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DAVID MANIU, 
procuror-șef, 

procuratura locală Petroșani

Plenara C.C. al P.C.R. din 19 iunie 
a. c. a dezbătut probleme deosebit 
de importante legate de justa apli
care a principiului socialist al repar
tiției în actualul stadiu de dezvol
tare a societății noastre.

Una dintre acestea este cea a dis
proporției în venituri provenite din 
activități nelicite. EXISTĂ OAMENI 
— spunea tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU în cuvîntarea rostită la 
recenta plenară a partidului 
CARF PROVOACĂ INDIGNAREA 
ÎNDREPTĂȚITĂ A CETĂȚENILOR 
PRIN ACEEA CĂ CHELTUIESC IN
COMPARABIL MAI MULT DECÎT 
POT CÎSTIGA DIN MUNCA CINSTI
TĂ. FĂRĂ ÎNDOIALĂ CĂ VENITU
RI! F SUPLIMENTARE PE CARE LE 
OBȚIN ACEȘTIA SÎNT ÎNSUȘITF 
PRIN ÎNCĂLCAREA UNOR NORME 
CE CARACTERIZEAZĂ RELAȚIILE 
SOCIALISTE IN ORÎNDUIREA 
NOASTRĂ. PRIN LEZAREA PRINCI
PII! OR ETICE SOCIALISTE ȘI A 
INTF”Tc:>’i o» GFNFRATF... Nepre

țuiie cuvinte, aspre adevăruri, care 
dau expresie — deopotrivă — spiritu
lui de echitate socială și protestului 
omului cinstit !

★
Practica urmăririi penale și cea a 

rezolvării reclamațiilor și sesizări
lor oamenilor muncii confirmă, cu 
prisosință, două adevăruri incontes
tabile : că fenomenul cîșțigului ne
muncit, dobîndit pe cale nelicită, 
există; că organele de stat, ca și 
cele obștești care au sarcina de a 
veghea Ia respectarea acelor pre
vederi legale inspirate de principiul 
socialist al repartiției după muncă, 
nu au inaniîestat suficientă vigilen
tă și principialitate în combaterea 
tuturor surselor de îmbogățire ne
cinstită pe seama avutului obștesc 
— prin sustrageri — sau în dauna 
unor cetățeni, prin înșelarea lor ca
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ocMaanta locului II în 
„Cupa F.R.F/*

Superficialitatea — deficien
tă intrinsecă a cumulului

Măsurile de înaltă echitate sociala 
stabilite de Comitetul Central al 
partidului nostru, cu privire la re
tribuția după cantitatea și calitatea 
muncii depuse, demonstrează încă o 
dată grija continuă a partidului pen
tru viitorul României socialiste. Pro
punerile Comitetului Central privind 
lichidarea disproporțiilor nejustlfica- 
te, flagrante în nivelul de trai al 
unor categorii ale populației, lichi
darea remunerării pe viață a titluri
lor și distincțiilor științifice, didac
tice, artistice și sportive, cît și li
chidarea sistemului de retribuire a 
funcțiilor cumulative — se . află a- 
cum în centrul atenției generale.

Cu prilejul unei discuții pe ca- 
re-.am avut-o la Liceul industrial mi
nier Petroșani, cu ing. Anton Popes
cu, directorul acestui liceu de spe
cialitate, am abordat în principiu 
doar problema greutăților pe care 
Ie provoacă procesului de învățământ 
cumularzii cu norma de bază în pro
ducție (în special) și cumularzii în 
general.

,,Din cuvîntarea tovarășului Ni- 
colae Ceaușescu rostită la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R. se desprin
de, ca o concluzie importantă, ade
vărul că un om. oricît de multilate

ral pregătit ar fi și oricît de multă 
voință ar avea de a fi deopotrivă 
folositor în mai multe munci, nu va 
putea investi același potențial în 
ambele munci. Și acest lucru se 
răsfrînge negativ asupra unui sector 
sau altul de activitate. De exem
plu, la noi, catedrele specialităților 
tehnice: desen, geologie și zăcămin
te, studiul materialelor și mecanică 
au fost ocupate, la cîteva clase, de 
ingineri, cu norma de bază în pro
ducție. Pentru că la liceul nostru 
doar cumulau cîteva ore, a trebuit 
să fixăm, la acele clase, cursuri nu
mai după-amiază. Cu cumularzii ve- 
niți din producție se ivesc însă șl 
alte greutăți iminente. Să dau un 
exemplu: la noi cumulează ore și 
ing. Truică Ion. întreprinderea Ia 
care el lucrează l-a trimis de cîteva 
ori în delegații. E adevărat, Ia o- 
rele Ia care a lipsit, cel plecat în 
delegație a trimis cîte un coleg de 
birou (!) care să-l suplinească. Orele 
s-au făcut, însă în condiții... mai 
puțin optime. Greutățile reale, pe ca
re le-am întîmpinat de la coi trei 
cumularzi, ingineri, au provenit din 
faptul că, în calitate de profesori 
ai școlii, n-aveau cînd, practic nu 
puteau (deși le-am pretins) să efec
tueze și ore de activitate metodică 
și de culturalizare aferente cumulu
lui. La cele cinci ore cumul, aceștia

e

In momentul în 
care au fost fixate 
pe peliculă fru
moasele blocuri 
din Vulcan, ele nu 
erau învăluite de 
razele astrului dă
tător de lumină și 
căldură. Totuși, 
privite printre ra
zele metalice, ele 
apar ochiului și 
mai luminoase.

Un „cuceritor" fără scrupule 
și o victimă a credulităfîi

(Continuare în pagi a 2-a)

comună rămîi impresionat 
a acestei localități dintre

ani. Fără îndoială, e loc

ca aricind, 
bogale ale lagilor și mestecenilor ca- 
comuna de pe Vale in lunile de vară, 
ornamental care mărginește panglica 
șerpuiește de-a lungul pîrîiașului Ani-

CBf%sdl@81

V. TEODORESCU

v.r.t:::

trebuie să-și aducă
aj>drtul toți factorii

P. BREBEN

leu. Un cal- 
costul kilo-

1
și...

l nainte de a
ajunge pe... Vale

Vara, Aninoasa e mai frumoasă
oroanele

•a inundă
nboretul
•oselei ce
roasa, dau acestei vechi așezări miniere o notă 

: merească, de inedit. Avea dreptate cel care spu
nea că, vara mai ales, Aninoasa seamănă cu o 
dațiune de odihnă. Așa ar fi dacă mina omului 
■r-ar ti adăugat frumuseților naturii creații pro- 
■'ii, specifice. Silueta semeață a noului turn de

extracție inlimpină vizitatorii chiar de la intra
rea in comună. Aninoasa a întinerii și prin 
noile blocuri de locuințe, prin amenajările gos
podărești din ultimii 
pentru mai mult...

Dar, dacă ajuns in 
de frumusețea inedită
dealuri, intrarea în localitate îfi rezervă o sur
priză de-a dreptul supărătoare. Să nu mai vor
bim de podul dărăpănat, măcinat de cariile ne
glijentei pe care este obligat să-l traverseze orice 
vizitator și de maidanul pestriț întins pe o mare 
suprafață in imediata apropiere a podului. Ma
lul Jiului, chiar lingă pod, a fost transformat în 
rampă de gunoi pentru trei localități. Nenumă
rate autogunoiere își aruncă aici zilnic conți
nutul translormînd locul intr-un teren supără
tor atît pentru organul vizual cit și cel olfactiv. 
Nici o măsură de atenuare a aspectului degra
dant al terenului, de dez.infeclare ele., ele. Și 
a venit și vara...

Nu se găsește un loc mai adecvat, cel pu(in 
mai ascuns pentru depozitarea gunoiului deci! 
în imediata vecinătate a unei artere intens cir
culate și chiar intrarea înlr-o localitate ?
Exclus I

CU PLANUL -SEMES
TRIAL ÎNDEPLINIT

Patras

de Ia
E. M. Vaileaai

Afluență de cumpărători la 
tea de confecții, deschisă în 
cu o săptămînă la complexul 
cial din orașul Potrila.

uni ta

li rina

co ine r-

Patru colective de la mina 
Vulcan și-au realizat planul 
de producție pe 6 luni cu nouă 
zile înainte de termen. Este 
vorba de colectivele sectoare
lor II, I, VI și IV, care, prin- 
tr-o mai bună organizare a 
muncii, aprovizionarea Ia timp 
cu materiale și goale a locu
rilor de muncă, au obținut 
randamente sporite față de 
cele planificate. Astfel, la fie
care sector productivitatea 
muncii a fost depășită cu cite 
20—378 kg cărbunetpost.

Pe perioada scursă din acest 
an, colectivele sectoarelor res
pective și-au depășit sarcinile 
de plan semestriale după cum 
urmează : sectorul II cu 7 025 
tone cărbune, sectorul I cu 
1 555 tone cărbune, sectorul 
VI cu I 258 tone și sectorul 
IV cu 615 tone cărbune.

O scrisoare din Uricani, plină de 
revoltă și indignare, ne-a adus la 
cunoștință un caz deosebit : V. I., 
elevă în clasa a X-a s-a retras din 
liceul din localitate, și-a abandonat 
școala. Motivul ? Peste puțin timp 
ea va deveni mamă. Copilul ei va 
fi fructul unei iubiri tăinuite, iubire 
în care ea a crezut, dar care în cele 
din urmă s-a dovedit o aventură a- 
mară.

Tînăra elevă face parte dintr-o 
familie modestă. Educația ei a că
zut în sarcina mamei, muncitoare la 
mină. Anul trecut mama și fiica au 
primit în gazdă un student, oferin- 
du-i adăpost cu toată încrederea. A-

cesta însă, la omenia gazdelor a 
răspuns cu neomenie.

Profitînd de faptul că mama lucra 
la mină în trei schimburi, tînărului 
student nu-i ajunge găzduirea, rîv- 
nind la mai mult. Iși țese cu răbda
re plasa în jurul viitoarei sale vic
time, elevă în vîrstă de 16 ani. Așa 
începe o poveste care pentru V. I. 
înseamnă dragoste, dar pentru tînă- 
rul student o simplă aventură. O a- 
ventură ca atîtea altele care de da
ta aceasta are însă urmări. Cei doi 
sînt deseori văzuți împreună nu nu
mai în Uricani, ci și în Lupeni și 
Petroșani pe stradă, .prin restaurante.

In luna decembrie ,a anului tre
cut, studentul părăseșt,e familia; uită

și declarațiile de dragoste, și pio- 
misiunile de căsătorie făcute tine
rei V. I. După puțin timp vecinii, 
colegele și cunoștințele din 
au putut observa urmările 
lor iubiri...

Acestea sînt pe scurt fapte o. In că

Ion MUSTAȚĂ

îl OPOZIȚIE CO PREVEDERILE 
N.T.S. șâ mînă-n mînă cu... risipa

Respectarea normelor de tehnica 
securității revine ca obligație, în e- 
gală măsură, atît celor ce. efectuează 
anumite operațiuni, precum și celor 
care dispun executarea unor lucrări. 
Cînd se constată încălcarea norme
lor de protecția muncii de către 
unii lucrători, aceștia sînt sancțio
nați. E firesc. Dar cînd unele lucrări 
nu se execută conform normelor de 
protecție, sancțiunile— dacă se dau

— nu compensează și risipa făcută 
cu această ocazie. Intre aspectele 
pozitive ale activității minei Lonea, 
constatate cu ocazia controalelor e- 
feotuate de către organele Inspecto
ratului de stat pentru protecția mun
cii, au fost înlîlnite și cîteva abateri 
de la N.T.S. Iată ce ne-a semnalat 
tov. ing. Oancea Constantin, inspec
tor de stat pentru protecția muncii :

O La mina Lonea, sectorul II, orizontul 585 in, în galeria trans
versală din puțul orb nr. 8 și galeria direcțională din culcușul stratului 
3, blocul VIII—IX s-a montat firul de contact pentru locomotive elec
trice cu troleu. Lucrarea a fost executată fără să se țină seama de pe
ricolul generat datorită acumulărilor de metan în suitoarele de pe aco
perișul stratului și în galeriile transversale de transport ramificate. 
Mai muit, acest traseu este aerisit de un curent secundar de aer 
proaspăt.

Pe baza normelor de securitate a muncii, introducerea transpor
tului cu locomotive electrice cu troleu pe acest traseu a fost interzisă. 
CUM SE JUSTIFICĂ CHELTUIELILE EFECTUATE PENTRU ACEASTĂ 
LUCRARE ? Să no spună aceasta conducerea minei !

La orizontul 400 m al minei Lonea, pe o lungime de circa 
3 000 metri, lămpile electrice fixe și alte instalații electrice nu sînt le
gate la prize locale de împămîntare. Același lucru pentru conductele 
de apă și aer comprimat. Conductorul comun care constituie centura 
generală de împămîntare și care are o priză doar la cele două extremi
tăți, nu asigură o protecție corespunzătoare conform N.T.S.

O deteriorare a conductorului principal ar aduce după sine și 
avarii greu de remediat.

Față de cele arătate mai sus. conducerii minei lonea ii revine 
sarcina să ia măsuri pentru îndreptarea situației, pentru evitarea în vi
itor a unor asemenea lucrări executate degeaba, dar cu bani.

In scopul îmbunătățirii a- 
provizionării populației cu 
legume și fructe, la prețuri 
accesibile, începî.nd cu 20 iu
nie a. c. s-au Introdus pe 
piață preturile plafon. Cum 
sînt popularizate și respec
tate aceste prețuri ? La a- 
ceastă întrebare i-am căutat 
răspuns vizitînd piața din 
Petroșani, în dimineața' zile', 
de 22 iunie (la două zile de 
la fixarea preturilor plafon).

Mercurialul nu era încă a- 
fișat. Producătorii primiseră, 
în schimb, cartonașe cu pla
fonul de prețuri pentru pro
duse, 
stau 
doar atâta timp 
sînt prezenți 
administrației 
pleacă aceștia, 
dispar subit! Iar prețul pro
duselor rămâne în continua
re... la aprecierea producă
torilor. Iată cîteva exemple :

Producătoarea Sîrbu Elena 
din Ișalnița pretinde, pentru

'. Aceste cartonașe, însă, 
afișate la loc vizibil 

cît în jur 
reprezentanții 
pieții. Cum 

cartonașele

trei cepe mici, 
oul simplu 
gramulu.i de ceapă se ridică 
la 8—9 lei ! De ce ? Conform 
plafonului de prețuri, ar tre
bui să coste doar 5 lei I Cînd 
i-am arătat prețurile maxime, 
pe care mi le notasem în 
carnețel de la administrația 
pieții, femeia a ridicat din u- 
meri : dacă și alții vînd așa !

E adevărat și la alte tej
ghele unele produse sînt vîn- 
dute la prețuri exagerate. 
Ardeiul gras cu 1,50—2 lei 
bucata, roșiile, de o calitate 
îndoielnică, cu 6 lei kilogra
mul. Or, conform mercuria
lului, prețul ardeiului este 
1,20 lei bucata, iar al roși
ilor, 5 lei kilogramul. I’înă 
și banalele frunze de pătrun
jel ori de mărar sînt vîndute 
la prețuri speculative I Ca, 
de altfel, toate zarzavaturile. 
Dintre cei care pretind pre
țuri exagerate îi amintim pe 
producătorii: Țucă Ecaterina, 
Sipea Maria (din Ișalnița),

lănci Barbara;, Stagner Ecate- 
ri-na (din Aradul Nou), Gran- 
cea Șandor (din Miercurea 
Ciuc). De ce nu li se pre
tinde și acestor producători 
să respecte mercurialul de 
prețuri ?

Este de datoria organelor 
comerciale să intensifice la 
maximum controlul pieții, să 
stabilească la toate produ
sele prețuri plafon, pe care 
să fie obligați a le respecta 
toți producătorii. Trebuie, de 
asemenea, împiedicată pă
trunderea pe piață a unor 
speculanți, persoane interme
diare între producători și 
populație, care urmăresc să 
se îmbogățească pe seama 
oamenilor muncii de la orașe 
și sate. Alături de organele 
de stat și comerciale, la 
lupta pentru respectarea pre
țurilor. este chemată să-și a- 
ducă contribuția întreaga o- 
pinie publică, toți cumpără
torii.

Strut! |..i li 1 Augustin loan, dm atei.mul mecanic al E. M. Am 
noasa, este apreciat pemti i lucrările de bună calitate pe care le exe 
Culă. Clișeul îl înfățișează sliunjind palele pentru un ventilator.

(Continuare în pag. a 2-a)

și piersici

nimeaoara 1 avu K 
I ratice, iar duminică

ninrt Hin hnhrnnP>A

I Au sosit caise
I pere văratice

In depozitul Centrului de le
gume și fructe Petroșani a in
trat, vineri, un prim transport 
de 2 000 kg caise — prove
nite din bazinul Mehedinți. 
Sîmbătă au fost aduse de la 
Hunedoara 1 500 kg pere vă- 

i a sosit, ve
nind din Dobrogea, un trans
port de 2 000 kg piersici.

La refacerea 
izolațiilor

Const: actorii din cadrul 
torului I.L.L. Vulcan au înce
put intense lucrări pentru re
facerea izolației 
seama de blocuri 
D 11, D 10, S 63 
asemenea, a fost
cru și izolația clădirii liceului, 
pentru a se asigura condiții 
bune funcționării clădirii în 
viitorul an școlar.

terasei la o 
printre care 
și altele. De 
pusă în lu-

l
l

I
I

Elevi 
în excursie 
la Lunca Florii

yiup de 40 elev: de 
generală nr. 5 d:n 
avînd drept condu- 
prpfesoara Iațetico 
plecat în. excursie,

Ieri, un 
Ia Școala 
Petroșani, 
cător pe 
Maria au
cu autocarul, la cabana Lunca 
Florii. Excursia va 
zile în care joaca 
vor fi tovarăși do 
ai elevilor.

Excurs':' a fost 
drept re ompensă pentru ele
vii care au adus o contribuție 
substanțială la pregătirea și 
desfășurarea concursurilor cul
tural-artistice ale pionierilor 
ce au avut loc în anul școlar 
încheiat de curînd.

dura două 
și veselia 

nedespărțit

- sofEl

la ora 8, temperatura 
a fost de plus 11 gra
ta Petroșani cit și la 
Temperatura maximă

Azi, 
aerului 
de atil 
Paring,
înregistrată ieri a fost de plus 
23 grade la Petroșani și plus 
14 grade la Paring

PENTRU 
DE ORE : 
stabilă, cu 
descărcări

URMĂTOAREI.E
V temea devine 
averse insojitc 

electrice.
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Spitalul unificat Lupeni. Aici își ietac sănătatea oameni

prin specularea nevoi- 
unor greutăți de mo
și a manifestărilor de

însănătoșit" (declarația Iui

pe semne — că cea mai 
consecință a lichidării 
omului de către om con- 
în faptul — reafirmat Ia 
că unica sursă de veni-

consumatori, 
lor ior și a 
ment precum 
parazitism social.

Au rămas întipărite adine și du- 
reros în amintirea multora dinlre 
noi fraudele de milioane comise de 
Dănciuiescn Vasile și alți foști an- 
najati ai C.C V.J.; faptele de luare 
<b' mită sau de remunerație nejuslă 
).e seama suferințelor unor bolnavi 
săvirșlie de unii medici ca Rusii Ti- 
Iseriu din Pelrila. Călin Aurei din 
l upeni, I urinez Șteîan din Petroșani, 
fraficanți cu conșiiința ca și cu pro
fesia Ior; repetatele fapte de înșe
lare a consumatorului săvîrșile, re
cent, de unii gestionari ai T.A.P.I 
Petroșani ca : Ditmilru Maria. Sima 
Viorica. Holobnț Aurel și alții. A- 
ce’eași mobiluri — dorința de căpă
tuire rapidă și de huzur — l-a îm
pins și pe Pană Mircea, cocălor de 
specialități Ia I.P.P.F. „Jiul" pe căile 
necinstite ale delanidării ,și speculei, 
din care a realizat cîștiguri 
de mii de Iei (transformate 
Moskovici 408 și cîteva 
C E.C.). „Cariera" acestor

de zeci 
intr-un 
librete 

paraziți
sociali a nrimit riposta fermă a so
cietății. siîrșindu-se lamentabil „în 
sala pașilor pierdeți"... Și cînd te 
oîndești că unii dintre ei cîștigan 
si fără fraude între 2—4 lefuri de 
mineri !

Faptele lor apar cu atît mai con
damnabile cu cit asemenea fapte au 
avut loc în condițiile în care între
gul nostru popor depune eforturi 
eroice pentru dezvoltarea continuă a 
economiei, științei și culturii — cînd 
resursele fondului de consum, deși în

creștere, sini încă limitate. Profito
rii și paraziții sociali de orice fel 
au uitat — 
importantă 
exploatării 
stă tocmai 
Plenară —
furi este munca, aportul efectiv a- 
dus în sîera producției materiale și 
spirituale, și care — în sfera repar
tiției — își găsește expresia sa bă
nească în retribuția 
cantitatea, calitatea și 
muncii prestate. Chiar 
retribuție este limitată 
țile materiale pe care 
poate oferi membrilor 
actual de dezvoltare, nimănui — in
diferent de natura profesiei — nu îi 
este permis să „corecteze" — în fo
losul său în mod arbitrar și ilicit — 
criteriile lui de retribuire.

Practica remunerației nejuste — 
care exnlică proveniența multor au
toturisme și care este atît de frec
ventă mai ales în rîndul corpului 
medical — contravine flagrant eticei 
în general și deontologiei, în spe
cial. Argumente de „utilitate socia
lă" sau de genul „nu l-am putut re
fuza", ar putea invoca, de pildă, și 
magistralul sau inginerul. Dacă to
tuși în rîndul acestor profesii, ca 
și în atîtea altele, nu apare — decît 
cu totul sporadic — fenomenul re
munerației nejuste (al foloaselor ne
drept dobindite) sau al mitei — sur
se ilicite de cîștiguri suplimentare, 
de ce ar fi permis, fie chiar tacit, 
altor categorii profesionale să bene
ficieze de asemenea cîștiguri, spe- 
culind ignoranța, nevoia sau chiar 
suferința semenilor lor ? Ce justi
ficare poate avea, de pildă, o ast-

legală după 
răspunderea 

dacă această 
de posibiiită- 
societatea Ie 

săi în stadiul

fel de „moșiră" medicala :
„Am dat medicului Lorincz suma de 
500 lei și am promis că dacă o va 
vindeca... îi voi mai da o sumă de 
500 Iei. Nu i-am mai dat deoarece 
nu s-a
Koioszi Antal și similar, ale lui Gol- 
goțiu Marcel și Măciucă M.). Și da
că nu are justificare — de ce a- 
ceastă practică curentă devine sursă 
de îmbogățire necinstită în rîndurile 
unor medici ?

îngăduința, lipsa de principialitate 
și de vigilență — începînd de ia 
cetățeanul care oferă și pînă la or
ganul de stat chemat să tragă Ia 
răspundere pe profitori — explică, 
în mare măsură, frecvența formelor 
de parazitism social semnalate mai 
sus.

Pentru combaterea acestora, a fe
nomenului de căpătuire și huzur, 
este necesar ca organele de stat și 
cele obștești — cu atribuții în acest 
sens, cum ar fi controlul obștesc — 
să-și sporească vigilența 
mai mullă principialilale 
tivitate în descoperirea 
cazurilor de îmbogățire 
Un rol important revine 
rui cetățean și opiniei 
general, atît în demascarea cit si în 
sesizarea organelor de stal, a tutu
ror celor ce — sfidînd etica și legea 
— se căpătuiesc și huzuresc pe sea
ma celorlalți membri ai societății.

Personal, ca lucrător în cadrul 
unui organ menit să supravegheze 
modul de aplicare a legii, îmi dau 
adeziunea deplină la propunerea 
făcută Marii Adunări Naționale, de 
către Plenara C.C. al P.C.R., pentru 
promulgarea legii privind controlul 
provenienței averilor dubioase.

MARȚI 25 IUNIE 
PROGRAMUL I: 

5,00 Buletin de știri;
6,00 Program muzical de 
neață; 5,30 Buletin de
6,00—8,25 Muzică și actualități; 
8,25 Moment poetic; 8,30 La 
microfon, melodia preferată; 
9,00 Buletin de știri; 9,05 La 
microfon, melodia preferată;
9,30 Miorița; 10,00 Arii din o- 
perete; 10,20 Din folclorul mu
zical al popoarelor; 10,35 Mu
zică ușoară; 10,47 Trio orchcs-’ 
trai în La major de Johann 
Stramitz; 11,00 Buletin de știri; 
11,05 Slăvită Iii, Republică — 
program de cîntece; 11,20 Mu
zică ușoară; 11,45 Sfatul me
dicului. Eczemele sugarilor, 
vara; 12,00 Anotimpurile și mu
zica ușoară; 12,30 Intîlnire cu 
melodia populară și interpretul 
preferat; 13,00 
Sport. Buletin 
13,20 Soliști și 
muzică ușoară;

maniîestînd 
și comba- 

și tratarea 
necinstită, 

însă fiecă- 
pnblice, în

00 șșoOijmllIF

(Urmare din pag. 1)

dată, lipsa unei educații cornple- 
în pregătirea pentru viață a ado- 

supraveghere 
spun cuvîntul. 
pot fi înlătu-

asupra viitorului 
consecințelor pe 

lipsădin

este 
anul

lînărul 
III la

ei,

cucei itor ?
Institutul de 

apoi exmatri-

vinovată, 
victimelor

Ea 
ca
de 

are

greu do crezut că Aurelia Jur- 
a fost singura din Uricani care 

a cunoscut „idila" dintre actua- 
ei soț și eleva V. I. Locuitorii 
Uricani își exprimă oprobriul în 

situații. Ilar cei doi ce

victima acestei 
cu cinism Ion 
Mi s-au creat

Popescu; 14,15 Tot 
(ediție pentru pionie- 

clascle a 111-a și a 
14,50 Muzică; 15,00 

metco- 
de li- 

Melodii 
îndră- 
Sport.

16,20

Radiojurnal. 
meteorologic; 
orchestre de 

14,00 Rapsozi
ai plaiurilor noastre: Marioa- 
ra Bulqăr-Drăgoi și fluierasul 
Petrii ă 
înainte 
rii din 
lV-a);
Buletin de știri. Buletin 
rutier; 15,15 Bibliotecă 
teratură română; 15,30 
iun oscii le, compozitori 
giți; 16.00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic;
Orchestra de muzică populară 
din Arad.- 16,30 Coresponden
tă- specială. Miniaturi : Colonii 
de preșcolari din județul Pra
hova. Radioreportaj de Maria 
Ciucescu; 17,15 Antena tinere
lului; 18,00 Buletin de știri; 
18 02 Revista economică; 18,20 
Doi interpret! de muzică popu
lară : Florica Bradu și Ion 
Stoicănel; 18,40 Cîntă Constan
tin Drăghici și Mina; 19.00 
Radioqazeta de seară; 19,30 Q 
melodie pe adresa dumnea
voastră; 20,00 Buletin de știri; 
20,05 Muzee și expoziții; 20,55 
Noapte bună, copii; 21.05 Ca
podopere ale literaturii; 21.25 
Din cîntecele Măriei Corne«cu;
21.35 Muzică ușoară; 22.00 Ra
diojurnal. Buletin meteorolo
gic. Sport; 22.20 Recital 
nifer; 22.30
22.35 Melodii 
Din cele mai 
ale liedului;
Știri;
turnă. Buletinele 
meteo-rutiere la 
2,00 și 4.00.

ee©
familii — 
Constan
te către 

a rămine 
in căsă-

căsătorie, tine-

recunoaște 
naște. Dar 
sesiune de 
fiu deran-

voi 
va

ei între fiică și 
Ea nu a încercat 
de cursa pe care 
aventurier. V. I.

ușor

(m*.

I

fost 
port 
dan- 
fol-

Bun de pus
în ramă

Nici mai mult, nici mai puțin decil opt luni 
au trecu! de cînd s-au apucat mari meșteri zi
dari să repare interiorul atelierului oglinzi-rame 
(apartinînd Cooperativei „Jiul") aflat in Piața 
Victoriei, din Petroșani. Și lot de 8 luni, clienlii 
vcnili în unitate, lucrătorii de aici, au prilejul 
să contemple această ușă care așteaptă, și lot 
așteaptă, să fie pusă la punct. Dar se vede trea
ba că meșterii — care aparțin tot cooperativei 
— se lasă greu. O mostră de neglijentă bună 
de... pus în ramă. Tovarăși de la atelier, pregă
tiți o ramă mare, bine bronzată I

A aparut:

P. C. DEMETRESCU — Influența revolu
ției din 1848 asupra gîndirii social-econo- 
mice.

GH. N. NICULESCU — Dezvoltarea pro
prietății sociale — bază a progresului și 
prosperității.

Dr. D. FUNDĂTURĂ — Cadrul larg al 
perfecționării relațiilor contractuale dinlre 
întreprinderi.
ST. MiNĂSTIREANU — întărirea colabo
rării dinlre producătorii pentru export, be
neficiarii de import și organele de comerț 
exterior. .

AL. PUILI și O. CIULEA — Aspecte ale 
dezvoltării schimburilor comerciale dintre

căsătorii 
„viitor domn inginer" sau 
simplu a crezut în sinceri- 
trăinicia prieteniei ce se în- 
sub ochii 

aventurier.
compania unor „amici" 

prin chefuri, jocuri do <

lo-
a- 

lui
se

re- 
cărți

o scurtă perioadă, ex-stu-

o 
xe 
lescenților, lipsa de 
din partea mamei își 
Consecințele nu mai 
rale.

Eleva este prima 
este exemplul tipic al
Te cred în promisiunile făcute 
primul întîlnit. Mama acesteia 
de asemenea, marea ei vină. In sinea 
ei poale s-a bucurat, a fost intere
sată de perspectiva unei 
cu un 
pur și 
talea și 
firipase 
lînărul
să-și' ferească fiica 
l-a întins-o acest 
a crescut fără tată și deci e 
de înțeles că mama îi dorea o via
ță altfel decît a ei. Dar „mica po
veste" do dragoste a fost cunoscută 
de tot orașul. Profilul moral al „cu
ceritorului" era de asemenea cunos-

Atunci cum s-a putut întîmpla 
ce s-a întîmplat? Nu au partea 
de vină și acei care deși puteau 
facă — avînd o experiență ma

tură a vieții — nu au atras mamei

atenția 
asupra 
portă acum 
gbere ?

Dar cine
Repetent în
mine din Petroșani, 
culat în anul IV deoarece „sfidează 
toate măsurile luate de decanat, 
U.T.C. și Asociația studențească pri
vind disciplina universitară, nu frec
ventează cursurile" etc., după cum 
scrie în ordinul de exmatriculare, 
studentul Con'stantinescu loan, se an
gajează în luna aprilie 1967 la E. M. 
Uricani ca muncitor necalificat. Este 
repede cunoscut de majoritatea 
cuitorilor din Uricani, cărora le 
trage atenția prin comportarea 
gălăgioasă, îndeosebi atunci cînd 
afla- în 
numiți 
ele.

După
dentul primește din partea conduce
rii minei o „caracterizare” pentru a 
fi primit dirr nou în institut. „Tova
rășul a avut o comportare bună, se 
spune în această pseudocaracteriza- 
re, participînd direct la procesul de 
producție" (? ?). Conducerea minei 
eliberează această recomandare „vi
itorului inginer* care-și petrecuse 
cîteva luni de „practică în produc
ție" pe la curățirea galeriilor; s-a 
trecut cu multă ușurință peste ade
văratele fapte care-1 caracterizau, ■ 
peste absențele nemotivate, scutirile 
medicale pentru „accidente" în a- 
fara orelor de muncă...

Speriat de efectele propriei 
fapte, studentul recurge la o 
[orie cu o profesoară, Aurelia 
giu, ce preda istoria la același
unde învăța și eleva V. I. Fuga lui 
de răspundere 
poate fi 
a altei 
timp ce 
mis, în

urme de remușcări își petrece 
luna de miere...

E 
giu 
nu 
Iul 
din
fața acestei 
spun ?

„Am fost 
se justifică 
tinescu. —
mamă toate condițiile de 
singur cu fiica ei sperind 
toria mea cu aceasta".

Dar nu i-ai promis 
re Constantinescu ?

„Eu am spus că 
copilul după ce se
acum mă aflu în plină 
examene și nu vreau să 
jat cu acuzații piuă cînd nu există 
o „dovadă certă". De ce să. mi se 
creeze o situație neplăcută

Adică pentru studentul zelos, vi
itorul elevei pe care a compromis-o, 
vii’-'rul copilului său, contează 
puțin decît „liniștea" propriei 
persoane.

„Este o tamilie descompusă — 
ciferoază intrigată la adresa f, 
liei elevei, actuala soție a lui ( 
Soțul meu și-a dorit înloldeaun 
prietenă pentru viată care să se 
tueze la nivelul lui".

Un cadru didactic 
creionăm în cîteva
moral al profesoarei. „Chiar dacă nu 
a știut că proaspătul ei so/ a avut 
relații cu o elevă de pe urma că
rora se va naște un copil, chiar da
că a aliat ulterior, trebuia să reac
ționeze Împotriva solului, al cărui 
loc trebuie să lie lingă copil și 
gă mama 
apere".

Cei doi 
cirea lor,
smulgă fostei eleve V. I. o declara
ție cum că nu are nici o pretenție 
de Ia omul în care a crezut, clar ca
ro a înșelat-o, își plimbă astăzi, nu 
căința ci teama, din avocat în avo
cat, încercând să-și salveze... onoa
rea, să se sustragă do la răspundere.

Au prea puține șanse! Pentru că 
onoarea nu se salvează prin calom
nii și justificări lașe.

mai 
sale

ne-a ajutat să 
cuvinte profilul

șale 
căsă-
Jur- 

liceu

aceslnia. Și nicidecum

soți, grijulii pentru 
după cc-au stăruit

H li
să-l

feri- 
să

Jen-
Mnment poetic;' 

magazin; .23.40 
frumoase pagini

24,00 Buletin (le
0,05—5,00 Estrada nrc- 

de știri si 
orele 1,00;

PROGRAMUL 11 :
Muzică populară; 8.00 
populare cu acordeb- 
Ștefan Tudorache; 8,10 

pentru

țările socialiste și cele capitaliste dezvol
tate.

Dr. I. ANGF1EL — Ideologia burgheză și 
economia politică.
DEZBATERI

ȘTEFAN ARSENE — Raporturile dintre 
plan și piață.

— Cercetarea științifică economică în 
lumina cerințelor actuale. Anchetă realiza
tă de revista „Probleme Economice". 
CONSULTAȚII

FL. BALAURE și Dl 1. GRĂD1ȘTEANU 
— Acțiunea legilor economice și rolul 
factorului subiectiv în dezvoltarea socie
tății noastre.

deficientă

este vădită și nu 
ascunsă după falsa perdea 

povești de dragoste. Și în 
viitorul elevei este compro- 
timp ce aceasta suferă sin

cer pentru neomenia lui, pentru la
șitatea lui, cuceritorul fără scrupule,

7,00
Jocuri
nistul
Tot înainte (emisiune
pionieri); 8,30 Buletin de știri;
9,32 Cvartetul do coarde în Si 
bemol major de Constantin 
r'!-“-----Buletin le

Valsuri celebie; 
vînturilor; 10.55...............   L

GHEȚA DORIN. Vulcan. Ne bucu
ră intenția dumneavoastră de a co
labora la rubrica de 
live. Arilmogriful pe 
trimis a fost reținut, 
de la dv. lucrări mai

jocuri distrac- 
care ni I-ați 

Așteptăm însă 
reușite...

Pe-

nea „Melodia populară și interpretul 
preferat".

Dimitrescu; 10,00 
știri; 10,05
10.30 Roza
Muzică de estradă; 11,15 Vor
bește Moscova; 12,00 Buletin 
de știri. Buletin meteorologic; 
12,07 „Argeșule, Argeșel" 
emisiune de folclor; 12,30 Voci, 
orchestre — muzică ușoara; 
13,15 Muzică populară inter
pretată de Nicoleta Vasilovijcf 
și Stan Simion; 13.30 Re.-ilpl 
de operă Alexandru Racelța; 
14.00 Radiojurnal. Buletin mp- 
teo-rutier; 14,08 Concert le 
prînz; 15,00 Ești dragostea 
mea — muzică ușoară; 15,30 
Radiomagazinul femeilor; 16.00 
Dansuri din timpul lui Shakes
peare; 16,15 Potpuriuri do me
lodii; 16,20 Sfatul medicului; 
16.25 Să-nvățăm un cînteq î 
„A venit vacanța mare" de 
Teodor Bratu pe versuri de 
Petri' Gbelmez; 16,35 Formați
ile Florea Mihai și Dinu Șer- 
băncscn; 17,00 Radiojurnal. Bu
letin meteorologic; 18,00 As
cultătorii ne cer muzică din 
opere; 18,-30 Concurs eu pu
blic (Reluare); 18,55 Buletin 
de știri; 19,00 Album folcloric;
19.30 Emisiune literară; 19,50 
Actualitate muzicală; 20,30 Ora 
specialistului; 20,50 Noutăli de 
muzică ușoară cu surorile Kes
sler; 21,00 Buletin de știri; 
21,05 O operă în primă audi
ție ; „Secretul” do Smetana 
(fragment); 21,30 Atențiune, 
părinți !; 22,35 Concert din o- 
pere; 
Mari 
cluri 
pile 
letin 
rutier.

CETEAN SIMION, Lupeni. Am pri
mit materialul „Despre automobil și 
istoria lui". Nu se încadrează în 
profilul ziarului nostru și deci nu 
poate fi publicat. Vă propunem să-l 
trimiteți eventual unei publicații de 
specialitate. Așteptăm să no scrieți 
despre aspecte din munca și viața 
orașului Lupeni, al Văii Jiului.

BREBEN MAXIM, Preparația 
trila. Pentru a vă da un răspuns la 
scrisoarea ce ne-ați adresat-o vă 
găm să treceți într-una din zile 
la redacție.

ru
pe

Valea Maleii a 
nuntă mare! Frumosul 
național local, cîntecele și 
șurile populare — tezaur
cloric al Văii Jiului, covoarele 
și pernele, artistic lucrate, din 
zestrea miresei ne duc cu gîn- 
dul la rustica „Nuntă a Zam
firei" din creația poetului 
George Co.șbuc.

A-KOVACI GHEORGHE, Vulcan, 
dresa pe care ne-o solicitați este: 
Radiotelevlziunea română, sir. Nuferi
lor, 60—-62, București, pentru cmisiu-

FLORESCU MIHAIL, Petroșani. Pri
vind incidentul petrecut la unitatea 
de la Lonea sîntenr, în sfîrșil, în mă
sură să vă dăm un răspuns. Vă aș
teptăm la redacție.

voibil și despre influența nelasla pe 
care o au aceștia asupra restului 
cadrelor didactice. Este vorba de 
faptul că, neaebitarea, de toate sar
cinile școlare care le revin aces
tora, duce la apariția unui curent de 
opinie nefavorabilă la celelalte 
dre didactice, care nu-nțeleg (!) 
ce doar ele să-și facă întrutotul 
toria ! Ar mai trebui amintit aici 
că un fapt care se repercutează 
gativ asupra procesului instructiv- 
educativ. Ne punem întrebarea, oare 
fără o bună pregătire psiho-pedago- 
gică — pe care o pot asigura doar 
studiul temeinic în această direcție, 
sau să-i zicem, o experiență în în
vățămînt de ani de zile — pot a- 
cești cumularzi să se situeze, la ore, 
la pretențiile actuale care stau în 
fața învătămîntului nostru socialist? 
De aceea, considerăm că e cu totul 
insuficient să pozez! doar ample cu- 
■' stințe de strictă specialitate, asi-

diploma acordată de un 
învățămînt tehnic, pentru 
cu adevărat un bun pro-

Așa sosesc autobuzele din 
capitale. Măsura se aplică 
proteja ochii conducători- 
și va fi extinsă la toate

însă să aibă funcția de bază la 
pentru a ne fi cu adevărat de 
folos.

a inginerilor 
Gheorghe ab

ra
de 

da- 
în- 
ne-

20,00
20,20
20,45
21,20

23,00 Radiojurnal; 23,07 
muzicieni interpreted ri- 
integrale; 23,32 Pe ari- 

melodiilor; 0,55 — 1,00 Bu
de știri. Buletin meteo-

afară de aceste
— răsfrîngc-rc a 

mularzilor — interloci

24 1UN1I.

Condiții di- înscriere :

19,OU — Candidați! (băieți

22,45
23,00

Cei interesați se vor adresa serviciului personal din sir. 
Republicii nr. 90, telefon 1329.

ar fi trebuit să mai facă încă pe 
atîtea ore de activitate melodică. 
Activitate care însă s-a redus, bine
înțeles, doar Ia... participarea Ia u- 
ne’e consilii pedagogice și ia ședin
țele de lucru ale comisiilor metodice 
din școală. Or. e puțin ! Pentru me
ditații cu elevii n-au avut timp efec
tiv. Ca să nu mai vorbim de acti
vitatea ca diriginți 
Troică Ion și Giugiea 
solut inexistentă 1".

In
live

(jurate de 
Institut de 
a putea fi 
iesor.

— „Experiența ne-a arătat din 
plin — a spus în încheiere ingine
rul Popescu Anton — că, așa cum 
sublinia tovarășul secretar general 
al partidului nostru, aceste funcții 
cumularde nu pot fi socotite nici
cum și nicicind ca bine îndeplinite, 
pentru că, orice s-ar spune, super
ficialitatea, după o zi intensă de lu
cru altundeva, nu poate să nii-și 
spună cuvîntul apoi aici, Ia noi în 
școală.

Pentru anul școlar care vine sîn- 
tem în tratative de a coopta la spe
cialitățile tehnice, ca profesori, ca
dre didactice sau chiar ingineri — 
cadre tinere, dornice de afirmare — 
care 
noi, 
real

Pentru noi, femeile 1 
Actualitatea industrială.
Curs de limba iranceză — 
fia a 22-a.
Alma Mater — emisiune pen
tru studenti.
Telejurnalul de scară. 
Buletinul meleoiologic. Publici
tate.
Dimineața și scara — Him. 
Cc-ali dori să revedefi ?
T ele-universitalea.
Teatrul universal contemporan. 
„Mariana Pineda" de Federico 
Garcia Lorca.
Tele jurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

Primește înscrieri pentru 
comercială profesională, 
absolvenți ai școlsâ generala 
sie 8 ani în vârsta de 14—1.8 ani

LUCIAN R., Petroșani. Referitor la 
sesizarea ce ne-ali adresat-o, condu
cerea I.C.O. Petroșani ne răspunde: 
„Nu șoferii de pe autobuze vopsesc 
parbrizul, 
reparații 
pentru a 
lor auto
autobuzele".

in special, iar fete numai pentru 
completarea locurilor) să aibă diploma de absolvire 
generale de 8 ani, virsta 14—18 ani, să domicilieze 
ferință în raza municipiului Petroșani.

a școlii 
de ,pre-

SE FACÎNSCR1ERILE LA CONCURSUL DE ADMITERE
PÎNĂ LA DATA DE 30 IUNIE A. C„ IAR EXAMENELE AU 
LOC ÎN ZILELE DE 4 ȘI 5 IULIE, LA LIMBA ROMÂNA ȘI 
MATEMATICA (SCRIS ȘI ORAL).

Cei interesați se vor adresa serviciului personal al O.C.L. 
Alimentara, str. Republicii nr. 90, Petroșani.
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DIN TARA
Tipuri moderniza
re de autobuze

Constructorii de autovehicule din 
Capitală an tracul la asmllarea u- 
nor tipuri modernizate de autobaze 
urbane și interurbane — TV-20, su
perioare din punct de vedere cali
tativ celor produse pînă acum — 
TV-2. Remarcam în primul rînd a- 
doptarea unei arhitecturi moderne 
și unui confort mărit pentru călă
tori. prin reproiectarea întregii ca
roserii. Noile autobuze sini prevă
zute cri geamuri laterale mările în 
suprafață, asigurînd astfel o lumi
nozitate mai bună în interior, și un 
parbriz panoramic cu vizibilitate 
sporită pentru conducători. Culoa
rul din interior este de asemenea 
mărit. Un prim lot din aceste auto
buze va fi realizat luna aceasta, 
rnmînd ca din luna august să în
ceapă fabricația de serie.

(Ager preș)

— ®---

Jiul și-a părăsit 
din nou albia 
la Rovinari

CRAIOVA. in zona bazinului 
de lignit al Rovinarilor, Jiul și-a 
părăsit pentru n doua oară, în in
terval de un an, milenara sa albie.

pz...., 
fii!

iii

ț

I;

i

ii

!

- STEAGUL ROȘU

De data aceasta, devierea a fost 
impusă de necesitatea construirii 
unui baraj de retenlie a apei, nece
sar noii termocentrale oare se ridi
că in vecinătatea Rovinarilor.

întins pe circa 120 de metri, ba
rajul va avea o înălțime de 20 me
tri. Pentru finalizarea lui și a altor 
lucrări hidrotehnice din această zo
nă, constructorii, care au ridicat și 
centrala electrică de termoficare de 
la Craiova, vor turna circa 40 000 
mc de beton. Peste baraj se va con
strui un viaduct pentru circulația 
rutieră și pentru trecerea benzilor 
transportoare care vor aduce ligni
tul din cariere direct la gospodăria 
de combustibil a viitoarei centrale 
termoelectrice.

(Agcrpres)

— ® —

Punct turistic 
lingă Ipotești

BOTOȘANI. De curînd a înce
put amenajarea lacului situat în a- 
propfere de Ipotești, satul natal al 
lui Mihail Eminescu. Totodată este 
reamenajat drumul care înlesnește 
accesul turiștilor spre casa memori- 
ală și spre locurile copilăriei lui 
Eminescu. In apropierea lacului se 
află un amfiteatru natural unde se 
preconizează un mare festival de 
poezie eminesciană, rezervat tineri
lor interpreti din întreaga tară.

(Agcrpres)

Lina sintetica in
perspectiva anului 19T0

prea sim-

ar li /ro
și Valea 

furnizează 
materia

nu
numai
a deveni fibră 

gazul molan

frecvență, 
că ia Săvi- 

lire și fibre

ca uimuic a

Dacă acum 30 de ani cine
va mi-ar li spus că actualul 
meu costum se „fese" în a- 
dlncul podișului transilvănean, 
aș fi z.îmbit ea în fa(a unei 
fantezii. $i totuși, nu numai 
haina, dar și cămașa, cravata, 
ciorapii, multele din obiec
tele de îmbrăcăminte ce ie 
purtăm azi își au începuturile 
în cimpurile de gaze. Dar să 
nu privim lucrurile 
piu.

Oricil de darnice 
dișul Transilvaniei 
Prahovei, ele 
vestminte, ci 
primă. Penlru 
similară linei,
trebuie să suporte marea me- 
lamorloză la care-1 supune 
Săvineștii. In vocabularul 
discuției cotidiene, numele lo
calității moldovene este roșiii 
astăzi cu o mare 
Toată lumea știe 
neșli se produc 
sintetice.

In ultimii ani,
progresului științei și tehnicii, 
producția mondială de lină 
sintetică a cunoscut o dezvol
tare de-a dreptul spectaculoa
să. l.u ora actuală, se cunosc 
in lume circa 35 de denumiri 
comerciale uzuale, 
tor tipuri și
lină artificială. Intre 
se află și cel romanesc 
numii 
indici 
ză la 
roase 
care 
esle astăzi foarte largă.

Ce rezervă viitorul apropiat 
producției noastre de melană? 
Dacă pentru anul 1970 se pre
vede că producția mondială 
de lină sintetică se va dubla, 
in tara noastră producția de 
melană se va tripla. Astfel, 
industria noastră de fibre sin
tetice și-a înscris ca obiectiv 
de perspectivă, penlru urmă
torii trei ani, atingerea unei 
capacilăli echivalente cu pro
ducția a 6 milioane de oi, 
ceea ce în limbai cifric, re
prezintă nu mai pufin de 
15000 tone de pale volumi
noase, de fibre normale și

a lot aii- 
sortimente de 

acestea 
de-

„Melana", încadrai cu 
de calitate ce îl siluea- 
nivelul celor mai valo- 

produse, lapt pentru 
și gama utilizărilor salo

la
ac-
nu

tehnice. Desigur, saltul de 
5 000 tone, cil se produc 
tualmenle, la 15 000 tone 
este deloc ușor.

îmbucurător esle 
demara iul s-a tăcut 
tinindu-se rezultate 
să demonstreze că 
inițială se încadrează 
sași perspectivele i 
chimice românești. Pe platfor
ma industrială de la Săvineșli, 
a începu! să-și hotărnicească 
scuturile din beton și din fier 
o nouă fabrică de 
111-a), proiectată Ia 
tale de 10 000 tone

Anul 1070 va 
creșterea producției 
Uzinei de fibre sintetice 
Săvineșli 
ceea ce esle mai important, 
va dovedi ridicatul potential 
tehnico-șliinlitic romanesc. A- 
ceaslă afirmație își validează 
adevărul prin noua tehnologie 
de
III. Specialișii de la Săvineșli 
au descoperit și aplicat de pe 
acum în procesele de produc
ție de la obiectivele in func
țiune, o tehnologie bazată pe 
alfi comonomeri la polimeri- 
zare decit cei îndeobște cu- 
nosculi. Brevetarea ci ca in
venție a atras alentia unor fir
me străine, cate se 
ză îndeaproape de 
tehnologice adoptate 
neșli. Ele c >m 
carea le'clclot 
utilizîndu-se în 
polimeri binari

laplul 
rapid, 

capabile 
orientarea 
i in fn- 
industriei

că 
ob-

:!l

ii

Ș

iii

Melana (a 
o ca pac i- 
pe an.
consemna 
globale a 

din
ca 200 la sulă și,

labrica/ie penlru Melana

inlercsca- 
procedcefe 

> la Săvi- 
tau în modifi- 

de fabricație, 
locul unor co- 

a/fil ternari, 
provenit! dinlr-o materie 
mă indigenă, furnizată 
combinatele petrochimice 
Ploiești, Pitești, Craiova, 
zești și Piatra \camf. Trebuie 
adăugat de asemenea, că mc- 
lana românească are o elas
ticitate deosebită și un tușeu 
foarte apropiat de cel al pro
duselor naturale, dovedindu-se 
un înlocuitor ideal al linii. Se 
speră — și nu fără temei că 
Melana III va situa lina sin
tetică românească pe scara 
celor mai valoroase produse 
similare realizate pe scară 
mondială.

Vasile PRUTEANU 
redactor la „Agcrpres"

prf- 
rie 

din 
Bor-

CONSTANȚ1A ; Noul doc de 15 000 lone capacitate de ridicare.
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Vietnamul de sud

Trupele americano - saigo» 
neze suîeră pierderi grele

SAIGON. — Citind un purtător 
de cuvînt american, agenția Reuter 
anunță că în cursul săptămânii tre
cute 324 militari din rîndul trupe
lor S.U.A. din Vietnamul de sud au 
fost uciși. Acțiunile Frontului natio
nal de eliberare, desfășurate pe în
treg teritoriul tării împotriva arma
tei americano-saigoneze au avut 
drept urmare și rănirea a mii de 
militari Inamici.

*
SAIGON. — Prin mobilizarea ge

nerală decretată în întreaga (ară,

guvernul sud-vietnamez are in ve
dere mărirea numărului de încor
porări pînă la sfîrșitul anului cu
rent cu 268 000 de oameni, ceea ce 
va ridica numărul militarilor saigo- 
nezi la peste un milion. Pe de alta 
parte, oficialități militare americane 
de la Saigon au afirmat că Statele 
Unite sînt de acord să pregătească 
și să înarmeze noile contingente vi
etnameze chemate să înlocuiască 
pierderile armatei saigoneze în ur
ma loviturilor Frontului National de 
Eliberare.

„Trădare" — o carte care acuză
NEW YORK. - „Trădare" este 

titlul cărții care urmează să apară 
zilele acestea la New York și în 
care locotenent colonelul Willi-am 
Corson acuză guvernul de a fi în
șelat poporul american în legătură 
cu adevăratele scopuri urmările 
prin războiul din Vietnam. Autorul 
cărții, care a servit vreme îndelun
gată în Vietnamul de sud și a lu
crat în Pentagon, dezaprobă progra-

----®----

Escaladare
temerară

ALASKA. — 0 echipă de patru 
alpiniști americani a escaladai pis
cul muntelui McKinley de 6 193 me
tri din Alaska, cel mai înalt de pe 
continentul Americil de Nord. Per
formanta a putut fi realizată după

mele de „pacificare", acțiunile re
gimului de la Saigon și încercările 
autorităților americane de a dezin
forma opinia publică despre situația 
din Vietnam. „Politica americană a 
privit la început Vietnamul ca o po
sibilitate de a obține o victorie u- 
șoară asupra comunismului. Cînd a 
devenit evident caracterul greșit al 
unei asemenea concepții, greșeala 
nu a fost recunoscută de teama scă
derii prestigiului Statelor Unite. Q 
minciună a dat naștere la alta". 
William Corson cere încetarea to
tală a bombardamentelor americane 
împotriva R.D. Vietnam și lichida
rea bazelor americane.

Apariția unei cărți îndreptate îm
potriva războiului purtînd semnă
tura unul ofițer superior a declan
șat- o puternică nemulțumire la Pen
tagon. Ministrul forțelor navale 
Paul Ignatius, a hotărît deschiderea 
unei anchete pentru a constata dacă 
autorul nu a divulgat cumva secre
te militare. „Judecind după carac
terul anchetei — a declam William 
Corson — nu va fi de mirare dacă 
ea se va încheia prin citarea mea 
în fața unui tribuna) militar".

DIN NOU MERCENARII

VIETNAMUL DE SUD. - 
In clișeu ; Tancuri americane, 
atacate de patrioji pe una din 
străzile Saigonului, în cartie
rul Cholon.

Mercenarii albi din Congo furni
zează presei occidentale una din 
temele sale de predilecție. La în
ceput, ziarele descriau actele sînge- 
roase ale acestora. Apoi, cînd ar
mata congoleză i-a pus în derută și 
i-a alungat din iară s-au vărsat la
crimi de crocodil. 
„Gînditi-vă, acești 
minimali băieți su
feră în Ruanda, 
iar guvernul con- 
golez cere ca ei să 
fie extrădați, jude
cați și pedepsiți".
Acest deznodămînt ar fi fost in con
formitate cu principiile dreptului in
ternational. Dar mercenarii au avo- 
cati foarte bine plasați, ceea ce 
insă nu i-a împiedicat pe „uriașii 
albi" (cum le place să se autonu- 
mească) să aibă oarecari temeri.

— Mă rog lui Dumnezeu să mă 
scape de spînzurătoare, gemea 
Heinz Weissmann, un mercenar 
vest-german.

După cîteva luni de presiuni și pe 
baza promisiunii solemne că mer
cenarii vor renunța la obiceiul ile 
lor, guvernul congolez a acceptat 
să-i evacueze în Europa occidentală 
în țările de unde provin. Guvernele 
acestor țări au dat asigurări că 
mercenarii nu se vor mai întoarce

iii'iodată in Africa. Dar abia au a- 
juns, în aprilie, în tarile lor că lu
crurile s-au schimbat. S-a anunlat 
că „lada militară cu bani" a merce
narilor a putut fi transportată în 
Europa. Ea conține 540 000 d'lari 
în devize, 15 kg aur în lingouri și 

5 kg aur praf, lo
tul furat de la 
băncile și casele 
de economii din 
Congo. Dar nici 
guvernul belgian 
și nici alle autori
tăți vest-europene 

nu au lacut ceva pentru a restitui 
această pradă proprietarilor legi
timi.

Cit despre mercenari, aceștia cu 
atil mai puțin nu intenționează să 
renunțe la meseria lor criminală. 
Același Heinz Weissmann care mai 
tremura recent pentru pielea lui, 
vorbește astăzi cu emfază : „Sîntem 
toti la dispoziția patronului nostru, 
colonelul Schriimme. De îndată ce 
va face apel la noi, vom pleca din 
nou spre Congo...".

Intre timp „lada militară cu bani" 
varsă regulat solda ucigașilor. Din 
ultimele informații reiese că reex- 
pedierea in Africa va avea Ioc de 
asia dată în Rhodesia, unde reg imil 
rasist duce război cu populația au
tohtonă.

Aiaewri lansate de patriafiî 
mosambicani împoteiva 
onor pasteri porte^hese

un post al -o iu.Ic; colonialiste por-DAR LS SALAAM. Potrivit u 
nul comunicat difuzat de reprez.cn- 
tanția din Dar es Salaam a Frontu
lui de eliberare din Mozambic 
(Frelimo), detașamente înarmate ale 
patriciilor mozambicani au atacat

lugheze din provincia Delgad. , scc- 
tînd din lupta un întreg detașament, 
l’nităti alo Frelimo au atacat un al! 
post al armatei portugheze, el'be- 
rînd în cursul acestei operațiuni 72 
de patrioli mozambicani nruniați In 
închisori.

Operație pe inimă 
efectuată în Polonia

VARȘOVIA. -- Colectivul de -me
dici al secției de chirurgie tdrarică 
a spitalului din Poznan, sub . on- 
ducerea docentului Zbigncw Lorkc- 
wiez, a efectuat prima opo'ațje din 
Polonia de transplantare a linei v-il- 
vule la inima unei fetite de 14 ani. 
După - um transmite agenția PAP, 
valvula transplantată a tost prele
vată de la Inima unul nnlmafl. La 
14 zile după operație, pacienta se

Bezvortarea 
comerțului
Iwslgaroiaponez

SOFIA. — Referindu-se la unele 
probleme ale comerțului bulgaro- 
japonez. agenția BTA transmite că 
în ultimi! șase ani acesta a cunos
cut o dezvoltare intensă. Anul tre
cut, de exemplu, schimbul de măr
furi bilateral s-a cifrat la aproxima
tiv 31 milioane dolari. In prezent, 
Bulgaria ocupă locul patru în co
merțul Japoniei cu țările socialiste, 
întreprinderile bulgare exportă în 
Japonia metale feroase și neferoa
se, mașini, semințe, fructe și legume 
prelucrate, uleiuri eterice și alle 
produse și importă nave, mașini, 
metale, anvelope, mase plastice și 
altele. Se relevă totuși ca o lipsă 
a comerțului bulgaro-japonez faptul 
că balanța exportului bulgar în Ja
ponia este pasivă. Astfel, în anul 
1967, fată de volumul total al schim
bului de mărfuri bilateral, exportul 
de mărfuri bulgare în Japonia a 
fost de numai 7 milioane dolari.

simte bine.

R. S. Cehoslovacă. — Aspect din localitatea balneo-climatern ă 
Karlovy-Vary.

două săptămîni, ca urmare a itine- 
rariului deosebit de dificil din ca
uza căruia doi din membrii expedi
ției au fost nevoiți să abandoneze 
încercarea încă la jumătatea tra
seului. Temperatura înregistrată în 
trecătoarea Denali în ziua cînd el 
au atins vîrful muntelui a fost de 
36 grade Celsius sub zero.

--- © —

Johnson Baryo 

a decedat 

prin înec
KAMPALA. — Organele politiei 

criminale din Uganda au anunțat 
că Johnson Banjo, în vîrsta de 33 
de ani, membru al delegației gu
vernului li'deral nigerian la convor- 
.birile de pace cu delegația Biafrei, 
care au avut loc la Kampala în a 
2-a parte a lunii mai, a decedat 
prin înec. După cum se presupune, 
Johnson Banjo ar fi fost asasinat. 
Tînărut diplomat nigerian a dispă
rut în timpul cînd la Kampala se 
mai desfășurau tratative între dele
gațiile celor două părți aflate în 
conflictul intern din Nigeria. Dispa
riția lui Johnson Banjo a contribuit 
și ea la încordarea atmosferei de 
la masa tratativelor de pace, care, 
după oum sc șlte, au eșuat.

ln toamna anului 1967, după ce 
repetatele încercări de a stabiliza 
poziția lirei sterline (încercări con
cretizate prin măsuri de austeritate 
tot mai severe, majorări ale taxei 
de scont, pompări de credite stră
ine) s-au dovedit zadarnice, guver
nul britanic s-a văzut nevoit să ca
pituleze. A hotărît să devalorizeze 
lira sterlină, să-i fixeze valoarea la 
care aceasta era efectiv c-o-lată pe 
piață, și anume sub cursul conferit 
de Banca Angliei.

S-au împlinit recent șase luni de 
la acest dramatic eveniment. „Deva
lorizarea reprezintă, desigur, o în- 
frîngere; dar ea oferă totodată o 
șansă unică pentru îmbunătățirea 
situației economice și a balanței de 
plăți britanice", declara premierul 
Harold Wilson la 18 noiembrie 
1967. Cele șase 1-unl scurse sînt 
suficiente pentru a face prime con
siderații asupra succesului sau in
succesului acestei operațiuni.

Incidentele economice și finan
ciare 31e devalorizării lirei sint 
prea complexe pentru ia li epuizate 
aici. Să ne limităm la jbjectivrrl 
principal, hotărîlor pentru un suc
ces al devalorizării: redresarea ba
lanței comerciale și de plăti și rea
lizarea unui excedent a) ei. înrăută
țirea acestei balanțe — al cărei de
ficit ajunsese în ace,l moment la a- 
preciabila cifră de 297 milioane lire 
sterline — a fost de altfel factorul 
direct caTe a determinat devaloriza
rea.

In ce direcție a evoluat această 
balanță a exporturilor și importuri
lor? Discernind dintre numeroasele 
dări de seamă și cifre oficiale, se 
constată că exporturile au cunos
cut, intr-adevăr, o oarecare ame
liorare. Insă, la o examinare mai 
atentă a datelor se constată, de fapt 
că aceasta nu a fost o consecință 
a devalorizării, ci a unei înviorări

a pletelor străine, mai ales a celor 
din Germania occidentală și S.U.A. 
Îmbunătățirea care a rezultat pen
tru balanța comercială britanică de 
pe urma creșterii volumului expor
turilor este atit de neînsemnată in
cit, după părerea expertilor brita
nici, a Iu! Alan Day, de exemplu, 
„poale fi trecută cu vederea".

In sihiatia în care nu a putut frî- 
na importurile, guvernului britanic 
nu i-a mai rămas docil să încerce 
o redresare fortată a balanței, pe 
calea înăspriri! și mai mult a mă
surilor de austeritate impuse eco
nomiei interne. Aceasta a dus la o 
reducere netă a consumului intern, 
ceea ce a implicat, la rîndul său, 
măsura extrem de nepopulară a 
menținerii Impozitelor la un nivel 
cît mai ridicat și, concomitent, apli

carea politicii de „îngrad.ie a re
vendicărilor în domeniul salariilor". 
S-a ivit, totodată, pericolul inflatio
nist, care poate zădărnici totul. Lira 
sterlină a continuat să slăbească. 
La mijlocul lunii iunie, cursul ei 
s-a aliat la nivelul cel mai coborît 
înregistrat vreodată — cu cîteva 
zecimi sub valoarea de 2,40 dolari, 
stabilită prin devalorizare.

In această privință, Indiciile oferi
te de primul trimestru 1968 „nu 
sini prea încurajatoare", după cum 
se exprimă săptămînalul „Observer". 
Aceste indicii constau în preturi 
majorate, salarii înghețate, reduce
rea cheltuielilor în domeniul social, 
scumpirea costului vieții. Zilele tre
cute a fost anunțată o nouă majo
rare de preturi la 66 produse ali
mentare. In total, de la devaloriza
rea lirei sterline a i fost înregis
trate aproape 5 000 do cazuri de 
majorări de preturi. Tendința spre 
creșterea deficitului balanței comer
ciale a Angliei este ilustrată de fap
tul ca pentru aprilie a.c. deficitul 
era de 80 milioane lire sterline, 
pentru mai de 86 milioane lire ster
line (fată de 27 milioane în mai 
1967).

Scurta devalorizării lirei sterline 
nu trebuie privită izolat, ci în con
textul slăbiciunii sistemului econo
mic și monetar al lumii occidentale. 
Toate eforturile de redresare ale 
britanicilor ar putea fi anulate de 
două catastrofe: o nouă criză mo-

aetaid .nleroccidentală (care >e a- 
nuntă prin fluctuațiile și confuzia 
ce se fac simlite în ultimul timp de 
principalele piele de valori, și pi in 
criza de încredere în valutele in
ternaționale de rezervă) și o reve
nire la practicile comerciale protoc
roniste. Americanii, care la rîndul 
lor caută să oprească în loc pro
cesul de degradare a propriei lor 
balanțe comerciale și de plăți, au în
ceput să amenințe cu introducerea 
unor cote și măsuri restrictive asu
pra importurilor — ceea ce ar da 
o grea lovitură exporturi'or brita
nice.

Ca și guvernul conservator Heath 
pînă în 1964, guvernul laburist 
Wilson, care i-a urmat, nu a reușit 
să rezolve problemele economice 
care confruntă Anglia. întreaga sa 
strategie constă în prezent, după 
cum scrie „The Economisi". în „pre
turi caro să crească mai repede do
cil veniturile". Marea masă a saln- 
r'atilor britanici, care suportă o:o;)l 
impozitelor, prețurile majorate la o 
vamă largă de produse, avînd în 
plus în (a(ă spectrul inflației, își 
vede serios prejudiciat nivehil său 
de. trai și se simte fruslată. O scrie 
de ramuri ale economie' britanice 
sînt cuprinse de greve cari' oa' ili- 
zează exporturile britanice. Nemul
țumirea generală -a populație1 ' 
tanice sc oglindește în scăderea 
continuă a popularității laburiștilor 
în rîndurile opiniei publice . Deva
lorizarea reprezintă desigur o înfrîn- 
gere", spunea acum 6 luni Harold 
Wilson. Astăzi, această afirmație nu 
pare să-și fi pierdut cu nimic actu
alitatea.

Alex. A1CAI AY
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PERFORMANȚA
poate obține noi... fru-

tutu- 
dru- 

în 
nu-

Analiza activității secțiilor spor
tive de performanță, prin prisma 
comportării și rezultatelor obținute 
de echipele și sportivii din Valea 
Jiului,. în campionatul 1967—1968, a 
scos în relief o serie de aspecte 
pozitive dar și unele deficiente șl 
lipsuri. Era poale de așteptat ca a- 
naliza să li început cu fotbalul, ca 
fiind sportul cel mai popular șl cel 
mai iubit în Valea Jiului. Deoarece 
însă campionatele diviziilor A, G și 
Interjudețean, In care Valea Jiului 
a avut reprezentanți, s-au încheiat 
de curînd, ședințele de analiză nu 
au avut loc 
secțiilor. Așa 
mai tîrzlu.

Locul II, ca
bal îl ocupă handbalul. Acest sport 
frumos și 
în fiecare 
Iul. Vom 
numai Ia 
formantă : 
troșanl la
la băieți. Echipa de handbal a Școlii 
sportive s-a clasat, la încheierea 
campionatului diviziei B pe locul 
6 din 10 termalii, Ținîgd seamă 
de faptul că în echipă au fost pro
movate opt jucătoare tinere, fără 
exnnrientă, de condițiile vitrege de 
antrenament din perioada de iarnă 
(deoarece nu există o sală cores
punzătoare în acest scop) rezultatul 
final o meritoriii. Promovînd cu cu
rai tinere cu reale calități, antreno
rul echipei, prof. Bartha Eugen, pri
vește în perspectivă. Seriozitatea 
pregătiri și tinerețea echipei, 
dau tuturor certitudinea că, 
itorul campionat, reznitatele
mult mai bune. Mai precară a fost 
situația echipei de băieți Știința ca
re, pînă în ull'ma etapă, a stat sub

încă, nici la nivelul 
că. despre fotbal...

orq-ani^atp de Ministerul Mî-

din mîndriile sportului Văii 
o constituie navomodelismul. 

navomode- 
a asociației sportive Jiul Pe-

popularitate, după fot-

spectaculos este practicat 
localitate din Valea Jiu- 
face însă scurte reliefări 
cele două echipe de per- 

Școala sportivă din Pe- 
fete șl Știința Petroșani

în
vor

în 
ne 
vi- 

ft

întrecerile sportive 
avii1 loc pe stadionul lini 
Petroșani cu o săplărnină 
urmă, in cadrul linalei pe mu
nicipiu a Festivalului tinere
tului hunedorean, rămin me
morabile nit numai pentru ar
doarea și efervescenta dispu
telor. pentru satisfacția unei 
participări masive din dragos
te nativă pentru sport.

certitudinea că a- 
fl încununată de

a Inst'tutuluî ac- 
seria a

-.pectrui retrogradării din divizie. 
Slaba comportare a echipei s-a dato- 

-rat fără îndoială plecării din lot, în
tr-un singur an, a' 10 jucători de 
bază, care, absolvind institutul, au 
fost repartizați să-și exercite profe
sia de ingineri în alte centre mi
niere. Antrenorul echipei, prof. Ba- 
rabaș Nicolae a mers pe aceeași li
nie. de completare a lotului cu e- 
lemente tinere. Ridicarea tinerilor 
Ia nivelul foștilor titulari necesită 
însă o muncă perseverentă de lun
gă durată. Avem 
ceastă muncă va 
succes.

Echipa de volei
tivează tot în divizia B, 
H-a. Locul 7, din 8 echipe partici
pante, nemulțumește pe bună drep
tate pe fubitorii voleiului din Petro
șani, pe înflăcăratii suporteri ai e- 
chipei, care ar fi dorit să-și vadă 
favorițil printre fruntașii seriei. In 
vederea ridicării nivelului voleiului 
pelroșănean e necesar ca prof. Ceacu 
Ieronim. antrenorul echipei, să se 
preocupe mal mult de depistarea 
elementelor de nerspectivă din rîn- 
dul elevilor de la licee și școli 
profesionale. Depistarea lor să fie 
urmată de o pregătire temeinică, a- 
tentă și perseverentă, prin care, în
tr-un Interval scurt de timp, tinerii 
introduși să poată deveni compo
nent! de bază al lotului.

Pe aceeași linie de comportare, 
nu prea strălucită, se situează și 
echipa de baschet a I.M.P., clasată 
pe locul 
activează 
seria I-a. 
datorește
experiență, de jocuri de verificare 
și antrenament cu echipe de certă 
valoare. Fiind singura echipă de 
baschet d:n Valea Jiului, Stiinta

posibilități reduse de a susține în- 
tîlniri pregătitoare eficiente și utile. 
Din moment ce nu există o pepi
nieră de creștere a tinerilor baschet- 
baliști, nici perspectivele de dez
voltare a acestui sport nu sînt roze. 
Practicarea baschetului în mod ști
ințific, organizat, în multe din șco
lile de toate gradele din municipiul 
Petroșani ar constitui un pas im
portant în dezvoltarea acestui 
mos sport.

Atletismul, acest părinte al 
ror sporturilor deschizător de 
muri spre marile performante 
toate disciplinele sportive, are
meroși adepti. In Valea Jiului există 
zece secții afiliate, dar numai două 
își desfășoară activitatea în mod, or
ganizat. Este vorba de secțiile a- 
sociatiilor sportive Jiul Petroșani și 
Minerul Lupeni. La acestea se adau
gă atletii de Ia grupurile școlare 
din Petroșani și Lupeni,' care au ob
ținut succese remarcabile în între
cerile 
nelor.

Una 
Jiului
Componenții secției de 
lism 
troșani au cucerit pentru a cincea 
oară titlul de campioană a tării. 
Măiestria de care dau dovadă corn- 
ponenții secției, îndrumați de antre
norul Ciortan Leontln, în construi
rea micilor ambarcațiuni,, ne dă 
speranțe că. șl în acest an, vor ob
ține mult rîvnitul titlul de campion. 
Lipsa unui lac pentru încercări în
greunează însă mult activitatea Ini
moșilor sportivi. Se așteaptă măsuri 
operative în acest sens.

Deci, după cum se 
performantele sportive 
suficient loc să salte, 
ta însă sînt necesare : 
condiții materiale și
opt'me practicarea organizată a tu
turor disciplinelor sportive în aso
ciațiile sportive și școli. Antreno
rii și profesorii de educație fizică 
sa atragă cît mai multi tineri te 
practicarea sistematică a sportului. 
Iar C.M.E.F.S.-ul să se preocupe de 
oraanizarea a cît mal multe compe
tiții. Valea Jiului are posibilități de 
dezvoltare continuă a sportului de 
performanță, dar e necesar ca ele 
să fie valorificate pe deplin.

7 din cele 10 formații 
în campionatul diviziei 
Locul modest ocupat 

în bună măsură lipsei

ce 
B. 
se 
de

răspuns tavorabil iu o adresă 
trimisă în acest scop asocia
ției sportive.

Dar iată că in acea dimi- 
nea/ă de duminică (16 iunie 
a c.) porțile stadionului erau 
ferecate. Numai la insisten
tele îndelungi și repetate ale 
tinerilor tov. Mihai, magazine
rul stadionului, a permis ac
cesul pe teren. Cit despre a-

tinerii 
putut 

a fost 
■și ma-

nece- 
să fie 
solici-

pentru 
— nici 
rămas 
jucători

mineri de Ia Petrila și 
cîșligată pe merit de 
precum și alte între-

lamui memorabile și ptiu 
dul în care tinerii sportivi aii 
fost „găzduiti" de gospodarii 
care administrează stadionul.

S-au disputai mai multe me
ciuri de handbal în 7, iar in ca
drul linalei municipală la fotbal 
s-au intîlnit reprezentativele ti
nerilor 
Lupeni, 
ultima, 
ceri.

Era firesc și absolut 
sar ca tinerii sportivi 
întimpinati cu grijă și 
ludine din partea gospodari
lor stadionului. Și chiar era 
de așteptat, deoarece Comite
tul municipal U.T.C. primise

sigurarea curidgiilor perii iu e- 
chipare, pentru păstrarea 
nelor de stradă, 
tare după meciuri 
bă. Cabinete au 
lacăt atît pentru 
și pentru arbitri.

Noroc că a mai rămas 
pic de apă la cișmea, in jurul 
ei (așa cum se poale vedea și 
din clișeul 
s-au înghesuit cum 
și s-au 
posibil 
ni feste 
pentru 
găzdui/i pe acest stadion

alăturat) 
au 

spălat atît cit 
Nu insă fără să-, 
nemulțumirea legitimă 

modul în care au fost
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V-o prezentăm

I 
I

Intr-adevăr, trecu l-au anii ! Iar a- 
minlirile... încearcă mereu să ne 
cheme. Pe același drum, Acum drum 
lung, dar lot cunoscut. Și mai mer
gem din vreme în vreme. Mai mer
gem pentru că nu putem altfel ! Mai 
mergem pentru că amintirile ne dau 
imbold ! Pentru că stadionul — a- 
ceastă lume mirifică pe care n-o poți 
ocoli dacă microbu-i te-a mușcat 
cîndva — ne cheamă. Mirajul gazo
nului v.erde i-a chemat, într-una din 
zilele trecute, la el pe cei care 
cîndva-1 asaltau tinerește. Și-i în
treceau pe toți adversari ! Mirajul 
atmosferei stadionului, nemaiîntîlnif 
altundeva, pe care nu-1 poate nici
cum înlocui ecranul cuminte al te
levizorului, ne-a chemat și pe noi 
Și-am mers să vedem fosta echipă 
a Iui Șepci. Am mers să-i vedem 
pe cei care, cu ani în urmă, la Par
tizanul. Flacăra, Minerul. Energia sau 
Jiul, au apărat dirz culorile linei e- 
chipe minerești fruntașă a fotbaln-

dificultate, 
spectatorii I 
năpraznice 

de gol la E- 
impertnrba-

lui românesc. Am văzut astfel, 
lipsa echipei plecată în, inima con
tinentului negru o parte dintre ju
cătorii „formației de aur" a Jiului 
împotriva căreia orice adversar era 
pus odată, demult, în 
Și-au avut la cine privi 
Au aplaudat „bombele" 
încă și o mai uiare poîtă 
mii Ciurdărescu. calmul
bil al Iui PanaiL siguranța în de
posedări a Iui Vasiu, „mînqîierile 
de pisică" cu care „opera" mingea 
Gabor, cursele (cu încetinitorul !) 
pe aripi ale lui Turcuș sau Cricovan.

Trecut-au însă anii... Și n-o să 
mai vină I Doar amintirile rămîn Și. 
reîmprospătate, sînt așa de frumoa
se aceste amintiri I

V. T
P. S.
Intîlnind echipa cadrelor didactice 

de la I.P.M., fostul „Jiu" a cîștiqat 
cu 2—1. Greu! Ce săi faci? Tre- 
cut-aii anii...

poate vedea, 
mai au încă 

Pentru aceas- 
asignrarea de 
de pregătire

I
I

inspirată, binevenită. Pen- 
această competiție antre- 
de la Jiul și-au îndrep-

tineret-rezerve

Sint pe (a noi pfraie lim
pezi și repezi care, deși se 
strecoară prin grote, prăpăstii 
sau pe sub munte, ies la ivea
lă toi mai miraculoase, mai 
încărcate de misterele care le 
mină tumultos înainte. Spre 
devenire I Cu aceste pîraie 
am asemănat-o pe Mia Dom
șa. un nume alit de cunoscut 
și familiar tuturor iubitorilor 
sportului din Valea Jiului. 
Rindurile de fată intenționea
ză să prezinte cititorilor dru
mul vieții și carierei acestei 
talentate handhaliste, precum 
și aspirațiile ei spre desăvîr- 
șire

S-a născut in ultima zi a 
lunii noiembrie 10.48 in Petel- 
ca, iudetul Alba Prima minge 
de handbal i-a pus-o in mină 
profesorul Berta Viorel, în limp 
ce era elevă în clasa a IXa 
la l.iceul din Teiuș. Acesta a 
■introdus-o într-o echipă, situa
tă pe atunci în fruntea cla
samentului campionatului re
gional

In anii care-au urmat, parti- 
cipind la campionatele școlare 
sau republicane de juniori, a 
fost descoperită de ochiul ex
pert al profesorului Eugen 
Bartha. Și-n 27 decembrie 1965. 
după terminarea campionatului, 
este legitimată la Școala spor
tivă din Petroșani. I.a început 
joacă în echipa junioarelor și, 
în „Cupa Sportul popular" se 
remarcă dinlr-o dată, anuntîn- 
du-se ca o concurentă serioa
să la un loc în echipa mare. 
In vara lui '66, este chemată 
în lotul de junioare al tării și 
participă la
preoătitor la Poiana 
Toamna aceluiași an 
sește pe Mia Domsa 
lotul de tineret al României l
Deplasarea cu acest lol, la 
Essen, Diisseldorf. Krefeld (în 
R. F. a Germaniei) și Magde
burg, Dresda și Dessau (R.D.G.), 
turneu în care a jucat în cinci 
meciuri din opt — a contat 
mult în creșterea valorică a 
Miei Domșa. In 
se In pregătire 
tinerel al tării, 
campionatelor 
Olanda, a fost 
tată și., 
nul acesta. în ianuarie. 
Rostock IPD.G.I, Mia Domsa 
și-a adus prețiosul aport în 
echipa reprezentativă de tine
ret care a întîlnit naționala 
Danemarcei șl campioana tării 
gazdă. In toate meciurile în 
care-a jucat, Mia Domșa s-a 
remarcat printr-un bun randa
ment. prin dîrronio. ambiție

un triunghiular 
Brașov, 

o na
de ia-n

și forța în aruncările la poar
tă. Pentru toate aceste calități, 
în aprilie și mai Î96J1, a fost 
chemată la trialurile lotului 
national A al României. In 
prezent se allă, în continuare, 
in vederile selecționerilor na
ționalei, care vor stabili echi
pa ce va patlicipa în noiem
brie, alaiuri de selecționatele 
Ungariei și R. D Germane, la 
disputa campionatelor mondiale 
din Uniunea Sovietică. înainte 
de a da cuvîntul conducăto
rului succeselor Miei Domșa. 
antrenorului ei, am rugat-o no 
tînăra handbalislă să ne spu
nă cîteva cuvinte despre do
rințele actuale și de perspec
tivă pe care le-ar vrea înde
plinite : „Am șanse do-a parti
cipa la „mondiale" Detrona
rea titularelor va fi însă grea 
Deși nostul pe care sînt veri
ficată la lotul A nu-mi prea 
convine, voi căuta si voi munci 
să mă impun total"

SI acum. F.uaen Bartha des
pre Mia Domsa : „Despre cali
tățile indis dabile ale Miei, 
veți scrie desigur rf<' Prefer 
să-i ară' Unsurile pentru ca. 
lichidîndu-le, să poată deveni, 
cu adevărat, o valoare 
handbalul nostru feminin, 
trucît nu beneficiază do 
gabarit peste rel mediu, 
trebui să-.si înmulțească
să-si perfecționeze aruncarea 
din săritură, să lichideze cu 
lipsa de mobilitate în iacul 
poziționa), să se debaraseze și 
singură de marcajul strici prin 
fente și schimburi do direcții, 
să fie vioara înlii si din punct 
de vedere al pregătirii moral- 
volifive, adică să mobilizeze 
permanent coechipierele in ob
ținerea victoriei si să-și asu
me cu siguranță răspunderea 
executării loviturilor de la 7 m

„Dacă toate acestea li-vor 
învățate ." vorba lui f.abiș — 
piscurile gloriei o așteaptă" 

far noi așteptăm s-o vedem 
escaladînd curajos aceste pis 
curi Pentru c-a dovedit că 
poale.

.•>

fă 
fa
un 
ar
Și

1067, allindu- 
cu lotul de 
în vederea 

mondiale din 
ușor acciden-

a rămas In fard. A- 
în ianuarie, laI

IMijlocași: NĂDĂȘAN DIONIS1E. 
elev la Liceul industrial, promovat 
de la juniori. Un jucător ce a îm
plinit Ieri 23 iunie, 18 ani. Felici
tări I Talentat, tehnic, cu o mare ca
pacitate de muncă a jucat un meci 
și în echipa l-a, în deplasare la Pi
tești, cu F. C. Argeș; DOBRESCU 
EMIL: Intre'el și Nădășan sînt multe 
trăsături comune. Amîndoi sînt năs- 
cuti în același an, sînt colegi la Li
ceul industrial, provin de la juniorii 
Jiului șl joacă pe post de mijlocași 
Tucătbr cu șut puternic, Dobrescu

nirile cu adversarii; GOLEAG CON
STANTIN are 23 de ani, joacă vîrf 
de atac și provine de la Dinamo Bu
curești. Un jucător combativ, tehnic, 
bun realizatori In 9 meciuri, sus
ținute în echipa de tineret, a în
scris 3 goluri. Promovat în echipa 
l-a, a susținut primul meci la Bra
șov, cu Steagul roșu. Este autorul 
celor două goluri înscrise de Jiul 
în poarta brașovenilor. La prima e- 
volutie într-un meci de divizia A, 
cronicarii sportivi de specialitate 
l-au acordat nota 9 fi dorim ascen-

v TFonopFScr»
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Pompieriiadus o contribuție la nivelul posi
bilităților deoarece își subestimează 
adversarii din echipele similare; 
DIACONESCU EUGEN, va împlini 
17 ani abia în luna noiembrie. Pro
venit de la juniori, este i:n fotbalist 
oare peste cîțiva ani poate fi socotit 
tehnic. Cu flecare meci jucat la tl- 
neret-rezerve a dat randament tot 
mai bun; COVACI FRANCISC, stu
dent, în ultimul an, la I.M.P. Este 
un vîrf de atac cu reale calități fi
zice, tehnică bună, dar cu 
în comportare;
IOAN, o extremă cu viteză, dar cu 
o pregătire tehnică mai modestă

Aceasta este, în linii mari, echipa 
de tineret-rezerve a Jiului, clasată 
pe locul II 
îndoială că 
va completa 
echipe. Dar,
Jiului va completa cu noi și tinere 
talente locurile rămase vacante. Sub 
observația antrenorului Ciurdărescu 
Emil sînt de mai multă vreme ju
niorii Floca. Kelemen și alții. S3 nu 
antictoăm însă. Rezultatele obținute 
ne dau multă încredere, ne fac să 
privim cu mai mult optimism sore 
viitorul fotbalului Văii Jiului.

CP’SAN

a
Bă-
ca-

tnițiaiiva de a se organiza, pentru 
echipele de tineret-rezerve, compe
tiția dotată cu „Cupa F.R.F." s-a do
vedit 
tru 
norii
tat atenția spre pepiniera juniorilor 
de care se ocupă cu pasiune antre
norii V, Lazăr și D. Cricovan. Pro- 
cedînd astfel, Șt. Coidum și dr. V. 
Frînculescu au privit în perspectivă 
Și echipa de
întrecut pînă și așteptările, 
letil inimosului 
re a preluat conducerea echipei 
de tineret-rezerve după două etape, 
s-au pus serios pe muncă : au înce
put să desfășoare un joc deschis și 
spectaculos, atît acasă cît si în de
plasare. Si au fost la un pas de a 
cîștioa „Cupa F.R.F.", Dar, șl pen
tru locul doi, la egalitate cu prima 
clasată — Steaua, băieții merită sin
cere felicitări.

Și acum, o scurtă prezentare a 
echipei do tineret-rezerve a Jiului, 
așa cum ne-a descris-o, cu obișnui
ta-! obiectivitate, antrenorul ei. Emil 
Ciurdărescu.

Portari: MARINCAN MUGUREL, 
student în anul II la I.M.P. Născut 
în anul 1950. Provine din lotul de 
juniori al Jiului. Este un jucător 
mobil, elastic și cu reflexe bune. 
Prinde bine balonul atît ne sus cît 
și pe jos; CĂUNEI
TRU, salariat la E. M.
Transferat de Ia Victoria Tg. Jiu. La 
23 de ani, și avînd deja experiența 
jocurilor dîrze din campionatul di
viziei C, după 6 meciuri 
la tineret-rezerve. a Mat 
în lotnl primei echipe

Fundași: STOICHIȚOIU
născut în anul 1945, provine de la 
Dinamo București. Este un jucător 
bine preaătit tehnic și fizic, sigur în 
intercepții, inițiază contraatacuri 
gîndite din apărare; POP TEODOR 
a fost timp îndelungat titular în 
prima echipă, pe postul de fundaș 
central. Fiind bolnav grav, n-a pu
tut participa la meciuri și antrena
mente. Pentru reintrarea în formă 
și-a reluat antrenamentele la echi
pa de tineret-rezerve. S-a antrenat 
cu foarte multă conștiinciozitate și 
a privit ou toată seriozitatea fiecare 
meci. Perseverînd în ' conti
nuare avem certitudinea că va re
veni în prima echipă: TOIA OVf- 
DIU, e un fundaș central cu multă 
experiență. A susținut zece meciuri 
în echipa de tineret. Are multe pers
pective (mai puțin voință) de a re
veni în 
IOAN. în 
la Liceul 
pepiniera
tor talentat, calm, cu mare intuiție 
de anticipație a intențiilor adversa
rilor. STANCIU NICOLAE, un 
fundaș lateral cu mare voință, cu 
un joc de ansamblu bun. La 18 an! 
cîți are, mai trebuie să lucreze însă 
mult pentru îmbunătățirea procede
elor tehnice.

„Ciurdi",

DUMI-
Dîija.

susținute 
promovat

MARIAN,

prima formație; TODEA' 
vîrstă de 19 ani; e elev 
industrial și provine din 
de juniori a Jiului. Jucă-
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in

JIUL (tineret rezerve)

se încadrează deseori în linia de a- 
tac. Are mari, perspective.

înaintași: BABETI NICOLAE, o 
extremă dreaptă destul de tehnică 

utilă echipei. Cam fricos în cioc-Și

•J

siune continuă și... note mari; GRI
ZEA ALEXANDRU, transferat de la 
Politehnica Timișoara, este un ju
cător cu experiența meciurilor de 
divizia A. In echipa de tineret n-a

oscilații
MOLDOVEANU

în „Cupa F.R.F.". Fără 
din acești jucători șe 
în viitor lotul primei 

pepiniera de juniori a

Tiparul I.P.H. Subunitatea Petroșani

De la stingă Ia dreapta. SUS: Căunei, Toia, Stoichițoiu, Pop, Tonca, Grizea, Emil Ciurdărescu (an
trenor). JOS: Marincan, Moldovan, Covaci, Goleac, Achim, Dlaconescu, Babeți.

concurs
Arena sportivă din f.onea a 

găzduit recent concursul for
mațiilor voluntare de pază 
contra incendiilor din munici
piul Petroșani.

Componenții celor 6 forma
ții voluntare din Petrila, Anl- 
noasa, Uricani. Vulcan, Bănită 
și Lupeni s-au prezentat, te 
startul primei probe din con
curs : „Pista de îndemînare și 
viteză". După o întrecere dîr- 
ză. pe primul loc s-a clasat 
pompierul voluntar Preda Ru
sii, din cadrul formației P.C.I. 
a orașului Petrila. El a par
curs pista de îndemînare și 
viteză în 44 de secunde, cu 
30 de secunde mai puțin decît 
prevede baremul. Ștafeta 
3X50 
lui 1a 
triva 
ligate 
feta - 
17 secundo mai 
prevede baremul, 
dispozitivului 1a 
luptă împotriva incendiilor in 
41 de secunde, cu 24 secunda 
mai puțin decît prevede bare
mul.

Bine pregătiți s-au dovedit 
și componenții formațiilor din 
Aninoasa, Uricani, Vulcan. Ba
nița și Lupeni care au parcurs 
probele în timpi mai buni 
decît prevede baremul,

Formația voluntară P.C.I. din 
orașul Petrila a ocupat pri
mul loc, cucerind astfel o 
moașă cupă. Formațiile 
sate pe primele trei 
(Petrila, Aninoasa și Uricani) 
au primit diplome.

baremul.
m și luarea dispozitivu- 
utiiajul de luptă împo- 

incendiilor
toate de

- in 53 de

au îost cîș- 
petrileni. Șta- 

secunde. cu 
puțin decît 
iar luarea 

utilajul de
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