum că grătarul e vechi șl

nu 
cerut unul 
el după a- 
Să știți că 
deloc exa-

tare, răspunsul a venit prompt și 
„amabil": „Dacă nu vă convine
nu-1 minoați și gata"! Mai poți zice 
ceva ? Ai cui să-i spui ? Nu 1 Nu
mele nu ți-1 spune, buletinul de I- 
dentitate n,u ți-1 arată. Dînsa e os
pătară X. Celelalte sînt Z, Y etc. Și 
pentru ca să rezolvăm problema 
necunoscutelor, n-ar strica oa să 
reînnoiască o inițiativă 
lăudabilă : 
găsească 
vizită pe 
raion vă 
tarul...

In sfîrșit, după ce am înghițit atî- 
ta în sec mi-am zis că n-ar strica 
să beau o bere c-am văzut că era. 
La cererea mea, ospătară mi-a răs
puns că n-are I Bine dar la cealal
tă masă văd că se servește ?! 
însă acela e raionul colegului 
și el mai are bere. Mie mi s-a 
minat I Nu m-am mai mutat la 
masă de ochii lumii. Mi-am luat fî- 
șul și n-am mai așteptat s-aud : mai 
poftiți pe la noi. La garderobă, în 
timp ce-mi aranjam cravata și nra' 
strîngeam cureaua cu încă o gaură, 
mă gîndeam 
și un bine, 
ar fi trata ti 
ranță că în 
bucul. Și asta e bine.

Eu unul am plătit la „fix".

veche
pe fiecare masă să 

un cartonaș, o carte 
care să scrie : la acest 
servește cu plăcere ospă-

că de fapt tot răul are 
Dacă toți consumatorii 
ca și mine, cu sigu- 
ciirînd va dispare ciu-

Nicu P.

8) și deci întîrzie și 
prețurilor. Tov. Kra.isman 
merceolog la C.L.F., vine 
tra argumente"; nu poate 
în piață pentru că se ocupă și de
alte unități din Petroșani. Curioasă 
■optică 1 Adică merceologul se 
bă" pe la unitățile mărginașe 
cînd ar fi necesară prezența 
piață, unde e cea mai mare 
ță de cumpărători. Dar cînd
zent dumnealui nu vin la timp vîn- 
zătorii.

Tot cu acest prilej aflăm că și 
după ce administrația pielii, de co-

„plim- 
atunci 
tai în 

afluen- 
e pre-

lei kg, 
vinetele 
vindeau 
Așadar,

la unitățile din piață, 
o calitate inferioară, se 
prețul de 20 lei kg(?l).
adevărat „lanț al slăbiciunilor"

m.un acord cu Centrul de legume și 
fructe, au redus prețul unor 
se, acestea continuă să fie 
zate din depozit la prețul 
ceea ce creează confuzii și 
la unități. Așa, de exemplu,
tîmplat cu vinetele. La magazinele 
din oraș se vindeau cu 17 
iar 
de 
la 
un
care generează nemulțumiri în rîn- 
dul cumpărătorilor. Intre timp, le
gumele și zarzavaturile se alterea
ză, se formează stocuri care ajung 
apoi la halda de gunoi. De ce ? Din 
cauza comodității,. a lipsei de recep
tivitate din partea celor chemați să 
asigure mărfuri din abundență, do 
calitate și o deservire ireproșabilă. 
Cine dacă nu Centrul de legume și 
fructe, trebuie să țină seama de a- 
ceste cerințe, să influențeze redu
cerea prețurilor pe piața neorgani- 
zată ?

(Urmare din pag. 1)

o energie Înțeleaptă domesti
cește o energie sălbatică.

Edificiul grandios le reven
dică înțelepciunea și temeri
tatea. Fără seamăn e încleșta
rea... Lovituri neprevăzute pîn- 
desc... Și constructorii sînt as
pri, concentrați, neabătufi.

in rarele clipe de răgaz — 
și acestea sînt intr-adevăr ra
re — ni se dezvăluie 
lor cald, apropiat. Sini 

a marelui șantier, 
este în încordarea

sufletul 
osatura 
Odihna 
și len-

5,00 Buletin de știri; 5,05—• 
6,00 Program muzical de di
mineață ; 6,00—8,25 Muzică și 
actualități; 8,25 Moment poe
tic ; 8,30 La microfon, melo
dia preferată; 9,00 Buletin de 
știri ; 9,05 La microfon, melo
dia preferată ; 9,30 
Medalion Constantin 
10,00 Selecțiuni din 
„Lăsați-mă să cînt"
rase Dendrino ; 10,20 Melodii 
populare; 10,45 Piese pentru 
pian de Gabriel Faiure; 11,00 
Buletin de știri ; 11,05 Pro
gram de cîntece; 11,20 Sexte
tul „Victoria", Trio Caban, 
Les Surfs, The Beatles; 11,45 
Sfatul medicului ; 12,00 Ciută 
orchestra de estradă a Radio- 
difuziunit finlandeze; 12,30 
Intîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat; 13,00 
Radiojurnal. Sport; 13,20 So
liști și orchestre de muzică u- 
șoară; 14,00 Muzică popu
lară ; 14,15 Tot înainte (ediție 
pentru pionieri); 14,35 Radio- 
publicitate ; 14,50 Muzică u- 
șoară ; 15,00 Buletin de știri;

Pastorala Bărăganului do 
Golestan; 15,15 Biblio-

de literatură română;
Amintiri... amintiri —•

15,05 
Stan 
te ca
15,30
muzică ușoară ; 16,20 Așa-i jo
cul pe la noi; 16,30 Corespon
dență specială: Tulcea — ra- 
dioreportaj; 17,15 Antena ti
neretului; 17,45 Noi înregis
trări ale corului Ansamblului 
de cîntece și jocuri din Tîrgu 
Mureș ; 18,00 Buletin de știri;

Revista economică;
Metronom '68 vă 
Radiogazeta de 
O melodie pe 

20,00

oferă...; 
seară ; 
adresa 
Buletin

18,02 
18,-20 
19,00
19.30
dumneavoastră ;
de știri ; 20,05 Muzee și expo
ziții ; 20,20 Cîntă Rodica Bu
jor și Alexandru Bidirel f 
20,40 Solistul Dean Martin ; 
21,00 Muzică; 21,05 Acusticon 
Studio-Cluj la începui de 
drum ; 21,25 Interpreți de odi
nioară ai muzicii popularei 
Nicolae Buică ; 21,35 Cmltece 
cu... și fără cuvinte; 22,00 Ra
diojurnal. Buletin 
glc. Sport; 22,20 
șoară cu Radmila
22.30 Moment poetic ; 
Melodi'i-magazin ; 23,40 
cele mai frumoase pagini 
cale ;
0,05—5,00 Estrada nocturnă.

vie 
lor 
siunea unanimă... In batardoul 
de otel prin care s-a smuls 
uscatul de sub domnia apelor, 
în uriașul schelet metalic cres
cut spre bolti, pe care arde 
ca un steag imaginea de mii- 
ne, vizibilă cu ochii mintii, a 
rămas și rămîne cile ceva din 
ei, poate partea cea mai alea
să și durabilă. Dincolo de 
velișul de beton care 
plini hidrocentrala, v 
credem că și urmașii vor 
să le asculte inima...

Barajul va ridica nivelul 
pelor cu aproape 33 de metri. 
Orașul Orșova și insula Ada- 
Kaleh, vor dispare definitiv 
de pe harta tării, acoperite 
de apele imensului lac de acu
mulare. Pe vatra comunei Ju- 
palnic se ridică Orșova 
azi și de mîine.

Din armata constructorilor, 
devenită mai bogată și mai 
puternică, vor rămîne cifiva 
care să conducă, de la tablou
rile de comandă, 
energie încătușată 
barajului.

...Și va 
stingerea 
luceafărul 
pla înfierbinlată...

Tu, fruct de umanitate, 
dulce de înțelepciune, 
reșle-i Patriei rodul!

O

SECVENȚE CULTURALE
Cartea prieten ai iicșlciiitarilor

12nr.
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I

scurs din acest 
au lectura! cir-

se
șco- 

în

din
de

a-
(la 
la 
și inepuizabila

în trupul

în trecutul tehnicii 
El a proiectat și a 
podul de la Cerna-

PROGRAMUI II

femei-
dan-

minunatele motive 
populare naționale.

zitiile 
pot ff 
ritate 
cipiul
plin valoarea ca mijloc de 
lare a aptitudinilor pe care le 
elevii, a mîndrie.1 și 
pentru prestigiul și reputația școlii.

volumelor acestei 
Anul acesta, de 
căr|i al bibliotecii 
multe volume noi. 

fata, biblioteca dis-

geografie
Muzică
Vorbește
Piese

Buletin de știri;
a muncii perseverente

Lonea.
Ion CHIRAȘ

Sfa-
Să-nvă-

Otilia, Bercea Gavrllă,

19,05 
0,30 

patriei ; 
estradă;

Moscova ;
instrumentale ;

12,07 
popu- 
albu- 
13,00

>

rn zez

execută la domiciliu următoarele

LUSTRUIRI MOBILA
RECONDIȚIONARI MOBILA
REPARAȚII TAPIȚERII

presfafii de serviciu:

Un colț al expoziției „Pe-un picior de plai" deschisa de elevii Școlii generale nr. 4 Vulcan.
Foto : C. MIHAI

Clubul cooperativei meșteșugărești 
„Jiul" din Petroșani dispune — du
pă cum se știe — de o bibliotecă 
cu un bogat fond de cărți. Cu fie
care an numărul 
biblioteci crește, 
pildă, fondul de 
s-a îmbogății cu 
In momentul de 
pune de 3600 cărți politice, științi
fice, tehnice și beletristice. Pentru 
atragerea de noi cititori, aici se 
organizează cu regularitate ac țiunl 
de popularizare a cărții. Astfel, de 
la începutul anului și pînă acum 
au avut loc un număr de 160 pre
zentări de cărți noi apărute, 105 re
cenzii pe marginea acestora, 4 seri 
literare pe teme ca : „Mihai Emi- 
nescu, luceafărul poeziei românești", 
„Unirea — o pagină glorioasă în 
Istoria patriei"; „Mircea cel Bă- 
trîn — mare conducător de oști al

Continuînd o tradiție valoroasă a 
trecutului, școlile noastre, ca și ce
le din întreaga țară, au organizat 
în aceste săptămîni interesante ex
poziții de sfîrșit de an.

Deschise de regulă o dată cu des
fășurarea serbărilor de sfîrșit de an, 
expozițiile școlare, după cum am 
aflat de la Consiliu] municipal al 
Organizației pionierilor, s-au bucu
rat de o mare afluență de public. 
Pentru că personalitatea fiecărei 
școli, preocupările și trăsăturile dis
tinctive ale școlilor, au fost contu
rate destul de pregnant în aceste 
expoziții. In foarte multe școli, fo- 
losindu-se un spațiu amplu, prezen
tările au fost îndeajuns de cuprin
zătoare șt elocvente pentru munca 
desfășurată de elevi sub îndrnma-

meteo ilolo- 
Muzică u- 
Karaclaici;

22,35 
Din 

i' vo- 
24,00 Buletin de știri ;

poporului român"; 6 medalioane li
terare (de exemplu : „120 de ani de 
la nașterea tai; Ton Slavici", „Băl- 
cescu",. „CȘ&tșnărul nașterii lui Ma
xim Gorki", „Goga — poetul satu
lui transilvănean", „George Coșbuc 
— poet al. țărănimii" și altele); două 
concursuri „Cane știe, cîștigă' 
late cu premii pe tema 
Otiliei de 
„Dacii de H. 
p o zi o ane cu 
„1 iunie — 
copilului".

Ca urmare
desfășurate cu cartea, au fost înre
gistrați în cartoteoile bibliotecii, în 
perioada care s-a 
an, 425 cititori oare 
ca 2000 volume.

Cei mai activi și 
tori s-au dovedit a fi : Mihăilă Vio
rica, Fiilop

do- 
„ Enigma 

George Căllnesou” și 
Daicovlciu", dotuă sim- 

tema „16 Februarie" șl 
Ziua Internațională a

rea educatorilor. In discuțiile pe 
care le-am avut cu cîțiva directori 
de școli și comandanți ai unităților 
pionierești, părerea unanimă care 
s-a conturai a fost că asemenea ex
poziții au o valoare educativă des
tul de mare, că toate expozițiile își 
aduc în mare măsură contribuția la 
stimularea activității atît a profe
sorilor cit și a elevilor. Dovedind o 
preocupare permanentă pentru di
ferențierea lucrărilor elevilor în 
funcție de înclinații, expozițiile șco
lare, deschise la școli-le generale nr. 
4 și nr. 3 Lupeni, nr. 4 Vulcan, nr. 
2 Petroșani și nr. 2 Petrila — Lonea, 
cuprind numeroase cusături și 
pletituri executate- cu multă înde- 
mînare și simț estetic de către ele- 

care, orientate de cadre dldar

State Mariana, Revi.tea Petru, Stoe- 
nescu loan și alții. De asemenea, 
merită consemnat în acest sens și 
faptul că o activitate fructuoasă
desfășoară și cele 27 bibliote" 
lante, existente în cadrul secțiilor 
cooperativei.

Printre responsabilii acestor bi
blioteci volante care depun o acti
vitate susținută și eficientă în 
popularizarea cărții, la locurile de 
muncă, putem 
teucă Florica, 
nr. 9 croitorie 
na, din secția
Lunga Marfa, din secția nr. 
troșani. Neamțu Gheorghe 
ția reparații cizmărie nr. 
plex Petroșani, Lazăr Mia
ția nr. 22 — croitorie bărbați, com
plex Pebriia și Romulescu Marin din 
secția nr. 10 —

aminti pe tov. Pos- 
din cadrul secției 
femei, Butuza Susa 

frizerie,
11 — Pe
din sec-
1, com- 

tie la sec-

7,00 Muzică populară 
Transilvania ; 7,30 Buletin 
știri ; 7,39 Muzică ; 7,45 Mati
neu muzical ; 8,00 Jocuri
populare; 8,10 Tot înainte; 
8,30 Buletin de știri ; |9,00
Muzică din opera ,,Hansel șl 
Gretel" do Humperdinck ; 9,30 
Ciclu] „Să înțelegem muzica"; 
10,00 Buletin de 
E primul nostru 
Noua 
10,55 
1 1,15 
11,45 
12,00
Interpret de muzică 
Iară ; 12,30 Pagini din 
mul muzicii de estradă

știri ; 
vals ;

a
de

răsplată și 
veiozei o dată 
de ziuă, lingă

Calendarul 
zilei

»
Piese instrumentale de Eduard 
Caudella ; 13,15 Muzică popu
lară ;
opera
13,45
14,00 
cert
Interpretate de Ionel
Juja Matrai și Trio DO-RE-MI; 
15,30

13,30 Zenaida Pally In 
„Garmen" de Bizet;

Piese pentru harpă;' 
Radiojurnal; 14,08 Con

de prînz; 15,00 Cîptece
Miron,.

tice, au folosit 
ale artei

Mărturie a nivelului la care 
desfășoară educația estetică în 
li,' desenele școlarilor, prezente
foarte multe din expoziții, dovedesc 
în același timp grija cadrelor di
dactice pentru stimularea activă a 
tinerelor talente din rîndurile ele
vilor.

Reluînd firul unor tradiții, expo- 
școlare de sfîrșit de an, care 
încă vizitate în marea majo- 

a școlilor generale din muni- 
Petroșani, își dovedesc din 

stimu- 
au

răspunderii

1910 — Și-a luat zborul cel 
dintîi aeroplan românesc con
struit de inginerul Aurel 
Vlaicu.

1925 — A murit inginerul 
Angliei Saligny, figură proe
minentă 
noastre, 
construit 
vodă.

1964 — A murit Mihai Gh. 
Bujor, militant al mișcării 
muncitorești din România.

1789 — A izbucnit Revolu
ția Franceză.

1818 — S-a născut compo
zitorul Charles Frango.ic.

1944 — Proclamarea Repu
blicii Islanda. Sărbătoare na
țională.

Radiomagazinul
16,00 Suită de șapte 
populare de Sabin Dră- 
16,15 Muzică; 16,20 

tul medicului ; 16,25 
țăm un cîntec: „Răsună co
drul" de Ion Chirescu; 16,35 
De Ia o melodie la alta ; 17,00 
Radiojurnal ; 17,15 Emisiune 
de folclor ; 17,40 Radiopubli- 
citate; 18,30 Piese pentru
pian de Beethoven ; 18,55 Bu
letin de știri ; 19,00 Album 
folcloric; 19,30 Emisiune lite- 

19,50 Actualitatea muzi- 
20,30 Ora specialistului; 

modernă — Plasma ;
Muzică ușoară de Flo- 
Delmar; 21,00 Buletin

rară ;
cală ;
Fizica
20,50
ren.tin
de știri; 21,30 Atențiune, pă
rinți 1; 22,35 Pagini din opere 
românești ; 23,00 Radiojurnal; 
23,07 Mari muzicieni interpre- 

. tînd . cicluri integrale ; 23,58
Muzică ușoară ; 0,55—1,00 Bus 
letin de știri.

I. I. L PETROȘANI
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cu mandatari

normele pri
de angaja/i 

colective de 
aplicate

a
a-
o
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Semne de întrebare
peniro politiaLi

te nici ultimul scandal care iz-

TORONTO. — Politia din Toronto 
nu-și poate explica modul în care 
James Earl Ray asasinul prezumtiv

co-
po-

KUWE1T : Vedere panorami
că a centrului Kuweit-ului, 
nul din cele mai moderne 
șezări urbane a peninsulei 
rabice. •

a-
A-

secție din ' lume 
comerțului ilicit 

care o formează 
newyorkeze, ui-

\ Experimentarea sistemului de
\ administrare cu mandatari
) unor unilă|i comerciale de
2 limenlafie publică a dus la
r serie de rezultate pozitive.
( Pentru îmbunătățirea apro-
( vizionării populației, dezvoltă-
( rii inifialivei în completarea
\ sortimentului de mărfuri din
\ .surse locale, creșterea eficien-
S fei economice acest sistem
> va li extins și ia unele unilăti
( mici de desfacere a produse-
• lor alimentare de cerere cu-
I rentă, a articolelor mărunte,

de uz casnic și gospodăresc, 
magazine mixte etc. a căror 
administrare, aprovizionate, 
îndrumare și control se face 
anevoie și neeficient.

Printr-o Hotărire a Consiliu
lui de Miniștri 
vinci folosirea 
mandatari sau 
comandatari vor fi 
și la unele unilăti comerciale 
al căror volum de desfacere 
anual este de pînă la un mi
lion lei. Printre acestea se 
numără băcănii, unități de le- 
qume-fructe și produse lacta
te; magazine de articole mă-

runte, de uz. casnic și gospo
dăresc, de galanterie, artiza
nal, precum și pentru desfa
cerea de solduri și mărfuri 
greu vandabile (inclusiv con
fecții); magazine mixte . (să
tești) din localități izolate sau 
cu dever redus; unilă/i de a- 
chizitionare a ambalajelor din 
sticlă de la populație; unilăti 
comerciale mobile — automa- 
gazine, autorestauranle — ele. 
In sectorul cooperației de con
sum vor putea fi iolosiji an- 
gajati-mandatari în unităfile 
înființate în localități sau car
tiere unde nu există rețea co
mercială, care vor putea fo
losi pentru desfacerea mărfu
rilor, spațiu din locuința pro
prie.

Potrivit hotăririi, preturile cu 
amănuntul ale produselor a- 
chizifionale de la întreprinde
rile și organizațiile socialiste 
care se vor vinde prin unită
țile administrate de manda
tari nu vor putea depăși pre
turile cu amănuntul ale aces
tor produse stabilite pentru co
merțul socialist

(Agerpres)

stațiune
balneară

pînă la sfîrșitul lui 
au nevoie de pa
la rădăcina lor, se 
special preparată

TIMIȘOARA. — Timișoara va de
veni în curînd stațiune balneară, o 
dată cu punerea în valoare a unor 
surse de ape termale, cu mare efect 
terapeutic în diferite afecțiuni (reu
matism, boli alo sistemului nervos 
periferic, ginecologie, gastrite hi- 
poacide etc.). Pentru folosirea mul
tilaterală a acestor ape, descoperite 
și captate recent, în cadrul Centru
lui de balneofizioterapie din Timi
șoara se va construi în acest an, un 
bazin de tratamente externe. Potri
vit planului Consiliului municipal 
Timișoara, alături de Centrul de 
Tralneofizioterapie se va amenaja un 
complex termal, cu ștrand, bazine, 
din care unul acoperit, va fi utili
zat și iarna, grup medical etc. Apele 
termale descoperite la Timișoara 
vor permite aplicarea de cure bal- 
neofizioterapeutice la aproape 40 009 
de pacienti pe an.

care pretind un mare volum de mun
că — săpat, plivit, udat — acestea 
prezintă multiple avantaje. In pri
mul rînd florile astfel expuse durea
ză din luna mai 
octombrie și nu 
mînt. In ghivece, 
toarnă o soluție
care se completează doar odată pe 
săptămînă, în timpul nopții, cu aju
torul unei „lulele" hidroponice. Pe 
de altă parte, aflate la oarecare 
înălțime, florile nu pot fi călcate, 
rupte, murdărite. S-a calculat că în
treținerea unui 
droponice costă pe an 1,20 lei, ceea 
ce înseamnă o 
de fonduri. Acest 
poate fi extins și în instituții, 
treprinderi, 
blice.

DEFICITUL
AL S. U. A

King, a 
a trei 

cel pu- 
ziarul 
apare 
unul 
Galt, 

dar

Cea mai mare 
pentru combaterea 
cu stupefiante, pe 
o parte a poliției
rnește nu numai prin personalul său 
foarte numeros (350 de oameni), dar 
și prin venalitatea colosală a agen- 
ților ei secreti.

Recent, a izbucnit un mare scan
dal în urma unei ședințe închise a 
tribunalului federal, la care au fost 
judecați trei agen- 
ți acuzați de a fi 
vîndut mari canti
tăți de stupefiante 
confiscate de la 
contrabandiști. Se 
bănuiește că au fost 
complici Ia a- 
ceastă afacere și funcționari 
riori ai poliției. Howard Lery, 
ful poliției ncwyorkeze, a dat 
poziție să se procedeze la o 
chetă. Intre timp, 10 ofițeri ai 
tiei au fost retrogradați, iar 20 de 
agenți secreți mutați în alte pos
turi. Acesta nu este primul și, fireș-

a 
bucnit la secția de combatere a 
merțului ilicit cu stupefiante a 
liției din New York.

După toate probabilitățile, autori
tățile municipale s-au împăcat do 
mult cu situația ca Lraficanții de 
stupefiante să plătească o sumă lu
nară politiei pentru ca ea să-i „lase

să lucreze în liniște". Fostul 
gresman din Harlem, pastorul Adam 
Clayton Powell, a declarat că cu
noaște numele a 300 de traficanți 
de stupefiante care se ocupă nestin
gheriți de afacerile lor în preajma 
bisericii sale. Nimeni nu-i arestea
ză, deoarece plătesc lunar poliției 
suma respectivă și cumpără stupe
fiante cu toptanul de la Mafia (or
ganizație de gangsteri din

n. r.).
Pentru 

stra cit 
este să

a demon- 
de simplu 

cumperi 
stupefiante la New 
York, te’eviziunea 
a prezentat un 
(realizat cu un a- 
care s-a văzut clar

li Im documentar 
parat ascuns), în 
cum cîteva persoane vindeau la in
tersecțiile străzilor sau în locuri pu
blice din Manhattan niște pachețele. 
In privința conținutului lor nu este 
nici un dubiu. In film se arată cum 
trecătorii se opresc, cumpără marfa 
și o plătesc în numerar. Un ziar 
și-a trimis un colaborator la o școa
lă din Harlem pentru a afla de ia 
copii unde se pot procuia stupefian
te. Aceștia l-au informat 
la barul cel mai apropiat. In 
văr, acolo el a reușit fără 
dificultate să-și cumpere un 
tel cu stupefiante. (Din

imediat i 
lr-ade- 
nici o 
pache-

,.Tempo").

(Agerpres)

Formă originală
de ornare
floricolă

CLUJ. — Horticultorul Martin Kățz, 
din Cluj, 
de ornare 
bane. In 
se reduc 
Taliei intense, el j 
stîlpii de troleibus, 
minat și de telegraf, 
garduri să fie 
Hori bidroponice. Spre deosebire de 
fîșiile de pămînl cultivate cu flori,

a conceput o nouă formă 
floricolă a localităților ur- 

locul benzilor verzi, care 
treptat din cauza circu- 

propune ca pe 
, pe cei de ilu- 

pe ziduri și 
fixate ghivece cu

al pastorului Martin Luther 
putut împrumuta identitatea 
canadieni, care îi seamănă, 
țin la prima vedere, scrie
„The Glob and Mail", care 
la Toronto. Potrivit ziarului, 
dintre cei trei, Eric Vincent 
nu numai că seamănă cu Ray
are, la fel cu Ray o cicatrice în mij
locul frunții și o alta la mîna dreap
tă. Un alt amănunt este acela că 
în momentul asasinării" (pastorului 
King, Ray purta numele de Eric 
St-arvo Galt.

Ceilalți doi canadieni din Toronto 
a căror identitate a împrumutat-o 
Ray sint Sneyd, agent al politici, 
și Bridgman, profesor de pedagogie. 
Potrivit ziarului, atît jandarmeria ca
nadiană, xcît .și F.B.I.-ul nu exclud 
posibilitatea existentei unui complot 
international, care urmărea asasina
rea pastorului King.

■a

i

NEW- YORK. — Președintele Bi- 
ghiveci cu flori hi- Â roului federal de rezerve al S.U.A., 

v William McChesney Martin, a de
clarat la o întrunire a cercurilor de 
afaceri ținută la universitatea Yale 
că deficitul bugetar al S.U.A. pe 
anul financiar 1968- 1969 va putea 
ajunge la peste 24 miliarde dolari 
în cazul în care cererea președin
telui Johnson de sporire a impozi
telor cu 10 la sută nu va fi adop
tată de Congres. Președintele Băncii 
federale ’t 
asemenea, 
din cele 
cît a fost evaluată creșterea produ
sului national brut din ultimul tri
mestru al anului financiar ce se în
cheie la 1 iulie 1968, se datorește 
sporirii prețurilor. Sprijinind cere
rile președintelui Johnson el a a- 
vertizat că dacă Congresul nu va 
vota legea cu privire la sporirea 
impozitelor „Statele Unite se 
afla pe marginea prăpastiei".

însemnată economie 
ornament floral 

în- 
în școli și localuri pu-

Pe de altă parte, președintele Co
mitetului pentru alocații al Camerei 
Reprezentanților, Wilbur Mills, a a- 
nunțat că 
membrii 
s-a căzut 
ziu la 20
proiectul de lege guvernamental cu 
privire la sporirea impozitelor cu 10 
la sută.

Probe insuficiente

(Agerpres)

Lin nou bazin de rezervă a declarat, de 
, că mai mult de jumătate

21 miliarde de dolari la

forestier
— In zona Valea Seacă, 
vestici ai Apusenilor, 

un nou bazin forestier, 
fi unul dintre cele mai

ORADEA, 
din masivii 
s-a deschis 
considerat a
mari din depresiunea Beiușului. Ba
zinul dispune de aproximativ 220 000 
mc de masă lemnoasă pentru ex
ploatare. Punerea în valoare a a- 
cestui bogat fond forestier a fost 
posibilă datorită amenajării drumu
lui forestier Pietroasa — ' Scărița — 
Valea Seacă. Același drum are, de 
asemenea, o importantă turistică, 
permițînd accesul automobilelor pî
nă în apropierea cunoscutei caba
ne Padiș, aflată la o altitudine de 
1 205 metri, de 
puncte turistice 
țe, între care 
Valea Galbenă
Viu", considerate 
lor Apuseni.

unde pot fi vizitate 
de o rară frumuse- 
Cetătile Ponorului, 
Și ghețarul „Focul 

peTle ale munți-

(Agerpres)

Metale mire
pe lună ?

VOT

NEW YORK. — Dr. Kuan 
H. Sun, fizician american din 
Pittsburgh, a emis ipoteza că 
pe suprafața lunară, pe fieca
re acru, se pot afla în stare 
pură pînă la 180 t fier, 90 t 
aluminiu si 7 l magneziu.'

El consideră că Luna esle 
o gigantică rafinărie naturală 
în care vîntul solar transfor
mă minereurile metalice în 
metale pure. Se presupune că 
protonii vîntului solar, interac- 
tionînd cu electronii din me
diul înconjurător, formează un 
agent de rafinare — hidroge
nul atomic. Hidrogenul în a- 
ceaslă stare se angajează ex
trem de rapid în reacții chi
mice și trebuie să reacțione
ze cu elementele nemetalice 
existente în minereuri, crein- 
du-se condiții 
metalelor sub 
bere fină.

Dr. Sun este 
astronautii' ar
fierul pentru construcții, 
aluminiul și magneziu! drept 
combustibili

în urma
Camerei 
de acord
iunie să. se pună la vot

consultărilor cu 
Reprezentanților 
ca cel mai tîr-

au 
de radar 

înregistrat foar- 
ale asteroidului

Icarus
impulsuri tiled timpul 
semnal de radar pen- 
pînă la Icarus și îna-

în procesul intentat
dr. Benjamin Spock

IJOSTON. — James ■ Claie 
imul dintre avocapi apărării 
în procesul intentat de autori
tățile americane dr. Ren/amin 
Spock, cunoscut medic pedia
tru american, a declarat că 
este „deosebit de evident" că 
guvernul american nu poale 
aduce probe acuzatoare îm
potriva clientului său. 
Spock este acuzat de a li 
stigat pe tinerii americani 
refuze să se înroleze in
mată pentru a pleca să lupte 
în Vietnam. Avocatul Clair a 
declarai că probele care au 
fost prezentate sini insulicien- 
te pentru a demonstra că a- 
semenea personalități, cum 
sini dr, Spock și ceilal/i acu
zați între care William Coffin

ir., profesor de renume la i 
niversilalea Yale, au săvirșil 
acte care să lie pedepsite de 
legile americane. Fără îndoială, 
a spus avocatul, că atît dr. 
Spock cit și William Collin 
jr. s-au pronunțai împotriva 
politicii guvernului în Vietnam 
Dar. dreptul opiniei este ga
rantai de constituție. „Oare <> 
conferință de presă constituie 
proba unui comnlot ?" a între
bai avocatul apărării iuriijl. 
Dacă e vorba de o conspira
ție, atunci tofi cei care parii 
cipă la conferințe de presă ip 
care se exprimă protestul 
de război ar urma să lie 
siderali conspiratori, 
Clair.

i
i
i

I.

Dr. 
in
să 

ar-

«

(un tren de 
necesar unui 
tiu a ajunge 
poi). Specialiștii consideră că nu se
vor mai face noi încercări de repe
rare prin radar a asteroidului din 
cauza semnalelor foarte slabe. As
tronomii americani rămîn convinși 
că distanta pînă la Pămînl a așțe- 
roidului, în timpul interferenței or
bitei sale cu cea a Terrel, rămîne 
în continuare de 16 ori și ceva mai 
mare decît distanța Pămînl — Lună.

tain
Jcon-

ouvîn.t al labora- 
că asteroidul „își

MEX1C: Pe plaja de la A- 
capulco.

NEW YORK. — Savanții de la la
boratorul Lincoln al Institutului 
tehnologic din Massachussetls 
declarat că instalațiile 
ale Institutului au 
te slabe semnale 
Icarus.

Un purtător de 
torului a declarat
continuă drumul prevăzut".

El a adăugat că semnalele „erau 
atît de slabe, încît va fi foarte 
greu să se obțină date mai amă
nunțite" despre această miniplanetă 
cii diametrul de aproximativ 1,8 km. 
Rezultatele au fost obținute din 400 
de trenuri de impulsuri separate

RS

de părere că 
putea folosi 

iar

de separare a 
formă de pul-

guvernul va fi mo- 
exclusiv democrat- 
(adică bazat pe for- 
stînga a colaborării

a de către secretarul 
Democrat-Creștin, Maria- 
a mandatului ce i-a fost 
pentru a stabili condițiile 

italian con-

WASHINGTON. — Numărul tine
rilor americani care refuză să se în
roleze în armată pentru a fi trirpiși 
în Vietnam este în continuă crește
re. In prezent, datorită faptului că 
nu au vrut să îmbrace uniforma mi
litară, in închisorile din S.U.A. sînt 
deținuți 756 de tineri — cea mai 
mare cifră cunoscută după anul 
1947. Potrivit ziarului „Washington 
Post", numărul celor care au prefe
rat închisoarea în loc să lupte în 
Vietnam a crescut mai ales după iu
lie 1965, cînd guvernul american a 
trecut la escaladarea masivă a răz
boiului din Asia de sud-est. Toți 
cei care refuză să se înroleze în 
armată pentru a fi trimiși în Viet
nam sînt pasibili de cinci a,ni închi
soare și o amendă de 10 000 dolari.

Crîmpei dintr-un colt pitoresc. — Exploatarea foresti 
veanu din sectorul Cîmpu lui Neag.

eră Rosto-

Foto : N. Moldoveanu

Depunere 
Partidului 
no Rumor, 
încredințat 
formării noului guvern 
firmă drumul lung și spinos al al
cătuirii viitoarei echipe ministeriale. 
Pînă la. ora actuală nu s-a conturat 
nici măcar dacă 
nocolor (adică 
creștin), bicolor 
mula de centru 
democrat-creșținilor cu socialiștii u- 
nificați) sau tricolor (adică un gu
vern al reprezentanților celor două 
partide la care s-ar adăuga și re
publicanii). De fapt toate ipotezele 
pot fi luate în considerare de vreme 
ce totul planează deocamdată în 
sfera incertitudinii... Strădania de- 
mocrat-creștinilor este de a-și asi
gura sprijinul necesar în parlament 
pentru a avea mînă 
verneze; dar, dincolo 
ziderat realizabil cu 
mi'tor concesii, intră 
sele cele mai variate. Dacă demo-

crat-creștinii ar fi obținut majorita
tea absolută în alegeri, totul ar fi 
putut fi strunit fără împotriviri; dar, 
dacă majoritatea trebuie „comple
tată" cu adeziunea sau cel puțin 
cu neutralitatea binevoitoare a so-

se află în per- 
ori de cite ori

liberă să gu- 
de acest de- 
condiția anu- 

în joc intere-

cialiștilor, intervin inevitabile com
plicații. înmulțirea speculațiilor asu
pra intențiilor de opțiune pentru un 
guvern monocolor nu înseamnă nea
părat că pe acest teren va fi găsită 
în mod exclusiv soluția. Marea în
trebare care se ridică — mai ales 
după eșecul misiunii lui Rumor — 
este dacă un 
rezista, chiar 
a învestiturii, 
parlament.

In cele peste doua decenii din 
perioada postbelică de cînd Parti

guvern monocolor ar 
după trecerea efemeră 
valurilor ulterioare din

dul democrat-creștin 
manentă la putere, 
se ivea un impas în stabilirea for
mulei de guvernare, se aprecia ca o 
soluție salvatoare desemnarea se
cretarului acestui partid pentru a 
realiza reconcilierea. Or, pe acest 
plan, impasul lui Rumor, datorat 
menținerii inflexibile a pozițiilor 
negociatorilor, are o semnificație 
mai adincă, prevestitoare a unei 
perioade îndelungate pînă la rezol
varea crizei ministeriale. învinuirile 
reciproce ce și le aduc partenerii 
din coaliția de centru-stînga care a 
functional atîția ani nu sînt de bun 
augur; socialiștii reproșează parte
nerului major că a impus vechiului 
guvern o asemenea orientare poli
tică încît la alegeri ei au plătit — 
cum se spune — oalele sparte; de- 
mocrat-creștinii susțin pe de altă 
parte, că socialiștii doresc să-și a- 
roge rolul de „arbitri" și acționează 
cu maximum de prudentă pentru a 
nu pierde acest atu important. Ir. 
urma pierderilor suferite în alege-

rile din 19 mai, Partidul Socialist 
Unificat consideră că este oportun 
să nu se angajeze la continuarea 
coaliției și să se orienteze spre re
cucerirea pozițiilor pierdute, urmînd 
ca Congresul din luna octombrie 
să-și asume răspunderea participării 
sau neparticipării la o nouă coali
ție. Perspectiva rezolvării crizei abia 
la șase luni de la alegeri evocă în 
mod inevitabil o anumită fragilitate. 
Totodată, adoptarea hotărîrii de a- 
mînare a participării socialiste la 
guvern, în pofida avizului contrar 
al lui Pietro Nenni, liderul P.S.U. 
și vicepreședinte al guvernului, nu 
a adus o strîngere rapidă a rîndu- 
rilor socialiste, așa cum se sconta 
initial.

Atitudinea opoziției — a Partidu
lui Comunist și a Partidului Socia
list al Unității Proletare — a fost 
definită în sensul sublinierii nece
sității unei acțiuni ample pentru a 
consolida ceea ce a fost realizat în 
alegeri, pentru a dezvolta unitatea 
forțelor de stînga.
actualului moment 
înaintarea pe acest

acuzați de tentativă
de asasinat

BLANTYRE. — Tribunalul suprena 
din statul african Malawi a pronun
țat vineri sentința în procesul 
tentat unu! grup de africani 
zați de tentativa de asasinare 
fului statului, Hastings Banda, 
înlăturarea actualului guvern,
tează agenția UPI. Toate cele opt 
persoane inculpate au fost condam
nate la moarte. In actul de acuzare 
se 
„au
rlul statului Malawi, 
țară africană 
de a-1 
da șl

:n- 
acu- 

a șe- 
șl de 
rela-

Par ticulari tăi lie 
politic înlesnesc 
drum.

Z. FLOREA.

arată, Intre altele, că acestea 
pătruns anul trecut pe terito- 

venind d!ntr-o 
vecină. cu tnlslun«4

asasina pe președintele Rea» 
dr a prelua puterea în tară",
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CONCLUZII. Începute în

Pe locul I s-a clasat

Liceului Vulcan

Ui.

tineretului hunedorean, au depă- 
faza municipală, aju.ngînd acum 
pragul întrecerilor finale. Deși, 
cadrul aceștor întreceri, au par-

festivalului, ce 
la Hunedoara.

școli 
Jiului, 
finale, 
destul

I (băieți) : Mi- 
fete, pe primul

trebui să 
îndeosebi

locul I s-a cla- 
Lupenl, care a 
reprezentativele

0 TENIS DE MASĂ : Pe primele 
locuri în întrecerile la băieți și fele 
s-au clasat echipele Viscoza Lupeni 
și, respectiv, Minerul Lupeni.

Q TIR : Pe locul 
norul Aninoasa. La 
loc s-a clasat echipa Energia Paro- 
șe.nl.

Cei 140 tineri 
start, au adus 
dată, elanul și 
caracterizat și

fotbal dintre

U.R.U.M.P. și 
privit cu toată 
și datoria ce o 
asociațiilor spor-

0 VOLEI :
echipa Parîngul Lonea care a între
cut în finală echipa
ou 3—2.

Șc. S. Petroșani anul 
Vulcan se va juca azi.

0 ATLETISM : 60 ui 
lan Georgela (Jiul 
fele: Gheorghiță 
100 ni fete : Nemeș 
ja Lupenii); 400 m

Foto : C. Mihai

0 HANDBAL : Pe 
sat echipa Minerul 
întrecut în finală 
Grupului școlar Petroșani și E. M. 
Aninoasa
respectiv, 18 — 6. La fete, finala în
tre echipele 
IV și Liceul

fete : Sto-
80 m
(Jiul);
(Stra-

cu scorurile de 23—15 și,
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Anul
„saltul"
săritura

— iată problema 
toți cei c®re iu- 
și complex sport,

ianuarie
practice 

asociația 
Primul 
inițiat

sportivă să
> număr de

instruire, 
de spus, 
în glm- 

cu vin tul.

sau mondial însă —
— întîrzie. Rezul- 

mai multe ori me- 
în măsură să sabis-

locul doi în 
al „republi- 

Lugoj, cuce-

caracterizează, 
le va putea

o o «• • e

insă cu
tinărul
Văii Jiului nu se va

tatii certitu-
sportiv de

acum aproape
Din
să
in

1968 t-a adus. după 
știe, încununarea de- 
etorturilor : Florian

pe care, prin modestia, 
renta, voința și tenaci- 
care-l
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fwaiBlil tiiicrctiilii hsictercan
Duminică dimineața, la Petroșani, 

s-au desfășurat pasionante întreceri 
sportive de handbal, fotbal, atletism, 
tenis de masă, volei și tir, în urma 
cărora au fost desemnați cîștigătorii 
fazei municipale a Festivalului tine
retului hunedorean. 
sportivi, alintați la 
cu ei, și de această 
entuziasmul care au
întrecerile fazelor premergătoare.

Iată rezultatele înregistrate, spor
tivii și echipele care s-au situat pe 
primele locuri :

Petroșani);
Mariana
Margareta 
fete : Pometescu

Mariana (Straja); 80 m garduri fete : 
Gheorghiță Mariana; 100 ni băieți : 
Macarie Aurel (Jiul); 400 m băieți: 
Boroș Vasile (Școala profesională 
Lupeni); 1 500 in băieți : Magheru 
loan (Jiul); greutate fete : Filip Es- 
tera (Minerul Lupeni); greutate bă
ieți : Țipter Beniamin (Jiul); lungi
me fete : Nemeș Margareta; înălțime 
fele: Kiss Elena (Jiul Petrila); înăl
țime băieți : Ardelean Victor (Liceul 
industrial Petroșani).

Q FOTBAI ■ In finala întrecerilor 
de fotbal. E. M. Lupeni a întrecut 

reprezentativa E. M. Petrila. 
sportivii participant! Ia în- 
pe echipe s-au evidențiat 

deosebit tinerii : Gydngydsi

cu 3—1
Dintre 

trecerile 
în mod
lldico, Trifoi Elena, Morcov Mircea 
și Gvdngydsi Eduard la tenis de 
masă; Severineana Ileana, Reif A- 
driana, Hoțea Gheorghe și Kurta 
Iosif la tir; Țăranii Constantin, Ne-

Vi«l prezentăm pe

FLORIAN

sa.
meș Eduard, Nagy Alexandru și 
Furdui Gheorghe la handbal; Sălă- 
jan Mihai, Preoup Nicolae, Beraru 
Ioan și Hentzel Iosif la fotbal. Spor
tivilor și echipelor clasate pe locuri 
fruntașe urmează să li se înmîneze, 
în cadru festiv, diplome din partea 
comisiei de organizare. O bună parte 
din aceștia vor participa la faza ju
dețeană a 
în 7 Iulie,

CÎTEVA
urmă cu două luni, întrecerile spor
tive organizate în cadrul Festivalu
lui 
șit 
în 
în
liclpat mii de tineri, iar rezultatele 
au fost pe măsura așteptărilor, nu 
putem trece cu vederea unele la
cune care pe viitor ar trebui să 
stea în atenția organizatorilor pen
tru a nu se perpetua. Se impune, în 
primul rind, o mai strînsă colabo
rare între factorii răspunzători de 
activitatea sportivă de masă, res
pectiv între Consilinil municipal al 
U.G.S.R., al C.I'lE.F.S. și Comitetul 
municipal U.T.C., privind organizarea 
în cele mai bu.ne condiții a întrece
rilor. La viitoarele competiții de ma
să, comitetele U.T.C. vor 
atragă mai multi tineri,
de la exploatările miniere Aninoasa, 
Lonea, Dîlja, de Ia 
C.F.R., care nu au 
răspunderea sarcina 
aveau. Și consiliile
live ar trebui să se preocupe mai 
mult de sportul de masă și mal ales 
de asigurarea condițiilor materiale 
pentru desfășurarea competițiilor. 
Un exemplu semnificativ, în aces; 
sens, ni l-a oferit conducerea aso
ciației sportive Jiul Petroșani, care 
a răspuns necorespunzător solicită
rii de a pune la dispoziție stadio
nul propriu în vederea întrecerilor 
fazei municipale

In încheiere, multe mulțumiri, din 
partea comisiei de organizare, tutu
ror antrenorilor, arbitrilor, profeso
rilor și activiștilor voluntari pe ța
rini sportiv, care și-au adus conlri- 
buția la pregătirea sportivilor, la 
organizarea și desfășurarea întrece
rilor Festivalului tineretului hune- 
dorea n.

Magheru Ion con
duce în cursa de

1 500

fază din partida

M. Cocîrlă

Un număr de 13 școli profe
sionale din cadrul Ministeru
lui Minelor, au prezentat spor
tivi în etapa finală, pe minis
ter a campionatului republican 
al școlilor profesionale la 
ramurile : atletism, box, fot
bal, haltere, handbal, lupte, 
volei, 
acest an la

1 Sportivii 
profesionale 
participantă 
au avut o 
de bună atît la întrecerile in
dividuale cît și la cele pe e- 
chipe. Dovedindu-se mai bine 
pregătiți ei au reușit să cuce-

haltere,
iar în luna martie din 

schi.
celor două 
din Valea 
la aceste 
comportare

BILANȚ
POZITIV

Pe ra- 
sportive situația se pre- 
astfel :
Atletism : 23 locuri I, din 
Școala profesională Lu- 
19, iar Școala profesio- 
Petroșani 4.
La box : 2 locuri I prin 

Cercel Ion și Onisie Petru, 
ambii de la Școala profesio
nală Petroșani (finala 
găzduită de i 
lele de 7, 8

Finala < 
făsurat în 
Groza. Locul 
baliștilor de 
Petroșani, iar 
tecilor lor de la Lupeni.

© La haltere, 8 titluri au 
revenit, de asemenea, sporti
vilor noștri (6 locuri I Lupeni 
și 2 locuri I Petroșani).

@ La handbal, după dispute 
extrem de echilibrate, repre
zentanții noștri au ocupat lo
curile II și III prin sportivii 
petroșăneint și lupeneni. 
mul loc a fost cucerit de 
baliștii din Baia Mare.

@ întrecerile la lupte 
vut loc la Baia Mare, 
titluri de campioni au fost cu
cerite de luptătorii de la Gru
pul școlar minier Petroșani.

Cu prilejul acestei reușite 
finale au fost descoperite ti
nere talente oare, cu o pregă
tire atentă și perseverentă, 
pot deveni sportivi de perfor
manță.

Nu putem trece cu vederea 
munca profesorilor de educa
ție fizică Mihoc Vasile, Golo- 
bov Mihai de la Lupeni. Guido 
Neirhor și Pagani Gheorghe 
de la Petroșani.

S. BĂLOI

DINAMO BUCUREȘTI 
A CUCERIT
CUPA ROMÂNIEI

rească 41 de locuri 1, 
muri 
zi n tă

@
care

a fost 
orașul Brad în zi
și 9 iunie).

de fotbal s-a des- 
Orașul Dr. Petru 

1 I a revenit fol
ia Grupul școlar 
locul secund co

Pri
hană-

Patru

Finala „Cupei României", desfășu
rată ieri pe stadionul Republicii, 
a pus capăt unei competiții de ma
re anvergură. Asaltul final, pentru 
cucerirea mult 
a fost susținut 
și Rapid. Cele 
luat de la bun 
rios jocul, în dorința de a-și adju
deca victoria. Primele acțiuni la 
poartă sînt inițiate de jucătorii ra- 
pidiști. De altfel ei obțin în minutul 
3, o lovitură de colț. Execută Năs- 
turescu dar Jamaischi trage mult 
peste bară. E jindul dinamovfștilor 
să atace. Pîrcălab face o incursiune 
spectaculoasă dar Răducanu iese și 
respinge. Fazele s-au succedat cu 
repeziciune db la o poartă la alta. 
Dar situațiile1 clare de gol au fost 
ratate de atacanți, ori elucidate de 
apărătorii ambelor formații.

Primele minute ale reprizei a 11-a 
aparțin râpidiștiilor, ca apoi iniția
tiva să freacă de partea echipei Di
namo. In minutul 70 se înscrie pri
mul gol. Năsturescu, acest „argint 
viu" al echipei Rapid, înscrie spec
taculos sub bara transversală. Con
duși cu 1—0, dinamoviiștii forțează 
egalarea. Ei reușesc acest lucru în

invidiatului trofeu, 
de Dinamo București 
două combatante au 
început în mod se-

In ultimii ani, gimnastica sporti
vă a înregistrat, pe plan mondial, 
progrese însemnate. Și gimnastica 
de performantă din tara noastră se 
află în plină dezvoltare, mai ales 
cea feminiină. Succesele de prestigiu 
pe plan european 
după cum știți 
talele, de cele 
diocre, nu simt
facă nivelul actual al cerințelor.

Ce s-a întîmplat, care sînt expli
cațiile acestui fenomen, ce trebuie 
făcut ca gimnastica românească să 
ocupe poziții fruntașe în competi
țiile internaționale 
care frămîntă pe 
besc acest frumos 
pe specialiști.

E cert faptul că sportul gimnas
ticii în Valea Jiului nu a parcurs 
în ultimii ani un drum ascendent.

După părerea noastră cauzele ca- 
au determinat rămîneTea în ur

mă a gimnasticii în Valea Jiului 
sînit complexe și ele privesc, între 
altele, aspecte organizatorice. de 
Instruire, legate de sistemul compe- 
tițiomal sau de baza materială etc. 
Analizînd stadiul actual al gimnas
ticii din Valea Jiului putem afiirma 
cu certitudine că oarecari preocu
pări există doar la Școala sportivă 
și la 
ința,

La 
Liniiă

Clubul sportiv universitar Ști- 
ambe.le din Petroșani.
Școala sportivă exiistă o con- 
preocupare în direcția gimnas-

Petrila s-a 
camptona- 
divizia A 

mult 
a-

sporturilor din 
desfășurat prima etapă a 
tului de calificare pentru 
la lupte libere. Așteptată cu
interes, această etapă a fost un 
devănat spectacol sportiv, luptătorii 
petrileni răsplătind pe Inimoșii lor 
suporteri prin victorii merituoase. 
Dorința spectatorilor de a vedea 
lucrînd pe campionii Moț Florian 
și Carculea Ioan a fost 
de victoriile acestora în 
Uimirile. Pentru victoriile 
merită felicitări întreaga
și antrenorul Pop Gheorghe care se 
ocupă de pregătirea ei. Iată rezul
tatele tehnice ale întîlnirilor ce au 
avut loc:

satiisfăcută 
toate în- 
obținute 

echipă cît

Jiu! Petrila — Electroputere Cra
iova : Carculea b.p. Alionescu Gheor
ghe; Moț Florian b.p. Florică; Hatos 
Alexandru b.p. Cîrciumaru; Nyulas 
p.p. Lăpădătescu; Aionesei m.n. San
du Nelu ; Beres b.p. Dinei; Tărcatu 
m.n. Sandu V.; Szilagyi m.n. Izmail. 
Scor final 19—13 pentru Jiul Pe
trila.

C.F.R. Timișoara — Metalul Hu
nedoara : Radu b.t. Mandaș; Cernău 
b.t. Gîlcă; Blaj I. m.n. Căpșună; Kiss 
p.p. Motorga; Gherga p.p. Boldor; 
Hoțea p.p. Cîrstea; Bona p.p. Avă- 
doaie; Negraru (Met. Huned.) cîști- 
gă fără adversar. Scor 13—19 pentru 
hun edoreni.

Jiul Petrila C.F.R. Timișoara :

Caroulea loan b.t. Radu; Mot F. b.p. 
Cernău; Hatos p.t. Blaj ; Nyulas p.t. 
Kiss; Aionesei b.t. Gherga; Beres 
p.p. Hoțea; Tărcatu b.p. Bona; Szi- 
lagy cîștigă fără adversar.
19—13 pentru petrilent.

Electroputere Craiova — 
Hunedoara : Alionescu b.p. 
Florică m.n. Gîlcă;
Căpșună; Lăpădătescu 
Dinei m.n. Boldor; f
Cîrstea; Sandu V. b.p. 
Izmail p.t. Negraru. Scor 
tru craioveni.

Jiul Petrila — Metalul
Carculea b.p. Mandaș;
Gîlcă; Hatos
P-P-

Rezultat

Metalul
Mandaș; 

Cîrciumaru b.p. 
i m.n. Motorga; 
Sandu N. m.n.

Avadoaie;
17—15 pen-

Hunedoara : 
Moț F. b.t.

m.n. Căpșună; Nyulas
Motorga; Aionesei b.t. Boldor;

Tărcatu b.p. Avadoaie; Szilagyi b.t. 
Negraru; Cîrstea cîștigă fără adver
sar. Jiul obține victoria cu scorul 
de 17—15.

C.F.R. Timișoara — Electroputere 
Craiova: Radu p.p. Alionescu; Cer
nău b.p. Florică; Blaj p.p. Cîrciu
maru; Kiss p.p. Lăpădătescu; Gherga 
p.p. Dinei; Hoțea p.p. Sandu N.; 
Bona b.t. Sandu V.; Izmail cîștigă 
fără adversar. Scor 12--2.0 în favoa
rea echipei Electroputere Craiova.

In etapele următoare, ale campio
natului de calificare luptătorii petri- 
leni se vor deplasa la Hunedoara, 
Timișoara și Craiova. Le urăm suc
ces.

V. ZARCULEA
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minutul 77 prin tinărul Dumitrache. 
Gu patru minute mai tîrziu, dina- 
moviștii sînt pe punctul să majoreze 
scorul dar mingea șutată cu putere, 
din lovitură liberă, de Stoenescu, 
întîlnește din nou bara. La scorul 
de 1—1, cînd mai era doar un mi
nut pînă la sfîrșitul partidei, rapi- 
diștii beneficiază de o lovitură de 
la li metri. Se părea că ei vor in
tra în sfîrșit în posesia trofeului. 
Neagu însă șutează... în 
astfel loc prelungirilor, 
ză a prelungii llor se 
să se înscrie nici un 
a doua a fost însă favorabilă diina- 
moviștilor. In minutele 110 și 111, 
Lucescu, înlocuitorul lui Nagy, a în
scris de două ori. Și astfel, Dlnamo 
obține victoria, cu scorul de 3—1. 
Cuceritorlt cupei sînt purtați în tri
umf de suporteri pe stadion. A fost 
un meci, care a încheiat onorabil 
stagiunea fotbalistică din primăvară. 
Merite pentru aceasta revin ambe
lor echipe. Q notă în plus se cuv - 
ne echipei Dinamo, care cucerește 
astfel „Cupa României" pentru 
Ilf-a oară.

bară, făcînd 
Prima repri- 
încheie fără 
gol. Repriza

D. CRIȘAN

ticii pentiu copii. Dovada : rezul
tatele bune, obținute la întrecerile 
la care au participat elevii acestei 
școli. Astfel, la categoria copii, bă
ieți și fete, echipele Școlii sportive 
din Petroșani a.u ocupat locul doi 
în întrecerile de Ia Timișoara ale 
finalelor campionatelor școlare.

In principal, preocuparea secției 
de gimnastică de Ja Școala sportivă 
a fost axată pe asigurarea unui bo
gat program competlțional amical, 
pentru
gătire al 
au fost 
levii din 
tești. In

verificarea gradului de pre- 
sportl vilor.

organizate întreceri cu 
Reșița, Tg. Mureș și Pi-

aceste întreceri, băieții șl 
fetele Școlii sportive au ieșit în
vingători, iar la concursul de la 
Baiia Mare, unde au mai participat 
și elevi din Arad și Galați, au ocu
pat locul IV pe echipe, iar Ia indi- 
vidii'al. prin Demeter Iuliana — lo
cul III (la sol) și prin Medrea Liana 
— locul V (Ia bîrnă). Gimnaștii de 
la C.S.U. „Știința" au participat la 
finalele campionatelor 
universitare de la 
cui III pe echipe 
de maeștri, iar la 
loros loc IV, prin
ra răsplată de valoare a eforturilor 
a fost titlul de campion universitar 
la paralele obținut de Bog Emil!

Anul acesta, echipa clubului Ști
ința a mai susținut o întîlnire ami
cală cu I.C.F. 
octombrie va 
F.R.G.".

Rezultatele 
flectă, oare,

sus re- 
reale ale

enumerate mai 
posibilitățile 

gimnasticii sportive din Valea Jiu
lui, sînt ele în măsură să mulțu
mească sau nu ? Noi considerăm că 
nu. Și iată de ce :

© Principalele veriqi ale mișcării 
noastre sportive nu reușesc să asi
gure o unitate organizatorică și o 
continuitate melodică, absolut ne
cesară în procesul de instruire.

@ In școlile generale nu există 
suficiente condiții create pentru 
practicarea gimnasticii în așa fel

„Sînt in vederile selecțione
rilor pentru totul olimpic lăr
git. Voi lupta insă din toate 
puterile pentru a cuceri un 
„bilet" in formația definitivă 
care se va deplasa la Mexico 
City. In meciurile de verifica
re, pe care le voi susjine in 
turneul ce-l întreprindem (n. n. 
lotul de juniori al tării la lupte 
libere) in Polonia și II. r. a 
Germaniei, voi căuta să fiu 
printre cei mai buni. Poate 
chiar cel mai bun. Vreau să 
mă impun total. Să știti că sini 
foarte ambițios".

Așa și-a început declarația 
tinăra speranjă a sportului Văii 
Jiului, luptătorul Florian Mo(, 
cind l-am solicitat să ne vor
bească despre activitatea

împreuna cu Ion Carculea, 
Florian Mot a 
cum știti, în „finalele 
Constanta, laurii de 
al fării. In întrecerile 
din cadrul categoriei 60 kg, 
Florian .Mol s-a dovedit de de
parte cel mai bun dintre cei 
buni. Esle semnificativă 
turisirea pe care acesta 
Clll-O, 
t re norului său, 
Pop: „Mie-mi 
sari mult mai 
mi-am folosit 
din resursele 
nu mai spun 
m-au întrebuințai decit foarte 
pu/in adversarii inlîlniti!".

Elocvent I Si, în mare 
surd, e firească această 
turisire. Pentru că Florian Mot, 
lol in aces! an, participind la 
finalele campionatului republi
can de seniori, a ocupat locul 
IV pe Iară, la categoria 57 kg. 
Si adversarii intîlniti atunci 
la București, indiscutabil mult 
mai experimentali, l-au fnvă- 
(at pe tinărul nostru luptător 
ce-nseamnă Jocul" unor dis
pute indîrtite.

Florian Mot s-a născut în 
ziua de 21 mai 1950 la Petrila. 
A împlinit deci, 
o lună, ÎS ani. 
1964 a început 
sportul luptelor, 
sportivă Jiul Petrila. 
antrenor, cel care l-a 
în fainele sportului saltelei, a 
lost Grigore Grăjdean. După 
citeva luni de la însușirea a- 
becedarului luptelor, în toamna 
lui 64, Mo) participă la fina
lele campionatului republican 
de juniori de la Sibiu. După 
consumarea întrecerilor, pe ta
belul sinoptic al clasamente
lor finale, în dreptul locului 
IV, la categoria 49 kg, apărea

cucerit, după 
" de la 
campion 

finale, 
cadrul categoriei 60

mă r - 
a lă- 

după ultimul meci, an- 
prof. Gheorghe 
trebuie adver- 
valoroși. Nu 

nici jumătate 
tehnice. Ca să 
de for/ă. Nu

t-lorian Mol 
finale" 1’0 care a parii 

i-au adus deci primul 
lî'", dintr-o suită care sc 
re/ungi pină-n 1067. fu 

la virsta de 15 ani, la 
Mol

In 
antrenorul

mele 
cipal 
„loc 
va o 
1065, 
„finalele" de la Craiova, 
va ocupa același loc IV. 
1966, după ce 
Gheorghe Pop il „ia în primi
te" pe Florian, la întrecerile 
finalelor de juniori de la Re
șița, locul IV (I) revine toi 
sportivului petrilean. 
1967 ii aduce însă 
așteptai. O dată cu 
de la culeg. 52 Irg la cea ime
diat superioară. 56 kg, Florian 
Mof „saltă" pe 
clasamentul final 
canelor" de la 
rind titlul de vicecampion al 
tării. După muncă — răsplată I 

Anul
cum se 
plină a 
Mof a devenit campion al tă
rii la iunibri, 
69 kg

Avem 
dineu că 
frunte o! 
opri aici

Ac.esla
primul pas înspre culmile ca
re-1 așteaptă.

Și
perseve
taleri
Florian 
linge.

Acest 
iubitorii 
Jiului

lucru
sportului

l-l doresc loth 
din Valea

V. TFOPORESCfiJ
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ca această ramură < 
prindă un mai mare 
pii, între 9—14 ani.

@ Intre existentele 
naslicii pentru copii 
versitar Știința nu există unități or
ganizatorice intermediare care să 
asigure cadrul organizatoric necesar 
de lucru pentru gimnaștii de per
formanță.

© In afară de Școala sportivă, la 
celelalte școli generale și licee nu 
există decit o foarte minimă preo
cupare pentru practicarea gimnasti
cii, Ia orele de educație fizică fi
ind preferate doar jocurile sportive, 

în asociațiile 
sportivă este 
neexistînd nici 
practicarea ei, 
mari asociații 

„Mine-

@ Ca și în școli, 
sportive gimnastica 
privită cu dezinteres, 
o preocupare pentru 
deși în cele două
sportive „Jiul" Petroșani și 
rul" Lupeni s-ar putea găsi metode 
și mijloace pentru angrenarea tine
retului din întreprinderi și 
la practicarea gimnasticii.

Referitor la procesul de 
sînt, de asemenea, multe 
Lipsa cadrelor specializate 
nastică își spune din plin 
Se pune întrebarea, care este apor
tul celorlalți profesori de educație 
fizică în practicarea gimnasticii în 
școlile unde lucrează ? De asemenea, 
sistemul competițional nu se desfă
șoară la nivel corespunzător. Ast
fel, s-a 
ani, la 
levilor 
bogată, 
mai mari perioade din 
ținele competiții ce se organizează 
nu sînt popularizate suiic’ent pen
tru a atrage și pe alți simpatizanți 
ai gimnasticii la practicarea ei, pre
cum și pentru a stimula pe sportivii 
respectivi, dîndu-le posibilitatea să-și 
verifice cunoștințele și să iie apre- 
ciați pentru munca depusă.

Această lacună se datorește,. în 
mare măsură, lipsei de săli cores
punzătoare în care să se poată or
ganiza cît mai multe concursuri.

nivel 
renunțat, timp 

u.n sistem care 
și studenților 
continuă de-a

de mai multi 
să asigure e- 
o activitate 
lungul unei 
an. Nici pu-

Consideram ca, ia toate aceste nea
junsuri ce fac ca gimnastica noastră 
să stagneze, se mai poate adăuga 
și lipsa bazei materiale corespunză
toare. Sălile existente pentru orele 
de educație fizică nu pot fi folosite, 
e adevărat, în exclusivitate pentiu 
gimnastică. In multe școli însă e- 
xistă săli improvizate, cu o apara
tură necorespunzătoare. Sau deseori 
aparatura e aproape inexistentă.

Considerăm că ar trebui luate o 
serie de măsuri care să ducă la a- 
șezarea gimnasticii în rîndul celor
lalte sporturi care fac cinste mișcă
rii sportive din Valea Jiului. In 
cest sens, sînt necesare :

© Construirea unei săli spațioa
se pentru gimnastică, în care să e- 
xiste toate condițiile pentru practi
carea gimnasticii de performanță.

© Utilarea sălilor existente cu a- 
paritură și materiale 
tate.

® Organizarea de 
concursuri pentru
gimnasticii și stimularea celor care 
s-au dedicat acestei 
live.

© O mai mare 
parlea profesorilor 
zică pentru practicarea gimnastici} 
în școlile de toate gradele

@ Un control periodic al muncii 
desfășurate de profesorii de educa
ție fizică, penlru îmbunătățirea ac
tivității în sportul gimnasticii.

© Organizarea în perioadele va
cantelor școlare, a unor tabere co
mune de pregătire pentru gimoaștt 
din mai multe localități și școli

@ O consistentă îmbogățire a 
competițiilor de gimnastică Ia nive
lul asociațiilor sportive și al școli
lor, organizarea pe plan județean a 
unor competiții do gimnastică pen
tru elevii din licee si școli gene
rale.

© Un 
terial și 
toratului
a consiliilor municinate și județene 
pentru educație fizică și sport

Prof. Gheorghe IRIMIE

sprijin mai consistent ma- 
metodic din partea inspec- 
judetean de învătămînt șl
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