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DUPĂ DOUĂ DECADE 
realizarea planului pe luna 
iyfe a devenit posibilă

© MINELE URICANI, VULCAN ȘI LUPENI AU REUȘIT 
SĂ RECUPEREZE RESTANȚELE DIN PRIMA DECADA:

® CÎND SE VOR TRAGE CONCLUZIILE ASUPRA MA
SURILOR CE TREBUIE LUATE PENTRU CA MINELE DKJA 
ȘI PAROȘENI SĂ-ȘI REALIZEZE PLANUL ?

® CALITATEA PRODUCȚIEI CONTINUA SĂ RIDICE 
SEMNE DE ÎNTREBARE.

ÎNDEPLINIREA planului de către 
FIECARE BRIGADĂ DE MINERI -

Vedere de ansamblu a com
plexului comercial din Petrila. 

Foto : M. Cocîrlă

o mare rezervă pentru asigurarea
ritmicității producției de cărbune

După cum mai relatasem în ziarul nostru, la mina Lu- 
peni a avut Ioc un rodnic schimb de experiență pe tema 
punerii în valoare a noi rezerve interne ale exploatărilor 
miniere din Valea Jiului în vederea creării condițiilor op
time realizării sarcinilor de plan și a angajamentelor de în
trecere de către fiecare formație 
lucrările de deschideri și pegăliri, 
siliul județean al sindicatelor.

La schimbul de experiență au
mitelelor sindicatelor, ingineri șefi și alte

de la exploatările miniere din bazin precum și 
de brigadă. Au fost prezenți, de asemenea, re- 
ai Comitetului municipal de partid Petroșani, ai 

județean și local al sindicatelor, ai conducerii

de lucru 
organizat

participat

din abataje și 
de către Con-

președinții co- 
cadre tehnico -

inginerești 
mineri șefi 
prezentanți 
consiliilor 
C.C.V.J.

Participant» la schimbul de experiență au 
ratele prezentate de Iov. Năstase Constantin, 
Comitetului sindicalului minei Lupeni și Ursii 
sectorului II de Ia mina Vulcan. In continuare 
discuții pe marginea materialelor prezentate.

La sfîrșitul schimbului de experiență participant» au vi
zitat stația lelegrizumetrică din cabina dispecerului minei 
Lupeni.

audiat refe- 
președinlele 

Virgil, șeful 
au avut loc

Comitetul sindicatului în sprijini
măsurilor tehnico-organizatorice

Dintre colectivele exploatărilor mi
niere din bazin, mina Lupen.1 a ob
ținut în acest an realizările cale

mai remarcabile. Planul de producție 
al minei a fost depășit luna de lună, 
obținîndu-se pe perioada de 6 luni

Copilul și
taxatoarea

in procesul educației multilaterale, ofensivei 
generale de a imprima tinerei generafii deprin
deri trainice de comportare civilizată i se pun, 
de foarte multe ori, de-a curmezișul, „minuitorii" 
contraofensivei uritului.

Mă aflam, intr-una din zilele trecute, in au
tobuzul Piafa Victoriei — Aeroport. In fafă — 
o bătrinica și un nepofel. El — școlar în va
cantă — ronfăia bomboane mentolale, ea răs
foia o revistă ilustrată. La un moment dat, ne
poțelul terminîndu-și „desertul" (sau 
vul") a mototolit rapid punga. Apoi și-a 
pe ferestruica deschisă mina, ou inlenfia

de 33 716 tone cărbune; pla- 
produclivltatea muncii s-a 
în proporție de 107,4 la. sută.

un plus 
nul la 
realizat 
iar la prețul de cost pe 5 luni eco
nomiile suplimentare se ridică la 
3 074 000 lei.

Bilanțul de realizări reflectă stră
daniile comitetului sindicatului, ale 
conducerii minei sub îndrumarea co
mitetului de partid pentru mobiliza
rea colectivului exploatării, a tutu
ror rezervelor de fonduri și mij
loace în vederea creării unor con
diții optime realizării ritmice a sar
cinilor de pian. In referatul prezen
tat de tov. NĂSTASE CONSTANTIN, 
au fost reliefate principalele direcții 
care s-au urmărit în acest sens la 
mina Lupeni. Unul din factorii de 
seamă care au asigurat obținerea 
succeselor amintite a. constat în 
întocmirea judicioasă a programelor 
de lucru și însușirea acestora de 
către conducerile sectoarelor și per
sonalul mediu tehnic, precum și de- 
falcarea sarcinilor pe raioane și lo
curi de muncă astfel ca toți membrii 
brigăzilor să cunoască sarcinile de 
plan care Ie revin. Realizarea rit
mică a planului de producție de că
tre brigăzi a fost posibilă și dato
rită măsurilor întreprinse pentru 
îmbunătățirea activității de transport 
și a folosirii utilajelor din dotare.

Pentru a asigura realizarea inte
grală a planului de producție și a

angajamentelor de către fiecare bri
gadă, conducerea exploatării a în
tocmit încă înaintea începerii anului 
u.n plan de măsuri telinico-organiza- 
torice concret pe sectoare și faze 
de producție, urmărind împreună cu 
comitetul sindicatului crearea condi
țiilor optime de muncă prin intensi
ficarea lucrărilor de întreținere, a- 
sigurarea liniei active de front; a1 
unei aprovizionări judicioase și la 
timp cu cele necesare etc. In urma 
măsurilor • întreprinse, numărul bri
găzilor miniere rămase sub plan a 
scăzut la 20,2 la sută.

Comitetul sindicatului a întreprins 
acțiuni pentru a sprijini conducerea 
exploatării în folosirea mai rațio
nală a fondului de timp, întărirea 
disciplinei, îmbunătățirea condițiilor 
de muncă, respectarea legislației 
muncii etc. O atenție deosebită a 
fost acordată propunerilor făcute de 
salariați cu ocazia adunărilor gru
pelor sindicale, propuneri care au 
fost sistematizate și prezentate con
ducerilor de sectoare și a exploată
rii, stabilindu-se pentru fiecare ter
men de rezolvare și responsabilități. 
De asemenea, comitetul sindicatului 
urmărește modul cum se realizează 
planul de producție de brigăzi, or
ganizează discuții cu formațiile de 
lucru asupra măsurilor ce trebuie 
luate pentru îmbunătățirea condiți
ilor și a organizării muncii în ca
drul brigăzilor. Comitetul sindicatu
lui a întreprins acțiuni și pe linia 
întăririi disciplinei. Astfel, pentru 
diferite abateri de la disciplină au 
fost puși în discuția grupelor sindi
cale peste 150 de salariați Iar alții 
au fost afișați la 
popularizați prin 
care.

Pentru ridicarea 
nai al cadrelor minei, comitetul sin
dicatului a organizat, pe schimburi, 
lectorate tehnice pe teme legate de 
problemele cele mai arzătoare din 
cadrul sectoarelor de producție.

Pentru a asigura realizarea ritml-

panoul satiric și 
stația de radiofi-

nivelului profesio-
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Expunere 
medicala 
la Fabrica 
de produse 
lactate

Vineri 19 iulie a. c., Ia 
brica de produse lactate 
Livezeni, a avut loc o întîlni- 
re a tinerelor muncitoare cu 
medicul ginecolog Ghinea E- 
leonora, care le-a prezentat o 
expunere pe teme de sănătate 
și igienă corporală. Intîlnirea 
a fost organizată la cererea 
unui grup de muncitoare din 
fabrică și s-a bucurat de o lar
gă participare, dovedindu-se 
foarte utilă pentru îmbogăți
rea cunoștințelor igien.ico-sani- 
tare ale muncitoarelor.

„Farfuriile 
zburătoare"

Fa- 
din

Ion
Ob-

Comentatorul știinfitic, 
Corvin Singeorgean de la 
servalorul popular București, 
va fine azi, la orele 19, în 
sala mică a Casei de cultură 
din Petroșani o conferință cu 
tema „Farfuriile zburătoare".

O temă interesantă, plină 
de curiozități, care preocupă 
întreaga lume. Motiv în plus 
pentru ca cei inleresa/i să 
participe la această conferință.

Cu excepția minelor Dilja și Pa- 
roșeni, celelalte exploatări din ba
zin au încheiat decada a doua din 
această lună cu planul îndeplinit și 
depășit. Faptul dovedește că atunci 
cînd există preocupare pentru rea
lizarea ritmică a producției, cînd 
măsurile preconizate în acest scop 
se aplică și se urmăresc, îndeplini
rea planului1' decadă cu decadă este 
posibilă.

Dacă după decada întîia minele 
Vulcan, Lupeni și Uricani erau sub 
plan, printr-o mobilizare efectivă a 
forțelor, au reușit nu numai să re
cupereze restantele, dar și să pro
ducă în plus 1 809 tone, 5 849 tone, 
respectiv, 114 tone. La aceste exploa
tări va trebui insistat mai mult asu
pra calității producției, cantitățile 
de cărbune rebuta'le la sfîrșitul fie
cărei luni fiind încă mari. De ase
menea, se impune ca necesară re
dresarea atît de mult așteptată a 
sectoarelor III și V de la mina VuU

can și II și III de la E. M. Uricani. 
Același lucru este valabil și pentru 
sectorul II al minei Lonea, care încă 
n-a reușit să se mobilizeze îndeajuns 
pentru, realizarea planului. Colecti
vul de la II să ia exemplu celor
lalte sectoare ale minei, datorită 
cărora E. M. Lonea are, după două 
decade, un plus de 1 647 tone. De 
menționat faptul că mina Lonea și 
mina Petrila reușesc să se încadre
ze în indicatorul de cenușă plani
ficat.

Minele Aninoasa și Petrila au du
pă două decade un plus de 2 03® 
tone, respectiv, 1 137 tone de căr
bune, Sectorul III de la Aninoasa, 
după ce în luna Iunie a dovedit că 
poate realiza planul, în iulie se paro 
că a decăzut. Conducerea minei tre
buie să acorde Acestui sector aten
ție ca și pînă acum, pentru a pu
tea ieși definitiv din impas.

(Continuare în pag a 2-<?)

Nemulțumire în fata 
unei tejghele 
unde se vînd fîșuri

Vorba dulce mult aduce, zice c 
veche zicală din popor. Atunci cînd 
în rîndurile lucrătorilor din comer
țul nostru socialist vorba dulce este 
împletită cu o deservire promptă, 
ireproșabilă, civilizată și îără favo- 
ritisme, ea aduce stimă și prețuire 
din partea cumpărătorilor. Reversul 
acestor uzanțe indispensabile unui 
comerț civilizat, produce pe bună 
dreptate nemulțumiri. Intr-o scrisoa
re trimisă redacției noastre, cititoa
rea Dima Elena și-a exprimat nemul
țumirea de îeiul în care a fost ser
vită la magazinul de produse in
dustriale din orașul Petrila.

Auzise femeia cum că, la maga
zinul respectiv, ar fi sosit fîșuri de 
damă. Cum avea nevoie de fîș a 
plecat de la Petroșani Ia Petrila 
să-și cumpere unul. Spre a nu pier
de prilejui, a ajuns înainte de des
chiderea magazinului. A așteptat 
răbdătoare ora cind, potrivit progra
mului, urma să se deschidă unita
tea. La ora deschiderii, plus... șapte 
minute întirziere, ușa s-a dat în lă
turi. Au intrat lucrătorii magazinu
lui și trei doamne. Apoi ușa s-a în
chis din nou. Nici magicele cuvinte 
„Sesam deschide-te" n-au avut e- 
fect pînă cînd cele trei doamne n-au 
fost servite după placul inimii. A- 
junsă la raionul unde se vindeau

fîșuriie, tovarășa Dima a trăit a dom 
inare decepție. După afirmațiile vîn- 
zăloarei existau fîșuri, dar nr. 52 și 
nu 46 de care ea avea nevoie. Dar, 
mare-i puterea prestidigitație! ! Du
pă cîteva minute apar fîșuri cu nu
merele 48 și apoi cu nr. 46*. Ce î 
drept, e drept, tovarășa Dima a cum
părat fîș ia prețui de vînzare șt 
mărimea dorită, dar a plecat din 
magazin ducînd o dată cu fîșul, șl 
nemulțumirea de felul în care a fost 
servită. Departe de noi gîndul de a 
face afirmația cum că vînzătoarea 
ar fi avut intenția de a obține din 
fîșuri venituri ilicite.

Se naște însă o întrebare. Oare 
să nu fi știut vînzătoarea ce nu
mere de fîșuri mai are în raft șl 
sub tejghea ? Chiar așa stînd lucru
rile, avea datoria profesională să 
caute și numai după ce era convin
să, pe deplin, că într-adevăr nu 
are fîșuri de mărimea cerută să 
facă o asemenea afirmație. Acest 
lucru i-I cerea demnitatea profesio
nală, respectul față de cumpărător. 
Practica folosită de responsabila ra
ionului respectiv duce la nemulțu
mirea cumpărătorilor, la suspiciuni 
de favoritism și câștiguri ilicite. Cit 
despre cazul cu cele trei „doamne” 
favorizate, acesta trebuie cercetat 
de conducerea O.C.L. industrial.

„aperiti- 
rezemat 
vizibilă

murmur 
din că
diți ne

observat
dar decis,

O brigadă fruntașă — cea condusă de Pirlog 
Vasile de la mina Dîija. Iâlă-1 pe șeful de bri
gadă cu ortacii Grosu Antochie și Porosniuo 
Ioan înainte de a intra in mină.

(Conlinuare In pag. a 2-a)

TÎRGUL DE FETE DE PE MUNTELE GĂINA

VREMEA
Azi, la ora 8, temperatura 

aerului a fost de plus 8 grade 
(Petroșani) și plus 6 grade 
(Paring). Maximele de ieri 
oscilat între plus 18 grade 
plus 10 grade.

PENTRU URMĂTOARELE
DE ORE: Vremea se menfine 
instabilă, cu cerul mai mult a- 
coperit. Precipitații slabe.

au
Și

24 I

Aniversarea eliberării Poloniei 
de sub jugul fascist

se 
unanimă : un copil a înfe- 
ce dorea să facă este con-

in stafia terminus. Călăto-

Trailfii strtIihiic si comori 
de arid

de a azvîrli in stradă hirtia inutilă. Un 
scurt, de împotrivire și citeva cuvinte, 
re-am desluși! „nu e frumos!" t-a oprit 
liune. Efectul cuvintelor bunicei s-a 
imediat : copilul și-a retras încet,
mina. Si a introdus in buzunar hirtia pregătită 
spre a păta iafa orașului. In ochii călătorilor 
din autobuz, asistenți la scena educativă, 
putea cili aprobarea 
Ies la timp că ceea 
traindicat, urii...

Autobuzul a oprit
rii au începui să coboare. Au coborit și eroii 
acestor rinduri. înaintea autobuzului cu care 
călătorisem, un altul, cu nr. 31 HD 968, aștepta 
gol minutul plecării. In iafa intrării acestui au
tobuz copilul s-a oprit. Nedumerit, surprins și 
poate indignat, i-a atras atenția bunicuței, ară- 
tindu-i cu degetul taxatoarea care măturase in
teriorul autobuzului și împrășlia-n mijlocul stră
zii bucățele de hirtie, pe care vîntul le lua și Ie 
împrăștia peste tot în jur. Bătrinica s-a uitat cu 
dezgust, l-a luat de mină și i-a zis, de data 
aceasta cu voce tare, să se audă : „Faci cum îți 
spun eu, nu cum vezi la alții".

O, de n-ar fi acești oponenfi ai frumosului, 
acești adepfi ai nocivității, ce bine ar fii

V. T.

Muntele Găina și-a primit 
miile de oaspeți cu fruntea 
încruntată. Cețurile învăluiau 
piscurile pînă departe, mîn- 
giind pădurile și poienile înăl
țimilor cu o adiere rece. In 
răstimpuri, îăcindu-și Ioc prin 
spărturile de nori, soarele scăl
da munții intr-o lumină îeeri- 
că dezvăiuindu-le noi și noi 
frumuseți.

In aceste locuri de legendă 
și-au dat întilnire 
simbătă mii și mii 
In șiruri nesfîrșite, 
tradițiile străbune, 
vîrstnici, femei și
pieptiș cărările abrupte venind

încă de 
de oameni, 
chemați de 

tineri și 
copii, luau

firii Mdfilor
dinspre Brad, Biharia, Cimpeni, 
Abrud. înainte vreme Muntele 
Găina găzduia tîrgul moților. 
Duminica, împreună cu moții 
Apusenilor au participat la 
tradiționalul 
meni de pe 
țării turiști

Moții s-au 
mirabiie. Cei 
demonstrat măiestria 
plitori în lemn prin 
donițe, ciubere, fluiere 
vărate obiecte de artă. Moții 
de pe Criș au îmbogățit tîrgul 
cu remarcabila lor ceramică.

participat 
tîrg de îete oa- 
toate meleagurile 
de peste hotare, 
dovedit gazde ad- 
de pe Arieș și-au 

de cio- 
tulnice, 
— ade-

Cojoacele, traistele, ștergarele, 
iile și multe alte obiecte de
monstrau iscusință, dragoste 
înnăscută pentru frumos.

Scena ridicată din seînduri 
de brad Ia peste 1 200 m alti
tudine a cunoscut freamătul 
întrecerilor în cîntec și joc. 
Țarina de la Abrud, învîrtl- 
tele, doinele au dezvăluit vi
zitatorilor adevărate 
ale folclorului acestor 
Iar din cînd în cînd 
îndepărtați răspundeau 
couri tulnicelor 
nă departe, în 
tastic, bucuria 
inima munților.

cotnorl 
locuri, 
munții 
cu e-

ce vesteau pî- 
graiul lor fati- 
sărbătorii din

Wroclaw este unul din cele mal 
vechi orașe poloneze. încă la sfîrși
tul secolului X și începutul secolu
lui XI, Wroclaw era unul din prin
cipalele centre ale statului polonez 
și a jucat un rol important în ves
titul „Drang nach Osten" („Marșul 
german spre răsărit"). In anul 1000, 
Wroclaw, concomitent cu Cracovia 
și Kolobrzeg, a devenit episcopat 
făcînd parte din componența arhie
piscopatului Gniezno.

Pe la jumătatea sc. XVIII, cînd 
Silezia a fost inclusă în posesiunile 
prusace, Wroclawul a fost transfor
mat înlr-tun oap de pod al expan
siunii germane în Silezia. In ciuda 
persecuțiilor și a teroarei, prusacii 
nu au reușit să distrugă populația 
poloneză și legăturile orașului cu 
Polonia.

In perioada ocupației hitleriste au 
fost dizolvate toate organizațiile po
loneze, s-a interzis slujba religioasă 
în limba polonă etc.

In timpul celui de-al doilea război 
mondial orașul a fost aproape com
plet distrus. In ianuarie 1945 coman
damentul garnizoanei hitleriste a co
mandat evacuarea a peste 600 000

de locuitori și a declarat orașul în 
stare de asediu. Acest ordin inuman 
a fost plătit cu viața a zeci de mii 
de locuitori din Wroclaw alungați de 
hitleriști pînă cînd au început lup
tele (care au durat trei luni) pentru 
eliberarea orașului.

Polonia populară a deschis o pa
gină nouă în. istoria Wroclawului, ca
pitala Sileziei inferioare. Planurile 
noului Wroclaw au fost bazate pe 
studii amănunțite în care specia
liștii s-au străduit să realizeze un 
echilibru între , ceea ce scăpase de 
distrugere, investițiile în curs și te
renurile rezervate pentru construc
țiile în perspectivă. Așa s-a născut 
concepția Wroclawului ca „oraș-ro- 
giune".pe un teritoriu definit de 
condițiile geografice, economice și 
șociale urmărind îmbunătățirea con
dițiilor biologice existente de lo
cuit, de muncă, de studii și odihnă 
ale locuitorilor, ținînd seamă că în 
1970 orașul va număra 520 000 do 
locuitori, în 1980 — 620 000, în 1985 
— 720 000, Iar după anul 2000 — 
peste 1 200 000. Populația unității 
centrale — „orașul-regiune" — adi
că Wroclawul însuși, nu va depăși 
800 000 de locuitori.

Odinioară centru provincial al ce
lui de-al treilea Reich, acest oraș 
este pe cale să devină, în urma 
restabilirii legăturilor economice na
turale cu întreaga Polonie: 1) Un 
centru de importantă națională (in
dustrie, știință, rețea de comunica-, 
ții); 2) Un centru de importanță in
terregională, exercitînd o influență 
pe întreaga regiune a Oderului; 3) 
Un centru regional și local, regle- 
mentind funcțiile principale de via
ță ale locuitorilor orașului și voie
vodatului Wroclaw. Orientarea natu
rală a dezvoltării spațiale a orașu
lui este de-a lungul Oderului.

înfăptuirea acestui plan a început 
în mai 1945 și continuă cu consec
vență, cu mari eforturi sociale șl 
financiare.

Wroclaw este un mare centru in
dustrial al Poloniei. Aici se reali
zează 3 Ia sută din întreaga produc, 
tie a țării, tar întreprinderile din 
acest oraș își măresc producția în

ZBIGNIEW BODAK, 
Inginer — arhitect

(Continuate în pag a 3-a)
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19,00
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23,25

a devenii posibilă
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18,00
18.30

19,30
19,50
20,00

22,40
23,00

în producție
sector și brigada din bazin, 

doua întărește optimismul 
lunii iulie se va realiza

TELEVIZIUNE

(Urmare din pag. 1)
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LA LUPENI

utilă a timpului
d® către tineret

date de

în

FILME
MARȚI 23 IULIE

oi

comisii, 
excursii

ab-
în-
au

Minerul: Sărbătoarea
VULCAN: Bella; LU-
Mnncitoresc : Dinastia
Cultural :

de 
ba- 
re- 
pu-

Dîlja și Paroșeni, 
în urmă cu 6 275

împiedică realizarea sarci-

Radip
MARȚI 23 IULIEPentru noi, femeile I 

Actualitatea industrială. 
Curs de limba franceză 
(reluarea lecției a 2-a). 
Șoimii — emisiune pen
tru tineret. Alpiniada de 
vară a tinerelului. 
Telejurnalul de seară. 
Buletinul meteorologic. 
Trepte spre viilor. „Ori
zonturi". Film realizat in 
Valea Jiului cu ocazia 
împlinirii a 100 de ani 
de la începerea exploa
tării industriale a cărbu
nelui.
Tele-universitatea.
Film artistic „Robii" 
producție a studiourilor 
engleze.
Vacanță pe portativ. 
Film documentar: 
gini poloneze, 
închiderea emisiunii.

PROGRAMUL I:

(Urmare din pag. 1)

că a 
păzi, 
(are,

planului de producție pe brf- 
secloare și implicit pe exploa- 
considerăin că este necesar să 

stea în centrul atenției pentru
viitor plasarea optimă a liniei de 
front active, folosirea extensivă și 
Intensivă a dotării tehnice existente 
din cadrul exploatării; asigurarea a- 
provizionării ritmice a fiecărui loc 
de muncă cu cele necesare desfășu
rării optime a procesului de pro
ducție; întreținerea și revizia pre
ventivă a utilajelor pentru elimi
narea întreruperilor în functionarea 
acestora; întreținerea în perfectă sta
re șl la profil normal a căilor prin
cipale de transport și aeraj pentru 
evitarea accidentelor și asigurarea 
unui microclimat corespunzător Ia 
focurile de mujică; îmbunătățirea șl 
ne mai departe a disciplinei do pro
ducție netolerînd absente nemotl- 
vafo încălcarea noTmeloT de exploa
tare șl motivările nejustificate; a- 
naliza decadală și lunară a realiză
rii planului de producție pe brigăzi, 
sectoare și exploatare; ridicarea ni
velului profesional al șefilor de 
schimb, al șefilor de brigadă, artifi
cierilor și al maiștrilor prin instruc
taje speciale la nivelul sectoarelor; 
luarea de măsuri adecvate preveni
rii îmbolnăvirilor profesionale șl co
laborare cu personalul medical pen
ii ii reducerea absențelor de boală 
in vederea îmbunătățirii coeficientu
lui de prezentă și a utilizării fon
dului de timp.

In alenfra i 
lui va sta în 
continuă a muncii 
pentru mobilizarea 
tiv de salariat» la

Participantii la discuțiile care au 
urmat pe marginea materialelor pre
zentate au vorbit pe larg despre ex
periența acumulată în ultimul timp 
în valorificarea rezervelor Interne 
ale exploatărilor miniere în vederea 
realizării ritmice a sarcinilor de plan, 
au făcut un larg schimb de idei a- 
supra căilor pe care vor trebui- să 
persevereze în 
sindicale, 
a asigura 
producție 
de mineri.

Redăm în continuare spicuiri din 
cuvîntul parlicipanIilor la schimbul 
de experiență.

FLORI IOAN. prim-maistru miner, 
sectorul V E. M. Lupeni :

Dacă sectorul nostru a reușit să 
extragă de la începutul anului 14 000 
tone cărbune peste plan acesta este 
rodul preocupării conducerii secto
rului, a personalului mediu

viitor organizațiile 
conducerile tehnice spre 
îndeplinirea planului de 

de către toate brigăzile

tehnic 
pentru îmbunătățirea continuă a or
ganizării muncii în abataje — locul 
unde se hotărăște soarta realizării 
ritmice a planului de producție. A- 
ceasta a fost posibilă prin organiza
rea muncii brigăzilor pe baza gra
ficelor de lucru, statornicirea efec
tivelor. In cele trei mari abataje 
frontale ale sectorului brigăzile 
noastre au în componenta lor, în 
proporție de 90 la sută, efective cu 
10—11 ani vechime la același loc 
do muncă. Iată ce stă Ia baza orga
nizării brigăzilor, a creșterii măies
triei profesionale a minerilor și pe 
această bază a obținerii 
damente de peste 8 tone 
fiecare abataj și a unor 
avansare de 38 ml/lună. 
zarea unei avansări
două zile avem premise pentru ob
ținerea unor viteze și mai mari de 
peste 40 ml pe lună. Realizările bri
găzilor din abatajele noastre se da- 
toresc în mare măsură competenței 
șefilor de bripadă și de schimb, ca
re prin experiența acumulată reu
șesc să organizeze în mod judicios 
activitatea brigăzilor în funcție atît 
de cerințele curente cît și cele de

unor ran- 
pe post în 
viteze de 

Prin reall-
de 3 fîșii la

și să creeze 
un climat de

la locurile 
muncă op-

în 
în- 
Ști- 
ac-

perspectiva 
de muncă 
tim obținerii unor realizări tot mai 
substanțiale.

FEJES LUDOVIC, inginerul șef al 
E. M. Vulcan :

Cu toate greutățile lehtonice cu ca- 
tc a avut de luptat în acest an co
lectivul minei Vulcan, exploatarea 
a încheiat primul semestru cu indi
catorii de plan realizați. Redresa
rea situației minei se datorește 
bună parte fructificării acțiunilor 
treprinse în cadrul organizării 
ințifice a producției și muncii,
țiuni care au fost orientate îndeo
sebi spre problemele vitale ale ex
ploatării. Astfel, studiile, cercetările 
întreprinse au țintit mai ales spre 
sporirea vitezelor de avansare în 
abatajele frontale prin ridicarea gra
dului de organizare a muncii la ni
velul tehnologiei avansate cu care 
se lucrează în aceste abataje precum 
și creșterea productivității muncii 
în abataje cameră, de unde extra
gem 60 Ia sută din producția minei. 
Prin măsurile aplicate, 
să realizăm 
randamente 
post.

Avînd în
îi lipsesc 230 de muncitori din efec
tivul mediu scriptic planificat am 
fost nevoit! să acordăm o deosebită 
atenție gospodăririi efectivelor, fo
losirii judicioase a acestora. In ur
ma studiilor 
să reducem

am ajuns 
în multe abataje cameră 
de peste 8—10 tone pe

vedere ca minei Vulcan

întreprinse, am reușit 
continuu efectivele în

regie. In trimestrul II, bunăoară, 60 
de muncitori din regie au fost tre
cuti direct în abataje. O altă măsură 
ce am preconizat se referai la per
fecționarea pregătirii cadrelor. In a- 
cest scop a fost organizat un curs 
de ridicare a pregătirii profesionale 
a minerilor di,n abataje prin care 
am reușit să ridicăm calificarea a- 
cestora la specialitatea de mineri — 
mecanizatori. In continuare o deose
bită atenție vom acorda reducerii 
fluctuației — neajuns care ne creea
ză multe greutăți în organizarea 
găzilor.

SCORPIE GHEORGHE. miner
de brigadă E. M. Uricani:

Brigada ce o conduc lucrează 
tr-un
Obținem 
ne, nici 
plan, iar 
se ridică 
Secretul realizărilor noastre ? Mun
ca bine organizată.

ING. PETRUȚA VIOREL, șeful sec
torului VIII mina Lupeni:

Socotesc că activitatea de cerce
tare științifică trebuie ancorată în 
problemele cheie ale activității sec
toarelor și să nu țintească neapărat 
spre obiective de perspectivă, spre 
rezultate spectaculoase. In sectorul 
nostru în centrul atenției, s-a aflat 
organizarea muncii în abataje pe 
baze de diagrame. Pe această cale 
am reușit să ridicăm productivita
tea muncii de la 4 tone/post la 7 
tone/post.

abalaj cameră pe stratul 
lună de lună rezultate 
o dată n-am rămas 

randamentele ce le obținem 
la cîte 7—8 tone pe post După două decade realizarea

comitetului sindicatu- 
i viitor intensificarea 

politice de masă 
întregului efec-

de producție
luat.

nivelul sec- 
cai ? Despre 
URSU V1R-

V ulcan
15 în blocurile 

abataje frontale pe 
care unul în stra- 

sustinut în lemn și 
stratul 15 blocul II

Bubii cele mai 
fost următoarele : 
tinerea cu stîlpi 
grinzi din jumălăti
s'îlul hidraulici lip S.G.S. 
metalice în
M-71 S,

3 din voie 5 
s-a format o 
rapidă, a Iul 
a obținut în

c avansare lunară

In cadrul schimbului de experien
ță au fost înfățișate realizările unuia 
din sectoarele cu cele mai bune re
zultate- din bazin: sectorul II Vul
can. Dacă în anii trecuti realizarea 
planului ia acest sector a ridicat 
probleme dintre cele mai dificile (16 
luni de-a TÎndul fusese sectorul sub 
plan) în cursul acestui an, în urma 
unor măsuri eficiente și multiple, a 
leușit sS se ridice la 
toarelor fruntașe. Pe ce 
ele a vorbit tehnicianul 
GIL, șelul sectorului.

„Sectorul II de la mina 
exploatează stratul 
1 si JI, prin 3 
înclinare, dintre 
tul 15 blocul I 
două abataje în
susținute metalic.

Dintre măsurile tehnico-organiza- 
lorice aplicate în cadrul sectorului 
în vederea realizării ritmice a pla- 

importante au 
s-a înlocuit sus- 
metalici GHH șt 

de lemn cu 
și grinzi

consolă lip P.Z.F. 110 și 
în abatajele din stratul 15 

blocul 11; s-a extins încărcarea me
canică în qalerii; s-a organizat pro
cesul de producție pe bază de qra- 
f'ce ciclice la toate cele 3 abataje 
liontale. precum și la 
brigăzi de pregătiri; 
brigadă de avansare 
Purda Gheorqhe, care 
luna marlin a. c.
de 164 ml.

Pentru aprovizionarea grupelor cu 
material necesar, în cadrai sectoru
lui 11 funcționează un număr de 4 
echipe de transport organizate pe R 
schimburi. Pentru a se putea asigu
ra o bună aprovizionare a brigăzi
lor cu materiale necesare, această 
sarcină a fost încredințată unul 
maistru miner, bun organizator, ca
re s-a ocupat în afară de transport 
și de lucrările de întreținere din ca
drul sectorului. In acest fel, maiștrii 
mineri din abataje nu au fost soli
citați să se ocupe de aprovizionarea 
cu materiale, lor revenindu-le sarci
na principală de a organiza și ur
mări lucrările din abataje, pentru a 
obține producții sporite de cărbune 
de o calitate corespunzătoare și a 
veghea la respectarea normelor de 
tehnica securității.

Rezultate bune an 
în ceea ce privește 
zTivelor hidraulice 
armăturilor 
lului pentru 
Îmbunătățiri 
portoarelor 
S.L.A.S.K., 
porți în
precum și în folosirea 
îmbunătățit de prindere 
hidraulic, îmbunătățirea 
fă demontare.

Încă de la sfîrșitul
6-a luat inițiative ca planul de pro
ducție al sectorului, precum și al 
fiecărei brigăzi în pante, să fie cu
noscut de către întreg corpul tehnic 
al sectorului, de șefii de brigadă șl 
de sofii de schimb. La începutul fie
cărei luni s-au organizat ședințe de 
lucim în care s-au discutat proble
mele de plasare a efectivului, de 
organizare a lucrărilor de pregăti-

fost obținute și 
folosirea dispo- 
pentru î Spirea 

T.H.; folosirea monora
il ansportul materialelor, 
au fost aduse și trans- 

blindate T.R.-3 șl 
prin montarea lor pe su-
scopul reducerii frecării; 

turui sistem 
a cuplajului 
gresării fă

anului 1967

re și abatare, posibilitățile de reali
zare și depășire a sarcinilor de plan, 
îmbunătățirea aprovizionării cu ma
teriale ele. Perseverența cu care 
s-a urmărit realizarea acestora a 
chezășuit obținerea unor rezultate 
de seamă în producție: pe primele 
6 luni ale anului planul de produc
ție brută al sectorului a fost depășit 

tone. Randamentele planl- 
semestrul I 
docil cele 

11 1967 cu

1968 au fost 
planificate în 
6 la sută — 

— și cu 20,4

organizării pe baze ști- 
a lucrărilor de pregătire șl 
precum 

din cadrul
dus la mărirea

și a lucrărilor au- 
sectorulul, fapt 

proporției 
de mim- 
semestrul 
sectorului

erau munci-

cu 7 239 
ficate pe 
mai mari 
semestrul
In abatajele frontale 
la sută pe sector, Iar randamentele 
obținute au fost mai mari cu 13,1 
la sută în abataje și cu 32.2 la sută 
pe sector. Acesl lucru a fost posi
bil datorită 
ințifice 
abataje 
xiilare 
care a
muncitorilor de bază față 
mtorii auxiliari. Astfel. în 
II 1967 dintre muncitorii 
68,5 la sută din efectiv
tori de bază și 31,5 la sută munci
tori auxiliari; 
acest raport s-a 
tlal ajungîndu-se 
muncitori de bază 
muncitori

In sconul 
superioare 
cointeresarea 
rilor. 
medii: 
mestrul II 1967, să se obțină pe 
mestrul I 1968 un 
95,61 lei/post — i 
gnrarea condiții'or mai bune de 
cru brigăzilor, 
rațională a procesului 
creșterea coinferesării 
muncitorilor. întărirea 
triior în conducerea 
iosirea integrală a fondului de timp 
și a timpului de lucru, s-a ajuns ca 
în semestrul I 1968 din totalul de 8 
brigăzi existente în cadrul sectoru
lui nici una să nu fie sub plan. 
La rezultatele bune obținute de că
tre colectivul sectorului If Vulcan, 
a contribuit aplicarea principiului 
muncii colective, începînd de la șe
ful de sector pînă la formațiile de 
lucru. Peptrn întărirea disciplinei în 
muncă în adunările grupelor sindi
cale au fost dezbătute cazurile de 
indiscipFng, Abaterile de 
întîr7:er:le de Ia serviciu și

în semestrul I
îmbunătățit 
la 

i și 
auxiliari.

obținerii 
s-a pus 

materială 
aiungîndn-se 

1 pe post de

80,3
19.7

la 
la

1968 
esen-
sută 
sulă

rezultate
P* 

muncito-
U'H cîștlo 

se- 
se- 
de 

ail-
1u- 

mai

de 
accent șl 

a
do la 
85,01 Iei în

i cîștiq mediu 
aceasta, prin

Pr>n organizarea 
de nrodncție. 
materiale a 
rolului maiș- 

lucrărilor, fo-

la N.T.S., 
alte 

aspe cte nega! 'o în procesul de pro- 
adu- 
s-au

ductie. De asemo' -a, cu ocazia 
nărilor trimestriale a’o grupelor 
făcut numeroase propuneri de către 
muncitori ce au fost discutate cu 
conducerea 
măs’uri cu

ce au
exploatării, stabilindu-se 
termene și responsabili

tăți pentru rezolvarea lor.
Pentru a asigura și pe viitor reali

zarea ritmică a planului de către 
fiecare brigadă ne vom preocupa 
mai ales de creșterea rolului maistru
lui in organizarea procesului de pro
ducție, a îmbunătățirii condițiilor de 
lucru la fiecare loc de muncă în 
așa fel ca toate brigăzile să-și rea
lizeze în mod ritmic sarcinile de 
plan. O problemă deosebit de im
portantă fată de care va trebui să 
perseverăm mai mult este întărirea 
disciplinei în producție, pentru re
ducerea absentelor nemotlvaite, res
pectarea N.T.S.-ului și a fluxului 
lelmologic".

Există condiții pentru realizări 
și mai bune

reprezen- 
la consfă-

plan de

In încheierea discuțiilor purtate 
de participanti pe marginea mate
rialelor an luat cuvîntul 
tantii organelor prezente 
tuire.

Realizare») sarcinilor de
către toate brigăzile constituie o re
zervă foarte importantă pentru înde
plinirea ritmică a sarcinilor de plan 
de către fiecare sector, exploatare 
și chiar pe combinat, a spus tov. 
KORMOCZKI IOAN, inginerul șef al 
C.C.V.J, Dacă brigada își realizea
ză planul, membrii brigăzii cîștigă 
bine, or cîștigurtle îl rețin pe oa
meni, îi stabilesc 
muncă. Pe această 
zează brigăzile, se

Din materialele 
lese că trebuie i 
experiența minei Lupeni în ceea ce 
privește 
dițiilor 
mineri, 
n aii za 
lor rămase sub 
măsuri prompte 
greutăților. Din 
lui II al minei Vulcan, unul din cele 
mai bune sectoare pe bazin, trebuie 
reținută 
tlri cerea 
lui atît 
taje cît 
In multe sectoare se neglijează încă 
activitatea brigăzilor de la pregă
tiri, or aceasta are repercusiuni 
rioase asupra realizării planului, 
sadar, trebuie schimbată această 
tică; să acordăm aceeași atenție 
brigăzilor d'n abataje cît 
de la pregătiri, creșterii 
de avansare la toate lucrările.

In cuvîntul său, tovarășul PÎINI- 
ȘOARĂ TITUS, secretar al 
tulii i 
ni a t 
vele 
te a 
ditiile ca activitatea să fie îmbună
tățită și mai mult, a arătat vorbito
rul. Una din marile rezerve în acest 
sens o constituie tocmai problema 
analizată : îndeplinirea sarcinilor de 
plan de către toate brigăzile de mi
neri. Pentru a realiza acest dezide
rat. vorbitorul a recomandat condu
cerilor unităților să urmărească a- 
plicarea la fiecare loc de muncă a 
normelor științific fundamentate, re- 
partUerea judicioasă a sarcinilor de 
plan pe sectoare și brigăzi și des
fășurarea unei susținute munci po-

și motivate,
24 000 ore/om 
producție din cau-

Așadar, folosirea
la același loc 4° 

i cale se omogeni- 
redtice fluctuația, 
prezentate soco- 

retinntă îndeosebi

urmărirea 
de lucru 
precum 
decadal

Și

zi de zi a con- 
ale brfgăzilor de 
practica de a a- 
sibiația brigăzi-

plan spre a lua 
pentru învingerea 
materialul secloru-

grija cu care urmărește con- 
sectoriilui realizarea plann- 
de către hriaăzile din aba- 
și de cele de la pregătiri.

litice de către organizațiile sindi
cale pentru popularizarea sarcinilor 
și urmărirea realizării cu prompti
tudine a problemelor ridicate de sa
lariati pentru îmbunătățirea proce
sului de producție. Este necesar, de 
asemenea, să se acorde o deosebită 
atenție întăririi disciplinei în pro
ducție. In semestrul I, a arătat vor
bitorul, în unitățile combinatului 
s-au înregistrat 314 622 ore/om 
sente nemotivate 
voiri precum și 
fost pierdute din 
za întreruperilor.
efectivă a timpului de lucru trebuie 
să devină o preocupare de frunte 
pentru organele sindicale și tehnico- 
administrative. C.u aceeași grijă se 
cefe urmărită și perfecționarea pregă
tirii cadrelor, ridicarea competentei 
acestora, promovarea de oameni cu 
inițiativă, competenți și cu spirit or
ganizatoric dezvoltat. Prin valorifi
carea de no! rezerve interne, există 
condiții ca exploatările noastre să 
obțină în semestrul II noi sporuri 
de producție, 
puse

In 
rășul 
roul
dicatelor. Vorbilortil a subliniat 
cesftatea 
ce cît 
mult 
torul 
și la 
pian,
atenție se cere acordată soluționării 
problemelor pe care Ie ridică mun
citorii și tehnicienii, precum șl în
tăririi disciplinei, ridicării calificării 
cadrelor și respectarea legislație! 
muncii.

IN CONCLUZIE: Schimbul de ex
periență a scos în evidență proble
me noi, interesante, a reliefat mai 
ales măsurile ce se cer întreprinse 
în viitor 
una din 
realizării 
nilor de
către exploatările miniere din 
ziin. Discuțiile, ideile ce au fost 
liefate sînt binevenite. Dar se 
ne problema eficentei lor, a fructi
ficării lor. Iată deci chestiunea de 
fond ce se ridică pentru conducerile 
.exploatărilor și a comitetelor sindi
calelor ; extinderea experienței bu
ne, a metodelor avansate,
rea în viață a propunerilor care au 
reieșit cu prilejul consfătuirii.

să realizeze sarcinile 
de conducerea partidului, 
încheiere a luat cuvîntul tova-

Albu Ioan, membru în 
Consiliului județean al

se-
A- 

op- 
atîl

și celor 
vitezelor

Comite- 
a subll* 
colecli- 
jumăta-

municipal de partid, 
realizările obținute de 
combinatului în prima 
anului. Insă, există toate con-

Despre minele 
care au rămas 
tone, respectiv 7 464 tone, se pot 
spune multe. Lipsa de efectiv, nive
lul încă scăzut de organizare a pro
ducției,
nilor de plan.

Ce-ar -fi dacă acordarea premiilor 
la G.G.V.J. s-ar condiționa, fără 
drept de derogare, de realizarea 
planului de către minele Dîlja și 
Paroșeni. Atunci ar fl posibil, ere-

dem, ca și aceste mine să nu 
înregistreze rămîneri in urma 
ordinul miilor de tone... Ar primi 
sprijinul necesar 1

Un lucru este cert : sărbătoarea 
mineritului din Valea Jiului nu poa
te fi întîmpinală altfel decît cu suc
cese în producție de către fiecare 
mină, 
Decada a 
că planul 
și depăși, 
al însă, lăr

Acțiuns variate pentru »srea

5,00 Buletin de știri; 5,05— 
6,00 Program muzical de di
mineață; 5,30 Buletin de știri;
5.50 Jurnal agrar; 6,00—8,25 
Muzică și actualități; 8,25 Mo
ment poetic; 8,30 La microfon, 
melodia preferată; 9,00 Bule
tin de știri; 9,05 La microfon, 
melodia preferată; 9,30 Mio-

10,00 Melodii din ope- 
10,20 Muzică populară;' 

11,00 Buletin do știri; 11,05 Slă
vită fii Republică — program 
de cîntece; 11,20 Cîntă Ilinca 
Cerbacev, Caterina Valente și 
formația The Beatles; 11,45 
Sfatul medicului; 12,00 Muzi
că ușoară de compozitori po
lonezi; 12,30 Intîlnlre cu me
lodia populară și interpretul 
preferat; 13,00 Radiojurnal. 
Spori. Buletin meteorologic; 
13,20 Soliști și orchestre de 
muzică ușoară; 14,00 Cîntă or
chestra de muzică populară 
„Doina Olteniei" din Craiova;
14.15 Expediție pionierească. 
Concursul final Ziua a II-a;
14.50 Duete de muzică ușoară; 
15,00 Buletin de știri. Buletin 
meteo-rutier; 
de literatură
Radiojurnal. Sport. Buletin me
teorologic; 16,20 Jocuri popu
lare; 16,30 Corespondentă spe
cială. Turism maramureșan;
17.15 Antena tineretului; 18,00 
Buletin de știri; 18,02 Revista 
economică; 18,20 Metronom 
'68; 19,00 Radiogazeta de sea
ră; 19,30 O melodie pe adre
sa dumneavoastră; 20,00 Bule
tin de știri; 20,05 Muzee și ex- . 
poziții; 20,20 Doi,ne și jocuri 
populare; 20,40 Orchestra Bort 
Kaempfert; 20,55 Noapte bună, 
copii; 21,00 Chitarele vesele; 
21.05 Capodopere ale literatu
rii; 21,25 Melod'i populare; 
21,35 Muzica ușoară; 22,00 Ra
diojurnal. Buletin meteorologic. 
Sport; 22,20 In ritm de tango; 
22,30 Moment poetic) 22,35 
Melodii magazin; 23,40 Cele 
mai frumoase pagini alo lie
dului; 24,00 Buletin de știri; 
0,05—5,00 Estrada nocturnă. 
Buletine de știri și meteo-ru-

ere la orele 1,00; 2,00

PROGRAMUL II

15,15 Biblioteca
română; 16.00

și 4,00.

7,00 Viers, nai și '■ strune; 
7,30 Buletin de știri, i Buletin 
meteo-rutier; 7,39 Muzică; 8,00 
Cîntece și 
8.10 Tot 
pentru 
de știri;
pera „Paiațe" de

populare; 
(emisiune

Bi- 
sln- 
ne- 

ca atît conducerile tehnf-
și sindicatele să aibă mai 

în atenție elementul om — fac- 
hotărîlor în realizarea ritmică 
to(i indicatorii a sarcinilor de 
Pe această linie o deosebită

,-Conducîndu-se după experiența a- 
nilor trecuti, Comitetul orășenesc 
U.T.C. Lupeni, a organizat în acest 
an o serie de activități la care ti
neretul din întreprinderi, instituții 
și școli participă cu plăcere. Ex
cursiile sînt tot mai 
către tineri, fapt pentru 
cest an a fost 
Comisie locală 
neret, conform 
C.C. al U.T.G.

Sub îndrumarea 
au fost făcute 
în împrejurimi ca cele i 
lui Neag, Straja, Valea 
bana Rusu și altele, 
completate cil altele la 
Dunării, Valea Oltului, Orșova 
care sute do tineri au participat 
plăcere.

Pentru popularizarea turismului, 
centrul orașului Lupeni a fost or
ganizat un colț turistic cu exponate 
aduse din locurile vizitate, iar „Gl- 
neclubul" din Lupeni a făcut și un

întreprinderi,
cu plăcere.

îndrăgite de 
care în a- 

formată în Lupeni o 
de turism pentru 11- 
indlcațiilor

acestei 
mai multe

de Ia Cîmpu 
de Brazi, ca- 
Ele au fost 
Sibiu, Delta 

Ia 
cu

pentru a pune în valoare 
principalele rezerve ale 
ritmice și depășirii sarci- 
plan la toti indicatorii

PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Ea va rîdc; Republica : Zile de 
vară; PETRILA : Capcana; LO- 
NEA -
Coreei;
PENI -
neagră;
pîndă.

film al traseelor turistice, care 
fost prezentat tinerilor din oraș 
ocazia diferitelor întruniri.

Sportul este tot mai îndrăgit 
miile de tineri lupeneni ca și 
restul localităților. Pentru a putea fi 
practicat, elevii Grupului școlar mi
nier și cei ai Liceului din Lupeni 
au amenajat în apropierea școlilor 
frumoase baze sportive. La amena
jarea lor prin muncă voluntară 
participai sute do elevi.

Cu ocazia Festivalului tineretului 
hunedorean echipele de fotbal și 
handbal au avii comportări meri
torii.

In 28 iulie, oiașiil 
gazda unei duminici 
ve Ia care, alături 
aici, vor participa și 
și Uricani. In această 
fășura 
bal, 
că. Duminica se va 
serbare cîmpenească ce 
la Paroșeni 
cipa tarafurile 
și Vulcan.

Pentru a continua tradiția muncii 
vokintar-patriotice, un grup de ti
neri pleacă în perioada 22 iulie — 
7 august pe șantierul șoselei națio
nale Bnmbești — Livezeni, iar 
rămași acasă vor da o mfnă de 
jutor la înfrumusețarea orașului.

In scopul cunoașterii tradiției 
volutionare a muncitorilor* mineri 
va organiza un concurs „Cine 
cîștigă" cu ierna „Lupeni 
altele.

Ac ți uni 
sibilttate 
petreacă 
instructiv

Lupeni va li 
cultural-spor 
de tinerii 

coi din Vulcan 
zi se vor des- 

concursuri sportive la fot- 
handbal și de orientare turisti- 
Duminîca se va încheia cu o 

va avea loc 
și la care vor pârli

și soliștii din Lupeni

jocuri 
înainte

pionieri); 8,30 Buletin 
9,00 Fragmente din o- 

Leoncavallo
într-o nouă interpretare; 10,00 
Buletin de știri; 10,05 Pagini 
de muzică de estradă; 10,30 
Roza vînttirilor (emisiune pen
tru școlari); 10,55 Muzică u- 
șoară; 11,15 Vorbește i Mosco
va; 12,00 Buletin de știri. Bu
letin meteorologic; 12,30 Mu
zică ușoară; 13,15 Muzică 
populară poloneză; 14,00 Ra
diojurnal. Buletin meleb-rutier; 
14,08 Concert de prînz; 15,00 
Melodiile anotimpurilor; 15,30 
Radiomagazinul femeilor; 16,15 
Cîntă Nini Rosso; 16,20 Sfa
tul medicului; 16,36 Muzică u- 
șoară de Edmond Deda și Sile 
Dinlcu; 17,00 Radiojurnal. Bu
letin meteorologic; 17,15 Cîntă 
Maria Sadovan, Petru Bundiș 
și Toni Dumitrache; 13,00 As
cultătorii ne cer — muzică din 
opere; 18,30 Concurs cu pu
blic (reluare); 18,55 Buletin 
de știri; 19,00 Din cele mal 
cunoscute melodii populare; 
19,30 Emisiune literară; 
Actualitatea muzicală; 
Ora specialistului; 20,50 
lordanka Hristov-a; 21,00
tin de știri; 21,30 Atențiune, 
părinți'; 22,35 O operă în pri
mii audiție : „Filozoful de la 
țară" de Baldasare Galuppi — 
(fragment); 2Ț00 Radiojurnal; 
23,07 Mari muzicieni interpre
ted cicluri integrale; 23,40 
Melodii și interpreți de pretu
tindeni; 0,55—1,00 Buletin de 
știri. Buletin meteo-rutier.

19,50
20,30
Cîntă
Bule-

traduce-

sculurilor de nsatase de Ia I.r.A. „Viscoza" Lupeni.

variate menite sa dea po- 
tineretului din Lupeni să 
în mod cît mai plăcut și 
timpul liber.

PETROȘANI

Exploatarea minieră 
Dîlja

anunță
In ziua de 29 

un concurs pentru
iulie a. c. Ia sediu! exploatării se va ține 
ocuparea următoarelor posturi :

® MAISTRU MEC ANIC

@ MAISTRU TRANSPORT

Informații suplimentare se pot primi de la serviciul or
ganizarea muncii al exploatării, str. Cărbunelui nr. 20, Pe
troșani.
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CONSTANȚA. — In grădina cetă
țeanului Oh. Gheorghiu din Con
stanta a fost descoperit un militar 
(stîlp de piatră plantat pe drumurile 
romane din o mie în o mie de pași). 
Slîlpul este din calcar alb-gălbui, 
înalt de 2 m și cu diametru de 0,40 
m. In partea superioară, se află o 
Inscripție bine conservată, cuprin
zând înșiruirea numelor și titlurilor 
oticele acordate împăratului Septi- 
m-u Sever și celor do! coregenti al 
UF, Caracalla și Geta. Se menționea
ză. de asemenea, faptul că un gu- 
vernator al provinciei Moesia infe
rioară a reparat acest drum. Millia- 
rul uăs't la Constanta, datat la în
ceputul ser. 3 e.n., 
în epoca romană a 
căi de comunicație 
Tomis (Constanta) și 
na vodă).

terasă, bar de zi, cofetărie, maga
zine cu articole de artizanat, locuri 
de parcare a autoturismelor. Noi 
spatii pentru turiști au fost construite 
anul acesta pe Valea Teleajenulut, 
la Mîneciu și în alte așezări pito
rești din Județul Prahova.

(Agerpres)

R. S. Cehoslovacă

atestă existenta 
unei importante 

între cetățile 
Axiopolis (Cer-

BACĂU, — In orașele Bacău și* 
Gheonghe Gheorghiu-Dej au fost < 
deschise trei contre turistice sped- 
ale destinate elevilor care vor vl- , 
zita Valea Bistriței și a Trotușului. 
Noile centre au o capacitate de ca- * 
zare de 400 locuri, fiind dotate cu < 
tot confortul necesar micilor excur- 4 
sloniști. In timpul vacantei de vară, , 
bazele turistice din cele două orașe 
vor găzdui peste 25 000 elevi din* 
toate colturile tării. 5

(Agerpres) j

Largă, adeziune îa|ă de 
și activitatea

Prezidiului €.€. al P.C.C»

(Agerpres)

puncte

Un nou tip 
de corf românesc

turistice
în 

fost
PLOIEȘTI. La Slănic-Prahova, 

apropierea băilor de sare, a 
terminată construcția unui complex 
turistic-holelier. Călătorii care vor 
poposi aici au la dispoziție în ca
drul complexului un restaurant cu

IAȘI. — Un tip de cort pentru 
camping, denumit „Mihaela", a fost 
realizat și introdus în producția cu
rentă de întreprinderea „Progresul" 
din Iași. Acesta are ca accesorii o 
serie de piese utile: pat cu saltea 
din poliuretan, parasolăr, masă 
scaune pliante. Noul 
montează în cîteva 
un spațiu mic și este

PRAGA. — După cum informează 
agenția CTK, pe adresa Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, continuă să sosească 
numeroase rezoluții, declarații, scri
sori și telegrame din toate colțurile 
țării, în care comuniștii — munci
tori, țărani, intelectuali, militari etc. 
— își exprimă în unanimitate acor
dul față de activitatea Prezidiului 
C.C. al P.C.C. și poziția adoptată 
în legătură cu scrisoarea pantici- 
panților la întîlnlrea de la Varșovia.

Colectivele de muncă de Ia Uzi
na metalurgică „CKD" din Praga și 
de la Uzina „Skoda" din Plzen au 
adoptat o rezoluție în care își ex
primă sprijinul deplin pentru con
ducerea partidului comunist și apro
bă poziția Prezidiului C.C. al P.C.C. 
In numele celor 11 000 de muncitori 
ai
gură conducerea partidului de 
jinul lor total.

Scrisori în care își exprimă 
jinul pentru C.C. al P.C.G. șl
bă poziția Prezidiului G.G. al P.C.G. 
au fost de asemenea, adresate de 
comuniștii din Karlovy Vary, Hebe 
Sokolovo, Marianske Lazne, lucrăto
rii de la radio Kosice, comuniștii și 
lucrătorii de la Ministerul Culturii 
și Informațiilor, oamenii muncii de 
la Combinatul chimic ,,Wilhelm 
Pieck", comuniștii din aparatul C.C. 
al Uniunii femeilor din Cehoslova
cia, reprezentanții Comitetului Exe
cutiv al C.C. al Uniunii Tineretului 
din Cehoslovacia, reprezentanții Con
siliului Central al tineretului sătesc 
ele.

Muncitorii de la întreprinderile

în care 
acuzat de 

a pastoru-

districtului

Uzinei „Skoda", comuniștii

de tovarășii din lă- 
prietene.

la întreprinderea 
Slovacia centrală

din

cliib-
care

mun-
Bra-

de Comi- 
P.C.C. se
Prezidiu-

cu

și 
tip de cort se 
minute, ocupă 
etanș.

(Agerpres)

asi- 
spri-

spri- 
apro-

lava, într-o rezoluție adresată con
ducerii partidului, împărtășesc întru 
totul poziția adoptată de Prezidiul 
C.C. al P.C.C. și își exprimă convin
gerea că răspunsul său va fi just 
înțeles nu numai de cetățenii Ceho
slovaciei, dar și 
rile socialiste și

Lucrătorii de 
„Priemstav" din
afirmă în scrisoarea lor că, poziția 
Prezidiului C.C. al P.C.C. este 
zuită și înțeleaptă, apreciere 
este făcută și de colectivul de 
citori de la uzina „Tesla" 
tislava.

Intr-o rezoluție adoptată 
telul Orășenesc Praga al 
exprimă acordul cu poziția
lui C.C. al P.C.C. în legătură 
scrisoarea celor cinci partide comu
niste și muncitorești. Se subliniază 
îndeosebi partea din răspunsul Pre
zidiului C.C. al P.C.C. în care s? 
relevă dreptul partidului șt al po
porului cehoslovac de a rezolva în 
mod suveran problemele interne ale 
dezvoltării socialismului.

In(r-o declarație adresată condu
cerii partidului, activul organizații
lor de bază din Slovacia de sud 
împărtășește politica C.C. al P.C.G. 
în frunte cu A. Dubcek șl, în nu
mele tuturor comuniștilor, exprimă 
sprijinul deplin pentru această po
litică. De asemenea, se arată în scri
soare, comuniștii nu vor permite ni
mănui să oprească procesul de de
mocratizare din Cehoslovacia socia
listă sau să abuzeze de acesta.

La rîndul său, Plenaîa Comitetu
lui pe întreaga armată al P.G.G., a-

Com a ajuns
J. E. Ray 
la Memphis ?

MEMPHIS. Nici un ziarist nu a 
fost lăsat să se apropie de aeropor
tul din Memphis pentru a urmări a- 
terizarea avionuiu! special 
se afla James Earl Ray, 
asasinarea, la 4 aprilie, 
lui Martin Luther King.

William Morris, șeful
Memphis, a distribuit ziariștilor fo
tografii ale lui R-ay, în care acesta- 
apare îmbrăcat într-o vestă de oro- 
tectie împotriva gloanțelor.

De la aeroport, Ray a fost trans
portat Ia închisoarea din Memphis 
într-un 
tat" special pentru această 
de la poliția din orașul 
(Mississippi). Vehiculul era 
de 6 automobile alo poliției 
polițiști cu motociclete.

O gardă puternică aștepta 
trarea din spate a închisorii, 
urmează să fie deținut Ray. 
tivii și polițiștii, înarmați cu arme 
automate și cu revolvere, erau în 
poziție de tragere.

Un autobuz special parcat în fața 
intrării a ascuns mulțimii și ziariș
tilor manevrele de transferare a lui 
Ray în interiorul închisorii, unde 
l-a fost amenajat un „apartament" 
special, compus din patru încăperi. 
La patru minute după sosirea vehi
culului blindat, Ray era deja Insta
lat în noua sa celulă.

Oficialitățile orașului Memphis au 
declarat că procesul va avea loc Ia 
sfîrșitul lunii octombrie sau începu
tul Iu! nStemîîrie.

vehicul blindat, „împrumu- 
special pentru această ocazie 

Jackson 
escortat 
și de 7

CARICATURA
apărută în Deut
sche Volkszeitung
— refertndu-se la
ușurința cu care
se achizi ți mează
și apoi folosesc
armele în S.U.A
— prezinla această
Statuie a Liber tă-
ții, cu un pistol
în locul făclie’,
expresie a bruta-
lității ce domină
în viața publică
americană.

Combinatul siderurgic Hunedoara : Vedere parfială a noului furnal

de 1706 m.c.

Noi valențe 
ale izvoarelor stațiunii
Călimănești-Căciulata

Și-au dezvăluit oaie apele m ne- 
lale toate tainele lor tămăduitoare? 
Mai au eie oare resurse pentru a 
veni și mai mult în ajutorul tera
peuticii moderne? Iată două între
bări ia care medicii și cercetătorii 
caută neobositi răspunsuri. Printre 
aceștia sînt și balneologii de la 
Căi mănești-Căciulata.

Excepționalele calități ale apelor 
minerale de aici sînt bine cunoscu
te. Termele romane de la Bivolari 
— de pildă — sînt c dovadă că 
aic1 se făceau băi pentru bolile reu
matismale. Documentele istorice de 
mai tîrziu arată că pe timpul Iui 
Matei Basarab izvoarele din această 
zonă erau ,,o adevărată minune pen
tru bolile de stomac și suferințele 
de genunchi". E atestat, de aseme
nea, faptul că însuși Napoleon al 
111-lea, la indicația medicului sa
vant Davilla, s-a tratat cu aceste 
ape pentru litiaza renală de care su
ferea. Cu timpul, datorită studiilor 
făcute d n punct de vedere clinic 
și farmacodinamic, popularitatea Iz
voarelor din această zonă a crescut și 
mai mult. Avînd o concentrație oare 
variază între 0,43—17,7 grame la litru 
și cu temperaturi care ajung pînă la 
20 grade Celsius (izvorul Bivolari 
și Căciulata III), apele sulfuroase, 
cloruTosodlcc, calcice și magneziene 
ale stațiunii Călimănești-Căciulata 
au ajuns să fie folosite pentru o 
mare gamă de tratamente. Numai în 
curia internă bunăoară ele sînt so
licitate în cazul afecțiunilor de sto
mac, ficat, intestine, căi biliare, cx- 
IrrToDiatir-e. căilor renale etc j au 
ajuns să fie folosite cu succes și 
sub formă de pulverizați și aerosoli, 
în afecțiunile respiratorii. Ba chiar 
sub formă de injecții Intramusciilare 
(apele sulfuroase), în afecțiunile a- 
lergi.ee îegumentare. Cu aceasta se 
p.'irea că toate necunoscutele au fost 
rezolvate. Și totuși...

Cercetările și studiile întreprinse 
an arătat că aceste ape „miraculoa
se" mail au încă taine. Rezultatele 
cercetărilor an dus at.ît la lărgirea 
bazei de tratamente, cu ape mine
rale, cît și la introducerea de noi 
mijloace terapeutice.

In colaborare cu Institutul de 
geriatrie și boli profesionale din Bu
curești, colectivul de medici al sta

țiunii a pus la punct o noua metodă 
terapeutică — utilizată în cazul bol
navilor de silicoză: aerosoli cu ge- 
rovital. In urma unor astfel de tra
tamente — ne spunea dr. Gh. Mă- 
mulam, directorul medical al stați
unii — s-a observat la toți bolna
vii o îmbunătățire substanțială a 
respirației și capacității r Hale pul
monare. O nouă metodă de trata
ment, de astă dată pentru litiaza 
urinară, a fost stabilită împreună cu 
Institutul de fizioterapie din Bucu
rești. Este vorba de crenoterapie 
(cură internă cu ape minerale). Pe 
baza unei cazuistici bogate s-a ob
servat că folosirea noii metode fa
cilitează nu numai eliminarea de ni
sip și calculi mici din rinichi și 
caile urinare, ci și îmbunătățirea 
dezechilibrului electrolitic din sînqe 
și urină. De asemenea, în ultimul 
timp au fost introduse în stațiune 
elongațiile sub apă, tratamentele cu 
ajutorul curenților diadinamici și a 
curentilor cu impulsuri nontru afec
țiunile aparatului locomotor.

Studiile și cercetările întreprinse 
în vederea valorificării multilatera
le a izvoarelor din stațiune nu se 
opresc nici aici. In prezent, se fac 
cercetări pentru a vedea eficacitatea 
apelor minerale în bolile alergice și 
în lie-pabta cronică post virotică la 
adulți, p-ecum și în sechelele hepa- 
tTci enidemice la copil între 7 și 
14 ani. De asemenea, cercetătorii 
d n c. d- >1 Institutului de fiziotera
pie din București, care de cîteva 
săplămîn. se află în stațiune, studia
ză pe loturi comparative de bolnavi 
eficienta apelor minerale în hepati
ta cronică.

In prezent, în zona Coz: a se fo
rează noi izvoare; în jurul Izvoru- 
lui Căciulata 1 se fac prospectări hi- 
drogeol-ogice pentru dublarea debi
tului de apă. Am văzut și planurile 
de perspectivă ale stațiunii :
construirea de noi complexe 
balneare la Căciulata, Bivolari, Pău- 
șa și Cozia. Sînt eforturi pc- deplin 
justificate ; apele minerale ale sta
țiunii balneo-climateri.ce Călimăneș- 
ti-Căoiulata cu puterea lor tămădui
toare inepuizabilă, se dovedesc tot 
mai binefăcătoare pentru om.

Gina BRUJAN

de prelucrare a lemnului din Bratis- ]es conferința comuniștilor din

Tratative
hispano-americane

Observatorii madri- 
cu interes tratativele 

reînnol- 
curs de 

Cores- 
ziarulul

scrie : „Americanii 
deja că sînt 

menținerea lor 
spaniol. Problema

este cea a prețului". Potri-

au
inite-

pe 
care

MADRID. - 
leni urmăresc 
hispano-americane privind 
rea acordurilor militare, în 
desfășurare la Washington, 
pondentul din New York al 
,,Pueblo" 
precizat 
resați 
teritoriul 
se pune
vit observatorilor din Madrid citați 
de agenția France Presse, ministrul 
spaniol de externe, Fernando Maria 
de Castiella, ar fi pus o serie de 
condiții pentru menținerea bazelor 
americane. Printre aceste condiții se 
numără reconsiderarea măsurilor e- 
conomlce luate de președintele 
Johnson în ce privește Spania și re
vizuirea statutului juridic al milita
rilor americani din Spania. Guver
nul spaniol dorește, de asemenea, o 
sporire a ajutorului militar ameri
can, mai ales în sensul unei moder
nizări accentuate a forțelor armate 
spaniole

— e —

CREȘTEREA 
COSTULUI 
VIEȚII 
ÎN URUGUAY

MONTEVIDEO. — In primele șase 
luni ale anului în curs, costul vie
ții a crescut în Uruguay cu 63,7 la 
sută. Intr-o singură lună — iunie — 
creșterea a fost de 13,53 la sută. Ci
frele au fost comunicate de Direc
ția generală de statistică a Ministe
rului pentru industrie și comerț al 
Uruguayului.

R.F. a GERMANIEI. — In 
plină vară locuitorii din Land
sberg (Bavaria) curăță străzile 
de zăpada căzută în urma li
nei furtuni.

Ia in
unde 

Delec-

DISENSIUNI LABURISTE

armata populară, a adoptat o rezo
luție în care afirmă „sprijinul față 
de poziția chibzuită a Prezidiului 
C.C. al P.C.C. în rezolvarea actualei 
situații complexe din țară”.

® SALISBURY. — In valea 
fluviului Zambezi din partea 
de sud a Rhodesiei au fost 
semnalate din nou grupuri de 
partizani africani, care luptă 
împotriva regimului rasist 
condus de premierul Ian 
Smith. Un comunicat dat pu
blicității vineri Ia Salisbury 
anunță că în prezent se dau 
lupte între unități ale regimu
lui și elementele de guerilă.

Se pare 
înregistrate 
parțiale din 
intensificare 
sesiunilor < 
burist. Se aud din ce în ce 
ternic vocile unor membri 
tui partid care reproșează 
rulu! Harold Wilson faptul 
aplicat cele mai potrivite 
pentru rezolvarea 
nanciare și economice ale țării, 
cercurile politice laburiste 
put să circule unele : 
vit cărora împotriva 
Wilson ar acționa un 
plot". Făcindu-se ecoul unor 
atribuite stîngii laburiste,

că repetatele insuccese 
de laburiști în alegerile 
Anglia au determinat o 
a frămînlărilor și di- 

din sînul partidului la- 
mai pu- 
af aces- 
premie- 
că n-a 
soluții 

problemelor 11- 
In 

au înce- 
zvonur! potri- 

premierului 
anume „corn- 

aluzii 
ziarele

londoneze sciiau acum cîteva zile 
că anumite elemente de dreapta din 
partid ar căuta să-l înlăture pe 
son în profitul altui lider, 
zvonuri sînt alimentate de 
fera de insatisfacție 
în cercurile laburiste 
rile repetate
primului ministru, 
cestea 
zat al 
Im al 
știe, a
rul interviului a lăsat 
gă că este de acord 
actualului premier, 
presa britanică se 
că

’ și

Electronica în slujba circulației rutiere
NEW YORK. — Servioiul ameri

can de circulație rutieră experi
mentează un sistem electronic de 
depășire denumit „Passing Aid Sys
tem" (PAS), care 
ță în depășiri pe 
sens de circulație 
proastă. Porțiunile
mează să fie protejate vor fi pre
văzute cu aparate menite să trans
mită la un calculator electronic cen-

să ofere siguran- 
șoselele cu dublu 
și cu vizibilitate 
de șosea ce ur-

trai date cu privire la viteză, direc
ția vehiculelor, precum și la distan
ța dintre ele. Calculatorul retransmi
te Informații șoferului în legătură 
cu posibilitatea efectuării linor 
nevre de depășire.

Aceste aparate sînt amplasate 
nivelul șoselei ca să poată s1 
veghea porțiuni de curbe și < 
velări.

Recorduri 
macabre

ma-

Potrivit unei sta- 
ameri- 

Press, în cursul 
191 persoane și-au 
S.U.A.
Peste

din cauza
80 la sută 

foloslrii de-

CONTINUATORI Al TRADIȚIEI INCAȘILOR
LIMA. — Herman Amata, profe

sor la Universitatea națională din 
Cuzco, în urma vizitei pe care a în
treprins-o în regiunea Amphay, a 
elaborat un studiu despre folclorul 
incașilor, pe baza unei ample cer
cetări a tradițiilor lor.

In studiu se menționează că țăra
nii din Amphay au preluat cunoș
tințele de astronomie și obiceiurile 
comunității incașe. Locuitorii din 
Amphay folosesc aceste străvechi 
cunoștințe pentru a prevedea rezul
tatul recoltelor.

In calendarul special pe care îl

este luna 
iunie este

Vînturile 
tipuri, dis-

utilizează ei, anul are 13 luni, iar 
fiecare lună are 28 zile și o anumită 
importanță pentru viața și activita
tea lor. Astfel, luna mai 
recoltei, în timp ce luna 
dedicată zeului soarelui.
— clasificate în anumite
trugătoare de recolte sau aducătoa
re de ploaie sînt considerate ca o 
pedeapsă, sau invers, ca o recom
pensă pentru faptele oamenilor. Ei 
string recoltele numai cînd luna 
este vizibilă parțial și în nici un 
caz pe lună plină.

care 
Și 

îndreptate 
Ultim il

ÎI constituie interviul 
lui Ray Gunter, fostul: 
energiei, care 
demisionat de

NEW YORK.
tistici publicate de agenția 
cană Associated 
săptămînii trecute 
pierdut viața în 
armelor de foc.
din decese se datoresc 
liberate a armelor.

Recordul îl deține sl 
nia cu 21 de decese dintre care 
asasinate. Urmează IllinoLs cu 
victime dintre care 9 asasinate.

@ PUNTA ARENAS. Un avion 
argentinian de tip „C-46", avînd la 
bord cinci persoane s-a prăbușit joi 
în mare în apropiere de slrîmtoa- 
rea Magellan. întregul echipaj a 
pierit. Avionul aparținea forțelor 
militare aeriene ale Argentinei.

Wroclaw
♦

♦ 
t

I
i

URMĂRILE MARILOR INUNDAȚII DIN INDIA
musonice

în

NEW DELHI. — Marile 
inundații care s-au produs în 
diverse regiuni ale Indiei ca 
urmare a ploilor
continuă să Iacă victime 
riadul populației. Potrivit ulti
mului bilanf, 90 de persoane 
și-au pierdut via/a. Mii de clă
diri au fost distruse, peste 
500 000 persoane rămînînd fără

adăpost. Căile de comunicații 
între numeroase localități au 
îost blocate. Numai în stalul 
Rajasthan daunele materiale 
cauzate de revărsarea apela: 
depășesc 4 milione rupii.

Autoritățile au luat măsuri 
pentru ajutorarea populației 
din regiunile sinistrate.
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Vil-
Aceste 
atmos-

domn=“ște 
de atacu- 
împotriva 
dintre a- 

te'evi-
I minis- 
cm se 

Aut-i- 
nțelea- 

tnlgcuir-oa 
în 

ideea 
Bir wn 
iști ația 

mem-
1 o în
> -mor 
n’Srile

dii pă cit 
curînd. 
să se î ( 
cu

De altfdl, 
acreditează 

prin pierderea lui George i 
a lui Ray Gunter, Adnrni 

Wilson a fost privată de unii 
bri care se bucură de simpa! 
masa de sindicaliști. In ciuda 
exagerări în ce privește frămti 
interne, în cercurile polit’ce se con
sideră totuși că ele reflectă 
dusă în 
în sînul 
din care 
caută să

lupta 
surdină cu unele răbufniri 
partidului laburist, situație 
partidul de guverijămînt 

iasă cît mai repede.
I

Aurel ZAMFIRESCU

fascistă creată
HHB R. S. A.

PRETORIA. — După cum a 
ziarul sud-african „Sunday Tf 
în Republica Sud-Africană a fost 
tă j o nouă organizație 
lă
ai-' organizației fasciste 
Pretoria pînă la cel 
război mondial —
no".

Ziarul precizează
i organizații se
fasciste privind

din care fac parte

nunță 
mes", 
crea- 
kga-fascistă i 

foștii membri 
existente la 
de-al doilea

„Cămășile bru

nm
lie

că programul 
bazează pe .Me- 
purilatea rasei".

un oraș
care renaște

/Urmare din tog J)

hi
de

medie eu Î0 la sută 
tiecunosculă uzina 1 
vagoane „Pafawag". 
și apreciate ș: 
lele uzinei „Elwro", ce) mai modern 
obiectiv industrial din Wroclaw, ca
re produce pentru nevoi interne și 
export mașinile electrice „Odra".

Conform planului, se vor menține 
întreprinderile industriale, depozi
tele și construcțiile existente în ju
rul zonei „marelui oraș" și se vor 
construi întreprinderi noi. Aceste an
sambluri vor fi le-gate printr-o rețea 
de comunicații denumită „marele 
circuit", 
rula-ția 
arterele 
centu' 
parte 
deja 
care 
ceste 
culturi 
micultură. A fost refăcută primăria 
— unul din cele mai frumoase mo
numente de arhitectură medievală din 
lume. Suprafața orașului a fost îm
părțită în zone. In cadrul zonei „ma
relui oraș" a fost conturat centrul, 
constituit în principal din ansamblul 
Istoric al orașului vechi, dar extins 
prin terenurile ușor accesibile din 
vecinătate. In jurul acestui centru, 
larg înțeles, se prevede amenajarea 
cartierelor de locuințe cu centre 
de servicii.

pe an. Este 
constructoare 

. Sînt cunoscute 
peste hotare arli-co-

el

su-
In-

în primul iînd pentru cir- lecți
do tranzit si direct unită cu lan ti

transversale . Se prevede 0 tării
de cartiere de locuințe, 0 Inra

din ele cuprinzînd ansambluri 
existente. Terenurile agricole 
se întind acum dincolo de a- 
cartiere vor ii folosite pentru 

intensive de legume și po-

Wroclaw esle tin oraș al tinere
ții, mai mult de jumătate din locui
torii lui 
numără

Ir. ins 
peiior, i
M-itutul politehnic 
învață 
anii viilor: 
Ia 35 000. 
tanti: științifică 
Poloniei, iar la 
matira, chimia, fizica, biofizica el 
joacă un rol extrem de important.

Cele 8 teatre și instituții muzi
cale, cinematografe, cercuri de crea
ție ale muncitorilor — pictori, arhi- 

determină impor- 
viața culturală a

tineri. In prezent 
1 de locuitori.
■ de învățămînt 

universitatea 
din arest

28 00(1 de studenți, 
numărul lor 

Wroclaw este 
al treilea 
rFsripline 
fizica, 

extrem de 
și instituții

luna mai se 
festivaluri teatrale, 
— festivaluri de 
modernă.

Noul 
dern și 
cuitori. 
stftuite

și
oraș, 

iar în 
va crește
ca Impor- 
centrn al 

ca : mate-

organizează 
iar în noiei 
muzică po’c

Wroclaw va fi un oraș mo
pe placul viitorilor săi lo-

Construcțiile istorice recon- 
Piața Tîrgului, adevărat

muzeu de arhitectură, noile cartiere 
Gajowice, Anna, Celina, Vest 
noile institute de învățămînt 
rior din 
rile 
reprezintă la 
din

Anna, Celina, Vest șl 
institute de învățămînt supe- 

Piața Grunwald, ansambln- 
industriale realizate după 1945, 

ora actuală jumătate 
cubajul orașului. Prin amplasa- 
lor, prin stilul lor arhitectonic, 
schimbă fizionomia Wroclawulul, 

isLumîndu-1 într-un nou centru 
urbanistic modern.

lergi.ee


4 STEAGUL ROȘU

tea Cluj 4-0

M. MUNTEANU

apărut 
returul 

început 
(excep-

noștrl ar 
de catn-

V. TEODORESCU 
C. BARBU

șapte 
spor- 
stră- 
bine. 
bune

tuturor o purta- 
E aii! de intere- 
un fine de 9—10 
„dobitoc" pe ar- 

iucător din

Cauza ? Amicii 
numele fotballș- 
mai lci-ndemină 
apelînd de foar-

obicei se menține de 
bună de timp pe sla- 
huiduirea adversari- 
aceștia își fac apa-

IONI 22 IULIE 1968

INSTANTANEU

Amical și... sportiv

D. CRIȘAN

bAloi

— Minerul Anina
ETAPA A XI-A. 27 OCTOMBRIE

SERIA a V-a
ETAPA I. 11 AUGUST

ETAPA A VI-A, 22 SEPTEMBRIE

ETAPA A XII-A, 3 NOIEMBRIE

IN CLIȘEU : Ve dere a insulei Ada Kalch.VII-A. 29 SEPTEMBRIEAETAPA
Furnirul Deta

pe arbitrul 
echipe de 
Lupeni și
— Știința

Minerul Anina — St. roșu Plenița 
Minerul Motru — Victoria Caransebeș 
Energetica Tr. Severin —■ Autorapid Craiova 
U. M. Timișoara — Șoimii Timișoara

— Minerul Motru
— Voința Lugoj

Calafat — Minerul Lupeni 
Topleț — Progresul Strehaia 
Plenița — Victoria Tg. Jiu 
Anina
Bocșa

Dota — Victoria Tg. Jiu 
Topleț — Minerul Lupeni 
Motru — Autorapid Craiova 
Bocșa — Energetica Tr. Severin
Plenița — Șoimii Timișoara
ETAPA A II-A, 18 AUGUST ‘1
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Componenții echipei de handbal 
masculin Minerul Lupeni, care tre
buia să reprezinte municipiul nos
tru la etapa județeană a „Cupei Mi
nerul", au venit Ia Petroșani ferm 
hotărîți să obțină calificarea în faza 
superioară. Dorința lor arzătoare 
era să cîștige net în dispula directă 
cu adversarii. Din motive necunos
cute însă, adversarii... nu s-au pre-

Se pare ca, cea mai mare 
libertate de care se bu
cură unii oameni este 

aceea de la meciuri. Mai ales 
la cele de fotbal. O dată 
ce-au ajuns în tribune o serie 
de spectatori și-au lăsat acasă 
toate... prejudecățile, convinși 
Hind că pe stadion li se per
mite orice. Nu mai tin seama 
nici de prezenta femeilor, a 
copiilor, a celor care nu le 
împărtășesc punctul de vedere 
șl felul de a se purta. Nemul
țumiți de unele decizii ale 
arbitrilor, indiferent dacă au 
sau nu dreptate, îi trag la 
răspundere, intr-un mod în ca
re, pe stradă dacă ar face-o, 
ar ajunge să-și... caute avo
cat. Și aceasta fără să aibă 
importantă dacă arbitru/ nu-

mără 50 de ani, iar el doar 
18 sau 201 Pronumele perso
nale de polițele dispar, întor- 
cfndu-se în manualele de lim
ba română.
„uită" subit 
Iilor. Le vine 
să-i tutuiască,
le multe ori la cuvinte comu
ne, cunoscute oricărui vorbi
tor al limbii române, luate în
deosebi din regnul animal. $i 
astfel, nu mai miră pe nimeni 
faptul că și copiii tutuiesc ca
valerii fluierului (chiar dacă 
are și acesta păcatele lui). Ce 
vină au ei că profesorul de 
limba română a scăpat din 
vedere să le spună că și la 
meciuri se vorbește frumos, 
iar dirigintele că și stadionul 
e un loc unde se cuvine să 
li se impună 
re civilizată, 
șart! să auzi 
ani făcîndu-1
btlru sau pe un 
echipa oaspe.

Un alt 
o bucată 
dioane : 
lor, cînd
ri[ia pe teren.

Nu se poale, oare, renunța 
la această „tradiție"? Si la 
toate celelalte obiceiuri de 
prost gust pe stadion. Credeți 
că s-ar duce pe rîpă fotbalul 
fără ele ? Aș, de unde1

In meci amical

zentat. Spre satisfacția handbalist!- 
lor lupeneni și a spectatorilor, or
ganizatorii au înjghebat la repezeală 
o selecționată locală din jucătorii 
prezență pe stadion (de la Utilajui, 
Știința etc.) spre a disputa un med 
amical.

Fluierul arbitrului a răsunat stri
dent, chemînd formațiile la mijlocul 
terenului. A urmat tradiționalul sa
lut și meciul a început. Atacurile 
s-au succedat cu repeziciune de la 
o poartă la alta. Cu toată opoziția 
apărătorilor și portarilor s-au în
scris goluri mulle și spectaculoase. 
In final tabela de marcaj arăta ega
litate perfectă : 29—29. Deci, meci 
frumos — ca în jocurile amicale —> 
și rezultat tot... anvcal.

Ieri, în cel de-al doilea meci de 
pregătire în vederea noului sezon 
fotbalistic, Jiul a dispus categoric 
de echipa studenților clujeni cu 
scorul de 4—0 (3*—0). Deși ambele 
echipe nu șî-au început de mult timp 
„repetițiile", nivelul tehnico-specta- 
cular al meciului a fost în măsură 
să mulțumească integral numerosul 
public prezent pe stadion. Bine puse 
Ia punct cu pregătirea fizică, cele 
două combatante au început meciul 
fără obișnuita perioadă de tatonări, 
menținînd aproape pe parcursul în
tregii partide un tempo de joc ri
dicat. Echipa noastră, cu o înaintare 
în deosebită vervă, din rîndut că
reia s-a detașat, prin curse spectacu
loase și centrări precise, Peronescu 
— a „măcinat" permanent dispoziti
vul defensiv advers. Spre deosebire de 
oaspeți, a căror formație a 
oarecum schimbată față de 
campionatului trecut. Jiul a 
meciul cu formația standard 
țle mijlocașnl Georgescu).

Avînd în cenuit 
A. Polii, cele două 
handbal (Minerul 
combinata Utilajul
Petroșani) s-au aliniat Ia mij
locul terenului înainte de în
ceperea meciului...părut reușită ideea de joc impri

mată echipei de antrenorul Titus 
Ozon (1—4—3—3), avînd în vedere 
calitățile jucătorilor de care dispune, 
linia mediană (Georgescu, O. Po
pescu, Sandu) acoperind o mare zo
nă teritorială, fiind omniprezentă atît 
în atac cit și în apărare. Linia de 
halii a Jiului a îolosit cu predilec
ție pasele lungi și deschiderile în 
diagonală, terminate toate cu cen
trări sau șuturi la poartă ale extre
melor Naidin și Peronescu. Compa
rativ cu repriza secundă, în care 
au abundat „numerele personale" în 
dauna cursivității jocului, simplita
tea și decizia în acțiunile ofensive 
din prima repriză au decis soarta 
meciului. Sincronizarea paselor, de
sele schimburi de locuri și interca
larea lui O. Popescu în fața careu
lui mic advers au dus la crearea 
mai multor ocazii, dintre care trei 
au fost fructificate. Astiel, în min. 
12, Talpai se infiltrează prin dribling 
pînă aproape de centrul terenului, 
pasează scurt la Sandu, acesta la 
Peronescu în adîncime. O fentă reu
șită, Ringheanu este dezechilibrat 
Și... gol. In min. 26, Peronescu e- 
xecută precis o lovitură de colț pînă 
Ia Naidin care, deși jenat de por
tar, înscrie sigur din apropiere : 2—0. 
Cu trei minute înainte de sfîrșitul

primei reprize, același Peronescu 
centrează impecabil pe... capul lui 
Naldin și... 3—0. In repriza a doua, 
gazdele nu mai mențin în întregime 
ritmul alert din primele 45 de mi
nute, permițînd un „respiro" oaspe
ților, care ajung mai des în apro
pierea porții Iui Zamfir, fără însă a 
o periclita. In min. 88, Covaci ma
jorează scorul, îixîndu-1 la 4—0. 
Cele două echipe au folosit urmă
torii jucători: JIUL : Zamfir — Tal- 
pai, Georgevici (Pop), Stoker, Mihai 
— Georgescu (I.ibardi), O. Popescu, 
Sandu — Peronescu, Ionescu (Co
vaci), Naidin (Achim); „U" CLUJ: 
Ringheanu (Ștefan) — Codrea, So
lomon, Neșu (Calinin), Creții (Cîm- 
peanu) — Anca, Petrovici — Mus- 
tețea, Adam (Fanea), Bungău, Coman 
(Lică).

ACOLO UNDE BĂTRÎNUL DANUBIU
VA DEVENI MANE...

Tînărul portar clujean Ștefan bo- 
xează o minge înaltă la care sărise 
șl Peronescu. Se mai văd : Libardi 
și Codrea (nr. 2).

Etapa județeană a campionatului 
republican de atletism

Sîmbătă și duminică, stadionul 
„Corvinul" din Hunedoara a găzduit 
etapa județeană a campionatului re
publican individual de atletism, re
zervat seniorilor. Datorită faptului 
că numărul participanților a fost 
extrem de redus (cca. 40), multe din 
întreceri ș-au soldat cu rezultate nu 
pe măsura posibilităților atleților. 
Și aceasta poate pentru că... majori
tatea concurenților au fost juniori I 
și II. La acest concurs Valea Jiului 
a fost reprezentată de numai 
sportiv!, toți de la Asociația 
tivă Jiul Petroșani, care s-au 
drift să ne reprezinte cit mai

Redăm cîteva din cele mai
rezultate obținu le de atleții hunedo- 
reni și de cei din Petroșani.

BĂIEȚI: 100 metri plat: Moldo-

van Vasilc' (Hunedoara) ll"4/10; 400 
metri plat: Cacoveanu Gheorghe 
(Hunedoara)1 55'-6/10; 800 metri plat: 
Balasz Ladislau (Hunedoara) 2'5”3/10î 
1 500 metri: Zgîrie Gheorghe (Hu
nedoara) 4'8”5/10; Miagheru Ioan de 
la Asociația sportivă Jiul cu 4'11”4/IO 
a ocupat locul doi; 3 000 metri: Ma- 
carie Aurel (Jiul) 9'23"2/10; FETE: 
100 metri plat: Brezeanu Angela 
(Hunedoara) 14"; 200 metri plat: Ia- 
cob Monica (Jiul) 29”4/10; Greutate 
(4 kg) : Tril Susana (Hunedoara) 
10,13- metri. Greutate (3 kg) : An
drew Mar-icica. (Jiul) 9,75 metri. ’

Dacă ar fi prezentat un lot mai 
numeros; desigur sportivii 
fi cucerit mai -multe titluri 
pioni județeni.

Ziua cind orașul Orșova și 
pitoreasca insulă Ada-Kaleh 
vor fi înghițite de apele Du
nării se apropie cu scurge
rea iiecărei clipe. Pe aceste 
meleaguri va apare p nouă 
mare, în genul aceleia de la 
Bicaz însă de proporfii și mai 
impunătoare. Viitoarea hartă 
a fării va consemna acest 
eveniment, care va fi în
crustat cu litere de aur in 
cartea infăptuirilor din peri
oada desăvirșirii construcției . 
socialiste. Este deci firesc ca 
aceste locuri, ce vor fi cu
prinse de ape, să constituie 
finta turiștilor din tară și 
de peste hotare.

...Soarele încă nu-și 
fruntea de după crestele 
ringului, cînd un grup de 
sesori de autoturisme și 
tociclete din Petroșani
pornit în obișnuita excursie 
duminicală. Punctul terminus 
al excursiei — insula Ada- 
Kaleh. După nici patru ore 
de mers, lejer, iată-ne ajunși. 
La marginea șoselei, zeci de 
autovehicule — incit parca
rea mașinilor a ridicat o a- 
devărată problemă. Pe țăr
mul apei, sule de excursio
niști așteptau răbdători ria
dul Ia bărcile ce-i transpor
tau, în grupuri de cile opt, 
pe insulă. Bătrînul Danubiu 
își poartă însă mai departe

ițise
Pa- 
po- 
mo- 

an

s.

Programul turului campionatului 
diviziei naționale C, ediția 1968-1969

Minerul Motru — Minerul Bocșa
Victoria Caransebeș — Șoimii Timișoara 
Autorapid Craiova — Voința Lugoj
Furnirul Deta — Dunărea Calafat
Metalul Topleț — Energetica Tr. Severin 
Mineral Lupeni

apele, părind obișnuit cu a- 
valanșa de musafiri. Valurile 
Dunării îi leagănă pe ex
cursioniști întocmai ca ne
muritorul vals cu același nu
me al compozitorului Ivano- 
vici. O dată traversarea fă
cută, devii pentru o perioa-

ITINERAR
TURISTICE

dă, oaspete al insulei. Cata
combele, crenelurile, intrările 
și galeriile vechii cetăti. toa
te construite din cărămidă, 
le înlimpină la lot pasul. In 
mijlocul insulei tronează 
moscheea cultului musulman, 
cu minaretul său — un turn 
înalt, specific moscheelor 
musulmane. Aflăm că mos
cheea, considerată drept mo
nument istoric, va fi idenlio 
reconstruită pe insula de Un
gă Turnu Severin, ce va 
primi denumirea de Noul 
Ada-Kaleh. Străzile înguste 
și înlorlochiale, grădinițele 
mici cu smochini și vifă de 
vie, toate dale în rod, cei 
doi chiparoși din cimitirul 
eroilor, vegetația luxuriantă

dau insulei un aspect aparte. 
Acolo unde bătrînul Danu
biu se pregătește să devină 
o mare comună, româno-iugo- 
slavă, se simte nu numai for
fota turiștilor ci și eferves
centa muncii creatoare de pe 
marele șantier. Pregătirile ce 
se fac pentru stăvilirea ape
lor uriașului fluviu se con
topesc cu lucrările de con
struire a noii linii ferate, a 
șoselei și a tinărului oraș 
Orșova. Transformările sur
venite în ultimii ani între
gesc frumusețile acestor me
leaguri. Viaductele și tune
lurile, tăiate în maluri abrup
te, uimesc și impresionează 
pe oricine, Lîngă terasamen- 
tul liniei Serale, inaugurală 
acum cîteva zile și a șoselei 
vor clipoci în curînd apele 
adinei și domoale ale lipit 
mări. Noul oraș Orșova Isc 
află 
nele 
deja 
curi 
ori 
cui 
linia ferată, șoseaua și ora
șul, (oale s-au înfăptuit doar 
în cîtiva ani, prin elanul 
creator al oamenilor. Aici se 
scriu acum noi pagini ale e- 
popeei construcției socialiste 
în patria noastră.

în plină construcție. U- 
cartiere de blocuri sini 
locuite. Numeroase bjo- 
sînt în faze de finisai 

în construcție. Giganti- 
barai — hidrocentrala.

U. M. Timișoara — Vicloria Caransebeș 
Dunărea Calafat — Minerul Anina 
Voința Lugoj — Progresul Strehaia 
Furnirul 
Metalul 
Minerul 
Minerul 
St. roșu

Autorapid Craiava — Șoimii Timișoara 
Victoria Caransebeș — Furnirul Deta 
U. M. Timișoara — Energetica Tr. Severin 
Dunărea
Metalul
St. roșu
Minerul 
Minerul

Minerul Bocșa — U. M. Timișoara
Minerul Anina — Autorapid Craiova 
Energetica Tr. Severin — Progresul Strehaia 
Metalul Topleț — Victoria Caransebeș 
Furnirul Deta — Minerul Lupeni
St, roșu Plenița — Voința Lugoj 
Șoimii Timișoara — Minerul Motru 
Dunărea Calaiat — Victoria Tg. Jiu

Energetica Tr. Severin — St. roșu Plenița 
Progresul Strehaia — Furnirul Deta 
Victoria Tg. Jiu — Metalul Topleț 
Șoimii Timișoara — Voința Lugoj 
Autorapid Craiova — Minerul Bocșa 
Minerul 
Minerul 
Victoria

Anina — U. M. Timișoara 
Lupeni — Minerul Motru 
Caransebeș — Dunărea Caiafa!
ETAPA A III-A, 25 AUGUST
Calafat — Metalul Topleț 

Lupeni — Victoria Tg. Jiu
Dunărea
Minerul
Voința Lugoj — Victoria Caransebeș
U. M Timișoara — Progresul Strehaia 
Furnirul
St. roșu
Minerul
Minerul

Deta — Șoimii Timișoara 
Plenița — Autorapid Craiova 
Bocșa — Minerul Anina 
Motru — Energetica Tr. Severin

ETAPA A IV-A, 8 SEPTEMBRIE
Autorapid Craiova — Minerul Lupeni
Energetica Tr. Severin — Furnirul Deta
St. roșu Plenița — Minerul Motru
Voința Lugoj — Dunărea Calafat zz
Victoria Caransebeș — Progresul Strehaia
Șoimii Timișoara — Minerul Anina
Victoria Tg. Jiu — U. M. Timișoara
Metalul Topleț — Minerul Bocșa

ETAPA A V-A, 15 SEPTEMBRIE
Vicloria Tg. Jiu — Minerul Bocșa 
Minerul Lupeni — Voința Lugoj 
Progresul Strehaia — Dunărea Calaiat
Furnirul Deta — Metalul Topleț

Voința Lugoj
Șoimii Timișoara — Minerul Lupeni 
Progresul Strehaia — Minerul Bocșa 
Metalul Topleț — U. M. Timișoara 
Autorapid Craiova — Victoria Tg. Jiu 
Energetica Tr. Severin — Minerul Anina 
Victoria Caransebeș — St. roșu Plenița 
Dunărea Calafat — Minerul Motru

ETAPA A VIII-A 6 OCTOMBRIE

Minerul Motru 
Minerul Anina 
Șoimii Timișoara 
Furnirul 
Minerul 
St. roșu 
Vicloria
Minerul

— Progresul Strehaia
— Voința Lugoj 

Metalul Topleț 
Deta — Autorapid Craiova
Lupeni — U. M. Timișoara 
Plenița — Dunărea Calafat 
Tg. Jiu — Energetica Tr. Severin 
Bocșa — Victoria Caransebeș

ETAPA A IX-A, 13 OCTOMBRIE

Minerul Anina — Furnirul Deta
Victoria Caransebeș — Minerul Lupeni 
U. M. Timișoara — Autorapid Craiova 
Voința Lugoj — Metalul Topleț
Victoria Tg. Jiu — Minerul Motru 
Energetica Tr. Severin — Șoimii Timișoara 
Dunărea Calafat — Minerul Bocșa 
Progresul Strehaia — St. roșu Plenița

ETAPA A X-A, 20 OCTOMBRIE
Progresul Strehaia — Vicloria Tg. Jiu
U. M. Timișoara — St. roșu Plenița
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Victoria Tg. Jiu — Victoria Caransebeș 
U. M. Timișoara — Furnirul Deta
Minerul Bocșa — St. roșu Plenița 
Voința Lugoj — Minerul Motru
Minerul Anina — Metalul Topleț 
Dunărea Calafat — Șoimii Timișoara 
Autorapid Craiova — Progresul Strehaia 
Minerul Lupeni — Energetica Tr, Severin

ETAPA A XIII-A IO NOIEMBRIE

Metalul Topleț — Autorapid Craiova 
Minerul Motru — U. M. Timișoara 
Energetica Tr. Severin — Dunărea Calafat 
Progresul Strehaia — Minerul Lupeni. 
Șoimii Timișoara — Minerul Bocșa 
Victoria Tg. Jiu — Voința Lugoj 
Victoria Caransebeș — Minerul Anina 
Furnirul Deta — St. roșu Plenița

ETAPA A XIV-A, 17 NOIEMBRIE

Minerul Bocșa — Minerul Lupeni
St roșu Plenița — Metalul Topleț
Minerul Motru — Furnirul Deta
Șoimii Timișoara —- Victoria Tg. Jiu
Dunărea Calafat — Autorapid Craiova
Vicloria Caransebeș — Energetica Tr. Severin 
Voința Lugoj — U. M. Timișoara
Minerul: Anina — Progresul Strehaia

ETAPA A XV-A, 24 NOIEMBRIE

Progresul Strehaia — Șoimii Timișoara 
Autorapid Craiova — Victoria Caransebeș 
Energetica Tr. Severin
U. M. Timișoara
Victoria
Furnirul
Me tal ui
Minerul

Voința Lugoj
Dunărea Calafat

Tg. Jia — Minerul Aniua 
Deta — Minerul Bocșa

Topleț — Minerul Motru 
Lupeni — St. roșu Plenița

De ce 99a lost odată66 ?
Dacă, slind 

vreun salariat 
coza" Lupeni, deschizi discu
ția despre disciplinele sportive 
practicate de filatori și fila
toare, ești privit cu nedume
rire de parcă interlocutorul ar 
vrea să-(i spună „dar pe ce 
lutne trăiești, omule, de nu 
știi Spre a fi totuși edificat 
pe deplin, mai faci totuși Li
nele încercări:

— După cile știu aveați îna
inte o echipă < 
nin puternică ?

— Bine zis, 
cut. E drept, a 1 
povești, a fost 
este 1...

— Dar cu fotbalul, atletis
mul, turismul, concursurile de 
orientare turistică cum se mai 
stă ?

de vorbă cu 
al F.F.A. „Vis-

de volei femi-

la timpul 
fost odată 

t și nu

tre-
ca-ri
mai

— Ca și cu voleiul.
— Deci și astea s-au prac

ticat odată ?
— Exact.
— Atunci ce sport mai prac

tică salariatii Viscozei?
— Din multiplele discipline 

sportive se mai joacă trei; 
popice, tenis de masă și ș.ail.

— Și iubitorii celorlalte spor
turi ce spun ?

— Tac și se gîiidesc cu nos- 
‘talgie la vremurile nu prea 
îndepărtate, cînd puteau să 
practice sportul preferat.

La drept vorbind, n-ar tre
bui să tacă ci să facă gălă
gie pînă cind vor trezi con
ducerea asociației sportive din 
somnul ei cu vise dulci. Să 
ceară și organizarea de cam
pionate de popice, volei, hand-

bal, tenis de masă, șah, fot
bal, atletism, orientare turisti
că ele. — pe secții — între
ceri amicale cu formafii simi
lare din alte întreprinderi și 
instituții din Lupeni. Pentru a- 
ceasla însă trebuie, în primtil 
rînd, formale

■ de sport sînl
■ Lupeni, care 

dinadinsul ca
bală „a fost odată" să 
dusă la... prezent.

Există chiar și posibilitatea 
amenajării unui teren de hand
bal Și volei pe locul viran de 
lingă popicărie. Ideea a 
dată. Mai trebuie doar 
din loc carul nepăsării, 
la start și, de aici, cu 
atletici... spre finiș I

echipe. Amatori 
multi la Viscoza 
doresc cu ■ lot 
locuțiunea ver- 

lie a-

lost 
urnit 
Deci, 
pași
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