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erau întîr- 
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Transport intens pe una din galeriile Antnoasei

VACANȚA ACTIVA

ifrele spun mult, dar nu 
rareori ascund. Așa 
cnm se petrec acum lu

crurile în sectorul I al minei
Aninoasa. De la începutul a- 
nului planul de producție a fost 
îndeplinit și depășit lună de 
lună. Numai în trimestrul II 
au fost extrase peste plan 
3 215 tone de cărbune. Este 
firesc, s-ar putea spune, aici 
lucrează brigăzi cu renume, 
conduse de brigadieri care 
și-au înscris de mult numele 
pe panoul fruntașilor întrece
rii socialiste : David Ioan, Man 
Nicolae, Cristea Aurel, Roman 
Petru, Blag Vasile și allele. Nu 
e nici o exagerare cind un a- 
semenea colectiv 
angajamentul 
cinstea Zilei 
Centenarului 
mai puțin de 
planul anual, 
nu exprimă toiul.

La orizontul IX mediu, ca
re n-a cunoscut încă botezul 
cărbunelui, forțele colectivului 
se confruntă cu probleme ma
jore. Un examen exigent pen
tru acest harnic colectiv.

— La 
crările de pregătire au fost 
rămase 
un an — spunea tov. ing. Ghi- 
oancă Victor, șeful sectorului. 
Trei abataje au ajuns la vatra 
orizontului VIII, iar celelalte 
se apropie de acest nivel. Pen
tru continuitatea producției se 
impune trecerea transportului 
de bază 
inferior,
Și cum 
ziate cu 
searnnă că sectorul s-a aflat 
în fața unui serios impas.

Grunță au primit, încă din lu
na aprilie, sarcina de a exe
cuta lucrări la orizontul IX 
mediu. Brigada Iui Dediu — 
galeria direcțională vestică, 
iar cea ă lui Eftimie. spre est. 
Curînd li s-au alăturat încă 
două brigăzi care vin în urma 
lor cu 
Crăciun 
canalul, 
Crăciun
definitivă. Cele 
de amenajări lucrează alterna
tiv: cînd în direcționala din
spre est, cînd în cea vestică.

Se lucrează spornic. In luna 
iuiie, brigada lui Dediu a 
cavat peste 600 metri cubi 
ril ceea ce. constituie un 
marcabi! succes. Pentru ca 
leria să corespundă cel
bine condițiilor de transport, 
a fost ales un profil inedit. 
Inițial, direcționala de trans
port urma să fie armată în pro
fil TH-5. In condițiile trans-

își asumă 
de a extrage în 
minerului și a 
cărbunelui nu 

7 000 tone peste 
Dar aceste cifre

enlru înlăturarea acestui 
impas, două brigăzi de 
pregătire, ceie conduse 

de Dediu Pavel ‘ Eftimie

In aceste zile cînd vara Iul 
'‘>68 se strecoară tiptil pe ușa 
calendarului, trecătorul atent 
la fluxul și refluxul de pe ar
tera principală a orașului nos
tru, descoperă o interesantă 
absentă în tabloul cotidian. 
Cofetăriile sînt parcă mai pu
țin aglomerate decît altădată. 
La cinematografe se obține cu. 
mai pufină bălaie de cap un 
bile! la un film cu Claudia 
Cardinale sau Alain Delon. 
Parcurile sînt mai liniștite de
cît acum o lună, două cînd

ciiuiclin
lalelele sau garoalele timpurii 
ne îndemnau la o promenadă 
de seară. Parcă s-a schimbat 
ceva în aceste zile in dinamica 
străzii. O anume categorie de 
trecători, care mai ieri, alal
tăieri stăteau ciorchine pe la 
chioșcuri cu ziare, pe la in
trarea stadionului sau în alic 
puncte aglomerate ale orașu
lui, se grăbesc în direcții ce 

’ au un punct comun al năzuin
țelor tinerești: FACULTATEA.

In atmosfera gravă a sălilor 
de cursuri, peste coala albă 
de hirlie sau dreptunghiul ne
gru din perete, exuberanta ti
nereții se metamorfozează in 
ecuații, unghiuri sau formulele 
de calcul ale vitezei. Răpăitul 
sacadat al pixurilor sau creioa
nelor se unesc Intr-o grandi
oasă lovitură la poarta unui 
mirific bastion. Sloboz.iti din 
cuiburi unde le-au crescut a- 
ripi puternice, tineri din toate 
colturile Văii noastre, in a- 
ceste zile, bat Ia una din cele 
mai grele porii ale vieții. Pe 
aripi plămădite cu sirg și dra
goste de muncă, pornesc cu 
sfială intr-un zbor cutezător.

Examenele de admitere sînt 
în toi. E perioada marilor în
cercări. Emofii, optimism șl 
încredere în viitor. Spre tării, 
cutezători I

Tiberiu KARPATIAN

portului cu linie de trolei, ta
vanul ar fi fost prea înalt. 
Profilul TH-4 ar îi îost prea 
scund. S-a recurs la o combi
nație :
TH-4. din care a rezultat un 
profil corespunzător, 
pentru transportul cu locomo
tive electrice cu trolei.

Concomitent au fost intensi
ficate amenajările la rampa pu
țului și celelalte lucrări, deoa
rece prin trecerea transpor
tului de bază al sectorului I 
Ia orizontul IX mediu se creea
ză condiții favorabile îndepli
nirii planului pe 1968. și pe 
anii care urmează.

Se vorbește deseori, 
tot temeiul, despre 
musețea muncii de 

ner. Frumsețe ce constă 
bărbăție, în satisfacția pe
re ți-o dă învingerea greută
ților adîncului și mai ales 
bucuria de a smulge bogățiile

La muncă patriotică
In urma unor măsurători efectuate 

la debitele de apă ale orașului Un
eam s-a constatat o micșorare a can
tității de apă care ajunge în loca
litate. S-a holărît atunci efectuarea 
unor săpături de sondaj, de-a lun
gul conductei de aducțiune de 1a 
bazinul de captare Topllța. Lucra
rea a fost efectuată cu participarea 
a 8 elevi ai Liceului din Uricani, 
printre care se numără Tudoran M., 

Orășan A. și Geambașu M. 
două zile cei 8 elevi au 

112 ore de muncă patrio

Ia 
la 
re 
în

grup de băieți 
au munc.it timp

și fete de 
de 3 zile 
de parca- 
amplasată

Nagy F.,
Timp de 
efectuat 
tică.

Un alt 
liceu
amenajarea unei stații 
a autovehiculelor — 
apropiere de centrul orașului.

De asemenea, șl Ia construcția că

Cîmpu luimlnului cultural din
Neag s-au prezentat să dea o mînă 
de ajutor un grup de tineri de la 
liceul uricănean.

Ieri, un grup de elevi de la Li
ceul nr. 2 din Lugoj au fost pentru 
cîteva ore oaspeți ai orașului nos
tru. Aflîndu-se într-un itinerariu de 
excursie de 9 zile, elevii au făcut 
cunoștință cu colegi de-ai lor din 
Petroșani. Cadrele didactice Rafiroiu 
Maria, Dabu Vasilica și Toderlcl 
Livra care-i însoțesc pe elevii din 
Lugoj, le-au vorbit liceenilor despre 
harnicii noștri 
musețile monli

l mineri și despre fru- 
ane ale Văii Jiului.

Mincinoșii

In ziua de 5 iulie s-a finul 
Ia clubul muncitoresc din Pe- 
trila un simpozion pe tema: , 
„100 de ani de mineri! în Va
lea Jiului". Cu acest prile I au 
lost expuse referate de către

toi'. Larg Stanislav, prim-secre- • 
tar al comitetului orășenesc 
de partid Pelrila, pe tema 
„Dezvoltarea producției și con
dițiile de muncă la minele din 
Valea Jiului înainte de 23 Au
gust 1944" și tov. Cotda An
drei, -secretar al comitetului 
de partid despre „Lupta cla
sei muncitoare din Valea Jiu
lui". Tov Stoica Emil inginer 
șef adjunct la E: M. Pelrila a 
vorbit despre „Perspectivele 
do dezvoltare ale industriei 
miniere din Valea Jiului".

După prezentarea expuneri
lor, colectivul Teatrului de stat 
„Valea Jiului" a prezentat, în 
iafa celor peste 500 partici- 
pan[i la simpozion, piesa „Făt 
Frumos" de Eforia Furtună.

In condițiile aptualei etape de de- 
săvîrșire a construcției socialismu
lui, capătă o tot mai mare impor
tanță dezvoltarea creatoare și răs
pândirea în mase a concepției parti-, 
dului comunist despre lume și viață, 
ridicarea nivelului ‘ conștiinței socia
liste a maselor.

Pornind de la acest adevăr, con
firmat de viață, partidul 
cordă atenția cuvenită 
unei intense activități 
menită să . înlesnească 
muncii înțelegerea cît

nostr" a- 
desfășutării 

ideologice 
oamenilor 
mai pro

fundă a fenomenelor sociale, sensul 
. măsurilor adoptate, să-.i mobilizeze 

la înfăptuirea politicii partidului 
și statului.

In cadrul acestei activități un loc 
important îl ocupă propaganda prin 
conferințe. informarea politică a 
celor ce muncesc.

Comitetul municipal Petroșani 
P.C.R., în anul de învățămînt 
s-a încheiat recent, a acordat
tenție sporită propagandei prin con-

al 
care 
o a-

sistemul în vățămta tulul 
la ciclurile de conferințe 
pentru diferite categorii 
ai muncii din indusir-i» 
construcții, transporturi, 

au

ferințe. In 
de partid, 
organizate 
de oameni 
cărbunelui,
comerț. întreprinderea forestieră 
fost'cuprinși peste 6500 tovarăși.

Ciclurile de conferințe s-au desfă
șurat pe bază unei tematici diversi
ficate, s-au asigurat, în cele mal 
multe locuri expuneri documentate, 
interesante, de către lectori bine 
preqătiți.

In adunările generale ale organi
zațiilor de bază ale partidului, în 
fața diferitelor grupuri de oameni 
ai muncii. Ia cluburi, cămine cul
turale s-au organizat expuneri, nim- 

răspunsnri la întrebăil 
popularizat probleme 
politicii partidul,ir și 
dat un ajutor prețios

poz.ioano. 
prin care s-au 
principale ale 
riiivornii'-ii, s-a

Pompiliu UNGUR

ECOU LA ANCHETA

® S-au luat măsuri ca plecarea 
muncitorilor în concediu să nu se 
suprapună în prima decadă, cu sco
pul de a se realiza planul în mod 
ritmic diiuprima zi a lunii;

(Continuare în pag a 2-a)

II, 
III

acestea 
pănouri special 
mina Lonea II 

III și IV) și 
(pentru sec-

Realizarea ritmică
a

Referitor la ancheta noastră, efec
tuată la E: M. Lonea1 și publicată 
în ziarul ' „Steagul roșu" din 4 mai 
1968, conducerea minei, ne aduce la 
cunoștință măsurile întreprinse pen
tru remedierea unor deficiențe care 
au stagnat activitatea de producție 
la nivelul brigăzilor.

© Pentru ca fiecare brigadă să-și 
cunoască zilnic realizările, 
se afișează pe două 
amenajate, ținui la 
(pentru sectoarele I, 
unul la mina Lonea 
toarele IV și V);

® Pentru înlăturareat, pierderilor 
de timp ale muncitorilor care au de 
reparat scule (perforatoare, ciocane 
de abataj etc.) în cadrul atelierului 
mecanic s-a reorganizat sculăria mi
nieră care asigură predarea și pri
mirea sculelor în toate cele trei 
schimburi. La sculărie sînt întot
deauna unelte și scule reparate ce 
se predau imediat muncitorilor care 
Ie solicită:

© In legătură cu controlul lucră
rilor executate Ia fiecare loc de 
muncă și recepția lor, s-au luat mă
suri ca tehnicienii normatori și fo- 
pografi să intre în mină de mini
mum Irei ori pe săptămînă, astfel 
încît să poată urmări lucrările exe
cutate, precum și condițiile de ză- 
cămînl existente;

ne
din 
Iu-

® Pentru lichidarea timpilor 
productivi în cadrul brigăzilor, 
cauză că nu se execută la timp 
crările de împușcare, în cadrul E.M.
Lonea s-an luat măsuri de comple
tare a numărului de artificieri prin 
urgentarea aprobării dosarelor Ia 
absolvenții cursurilor de artificieri 
din 1967. Incepînd cu luna aprilie, 
s-au examinat și au primit autoriza
ție de împușcare un număr de 5 
artificieri și s-a început un nou curs 
de artificieri aprobat prin planul de 
școlarizare.

ATITUDINI

Am putea să numim aceste rînduri o poveste. Sau, 
mai degrabă, un fragment de roman. Intrucît însă mî- 
nuirea unei acțiuni, care se. desfășoară concomitent pe 
mai multe planuri, nu e o treabă Ia îndemîna oricui, 
s-o luăm mai ușor. Adică, pe rînd !

I. LA LIVADIA ȘI BARU MARE re. „Ce-o fi cu lonenii î 
fi răsturnat pe undeva ? 
Trebuie să vină!". Dar... 
venit. De ce ? Răbdare I

S-or
Nu.

n-au

II. LA CLUBUL DIN LONEA

ni
și cu o.ctții „înfipț.i" departe 
pe drumul, spre Petroșani, oa
menii fierb, se descurajează, 
comentează. Și așteaptă cu în- 
căpățînare I Se mai gînde.sc ta 
cei dragi lăsați acasă, la tim
pul liber pierdut în zadar, mai 
apostrofează-n gînd conducerea 
clubului și pe-a I.R.T.A.-ei, de
geaba I

care-1 
artiștii 

din Lo-

16 iunie. In fața căminelor 
culturalp din ambele localități 
și pe gardurile multor curți 
de pe.șosea — afișe. Toate a- 
nunțau îmbietor un spectacol 
muzical-coregrafic pe 
vor oferi localnicilor 
amatori de 1a clubul
nea. Ora 17, la Livadia. Ne
răbdarea celor aflați în pose
sia biletelor de intrare era la 
maximum. Cunoșteau formațiile 
lonene, le mai văzuseră, le mai 
apreciaseră cîndva. Nu-și în
chipuiau că nu se vor pre
zenta la spectacol tocmai acei 
în care • crezuseră I „Să ne, fi 
mințit" ? Nu, nu se poate, vor 
venii Dar... n-au venit. De ce? 
Răbdare! Ora 20, la.Baru Ma-.

în fața clubului. Cu 
naționale, cu instru

ct... nerăbdare aș-

Ora 14-.' Autobuzul coman- 
la I.R.T.A., cu adresa nr.

16 iunie. Ora 13. Cei peste
30 artiști amatori sînt adunați 
cu toții 
costume 
mente și
teaptă plecarea. Sînt pregătiți 
și dornici să-și etaleze talen
tul, 
dat
106 (acceptată de conducerea 
acestei întreprinderi), nu mai 
sosea. Ora 15. încep să „curgă" 
întrebările.
vadia și
16,30. Cu gîndul la...—succes • (Continuare în pag. a 2-a)

întocmai ca ta Li- 
Baru Mare I Ora

III. LA I.R.T.A.

16 iunie. Ora 16,45. Instruc
torul artistic Dutu Glieorghe 
de la clubul lonean-„aterizea
ză" aici c-o motocicletă de o- 
cazie. Un paznic îl întîmpină. 
Și-i confirmă că : 
iunie, 
ora

„vineri, 
fată cînd, 

un tovarăș
eram de

8, a venit
adus o comandă pentru 
Lonea — Livadia. Dispe-

ca-
re-a
ruta
cerul șef a dat-o șefului de

V. T.

Fructe (ie pădure 
recoltate

O dală cu coacerea fructelor de pădure, Oco
lul silvic Petroșani a deschis centre de colec
tare a afinelor și zmeurei în diferite localități 
ale municipiului, produsele respective puțind fi 
achiziționate, Ja. prețuri avantajoase : -afinele —- 
5 lei kg, iar zmeura — 4 lei kg.

Pînă în prezent, achizitorii Cristea Eleonbra, 
Dobrescii Marin, Zmaranda Ion și Vulcan Nico
lae de la centrele de colectare Livezeni, Jigo- 
reasa, Bărbăteni și Uricani au preluat de Ia cu
legători 11 000 kg afine și peste 3 000 kg zmeură. 
In zilele care urmează vor fi deschise alte cen
tre de achiziționare a zmeurei și afinelor la Pa- 
roșeni și Cimpa. Delicioasele produse vor fi ex
pediate apoi la Fruct-export București.

Interesează 
amatorii 
de drumeți• •

O 
roșii 
gostiți de frumusețea sălbatică 
a munților. De la 1 Iulie, au
tobaza din Hațeg a deschis o 
nouă linie pe traseul Hațeg — 
Nucșoara — Cîrnic, și retur. 
Autobuzul pleacă din Hațeg la 
ora 10 și ajunge la Cîrnic la 
ora 11,15.
la ora 11,20 și sosește la 
țeg ta 12,41. De la Cîrnic, 
ce doresc pot parcurge pe 
distanța care-i mai separă 
cabana Pietrele (cota I 475 
din masivul Retezat.

veste bună pentru nume- 
amatori de turism, îndră-

Din Cîrnic pleacă
Ha- 
cei 
jos 
de 
m)

Nicu SBUCHEA

Coroești care cuprinde în prezent

circa 1 700 apartamente, constituie o

VULCAN. Noul cartier de blocuri

La exploatarea forestieră Jiet, corhănitul lemnelor 
este în toi.

OAHENII (ODRULU
Mașina înghițea kilometru 

după kilometru de șosea. După 
multe cotituri și urcușuri, am 
ajuns la exploatarea forestieră 
Pîrîul Stăiconiului. Aici, oa
meni simpli care aveau totuși 
ceva deosebit fată de alții:

cu ce să se mîndtcască. Și re
zultatele bune oglindesc con
tinua lor preocupare 
organizarea judicioasă a mun
cii. In mare măsură 
cese au contribuit
lacob Rusu, Aurel Suciu, Ion

pentru

ta stic- 
și șoferii

mindria că prin (apinele lor 
au trecut codri întregi. L-am 
întîlnit pe șeful exploatării, 
maistrul Octavian Mo/oc, un 
om cu 
bas! ră 
trebat 
planul
răspuns : 
plinit și 
exemplu, 
loz. ei de
șire de 10 mc, la 
șinoase de 5 mo 
pentru construcții 
mo".

Așadar, oamenii

ochelari de nuanță al- 
și loarte calm. L-am in- 
dacă și-au 
semestrial,

„Planul a fost 
chiar depășit, 
la exploatarea 

fag am avu! o
celuloză ră- 
și la lemn 
rurale de 6

îndeplini! 
la care a 

îtide- 
Spre 
celu- 
depă-

codrului au

cu

o ti
cs

Mardare și Ion Cosma cate au 
asigurat transportul buștenilor 
la rampa de descărcare 
maximum de eficacitate.

l-am părăsit pe acești 
meni harnici și cutezători
gîndul la mobilă, Ia hirlie și 
la multe alte bunuri materia
lizate în final din lemnul tri
mis fabricilor prelucrătoare de 
oamenii codrilor. Și, jos în 
vale, se mai auzeau încă co
menzile lor prelungi care par
că sfîșiau munții, cutremurau 
codrii seculari și bogat i.

GfF-DEAC IOAN
mîndrie a acestei localități miniere.

munc.it
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Decît așa gestionară, 
mai bine lipsă

lucru bun. Dar oare peronul nu poa
te fi curățat în timpul cînd nu so
sesc sau pleacă trenurile ?

Grigore POPA 
Petroșani LUNI 8 IULIE

Cu loale că i s-a alras atenția, ba 
s fost și sancționată, gestionara 
Hromalka Ana, de Ia magazinul ali
mentar din C’împu lui Neag. continuă 
Să. s<> poarte incorect cn cumpără
torii.

In ziua do 26 iunie a sosit mălai 
Sa magazin Gestionara a anunțat 
că-î va vinde nnmai în ziua de 27. 
A» stat oamenii Ia rînd cu mult 
înainte de deschiderea magazinului. 
Dar tovarășa Hrcmalka a chemat în 
magazin pe cine a crezut d'nsa de 
cuviință.

Un caz revoltător s-a petrecut în 
ziua de 1 iulie înainte de vînzarea 
mălaiului, gestionara ne-a ținut o 
cnvînlare iar în încheiere a spus : 
... cui îi place bine cui nu..." (au 
urmat cuvinte pe care hîrlia nu te 
rabrUl Cumpărătorii au rămas în
cremeniți văzînd ce își pernele să 
spună gestionara Hromalka. Credem 
că e timpul ca tovarășii din condu
cerea O.C.l. Alimentara să ia mă

surile de rigoare. Decit așa gestio
nară, mai bine lipsă !

Constantin MĂRUȚA, 
Cîmpu lui Neag

Mare surpriză au avut călătorii 
cînd au sosit în ziua de 4 iulie cu 
trenul personal nr. 2 006, în gara 
Petroșani. Să nu credeți că i-a aș
teptat cineva pe toți cu flori. I-au 
înlîmpinat 7 inși înarmați fiecare cu 
cite un măturoi de nuiele. Și acțio
nau măturătorii printre picioarele 
oamenilor, printre valize și sacoșe, 
iar praful se ridica în voie. Oamenii 
puși pe curățenie aveau și un șef 
(un bărbat brunet și rotunjor. echi
pat în uniformă) care, cu miinile Ia 
spate. își îndemna subalternii să ac
ționeze mai cn folos măturoaiele.

Că se mătură peronul gării e un

Mai rară „evidență" ca Ia secto
rul I.T..L. Lupeni ! Aici chiar de 
plătești cu regularitate taxele de 
încălzire, te pomenești. în cele din 
urmă, că ești reslanțier. Așa mi s-a 
întîmplat atît mie cît și altor loca
tari (Popa Rozalia, Dumbravă Dumi
tru, și alții). Noi am plătit lună de 
lună taxele de încălzire, ca-n cele 
din urmă să ne trezim cu o restanță 
pe 3 luni. Cum s-a întîmplat ? Din 
cauza superficialității cu care lu
crează funcționarii de aici (n. r e 
cazul funcționarei Guțu Ana) sume
le încasate n-au fost înregistrate la 
timp pe fișa analitică. Ne întrebăm 
alunei „cu-î și la ce o mai fi folo
sind o astfel de ..evidentă" ? 1

Fngenia NICHIMIȘ
Lupeni

17,30 Pentru noi, femeile !
18,00 Actualitatea incluși riolu.
19,00 Lyceum — 

neret.
emisiune pentru lb

19,30 Telejurnalul de seară.
19,90 Buletinul meteorologic.
20,00 Trepte spre 

toarcerii" —
viitor. „Vîrsla

- titm.
in-

20,20 Ce-a/i dori să revedeji ?
20,45 Tele-universitatea.
21 20 Teatru în studio. „...Eseu" de 

Tudor Mușalescu.
23,00 Telejurnalul de noapte.
23,10 Închiderea emisiunii.

SSmSfflSffiraHBESSSBB! sassssnsscsKa Scurt popas la Mang.i>.« 
și o amintire frumoasă imor
talizată pe pelicula fotogra
fică.

izațiilor de partid
(Urmare din pag 1) făcute

Nir:i POPA

lUrmare din pay. Ij

K:

partid
de a-

ne 
a-
1c

bucurie lă- 
ori nemărtu- 
întilnești la 

greutățile și

Po
ale 
ex- 
le-

po- 
în 
de

i se asigure 
prin care să 
față de men-

mila celdr caro 
banchetul de mau

ri readuce pe un 
doamne, în sche- 
specific de meniu

ai muncii 
cu privire 

oxlornă a 
Plena-

munci 
a 

atrase,
munci 
de partid, 

Să fie com- 
tendința unor 
din

o asemenea nrnpa- 
orqanele și 
vor reuși să 

conștiința socia-
să lo mobilizeze cu

pi omis că vor 
fi cum n-a 
de cuvînt! 
să-i plîngi

televizorului, 
vizioneze 
21, em.i-

înțelege, mî-ar „pica" și mie 
Ia afacerea asta, v-aș scăpa 
dumneavoastră de-un nînd și 
ni n-ar mai zice nimic. Ce 
batem palma ? Hai, ca face!

MAR ți 9 IULIE

v-am

PROGRAMUL II

reactivi

minieri

vagonetari
CALENDARUL ZILEI muncitori necalificați suprafațăI UNI 8 IULIE

mecanici mașină de extracțieA murit poetul englez. B. P. Shelley (n. 4 ■

lăcătuși și electricieni de mină
forjori și sudori

Audiențele pentru angajare se țin In zilele de luni șl
joi ia mina Paroșeni, iar miercuri între orele 9—11 la puțul
de aeraj Livezeni.

de
orele

Muzică ; 
ale

Cei interesați pot lua informații de la serviciul apro
vizionării al întreprinderii, din Lupeni str. Vlscozei nr. 1, 
telefon 8—10.

Selecțiu ni 
„Vivat 

variele"; 
Buletin 

Muzică

0“ 
de 
de 
de

de știri; 9,05 La

ajutori

A apărut pnmul număT al revistei „Lucea-

FOILETON

Maiiie mele pasiuni sini „operele 
cle artă". Mă dau în vînt după ele. 
Cu legăturile ce le am In lumea 
tnacl-ir „artiști' nu-f de mfrare că 
Ieri a sosit pe adresa domiciliului 
meu stabil, copia unei neasemuite 
„opere". La expeditor scria: „Fosta 
cantină minieră de pe Așchioara, 
cum intri în Uricani pe dreapta'. In 
loc de text citeva cuvinte : „Păstrea
ză copta și vino să vezi originalul".

Parcă, parcă mai auzisem eu ceva 
despre chestia asta... M!-am pus la 
lucru materia cenușie și imediat pe 
ecranul clarviziunii mele de băiat 
Isteț., cu derogare a apărut urmă
toarea inscripție: cu luni în urmă 
în cotidmnul local a apărut foile
tonul .Crăiasa de la Uricani a a- 
Juns cerșetoare". In rîndurile cu 
pricina, cantina din Uricani. mîn- 
drcle do local, care a costat mîn- 
riretc de bani, la început pe func
ție de crăiasă și ulterior pe post de 
cerșetoare implora 
îiiaseră parte la 
narare, pentru a 
post mai de dai 
ma edificiilor

lix. Cei de „sus" au 
face, că vor drege, că o 
mai fost. Și s-au ținut 
Astăzi, cantina arată de 
de milă, nu altceva.

Eu am fost, am văzut și m-am 
convins. Foto-copia ce mi-a fost ex
pediată este identică cu realitatea. 
O „natură moartă" sui-qeneris. Un 
interior de bucătărie. O sobă cu 
cuptor si turn de aeraj. Pe sobă, o 
frîntură de gard. Lînă sobă, o mini- 
căruță fără număr de circulație. Ca 
„tabloul" să aibă totuși ceva în 
mișcare, o mină nevăzută a des
chis ușile cuptorului și pe cea de 
la Intrare. Și, unde mai puneți, că 
asta e numai un detaliu din pano
rama întregului „tablou". Tot ce 
era cherestea a intrat pe mîna lut 
Strîmbă-Lemne, iar zidăria a pre
luat-o Sfarmă-Piatră, astfel că „ope
ra", luată în ansamblu, pare crea
ția unui geniu nebun. Neglijența și 
timpul, acești doi mari autori, au 
răpit uricănonilor o cantină plină 
de viață și le-a dat azi, în schimb, 
n natură moartă. Și, ca să fiu cre
zut le recomand color care se află

cu acest 
interiorul 

adăpostim a- 
și să-i zi- 
„Șura cio- 
cumva o 

demolăm 
să

în trecere prin Uricani, să’ se o- 
prească un pic si s-o viziteze. Gel 
care cunosc „creația", fiind poate 
chiar coautori, n-au decît s-o pună 
tn ramă de-asupra
după care le recomand să 
tn fiecare vineri, la orele 
sitinea „Reflector”!?

Pînă una, alta ce facem 
local ? Eu zic să tapitam 
cu blănuri de urs să
poi tn el o turmă de ni 
cern sugestiv și cu haz: 
banilor". Sau să facem 
muncă voluntară să mai
și ce-a rămas din clădire, 
facem niscaiva garaje si restul, 
dică ruinele cc-or mai Tămînc, să 
declarăm monument istoric ?!

Vă înțeleg, stimați tovarăși, care 
ar trebui să vă ocupați de frebușoa- 
ra asta, că vă este greu să luați 
hotărîre! De aceea vin cn 
tic. Eu fraților, îl cunosc 
nli6gor si am ceva 
Or, cum bine știți 
tră cît e de hăituit 
nu mai are o clipă 
Luvru, m-am gîndil 
biata fantomă : să-i 
spațiu locativ, fosta
ră din Uricani. Dacă trăiesc acolo 
lilieci, șobolani, pisici și cîini va- 
gabonzi, nu văd de ce nu ar mai 
avea loc și o fantomă ? Dacă ne-am 

ceva 
și ne 
nime- 
ziccți,

o
o suges- 
pe Rclp- 
i cu ol 1

si dumneavoas- 
sărmanul, că 
de liniște la 
s-o ajutăm pe 
repartizăm ca 
cantină minie-

oamenilor muncii în înțelegerea cît 
mai temeinică a esenței măsurilor 
stabilite în diferite domenii.

La E.M. Lupeni, E.M. A.n.inoasa, 
C.F.R., T.A.P.L. Petroșani etc, a e- 
xistat preocupare pentru conținutul 
propagandei prin conferințe, pentru 
a asigura un .auditoriu cît mai nu
meros.

Deși în ultima perioadă, s-au ob
ținut rezultate bune în ceea ce pri
vește propaganda prin conferințe, 
Informat ca politică a oamenilor 
muncii totuși, tinînd seama de sar
cinile puse de partid în acest do
meniu. este necesar să se asigure 
un caracter mai organizat, operativ 
ți eficace acestei activități.

Dczvoltînd conștiința politică a 
meselor, interesul oamenilor muncii 
Fată de activităfile cu caracter eoo- 
nom:c. social-cultural. propaganda 
pTin conferințe contribuie la inten
sificarea participării acestora la con
ducerea și rezolvarea treburilor ob
ștești, la îndeplinirea în deplină 
cunoștință de cauză

Este necesar ca îr 
de popularizare, do 
iiticii partidului, să 
primul rînd, cadrele 
răspundere din 
de stal, 
bătută ’ 
oadre de 
care 
vitate, 
maselor 
lor.

Propagandei prin conferințe trebuie 
să i se asigure un caracter operativ, 

nu se aștepte indicații „de sus",

primirea unor materiale gata 
și care apoi să fie citite.

Organele și organizațiile de 
trebuie să se ocupe mai mult
legerea temelor ce vor fi expuse, 
potrivit specificului locului de mun
că, preferințelor oamenilor muncii.

In această perioadă, după închi
derea învățămîntului de partid, pro
paganda prin conferințe să-și gă
sească un loc de seamă în activita
tea ideologică ce se desfășoară, 
riodic, în adunările generale 
organizațiilor de bază să se facă 
puneri, urmate de dezbateri, In
gătură cu diferite aspecte privind 
comportarea membrilor de partid, 
îndeplinirea obligațiilor izvorîte din 
statut.

Pentru ceilalți oameni 
să se asiqure expuneri 
la politica internă și
partidului și statului nostru, 
role C.C. al P.C.R. d:n 22—25 apri
lie si 19 iunie a.c. oferă o boqătie 
de idei care pot face obiectul unor 
expuneri, informări Interesante șî 
așteptate de multi oameni ai mun
cii. Probleme cum sînt : dezvoltarea 
democrației socialiste. respectarea 
legalității socialiste, grija partid ilui

8

treburilor 
în 

a sarcinilor.
i aceste 
explicare 
fie 
cu 

aparatul 
din economie. !

n țoală tăria
■ conducere din economie 

se sustrag de la această acti- 
carc consideră că educarea 

nu constituie o atribuție a

pentru dezvoltarea spiritului 
dreptate, de echitate socială, măsu
rile luate recent în acest sens și 
multe altele pot să formeze subiec
te pentru propaganda prin conferin
țe.

Este necesar ca întregii propagan
de pri.n conferințe să 
un caracter combativ, 
se ia atitudine activă 
lalitățile înapoiate.

O propagandă vio, atrăgătoare, 
flcace este condițională de calitatea 
expunerilor, de modul în care lec
torul iși susține expunerea, 
șirtiirea 
texte. întocmite : 
iulie să aibe Ioc 
expunerea liberă do oameni 
tenti. a unor 
convingătoare, 
activitatea si 
lor.

Desfășurînd
gând” prin conferințe 
organizațiile de partid 
dezvolte continuu 
listă a maselor.
tot mal m ilt succes ța lupta pentru 
traducerea în viată a sarcinilor puse 
de partid și guvern.

(Urmare din pag 1)

coloană. Ce-a făcut acesta cu ea 
mai știu !“. Un șofer, rugat fiind, 
răspuns : „Aș merge, dar nu 
Obțineți aprobarea șefului...', 
unde însă să fi fost luat șeful ?

Și-așa, delegatul lonean s-a 
poiat la clubul 
entuziaștii artiști 
tau mîhniți spre

său. La ora 18,30, 
amatori se-ndrep- 

casele lor.

IV. IN LOC DE ÎNCHEIERE

vinde dm sfocuride disponibile 
wrmăfoarei® materiale

17 iunie, adică a doua zi. La 
bul din Lonea sosește un răspuns: 
„Am primit comanda dumneavoastră. 
Am aprobat-o dar, între timp, auto
buzele au fost solicitate de combi
natul carbonifer. V-am căutat tele-

clu-

Nn în- 
unor date sau citirea unor 

uneori de alții. 
■ în pronagandă 

compe- 
idei bine argumentate, 

cu concluzii pentru 
comnortaroa oam"il-

acestor adîncniî și a le pune 
în slujba omuloi.

Dar minerii de la orizontul 
IX, conducerea sectorului I. 
țin să alăture acestor frumu
seți elemente care să îneînte 
și ochiul. Există dorința vie 
ca primele fransporiuri la o- 
rizontul IX mediu să fie efec
tuate în cinstea Zilei mine
rului și a Centenarului cărbu
nelui. O inaugurare care tre
buie să fie la înălțimea acestui 
eveniment. lală de ce s-an fă-

.. demersuri pentru pruvuid- 
rea unor cantități de piatră 
roșie care să fie așternută pe 
îerasamentut liniei ferate. Lăm
pile de iluminat 
aliniate, 
vor fi 
pentru 
frumos, 
pămînt,

sînt perfect 
iar pereții galeriilor 
văruiți. Preocuparea 

asemenea elemente de 
la sute de metri sub 
își are semnificația ei.

Ea reflectă acea 
unlrieă, de multe 
risită. pe care o 
cei care înving
creează certitudinea împlinirii 
sarcinilor încredințate.

@ 1621 — S-a născut fabulistul francez Jean de La 
Fontaine, (m. 1695).

@ 1968 — Festivalul picturii poloneze (Szczecin).
@ 1968 — Vizita în U.R.S.S. a ministrului afacerilor 

externe al Turciei, lhsan Sabri Kaglayangil (8—12)
@ 1968 — Reuniunea Comitetului pentru gaz al comi

siei Economice ®.N.U. pentru Europa (Geneva).
@ 1968 — Reuniunea experților UNESC® privind de

clarația universală a drepturilor omului și a dreptului de 
cultură (8—15, Paris).

© 1968 — A 45-a sesiune a Consiliului Economic și 
Social al O.N.U. (8 VII — 2 VILI, Geneva).

© 1968 — Seminar ®.N.U. dedicat problemelor copi
lului (8 VII — 3 VHJ, Varșovia).

Lnfoimații suplimentare, Ia sediul întreprinderii str. Ol
tului nr. 30, telefon 1434.

Ion ic sa 
găsit".

Scurt, clar, concis, precis 1 Un răs
puns care n-ar tl putut fi formulat 

nici un caz altfel ! Pentru a aco- 
o neglijență I Chiar adevărate 

fi fost cele afirmate-n răspuns, 
se puteau găsi mijloace pentru 
e comunica clubului lonean că 
vor trimite autobuzul promis ? 
I.R.T.A. să nu se găsească mij

loace de transport? ! Am vrea să 
știm, cum vor răspunde ei (tovară
șii din conducerea autobazei) l.one- 
nilor Ia întrebările: „cine-i despă
gubește pentru cheltuielile de or
ganizare a spectacolelor planificate 
(trimiterea delegatului, afișaj); cum 
rămîne cu prestigiul amatorilor lo- 
neni, blamat acum în ur 
neprezentări injustiflcabile ?

vor

PROGRAMUL I
5,00 Buletin de știri ; 5,05— 

0,00 Program muzical de di
mineață ; 5,30 Buletin de știri; 
5,50 Jurnal agrar ; 6,00 8,25
Muzică și actualități; 8,25
Moment poetic ; 8,30 La mi
crofon. melodia preferată; 9,00 
Buletin
croton, melodia preferată ; 9,30 
Miorița. Ancheta emisiunii ; 
10,00 Uverturi de Auber ;
10.20 Melodii populare; 11,00 
Buletin de știri; 11,05 Slăvită 
fii. Republică — program de 
cînlece; 11,20 Avanpremiera 
estradei nocturne; 11.45 Sfa
tul medicului ; 12,00 Muzică 
ușoară ; 12,30 Inlilnire cu me- 
1 >d:a populară 
iveferat; 13,00 
Sport. Buletin
13.20 Soliști și 
muzică ușoară :
reanu, Leny Escudero 
chestrele Bebe 
George Martin ; 
populare ; 14.15 
(ediție pentru 
clasele a IlI-a și 
Muzică ușoară ; 
do știri. Buletin 
15.15 Biblioteca
română, f.iviu Rebreanii : 
durea spînzuratilor". 
Al. Săndulescu; 15,30 
premieră — Melodii 
16,00 Radiojurnal, 
letin 
lodil populare ;
pondență 
Vacanță 1 
Dăescu;
tulili ; 18,00 Buletin de Știri ; 
18,02 Revista economică; 18,20 
Metronom '68; 19,00' Radioga- 
zeta de seară ; 19,30 ® melo
die pe adresa dumneavoastră; 
20,00 Buletin de știri ;' 20,05
Muzee și 
zică populară Interpretată 
Dumitru Bălășoiu 
Stan ; 20,40 Cîntece 
Roman ; 20,55 Noapte 
copii ; 21.00 
Capodopere 
21,25 Din 
Gavriș ; '.
22,00 Radiojurnal. Buletin 
teorologic. Sport ; 22.20 
zică ușoară ;
poetic; 22,35
zin ; 22,39 Cele mal frumoase 
pagini ale liedului ; 24,00 Bu
letin de știri ; 0,05—5,00 Es
trada nocturnă. Buletine

și meteo-rutiere la
2,00 și 4,00.

și interpretul 
Radiojurnal, 

meteorologic; 
orchestre de 
Anda Căiugă- 

și or-
Prișada și 

14,00 Cîntece 
Tot . înainte 

pionierii din 
a IV-a); 14,50 
15,00 Buletin 
meten-rutier; 
de literatură 

„Pă-
Prezintă 

Avan- 
rpagazin; 

Sport. Bu- 
meteorologic; 16,20 Me-

16,30 Cores- 
specială. Vacanță ! 
Anchetă de Valeria 

17,15 Antena t’nere- 
18.00 Buletin de ș 

la economic)! 
'68 ;

știri ;
expoziții ; 20)20 Mo

de 
sli Nelu 

de Elly 
bună, 
'>1.05 

literaturii; 
1 repertoriul Iul Emil 
21,35 Muzică ușoarăf 

me- 
, ___ Mu-

22,30 Moment 
Melodii maga-

EXPLOATAREA DESCHIDERI
DE MINE

P a r o

7,00 Melodii populare ; 
Buletin de știri. Buletin 
teo-rutier ; 7,45 CIntă 
8,00 Jocuri populare 
Tot Înainte (emisiune 
pionieri); 8,30 Buletin 
ri; 8,35 Fantezie pentru chf- 
tară și orchestră de Joaquin 
Rodrigo; 9,00 Muzică din 
pera „Secretul Suzanei” 
Wolf Ferrari ; 10,00 Buletin 
știri ; 10,05 Muzică ușoară 
Sergiu Malagamba șt Titel 
Popovicl ; 10,30 Roza vînturl- 
lor ; 10,55 Muzică de estradă;
11.15 Vorbește Moscova,- 1'2,00 
Buletin de știri. Buletin mete
orologic; 12.07 Muzică popu- 
Iară; 12,30 Muzică ușoară;
13.15 Muzică populară; 13,30
Arii din opere; 14.00 Radio
jurnal. Buletin meteo-rutler ; 
14,08 Concert de prînz; 15,00 
Un cîntec peniru tine - mu
zică ușoară; 15,30 Radiomaga- 
zinul femeilor; 16,15 Muzică;' 
16,20 Sfatul medicului ; 16,25
[n ritm de vals; '>6,35 Teatre 
de eslradă din țară : Deva, și

I din specta- 
revista" șl 
17,00 Radio- 

meteorologic ; 
populară din 

18,00 Ascultăto- 
muzică din

7,30 
me- 

fanfaraf, 
î 8,ltf 

pentrrl 
de ști-

Galați, 
rolele 
„Pepsi 
jurnal.
17,15
Transilvania ;
rii ne cer — muzică din ope- 
re; 18,30 Concurs cu public;)! 
18,55 Buletin de știri; 19,0(y 
album folcloric; 19,30 Emlsitl’-'| 
ne culturală ; 19,50 Actua,:lă- 
lea muzicală ; 20,30 Ora spe
cialistului ; 20,50 Zece minute 
cu solista Gaby Novac; 21,C0' 
Buletin de știri; 21,05 Prim? 
audiții de operă i „Ursul" de 
William Walton; 21,30 Aten
țiune, părinții; 22,35 Muzică 
din opere românești ; 23,00
Radiojurnal; 23,33 Almanahul 
melodiilor; 0,55—1,00 Buletin 
de știri. Bulelfn' meteo-rutier.
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Instalație nouă
de electroliză
a plumbului

BilanțulConsiliul G.A.T.T. a acceptat măsurile
incidenteloradoptate de guvernul francez

DIN ȚARA
Eflimie Bîrleanu din Iași, 
arteziană, în cascade, pe 

căreia vor fi gravate sec- 
trecutul istoric al ținutu- 

instatală în parcul public, 
ar-

sculptorul 
O fîntînă 
lespedete 
vențe din 
Iui, va fi
Proiectul aparține unui grup de 
hitecți ieșeni. Totodată. în apropie
rea timpului unde în 1475 s-a desfă
șurat bătălia de la Podul înalt, se va 
înălța un obelisc. Tot aici va fi a- 
menajat un muzeu.

e- 
inlral par- 

înainte de termen, 
din

creat astfel posibi- 
în țara noastră a 
cantități de plumb 
calitate în special

Noi resturi
fosilifere scoase

SIBIU. — O instalație nonă de 
lectroliză a plumbului a 
țial in producție
la Uzinele chimico-metalnrgice 
Copșa Mică. S-a 
litafea obținerii 
unor importante 
de cea mai bună
pentru acumulatori. Instalația asigu
ră executarea tuturor operațiilor au
tomatizat și mecanizat, procesul de 
producție fiind condus de la distan
tă Cea mai mare parte a utilajelor 
sînt fabricate în țară.

la suprafață

Monument
cînchinai lui

Ștefan cel Mare
VASLUI. — Centrul orașului Vas

lui, care capătă o înfățișare nouă, 
datorită construcțiilor ce vor fi am
plasate aici (Poșta, Casa de cultură, 
un cinematograf etc.) va fi dominat 
•le un impunător monument închinat 
Iui Ștefan cel Mare, realizat de

ORADEA. — Ia Betfia, localitate 
care figurează în nomenclatura pa
leontologică mondială, au fost scoa
se la suprafafă noi resturi fosilifere 
provenind din prima jumătate a pe
rioadei cvaternare. Arheologii au 
descoperit aici resturi de cervidee 
și lupi, vertebre de bizoni și oase 
aparținînd unor elefanți de tranzi
ție între mamut și speciile elefanți
lor de climă caldă.

Alături de alte relicve, 
recent descoperite aduc 
clarificări în ce privește 
ța faunistică aparținînd
a doua, cunoscută de către oamenii 
de știință sub denumirea de glacia- 
țiunea Mindel.

J PARIS. — Centrul international de
Y informare asupra crimelor de răz- 
y boi comise de S.U.A. în R. D. Viet- 
A nam, prezidat de profesorul Laurent 
I Schwartz, a prezentat într-un cine- 
I matograf parizian o noua serie de
Y documente inedite. Acestea cuprind 
y opt hărți geografice reprezenlînd 
A bombardamentele aviației americane 
1 asupra cartierelor populate ale ora- 
I șelor din R. D. Vietnam, fotografii
Y înfălișînd sate distruse și poduri a-
Y variate. In .prim plan, imagini do 
A copii, femei și bătrîni răniți.
A Bombe cu aripi, grenade- cu gaze 
I toxice, gloanțe de diferite tipuri au
Y fost, de asemenea, expuse în aceeași 
▼ sală.
A In cursul acestei prezentări, pre- 
k ședințele Curții Supreme a R. D.

Vielnam, Pham Van Bacii, a decla
rat cu această ocazie că Vietnamul 
este „nn poligon de experiență" 
pentru Statele Unite. El a arătat că 
de la 31 martie 1963, cînd președin
tele Johnson a anunțat limitarea zo
nei de bombardament asupra terito
riului R. O. Vietnam, raidurile avia
tici americane au sporit.

In bolul cinematografului au fost 
expuse diferite „mostre" de bombe 
cu bile. Aceste arme au provocat 
moartea și rănirea a zeci și sute de 
persoane civile, a menționat Plia tu 
Van Bach. Asupra R. D. Vietnam, 
a subliniat vorbitorul, au fost arun
cate 180 de milioane de asemenea 
bombe. (Această armă feroce este 
de mărimea unei mandarine și con
ține 300 de bile).

GENEVA. — După îndelungate 
dezbateri cu ușile închise, Consiliul 
G.A.T.T, a acceptat măsurile adop
tate recent de guvernul francez în 
domeniul importurilor și exporturi
lor. Un comunicat publicat la Gene- 
Vu relevă că această acceptare este 
urmarea recunoașterii faptului că în 
Franța există o situație economică 
nefavorabilă, datorită grevei gene-

în
mai și iunie. Consiliul, 
comunicat, a luat notă 
măsurile franceze sînt 
timp. A fost adoptată, 

a se înființa

st 
de 
lt- 
to- 
un

O,

materialele 
importante 
componen- 
glaciațitinii Construirea unor noi baze

aeriene americane
Coreea de sudin

mitate în 
tuși, hotărîrea de 
grup de lucru compus din repre
zentanți a 21 de țări membre ale 
G.A.T.T., însărcinat cu studierea în 
amănunt a măsurilor franceze și 
tuturor problemelor adiacente.

a
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La Plata

0 hotărîre a guvernului
federal nigerian

BUENOS AIRES. — Autoritățile 
argentiniene au anunțat că inciden
tele ce au avut Ioc la Universitatea 
din La Plata s-au soldat cu rănirea 
a 26 de persoane. In același timp, 
540 de studenti au fost arestați, dar 
o mare parte dintre ei au fost puși 
în libertate.

Un număr de aproximativ 800 de 
studenti ocupaseră clădirea univer
sității, în semn de protest împotriva 
refuzului autorităților de a proceda 
la o reformă a învățămîntulul su
perior. La sosirea forțelor de poli
tie studenții s-au baricadat, dar poli
țiștii au făcut uz de grenade lacri
mogene. Pînă la sfîrșit universitatea 
a fost
vocale mari pagube materiale insta
lațiilor

urma declarațiilor unor organizații 
din Anglia și din alic țări dc a a- 
corda ajutoare în regiunile 
late de trupele biafreze.

Guvernul dc la Lagos 
în același comunicat că 
convorbirilor cu lordul
ministrul de stat britanic pentru pro
blemele Commonwealthulut s-a ajuns 
Ia un 
ajutor 
trimis 
laliei 
dirijat 
1 ieno.

LAGOS. — Guvernul federal ni 
gerian ă dat publicității un comuni
cat în care arată că orice parașu- 
tare de alimente sau ajutoare în re
giunile de est ale Nigeriei, fără au
torizația prealabilă a guvernului ni
gerian, va fi considerată ca un ,,act 
de ostilitate". Totodată, aviația ni
geriana a primit dispoziții de a ur
mări si distruge orice avion care ar 
pătrunde în spațiul aerian nigerian 
fără autorizația expresă a autorită
ților militare nigeriene. Această bo- 
tărîre — relatează agenția France 
Presse — a fost luată la lagos în

contra-

subliniază 
în cadrul 
Shepherd,

acord care prevede că orice 
de alimente sau medicamente 
de Anglia în ajutorul popu- 

civile din această țară să fie 
numai autoritățile nfgc-

evacuată, dar au fost pro-
SEUL. — După cum transmite din 

Seul agenția France Presse, guver
nul american procedează în prezent 
la construirea unor noi baze aeriene 
în Coreea de sud și la extinderea 
celor existente, în eventualitatea că 
va fi silit, la expirarea tratatului 
de securitate japono-american, să le

V evacueze pe cele de pe teritoriul 
♦ nipon. Se află în curs de lărgire 
\ pista de zbor a bazei de la Pobang, 

situată pe litoralul sud-estic, pentru 
primi bombardiere

de vînăfoare de tipurile „f-105" 
„f-4 Phantom". Se apreciază că 
nele dtn bombardierele uriașe „B-521 
ar putea, de asemenea, să fie aduse 
în Coreea de sud de Ia bazele din 
Taiianda și Insula Guam. Agenția 
de presă franceză precizează că la 
Seul au început deja negocieri ofi
ciale înhe guvernul sud-coreean și 
autoritățile americane pentru achizi
ționarea terenurilor necesare con
struirii unora dintre noile baze pre
conizate.

Popas în cel mai tînăi

și de

Pitorescul io- 
nisipul ei fin

Și 
u- 
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in lo- 
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străzi 
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croito

care adună 
peste zece 

tară

Trandafirul copac

statelor nenucleare

oraș dobrogean
Sil
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Importantă realizare
sa econo- 
lui indus-

dispune, 
orbita 

calcule-

luminoase, 
locuințe 

sluj,

a fizicienilor gruzini

După 22 rie ani de experimentări, 
horticultorul bucureșlean Gh, Grosu 
a realizat o plantă ornamentală neo
bișnuită : trandafirul copac. Procedeul 
pentru obținerea acestuia a fost în
registrat recent ca invenție româ
nească. Trandafirii horticultorului 
Gh. Gros» pot atinge înălțimea unui

brad. Ei înfloresc din primăvară pînă Ă 
Ia căderea zăpezii. Pe lingă valoa- 
rea lor decorativă, aceste plante au 1 
o importanță economică deosebită, 
dat fiind faptul că pot produce o 
cantitate mare de flori, din care se 
pot extrage esențe pentru parfumați 
și siropuri.

Lucrările Conferinței 
se vor desfășura la

i

încă de departe, de pe șo
seaua asfaltată ce vine din
spre Constanta, Năvodariul se 
anunță privirilor prin impună
toarele construcții ale uzinei 
de acid sulfuric și- superlos- 
fatl. Treptat, peisajul se corn- 
p/dează cu alte siluete indus
triale, sau construcții social- 
culturale și gaspodărești-edili- 
tare. Aici, pe malul Mării Ne
gre, pe locul micii așezări de 
pescari de odinioară — ocu
pație de care trebuie legală 
de altlel și originea nume'ui 
său — pulsează astăzi energic 
o așezare citadină.

Uzina chimică cu construc
țiile și instalațiile moderne 
ale liniilor tehnologice de pro
ducție, cu birourile, magazi
ile, rampele și liniile de cale 
ferată, întinse j>e mai mult de 
zece hectare, au constituit 
primul mare pas pe calea ur- 
banizăriii. Tehnicianul Alexan
dru Vastle, lost brigadier pe 
șantierul acestei întreprinderi, 
Nicolae Grădinaru, directorul 
uzinei și multi alții își mai a- 
minlesc peisajul sărăcăcios al 
salului Năvodari, pe care, cu 
un deceniu în urmă, a înce
put să se aștearnă contururile 
orașului de azi.

In anii din urmă, au luai 
iiintă aici, atelierele de re
parații auto, uzina de repara
ții dc mașini agricole și o 
modernă fabrică de lîmplărie. 
La rîndu) ei, cooperativa a- 
gricolă de producție și-a cre
at un adevăral earlier de con- 
clrucții agtozoolehnice.

In mijlocul vechiului sal s-a 
înălfat „orașul nou", cu zeci 
de blocuri de locuin/e, com
plexe comerciale, școală ge-

nerală și liceu, 
cului, plaja cu 
au creat pe fundalul coșurilor 
himeginde pe de o parte și 
al albastrului mării pe de al
ta, cunoscuta tabără a pionie
rilor și școlarilor 
în fiecare vară 
mii de copii din 
peste hotare.

Case mari, 
cui vechilor
reșli acoperite cu 
și trotuare asfaltate, 
farmacie, ateliere de 
rie, cizmărie, diferite magazi
ne, spatii verzi și multe flori, 
întregesc aspeclul citadin 
Năvodarilor.

Viitorul celui mai tinăr 
raș dobrogean este neîndoel- 
nic legal de viata 
mică. Dezvoltarea 
Irială va ii și mai departe in
fluențată, îndeosebi de uzina 
chimică și uzina 
care, pe măsura 
vitalii productive 
un număr sporit 
lori. La uzina chimică, de e- 
xemplu, au și început lucrările 
de extindere, în proiecte fi
ind înscrise construirea unei 
noi linii pentru fabricarea aci
dului sulfuric, a unei instala
ții pentru măcinarea foslori- 
lelor și pentru obținerea aci
dului fosforic și 
de granulare a 
lui. Dezvoltarea 
sigura un 
proximativ 
grășăminte 
gricultură, 
duse.

de reparații. ,
lărgirii acti- 
r or antrena ;

de munci- ■

a noii secții 
supe rlosfalu- 

uzinei 
anual

NEW YORK. — La sediul Organi
zației Națiunilor Unite din New 
York s-a anuntat oficial că lucrările 
Conferinței statelor ncnucleare se 
vor desfășura; la Geneva între 29 
august și 28 septembrie. Secretarul 
executiv al acestei conferințe a fost 
desemnat Rolf Bjomersledt (Suedia)

La lucrări au fost invitate toate 
statele membre ale O.N.U. precum

și membri organizațiilor specializate 
și ai Agenției Internationale pentru 
Energia Atomică.

Observatorii politici apreciază că 
lucrările Conferinței de la Geneva 
ar putea întîrzia deschiderea celei 
de-a 23-a sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U. (prevăzută'pentru 17 
septembrie) pînă la începutul lunii 
octombrie.

VENLZt EI A : O- 
rașul Maracaibo, 
oraș al contraste
lor sud-anicricane, 
unde blocul mo
dern se inallă in 
apropierea cocioa
belor mizere.

O nouă ipoteză în legătură 
cu enigmatica explozie 
din regiunea

MOSCOVA. — Academicianul Va
sili Fesenkov a emis ipoteza că ex
plozia din regiunea Tungusă, care 
s-a produs în anul 1908, s-a datorat 
unei comete mici. Potrivit aceleiași 
ipoteze, o dată cu cometa, în stra- 

ale atmosferei a 
nor de pulbere cosmi- 
înetr-o direcție opusă

turile superioare 
pătruns lin 
că. orientat 
Soarelui.

Omul de 
firmatiile pe datele obținute de ul
tima expediție, 
demia de Știinte a U.R.S.S. 
giunea unde s-a 
Fesenkov 
xistentei 
sute de 
mosferă, 
mici a nucleelor acestora, ele nu an 
atins suprafața planetei noastre.

știință își întemeiază a-

organizată de Aca- 
în re

produs explozia, 
susține că în decursul e-
Pămîntului, orobabil că 
comete au pătruns în at- 
dar din cauza densității

Pe baza dalelor de care 
omul de știință a calculat 
cometei Ipotetice. Potrivit 
lor lui, cometa avea o perioadă de
rotație de zece an! în jurul Soarelui, 
masa ei atingea valori de ordinul 
milioanelor de tone, iar energia co
respundea exploziei unei bombe 
termonucleare mart. In pofida ma
sei sale uriașe, corpul Tungus, afir
mă savantul, i 
Pămîntului din 
mici (mai mici 
tarii consideră 
tivă s-a produs 
12 km de suprafața Pămîntului. 
parte din masa corpului s-a 
format în gaze, iar cea mai 
parte s-a risipit treptat sub 
de pîaf pe întreaga emisferă 
di'că.

Descoperirea
unui rar document 
arheologic

n-a atins suprafața 
cauza densității' sale 

i decît apa). Cercetă- 
că explozia respec- 

; la înălțimea de 10 — 
O 

trans- 
marn 

formă

din epoca împăratului 
(235—238 e.n.). Acest rar 
arheologic este format

SOFIA. — In orașul bulgar Vrața 
a fost descoperită o diplomă milita
ră unică, 
Maksimin 
document
din două plăci de bronz legate în
tre ele cit o sîrmă. Pe prima „pa
gină" este gravat un decret ce a- 
testă drepturile soldaților-veterani 
care și-au efectuat serviciul militar 
în garda imperială pretoriană. Pe a 

a
șapte martori care prin pecețile lor

TB11.ISI. — Fizicienii din Tbilisi 
au studiat comportarea semiconduc- 
torilor în condițiile „frigului cos
mic". F.i au demonstrat experimen
tal că în condiții de minimă lumi
nozitate, în semiconductor! cu o 
temperatură scăzută ia naștere o 
tensiune uriașă. încercările făcute 
la temperahiri apropiate de zero ab-

solul vin in sprijinul ipotezei că 
peliculele semiconductoare sînt for
mate dinlr-un mare număr de gene
ratoare in miniatură.

Fizicienii gruzini au realizat din 
semiconductor stiprarăciți elemente 
optice pentru „memoria" mașinilor 
electronice de calcul.

nor-
doua placă este înscris numele

confirmă autenticitatea diplomei
Traversarea Canalului Mînecii
de către o înotătoare engleză

ȘANTIERUL NAVAL CON
STANȚA: in momentul de fa
lă aici se construiesc șlepuri 
de 900 tone, șalupe pentru uz 
intern, _ponloane clc. Odată c’J 
darea in Inacțiune a noului

spor
200 000 tone 
ioslatice pentru 

precum și alte pro-

Nicolae S1MJON
Corespondent Agerpres

doc de 15 000 tone capacitate 
de ridicare s-a eliminai repa
rarea navelor in străinătate.

IN CLIȘEU : Vedere parțială 
a șanlietuiui naval.

Alunecare spre dictatură
Amploarea manifestațiilor prile

juite de împlinirea a dot ani de la 
instalarea ca președinte al Argen
tinei a generalului Ongania a dez
văluit nemulțumirea fată de înrău
tățirea situației economice și fată 
de metodele represive folosite de 
guvern. La Buenos Aires, Rosario, 
Cordoba și la La Plata au avut loc 
incidente sîngeroase și au fost o- 
perate peste 200 de arestări. Ultimii 
doi ani n-au adus ameliorarea pro
misă de Ongania cînd a preluat pu
terea în urma unor frămîntări în 

„gorilele" din armată au avut 
rol precumpănitor. Restrîngerea 

permanentă a drepturilor cetățeneș
ti după acțiunea intitulată demago
gic „revoluția din iunie 1966" s-a 
grefat pe agravarea condițiilor de 
viată ale majorității argentinienilor 
(salariul real a scăzut în ultimii doi 
ani cu peste un sfert, iar numărul 
șomerilor a crescut cu o jumătate 
de milion, atlnqînd cifra de 1,8 mi
lioane).

Apelul lansat sîmbătă 
președintele Ongania în 
îmbunătățirii administrației 
și a stabilizării economice 
darul să restabilească încrederea în 
acțiunile guvernamentale.

Tendința de concentrare 
este apreciată ca abuzivă 
multi dintre cei care au 
ascensiunea guvernului Ongania. Un 
conflict acut s-a manifestat zilele 
trecute în legătură cu incidentele

de la 
lin ian 
și poliție, iar guvernul a înclinat de 
partea politiei.
Borda girează 
nelor, cît și al 
dualitate nu a 
întregul corp
gentinien.i să subscrie la toate mă
surile dictate de guvern, indiferent

Rosario (al doilea oraș argen- 
ca mărime) între magistrați

In guvern, Guillermo 
atît portofoliul inter- 
justitiei, dar această 
Izbutit să determine 

al magistralilor ur

lo-
ca-

nitei;..;. Politia 
tină seama de 
adunării și a blo- 
sală, maltratîndu-i 

să intre. Jodecăto-
împreună cu cîtiva 

încercat să tempereze ze-

©

seara de 
favoarea 
de stat 

n-a avut

a puterii 
chiar de 
sprijinit

LONDRA. — 
Anne Longford, 
ani, a traversat 
12 ore și 4 minute. Ea 
înotătoare
cesta Canalul Mînecii. 
ford sperase să 
record, dar nu

Inotătoarea engleză 
în vîrstă de 20 de 
Canalul Mînecii în 

este prima
care a traversat anul a-

Anne I.ong- 
stabilească un nou 

a reușit să o ega-

Sute de localități
din
sînt

Pakistan
amenințate

de inundații

leze pe australiana Linda Gill, care 
a străbătut anul trecut același traseu 
în numai 9 ore și 59 minute.

A

încă un navigator
solitar a terminat
cursa transatlantică

dacă erau saiu nu legale. Atitudinea u- 
nor magistrați, care — călăuzindu-se 
în mod firesc după lege — au infir
mat măsuri ale autorităților poliție
nești, au stat la baza discordiei. 
Luna trecută, de pildă, Curtea Su
premă argenliniană a ridicat inter
dicția de apariție a două 
nale.

La Rosaiio, judecătorul 
los Gaodella a acordat 
pentru organizarea unei
studențești într-o sală de cinemato
graf pentru a aniversa jumătate de 
secol de „reformă universitară". 
După incidentele dintre politie 
studenti, aceasta autorizație avea 
marcheze revenirea la ordine,
mînd ca revendicările studenților

Juan Car- 
autorizalia 

adunări

ri 
să 

ur

a provocat furia 
militari, și genorș- 

Teodoro Alvarez a 
guvernului fată de

croată. EI a afirmat că „sta- 
revoluționar trebuie să preva- 

Constituțiel", ceea ce a 
în viitor poliția va fi 
cele mai largi puteri, 

dacă ele se încadrează 
prerogativele legale.

me- 
P’•fi

în

Frondiz.l
sprijinit pe generalul On-

/ 
să (ie analizate 
cală n-a vrut să 
racterul legal al 
cat accesul spre 
pe cei ce voiau 
rul respectiv, 
colegi, a
lui polițiștilor, dar n-a avut succes, 
în urma acestui abuz de putere, șe
ful politiei din Rosario a fost dat în 
judecată și condamnat la 15 zile 
închisoare, Iar Curtea Supremă a 
confirmat sentința.

Această hotărîre 
unor comandanți 
Iul de armată 
precizat poziția 
situația 
tul
lez.e asupra 
arătat că ș 
Investită ci: 
indiferent 
sau nu
Dînd glas nemulțumirii față de 
todcle folosite de regim, fostul 
ședințe al Argentinei 
oare l-a
g-ania la instalarea sa — a declarai; 
„Intervenția împotriva puterii jude
cătorești în provincia Santa Fe este 
o greșeală gravă. Este începutul a- 
lunecării spre dictatură". Iar la Cor
doba, manifestațiile antiguverna
mentale de săptămîna trecută au 
fost conduse de fostul președinte 
Arturo Illin.

Z. FLOREA

se allă
ca urmare

produss-au
a Pakistanului.

mi

intr-o si- 
a marilor 

în regiunea 
Peste

rămas fără 
acordat un 

iamiliiior

DACCA. — Aproximativ un
Hon de oameni din provincia pakis
taneză Rangpur 
luafie grea, 
inundafii ce 
răsăriteană
250 000 de persoane au 
adăpost. Autoritățile au 
ajutor de 500 000 dolari 
din regiunea sinistrată, 
flă intr-o situație tragică, 
revărsării apelor, 
au fost distruse pe întinse suprafețe.

Potrivit ultimelor știri, nivelul 
pelor continuă să crească, sute 
localități din regiunea orientală 
Pakistanului fiind ameninfale 
inundații.

care se a-
In urma

cu/lurile de orez

a- 
de 

a 
de

NEW YORK. — Australianul Bill 
Howell a devenii al cincilea navi
gator solitar care a terminat cursa 
transatlantică Plymouth (Anglia) — 
Newport (S.U.A.). Howell a parcurs 
cele 3 000 de mile la bordul unei 
ambarcațiuni de aproximativ 13 me
tri.

Cursa navigatorilor solitari a În
ceput la 1 iunie. Din cei 35 de par
ticipant! care au părăsit alunei por
tul britanic Plymouth, 20 se află 
inGă pe mare, iar alții au abandonat 
cursa.

5?

asfaltu- 
care opera de-a lungul șosele- 

diverse 
Au fost 

35 
între

BUENOS AIRES. — Politia argen- 
tiniană a depistat o bandă de dru
mul mare denumită „Pirații 
lui"
lor din Argentina oprind 
vehicule pe care le jefuia. 
arestați, potrivit agenției UP1, 
de membri ai acestei bande,
care și conducătorul ei, un oarecare 
Emilio Vasbek, Continuă să fie ur
măriți alți 19 membri ai bandei.
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sb Baschet masculin

„CUPA NINEPULIir
Jiul Petrila a cîștigat etapa 

municipală la popice
Arena de popice a asociației spor

tive Minerul Vulcan a găzduit eta
pa municipală a „Cupei Minerul” 
organizată de Consiliul municipal 
al sindicalelor din Petroșani. La 
start s-au prezentat șase echipe: 
Minerul Vulcan, Jiul Petrila, Prepa
ratia Petrila, Preparatia Lupeni, Mi
nerul Aninoasa șl Parîngul Lonea.

Conform regulamentului competiției 
echipele au fost formate din doi 
băieți și două fete care au lansat 
cîte 80 bile mixte (masculin) și 60 
bile mixte (feminin).

Petrila — 
Jiul Petrila 
Mthai, Jiul 
Pop Mihai, 

p.d.; 5)

Clasamentul pe echipe :
2) Mi-Locul I) Jiul Petrila 896 p.d.; 

neml Vulcan 891 p.d.; 3) Preparatia 
Petrila 816 p.d.; 4) Preparatia Lu
peni 778 p.d.; 5) Minerul Aninoasa 
754 p.d. și individual feminin: 1) 
Mitrut Maria, Preparatia Lupeni — 
180 p.d.; 2) Bloc Ellsabeta, Minerul 
Vulcan — 178 p.d.,- 3) Debrețini Ma
ria, Minerul Aninoasa — 163 p.d.; 
4) Stanclu Stela, Jiul Petrila —■ 152 
p.d.; 5) Holhoianu Veta, Minerul 
Vulcan — 144 p.d.; 6) Pop Eva, Jiul 
— 140 p.d.; Individual masculin: 1)

Torok loan, Preparatia 
306 p.d.; 2) Vențel Iuliu,
— 304 p.d.; 3) Torok 
Petrila — 300 p.d.; 4)
Minerul Aninoasa — 291 
Flolas Alexandru, Preparatia Petrila
— 288 p.d.; 6) Lazăr Emil, Minerul 
Vulcan — 287 p.d.

In urma acestor rezultate, echipa 
mixtă a asociației sportive Jiul Pe
trila a cîștigat etapa municipală. 
Cei clasați pe primele patru locuri, 
la Individual, vor face parte din se
lecționatele sindicale ale municipiu
lui Petroșani, 
desfășura în 
pe arena A.

La atletism
locuri din clasamentul general pe a- 
sociatii sindicale miniere arată astfel;

1) Jiul Petrila, 5 puncte; 2) Mine
rul Vulcan, 4 puncte; 3) Preparatia 
Petrila, 3 puncte.

Biroul executiv al Consiliului sin
dicatelor din Petroșani va acorda 
cupa asociației sportive care va to
taliza maximul de puncte în clasa
mentul general.

Etapa județeană se va 
zilele de 13—14 iulie, 
S. Jiul Petrila.
și popice, primele trei

Aurel SLABII

La fotbal

Selecționata, secției construc
ții, lideră pe

Timp de două luni, pe terenul im
provizat din cartierul Aeroport s-a 
desfășurat un veritabil campionat de 
fotbal pe secții organizat de Consi- 
Sitil asociației sportive Utilajul din 
Petroșani, dotat cu „Cu.pa Minerul". 
Simbătă, în prezența a peste 120 de 
spectatori, s-a desfășurat meciul cheie

IL It, U. M. P.
al acestui campionat între echipele 
Strungul și Electrica, două din prin
cipalele candidate la titlu. Meciul 
s-a încheiat cu rezultatul de 1—0 
în favoarea electricienilor.

Alte rezultate: Planșeta — Otelul 
4—2; Ajustajul — Precizia 5—4; 
Strungul — Barosul 5—0.

ETAPA I 11 AUGUST
Vagonul Arad — Jiul Petro

șani; Rapid București — Petro
lul Ploiești; Steaua București 
— F. C. Argeș Pitești; Dinamo 
Bacău 
Crișul 
stanța; 
greșul 
Mureș
niversitatea Craiova 
Arad.

— Universitatea Cluj; 
Oradea — Farul Cou- 
Politehnica Iași — Pro- 
București; A.S.A. Tg.

— Dinamo București; U- 
U. T.

ETAPA A II-a — 18 AUGUST
Universitatea Cluj — Rapid 

București; Dinamo București — 
Vagonul Arad; Jiul Petroșani 
— Universitatea Craiova; Pe
trolul Ploiești — Steaua Bucu
rești; F. C. Argeș Pitești — 
Politehnica Iași; U. T. Arad — 
Crișul Oradea; Progresul Bucu
rești — Dinamo Bacău; Farul 
Constanța — A.S.A. Tg. Mureș,

ETAPA A IlI-a — 25 AUGUST
Universitatea Craiova — Cri

șul Oradea; Ste.aua București
— U. T. Arad; Rapid București
— A.S.A. Tg. Mureș; Vagonul 
Arad — Progresul București;

Jiul Petro-
C. Argeș Pitești —

Dinamo Bacău
șani; F.
Dinamo București; Farul Con
stanța — Petrolul Ploiești; Po
litehnica Iași — Universitatea 
Cluj.

ETAPA A IV-a
1 SEPTEMBRIE

NOUL ANTRENOR AL ECHIPEI JIUL

© Ozon a închsiat un cantract pe ttoii ani cu A. S. dhuS
® Antrenor secund EmiJ Ciurdărescu
H Căunei, Stoichițoiu și Babeț au primit dezlegări

Așa-s știrile în general, și-n special cele fotbalistice i 
Se răspîndesc cu iuțeala fulgerului. „Microbiștii" fotbalului, 
în perioada de tranziție dintre două campionate, n-au liniște 
pînă nu află totul. Și-n general în fotbalul nostru, în ultimii 
ani, au avut ce afla în privința transferurilor, plecărilor și 
venirilor de jucători și antrenori. Pasionații susținători ai 
divizionarei A Jiul Petroșani au aîlat, in cea mai mare parte 
despre plecarea la Universitatea Craiova a antrenorilor Ște
fan Coidum și V. Frînculescu. De asemenea, ziarul „Sportul ' 
a anunțat probabilitatea preluării funcției de antrenor prin
cipal al Jiului de către maestrul emerii al sportului, Titus 
Ozon. Din dorința de a comunica, de a ține la zi 

ne-am informat la cei
vi

noștri cu aceste „evenimente", 
să ne furnizeze amănunte. Și 
urmează.

Intr-adevăr, antrenorilor Coidum și 
Frînculescu, o dată ou mulțumirile 
pentru felul cum au condus echipa 
Jiul, pentru rezultatele obținute în 
decurs de doi ani, le-au fost acorda
te, la cerere, transferurile. In legă
tură cu angajarea lui Titus Ozon — 
rinul din cele mai bune „produse" 
ale fotbalului românesc — la Jiul, 
am cerut relații tov. ing. OTTO 
BRAHAM, președintele secției 
fotbal a A. S. Jiul: „Joi, Ozon 
semnat un contract cu noi pe o
rioadă de doi ani de zile. Acest 
contract urmează să îie confirmat de 
organul C.J.E.F.S. Hunedoara și de 
către Federația română de fotbal. 
Antrenor secund a fost desemnat 
Emit Ciurdărescu, un nume foarte 
cunoscut iubitorilor fotbalului din 
Valea Jiului".

Cu EWALD KIMINICH, responsa
bilul adminlstrat’v-financiar al A. S. 
Jiul, am discutat despre transferări: 
„S-au aprobat transferurile jucători
lor : Căunei (care va juca, probabil.

A-
de

a 
pe-

I
I

le prezentăm în

cititorii 
in stare 
cele ce

ETAPA A Vl-a — 
15 SEPTEMBRIE

U. T. Arad — A.S.A. Tg. Mu
reș; Crișul Oradea — Progresul 
București; Politehnica Iași — 
Jiul Petroșani; Universitatea 
Craiova — Petrolul Ploiești; 
Dinamo Bacău — Dinamo Bu
curești; F. C. Argeș Pitești — 
Farul Constanța; Steaua Bucu
rești — Universitatea Cluj; Ra
pid București — Vagonul Arad.

ETAPA A Xl-a —
20 OCTOMBRIE

U. T. Arad — Dinamo Bucu
rești; A.S.A. Tg. Mureș — Uni
versitatea Cluj; F. C. Argeș 
Pitești — Progresul București; 
Steaua București — Jiul Petro
șani; Petrolul Ploiești — Cri
șul Oradea; Rapid București — 
Universitatea Craiova; Farul 
Constanța — Politehnica Iași; 
Dinamo Bacău — Vagonul 
rad.

A-

ETAPA A Vil-a —
22 SEPTEMBRIE

Dinamo Bacău — Crișul Ora
dea; Universitatea Cluj — F. C. 
Argeș Pitești; Progresul Bucu
rești — Petrolul Ploiești; Farul 
Constanța — Rapid București; 
Jiul Petroșani — U. T. Arad; 
A.S.A. Tg. Mureș — Steaua 
București; Vagonul Arad — 
Universitatea Craiova; Dinamo 
București — Politehnica Iași.

ETAPA A VlII-a —
29 SEPTEMBRIE

ETAPA A XII-a —
3 NOIEMBRIE

Universitatea Cluj — Farul 
Constanța; Jiul Petroșani — 
Crișul Oradea; Rapid București 
— Steaua București; F. C. Ar
geș Pitești — U. T. Arad; Di
namo Bacău — Politehnica Iași; 
Progresul București — Dinamo 
București; Vagonul Arad — 
Petrolul Ploiești; A.S.A. Tg. 
Mureș — Universitatea Cra
iova.

Progresul București — Steaua 
București; Politehnica Iași — 
Universitatea Craiova; Vagonul 
Arad — U. T. Arad; Crișul 
Oradea — Universitatea Cluj; 
Petrolul Ploiești — A.S.A. Tg, 
Mureș;
Rapid București - r Farul Con
stanța — Jiul Petroșani; F. C. 
Argeș Pitești — Dinamo Bacău.

Dinamo București

la
ca
chipa de tineret-rezerve, nedecis încă 
unde va merge)", [n privința noilor 
transferați la Jiul — nimic nou 1 Deo
camdată, este certă doar legitimarea 
portarului Ilie Ion (de la Sebeș), 
component al lotului național de ju
niori, care are dezlegarea asociației 
din care provine. In rest, cîtiva jucă
tori — nume nesonore— se află în ve
derile conducerii asociației și antre
norilor Jiului, urmînd ca în măsura 
în care obțin aprobarea echipelor 
lor și corespund exigențelor unei 
echipe de A, să fie, în ourînd, legi-

U.T.A.), Stoichițoiu (ia Polilehni- 
București, în B) și Babeț (din e-

timati. Numele lor 
cunoscute 1

In lipsa antrenorului Titus Ozon, 
am stat de vorbă cu EMIL CIURDÂ- 
RESCU. „Deși mă voi ocupa, în 
principal, în continuare de echipa 
de tineret-rezerve, știu că numirea 
ca antrenor secund incubă răspun
deri mai mari. Mă voi strădui să le 
fac față. După cite am discutat cu 
colegul meu, Titus Ozon, am ințeies
că ne potrivim în concepții, rămî- 
nînd ca-n viitor să transpunem în 
viață intențiile, să dăm iaptelor cu- 
vîntul".

In încheiere, o știre de ultima oră : 
azi-dimineață, la ora 10. antrenorul 
Titus Ozon a iost prezentat jucăto
rilor echipei Jiul. Săptămîna aceasta, 
probabil mîine, cei doi noi antre
nori vor conduce primul antrena
ment.

Ambilor, din partea miilor de sus
ținători jiuliști și a noastră, mult 
succes în viitorul campionat și... cit 
mat multe rezultate îmbucurătoare!

V. TEODORESCU

„CUPA DE VARA6*
MET AIUL HUNEDOARA MUREȘUL DEVA 4—t (1—1)

(Prin telefon de Ia Mircea Neaga).
Cel de-al: doilea joc programat în 

cadrul „Cupei de vară" s-a disputat 
Pe 
ra, 
ra

stadionul Corvinul din Hunedoa- 
între echipele Metalul Hunedoa- 

și Mureșul Deva. In prima repri
ză jocul, ca și rezultatul de altfel,
a fost egal. Apoi, 
dă, spectatorii au 
mai interesante și 
In această parte a
a fost net de partea hunedorenilor, 
lucru confirmat și de cele trei goluri 
înscrise.

In prima parte, devenii au

Pe terenul din complexul sportiv 
Constructorul Hunedoara s-au înche
iat. duminică, jocurile din cadrul 
campionatului de calificare pentru 
divizia B la baschet masculin.

Au participat echipele: Utilajul 
Timișoara, Atletul Craiova și Con
structorul Hunedoara. Cea de a pa
tra echipă, Școala sportivă de elevi 
Pitești, nu s-a prezentat. Din aceas
tă cauză nu s-a dispulat decît cîte 
o partidă în fiecare zi.

In prima zi, baschetbaliștii de Ia 
Atletul Craiova au cîștigat jocul cu 
Utilajul Timișoara cu 41—37. A doua 
zi (sîmbătă) echipa Constructorul 
Hunedoara a dispus de Utilajul Ti-

mișoara. după un joc foarte dispu
tat, cu scorul de 46—31.

Ultimul joc, care avea să decidă 
cîșligătoarea turneului, s-a disputat 
duminică dimineața între Construc
torul Hunedoara și Atletul Craiova, 
ambele 
joc viu 
final nu 
ultimele
schetbaliștii hunedoreni 
cu scorul de 39 la 37. In urma a- 
ceslor rezultate Constructorul Hune
doara va activa în divizia B muni
cipiul Hunedoara avind pentru pri
ma oară o reprezentativă in divizia 
secundă la baschet masculin.

echipe neînvinse. După trtt 
disputat în care rezultatul 
a pulul fi cunoscut decît In 
secunde ale partidei, 6a- 

au cîștigat

a Lupte libere
I« sala de sport din 

Hunedoara, au avut Ioc, 
întrecerile din cadrui campionatului 
de caliîicare la lupte libere. Au par
ticipat echipele Electropulere Cra
iova, Jiul Petrila, C F.R. Timișoara 
și Constructorul Hunedoara.

întrecerile au fost viu disputate 
Ia majoritatea categoriilor. Mai bi
ne pregătiți, sportivii hunedoreni și 
cei din Petrila au cîștigat cele mai 
multe part'de. Ordinea clasatelor 
este următoarea : H Constructorul 
Hunedoara; 2) Jiul Petrila; 3) C.F.R. 
Timișoara; 4) Electropntere Craiova.

municipiul 
duminică.

lată acum rezultatele înregistrate 
în partidele de duminică : Construc
torul Hunedoara — Efectroniitere 
Craiova 18—14; Jiul Petrila — 
C.F.R Timisoara 7—13- Conslrurto- 
rul Hunedoara — C.F.R Timisoara 
17—11; Jiul Petrila — Electropulere 
Craiova 12—11; Constructorul Hune
doara — Jiul Petrila 16—8; 
Timișoara — Electropntere ’ 
12—8

Pentru promovarea înlr-o 
rie superioară urmează să 
dispute, în etapele următoare 
tidele holărîtoare.

; CER
Cr.iinva

catego-
se m ai

par-

■-H

Rugbiul petroșănean

la comportarea echipei 
oarecum mulțumitoare — 

puține lucruri de spus. In 
care urmează ne vom e-

i

DE CE ?
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Steaua București — Dinamo 
București; Jiul Petroșani — 

Argeș Pitești; Vagonul 
— Farul Constanța; Pe- 
Ploiești — U. T. Arad; 
București — Progresul

F. C.
Arad
trolul
Rapid
București; A.S.A. Tg. Mureș —
Dinamo
Cluj —
Crișul
Iași.

Bacău; Universitatea 
Universitatea Craiova; 
Oradea — Politehnica

ETAPA a V-a -
8 SEPTEMBRIE

Petrolul Ploiești — F. C. Ar
geș Pitești; Politehnica Iași — 
A.S.A. Tg. Mureș; Diuamo 
București — Crișul Oradea; 
Farul Constanta — Diuamo Ba
cău; Universitatea Craiova — 
Steaua București; Universitatea 
Cluj — Vagonul Arad; U. T. 
Arad — Rapid București; Pro
gresul București — Jiul Petro
șani.

ETAPA A IX-a — 
6 OCTOMBRIE

Universitatea Craiova — Fa
rul Constanța; A.S.A. Tg. Mu
reș — Vagonul Arad; Rapid 
București — F. C. Argeș Pi
tești; Jiul Petroșani — Dinamo 
București; Universitatea Cluj 
— Progresul București; U. T. 
Arad — Politehnica Iași; 
namo Bacău — Petrolul 
iești; Steaua București — 
șut Oradea.

ETAPA A XlII-a —
10 NOIEMBRIE

Politehnica Iași — Vagonul 
Arad; Progresul București — 
A.S.A. Tg. Mureș; U. T. Arad
— Dinamo Bacău; Crișul Ora
dea — Rapid București; Petro
lul Ploiești — Jiul Petroșani; 
Farul Constanța — Steaua Bu
curești; Universitatea Craiova
— F. C. Argeș Pitești; Dinamo 
București — Universitatea Cluj.

Di- 
Plo- 
Cri-

ETAPA A XlV-a — 
17 NOIEMBRIE

Universitatea Craiova — Pro
gresul București; Universitatea 
Cluj — Jiul Petroșani; Petrolul 
Ploiești — Dinamo București; 
Vagonul Arad — F. C. Argeș 
Pitești; Rapid București — Di
namo Bacău; A.S.A. Tg. Mureș 
— Crișul Oradea; Steaua Bucu
rești — Politehnica Iași; Farul 
Constanta ■— U. T. Arad.

ETAPA A X-a — 
13 OCTOMBRIE

Politehnica Iași — Rapid Bu
curești; Crișul Oradea — F. C. 
Argeș Pitești; Dinamo Bucu
rești — Farul Constanța; Uni
versitatea Craiova — Dinamo 
Bacău; Vagonul Arad — Steaua 
București; Jiul Petroșani — 
A.S.A. Tg. Mureș; Progresul 
București — U. T. Arad; Pe
trolul Ploiești — Universitatea 
Cluj.

ETAPA A XV-a — 
1 DECEMBRIE

Politehnica Iași — Petrolul 
Ploiești; Dinamo București — 
Universitatea Craiova; Crișul 
Oradea — Vagonul Arad; Di
namo Bacău — 
rești; Progresul 
Farul Constanța; 
— Universitatea 
Argeș Pitești —
Mureș; Jiul Petroșani — Rapid 
București.

Steaua Bucu- 
București — 
U. T. Arad 
Cluj; F. C.

- A.S.A. Tg.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA : Petroșani, str. Republicii nr. 90. Tel. 1662, 209 (C.C.V.J.)
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în repriza secun- 
putut urmări faze 
mai multe goluri, 
întîlnirii inițiativa

conducerea prin golul marcat de că
tre File (min. 10). Hunedorenii au 
egalat prin Ciocănaru în min. 37. in 
a doua repriză Metalul și-a Impus 
jocul majorînd scorul prin Cergo, 
Mercea și din nou Cergo. La scorul 
de 4—1 antrenorii echipei Metalul 
au introdus pe teren mai multi ju
cători (Apostolidis, Stan, Petreanu, 
Crainic) din echipa de juniori. De 
remarcat prezenta lui Cergo (Mu
reșul Deva) în echipa hunedoreni- 
lor. Multe noutăți și în echipa Mu
reșul. Tocmai de aceea nu vom pre
zenta formațiile celor două eciiipe.

Anul acesta, Federația română de 
rugbi a hotărit modificarea desfășu
rării campionatului după sistemul 
toamnă (tur) — primăvară (retur). 
Pentru ca totuși jucătorii să fie an
grenați în continuare, în meciuri a- 
propiate ca nivel din cele din cam
pionat, s-a organizat o competiție 
dotată cu „Cupa Primăverii". Muni
cipiul Petroșani a fost reprezentat 
în această competiție de cele două 
echipe studențești, Știința și I.M.P. 
Privitor 
I.M.P. - 
sînt mai 
rîndurile
nunța părerile în legătură cu com
portarea divizionarei A, Știința Pe
troșani. Urmărind clasamentul final 
al seriei a II-a în care a participat 
la „Cupa primăverii" (locul 5 din 
6 echipe și un total de 17 puncte), 
iubitorii sportului cu balonul oval 
din Vale și susținătorii acestei e- 
chipe — studenții petroșăneni — nu 
se pot declara nici pe departe mul
țumiți. Din cinci meciuri disputate 
acasă, Știința n-a cîștigat decît două 
și a făcut un meci egal. In schimb 
a cîștigat în deplasare, la Bîrlad, în 
fata ultimei clasate, Rulmentul ! 
se întîmplă cu această echipă 
dentească care cu un an înainte 
apreciată în rugbiul românesc?

tete, ima

gine de la un an

trenament al com
ponen/ilor secției

de 80 m

Foto : Aurel Dula

Start in proba

ele atletism de la

de-i echipa care se dovedea printre 
cele mai valoroase „teamuri" 
vinclale? Ce s-a ales din 
care nu 
Gri vita 
și juca 
plasare, 
întrebări care-și caută cu infrigura- 
re răspunsul. Să fie vinovată ușu
rința cu care s-a tratat această com
petiție; nu mal există elemente ta
lentate care să mențină și sa ridice 
prestigiul rugbiului Văii Jiului; lip
sa unei baze sportive adecvate pen
tru pregătirea în condiții optime a 
echipef să-șt fi spus în așa măsură 
cuvîn'.ul ? Aceste 
te întrebări s-ar 
toate adevăratele 
sînt și altele. In 
orice sport, pentru a atinge apogeul, 
visul, piscurile măiestriei, este ne
cesară o preocupare mai intensă 
pentru începerea la timp, adică de 
Ia o vîrstă cît mai fragedă a urcu
șului. In acest sens cred căi n-ar H 
rău (dimpotrivă) dacă s-ar trece In 
organizarea, ca în București,) a unor ’ 
centre de copii în care să se-nve[e 
A.B.C.-ul rugbiului, la inițierea unor 
competiții ale juniorilor. Dacă acest 
sport al bărbăției s-ar practica î« 
mai multe centre ale judetujui nos
tru poate că rezerva de cadre tinere 
care să înlocuiască unii din senato
rii de drept îl echipei Știința ar fi 
cu totul alta ! Și altele ar fj condi
țiile progresării rapide. Așa însă... 
Culorile echipei studențești sînt a- 
pănate de jucători proveniti din alte 
orașe, din diverse colturi ale tării, 
care după absolvirea Institutului pă
răsesc imediat Petroșanlul. Cumulînd 
la aceasta și faptul că echipa Șt ;n- 
ța nu dispune de o bază sportivă, 
fiind nevoită să piardă meciuri aca
să prin 
ma de 
regres

• pentru 
trebui să acorde un ajutor, un 
jin mai substantial acestei echipe, 
participantă (oricum!) a diviziei A. 
Faptul că nu există comisie j ide- 
teană sau municipală care să diri
jeze activitatea rugblstică nu spune 
oare chiar nimic ?

Cine are de răspuns ceva să răs
pundă !

prn- 
s-a ales din echipa 

de mult învingea acasă pe 
Roșie, Steaua sau Dinamo 
de la egal la egal, în de- 
cu orice echipă din A? lalî 

care-și caută cu
Să fie vinovată

presupuneri. rres- 
părea că sini cu 
cauze. Dar mai 
primul rînd, ca-n

neprezentare (!) ne dăm soa- 
ce rugbiul petroșănean e-n 

continuu. Comitelui județean 
educație fizică și spori ar 

spri-

V. ZARCUI.EA, 
clubul sportiv universitar 

Știința

Toamna lui '67 a venit ca frunze 
ruginii, ploi reci și... o inițiativă pli
nă de căldură a organizației U.T.C. 
de la E. M. Lonea. Intr-o adunare, 
dacă nu mă înșel chiar la conferin
ța de alegeți a comitetului U.T.C, 
s-a născut, lără mofturi, o idee: 
DE A SE AMENAJA !N LONEA UN 
TEREN DE HANDBAL $1 ALTUL DE 
VOLEI. Că doar și tinerilor de aici 
le plac aceste sporturi I

— Să-l amenajăm, sînlem de a- 
cord, dar unde, cînd și cum ? le-au 
pus întrebarea tovarășii mai vîrstnici 
de la comitetul de partid și de la 
sindicatul E. M. Lonea.

— Am pelijt noi un loc, chiar in 
centru, lingă club. Teren berechet! 
Cum tiu se poate mai bun I Cit des
pre amenajare, lăsați pe noi. In pri
măvară Începem asaltul, bineînțeles 
prin muncă patriotică, și de 1 Mai 
o să avem tin teren incit să ne in
vidieze tofi sportivii Văii Jiului...

Poți să nu subscrii la o asemenea 
inițiativă, să nu vii in întimpinarea 
numeroșilor tineri care s-au anga
jat să muncească la amenajarea te
renului ? Cu toții au fost de acord 
cum că cererea tinerilor e pe de
plin justificată, iar inițiativa lăuda
bilă. Si că trebuie sprijiniți. Entu-

ziasmul lor era atit de mare incit 
se părea că nici potopul Iui Noe 
nu-1 va putea stăvili. A venit insă 
iarna, _ cu zăpadă multă. Si primă
vara cu ploi reci. Entuziasmul tine
rilor a intrat in anotimpul înnoirilor 
abia pilpțind. Prin luna martie a 
avut însă o răbufnire. Un grup de 
14 tineri, de la atelierul mecanic al 
minei Lonea, au venit și au săpat un

Gavrilescti .Glieorghe, președintele 
comitetului sindicatului de la mina 
Lonea, Duck Ștefan, directorul ad
ministrativ al minei, veșnic tinărul 
și neobositul Hlopețchi Vasile, di
rectorul clubului, și cifiva alții. Vă- 
zîndtl-i la muncă, tovarășii Uytalvi 
Iosif,
de la E. M. Lonea și-a adus dintr-o- 
dată aminte de-o promisiune. Din

secretarul comitetului U.T.C.

Ews

la Banița. Dimineața erau prerenți 
cîțiva vîrslnici și... nici un tinăr. Ti
nerii n-au apărut nici mai tîrziu, r.’t 
toată „mobilizarea" făcută. N-au 
tost prezenți nici în vreuna din zi
lele săptăminii trecute. Spre a pro
fita totuși de mașini, putinele forte 
au fost împărțite. Unii Iu carieră la 
încărcat savură, alții Ia teren și ușa. 
munca patriotică a avut loc. Fără 
nici un tinăr 1 Acum terenul de hand
bal a începui să se contureze. Dar 
mai sînt multe de făcut. Se preconi
zaseră un teren de volei, vreo trei 
vestiare în prelungirea popicădel, 
cîleva bănci pentru 
însă cu participarea 
nerilor lucrările se 
calendele grecești ?
posibilitate de terminare operativă 
a noii baze sportive din Lonea : RE- 
APRINDEREA ENTUZIASMULUI TI
NERILOR, CE MOCNEȘTE SUB CE
NUȘĂ

E simplu, nu ? Se cere doar putină 
inițiativă. Si lor/ă mobilizatoare. Să 
lansăm noi o chemare, n-ar fi cazul I 
Aceasta e treaba organizației U.T.C.

Vor veni tinerii dacă le spuneți 
că terenul e al lor.

șan/ de drenaj. Totul a fost ca un 
loc de paie. Care s-au dovedit cam 
umede I O pîlpîire de scurtă durată 
și entuziasmul s-a stins. 'Uleie se 
scurgeau una după alta. Lucrările 
la terenul de handbal progresau ca 
cele de la legendara mănăstire a 
meșterului Manole la Curtea de Ar
geș. Reactorul entuziasmului tineresc 
se împotmolise ca un car în nămol I 
Spre a-l urni au pus umărul și 
virstnicii. Pe așa-zisul șantier al ti
nerilor și-au făcut, apariția tovarășii

toamnă. Și, pentru duminica din 30 
iunie și zilele ce urmează, a promis 
(din noul) organizarea unor acțiuni 
patriotice de mare anvergură 1 Ce-o 
ti de azi înainte nu știm. Poate doar 
Matalda să știe I Ce-a tost insă în 
ziua de 30 iunie cunoaștem precis. 
Directorul administrativ, Duck Ștefan 
s-a făcut luntre și puncte să aibă 
unelte pentru „armata" mare de ti
neri ce era anunțată că va veni la 
muncă patriotică. A mobilizat și șo
feri care să aduca piatră roșie de

spectatori. Cară 
de acum u 

vor termina la 
Există toțus'

ti-

O

D. CRIȘAN
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