
I SI
I
I
I
I

i
I

i
i
i

i
i

I

I

II

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, HNIȚI VAt

I roșu
A

hi padina a 2-a
PORT

Organ al Comitetului municipal Petroșani al P.C.R. și al Consiliului popular municipal
Anul XXI (XXVI) Nr. 6067 4 putini 30 bani

FOTBAL
— Farul - prins pe fază scur

tă la Petroșani
— Comentariul etapei a 23-a
— Păreri despre victoria 

Jiului
— Agenda campionatului ju

dețean
RUGBI
— Liderul diviziei A n-a putut 

trece de Știința
— I.M. Petroșani - învinsă 

acasă de Politehnica 
Timișoara

HANDBAL
— Al doilea meci al Științei, 

a doua victorie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit delegația

Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Un interesant și variat

PROGRAM
SIMPOZION

Tovarășul Nicolae Ccaușcscu 
a primit luni dimineața delega
ția Sovietului Suprem al
U. R.S.S., condusă do tovarășul 
G. S. Dzotcnidze, vicepreședin
te al Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S.

Din delegație au făcut parto
V. D. Sașin, ministrul indus
triei extractive petroliere al 
U.R.S.S., G. A. Jukov, comen
tator politic al ziarului ,,Prav
da", G. F. Antoslak, prlm-vice- 
președinte al Consiliului de Mi
niștri al R.S.S. Moldovenești, 
P. V. Guzenko, președinte al 
Comitetului Executiv al Sovie
tului de deputați ai oamenilor 
muncii din regiunea Kemerovo, 
T. V. Șlopak, șeful catedrei de 
oftalmologie de la Institutul de 
medicină din Kiev, A. K. Zit- 
manis, prim-secretar al Comite
tului orășenesc Riga al P.C. din

Productivitate record, 
angajamente depășite

Coleclivele brigăzilor de la 
toate fronturile de lucru ale mi
nei Aninoasa au imprimat în
trecerii socialiste din etapa 
primelor patru luni un ritm viu 
pentru a obține rezultate cîl 
mai bune în producție și a 
ocupa un loc fruntaș în între
cere. Brigada condusă de mine
rul Aurel Cristea din zona I. 
întreprinzînd acțiuni de organi
zare a lucrului în abatajul fron
tal nr. 12 deosebii de eficien
te. folosind la maximum fiecare 
minut dc lucru, a reușit să rea
lizeze un randament de 9.70 
tone cărbune pe post. Pe seama 
acestui randament superior, 
harnicul colectiv condus do 
Aurel Cristea a extras peste 
plan de la începutul anului pes
te 2 000 tone cărbune, depă- 
șindu-si de pe acum angajamen
tul anual cu 200 tone. De re
marcat că abatajul amintit este 
condus numai de la I martie 
de brigadierul Cristea.

Dorim din inimă ca în cel 
mai scurt timp să rotunjim 
cifra randamentului realizat la 
10 tone pe post, iar acest ni
vel să-l menținem apoi în con-’ 
tinuare in mod obișnuit — ne-a 
Amarat șeful de brigadă.
- «patru ocuparea unui loc 
fruntaș în marea întrecere per
severează r’i multă rîvnă și

alte brigăzi din zonp I cum* 
este cea a minerului Nicolae 
Iile care a extras din abatajul 
cameră nr.14 aproape 200 tone 
de cărbune în * ' “ ’ 
cade din luna 
un randament 
tone/post

Și în zona a . __ . . 
trecerea dintre brigăzile mini
ere s-a soldat cu realizări deo
sebite. Cu astfel de realizări 
cinstesc ziua de 1 Mai minerii 
din brigăzile lui Nicolae Rădoi 
din abatajul cameră nr. 7 șl 
Vasile Mereuță din abatajul cu 
front scurt nr. 3 de pe stratul 
13 ale căror depășiri de plan se 
înscriu între 500—1 400 tone 
și o productivitate de 1,50—2 
tone/post. Avînd o mai bună 
aprovizionare cu lemn, margi
ni și vagonete goale, primind o 
îndrumare tehnică promptă șl 
competentă peste zece brigăzi 
de la lucrările de pregătire au 
reușit și ele să îndeplinească 
angajamentele luate în între
cere. Printre acestea amintim 
brigăzile conduse de Pavel De- 
diu, Balasz Molnar și Ion Iva
nov din zona I, iar din zona 
a 11-a, pe cele conduse de 
Anton Smilavschi și Gheorghe 
Dunca.

mai mare cu 1,2 tone/post do 
cit cea planificată obținută po 
seama folosirii cu pricepere a 
echipamentului modern de sus
ținere șl a organizării superioa
re a lucrului în frontal, consti
tuie garanție certă că fronla- 
listul comunist Valerian Țărînă 
cu, ortacii săi (Ion Gălățan, 
Ion Buț, Joan Ababei, loan 
Berei, Anton Aitenl și ceilalți), 
va reuși să atingă obiectivul 
vizat.

DE ACTIVITATI
PIONIEREȘTI

numai două de- 
aprllle, rbalizînd 
de aproape 8,8

Il-a a minei, în-
Un nou
abataj 

intrat în 
producție

Incepînd din ziua de 24 apri
lie, posibilitățile de creștere a 
producției au sporit la zona a 
Il-a a minei Lonea. La acea 
dată, a intrat în producție noul 
abataj cameră nr. 37 de pe stra
tul 3. Aici a fost plasat să 
muncească colectivul brigăzii 
conduse de minerul Aurel 
Marian.

Prin acest abataj va fi exploa
tată o rezervă de cca. 1000 
tone cărbune.

La 30 aprilie a. c. sc împli
nesc două decenii de existența 
a Organizației de pionieri. In 
acest interval de timp, genera
ții de copii au purtat cu min
drie cravatele roșii, simbol al 
apartenenței lor la o organizație 
care cultivă nobilele țeluri ale 
Partidului Comunist Român și 
dezvoltă dragostea de patrie și 
popor, deprinderile și aptitudi
nile, cinstea și politețea, perse
verența și curajul.

Pentru a afla cum întimpină 
Organizația de pionieri din mu
nicipiul nostru ziua dc 1 Mai, 
Ziua pionierului (15 iunie) cca 
dc-a 25-a aniversaro a elibe
rării patriei și împlinirea a 40 
de ani dc la greva minorilor 
din Lupeni. ne-am adresat tova- 
rășului Victor Iațenco, președin
tele Consiliului municipal al 
Organizației pionierilor care 
ne-a relatat următoarele : ■

— Pentru a întîmpina în mo
dul cuvenit rparile evenimente 
care ne așteaptă, am defalcat 
planul de acțiuni în două e- 
tape și anume ’ perioada pre-

gătlțoaro și perioada propriu- 
zisă.

Pcnttu aniversarea a două 
decenii de la înființarea Orga
nizației de pionieri și pentru 
Ziuii pionierului, în perioada 
pregătitoare sînt prevăzute 
concursuri gen „Cine știe, cîș- 
tigă" cu temele : „Cravatele ro
șii. la a 20-a aniversare", 
„Scoală dragă, te iubim și te 
pășirăm" și un concurs de de
sene pe asfalt în Petroșani, pe 
porțiunea cuprinsă între Școala 
nr. 4 și Piața Victoriei. La a- 
cost concurs vor participa 2—3 
copii, mai talentați la desen, 
din fiecare școală. Ne-am pro
pus. de asemenea, să fixăm o 
placă comemorativă în Paring 
în cinstea aniversării Organiza
ției' pionierești. Pînă la Ziua 
pionierilor va fi completat un 
„album-ștafetă", care va circu-

Convorbire consemnată de
Constantin PASCU

.(Continuare in pag. a 3-ul
wftfr £ • -'y--. ■

c. dAnilA
tehnician E.M. Aninoasa

Muncă spornică în 
aho Ea jele Vulcanului

cu ■ ■■

a 25 de ani de la făurirea

Cu prilejul împlinirii a 25 dc 
ani de la făurirea Frontului 
Unic Muncitoresc, luni după- 
amiază a avut loc în Capitală 
un simpozion, organizat do In
stitutul dc studii istorice și so
cial-politico de pe lîngă C.C. al 
P.C.R. și Academia de științe 
social-politice „Ștefan Gheor
ghiu".

Au participat membri ai C.C. 
al P.C.R., vechi militanți ai 
mișcării muncitorești, cadre di
dactice și cercetători științifici, 
activiști dc partid, sludenți.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit dc tovarășul Ion Popes- 
cu-Puțuri, directorul ' '
lui de studii istorice 
politice de pe lîngă 
P.C.R.

Despre „Realizarea 
Unic Muncitoresc — 
istorică a clasei muncitoare", a 
vorbit tovarășul Constantin Pir- •

Institutu- 
și social- 

C.C. al

Frontului 
cucerire

vulescu, președintele Comisiei 
Centrale do Revizie a Partidu
lui Comunist Român.

In continuare au fost prezen
tate comunicările: „Evoluția 
Partidului Social-Democrat spre 
realizarea unității de acțiune 
cu Partidul Comunist Român", 
de Ion Felea, colaborator per
manent al Institutului de stu
dii istorice și social-politice, și 
Gheorghe Țuțui, cercetător prin
cipal la acest institut: „Procesul 
de clarificare politico-ideologică 
în problema unității de acțiune 
dintre P.C.R. și P.S.D. in ca
drul Frontului Unic Muncito
resc", de conf. dr. Mihai Fătu, 
și conf. dr. Carol Niri: „Semni
ficația politică a făuririi unită
ții depline a mișcării munci
torești din România", de conf. dr. 
Nicolae Petreanu și lectorul u- 
niversitar Ștefan Lache.

(Ager preș)

Lctonla, G. A. Borzova, țesă
toare la Combinatul textil din 
Krasnodar, și II. Zaldov, pre
ședintele colhozului „Urunhod- 
jaev" din raionul Hodjentsk — 
R.S.S. Tadjlcă.

La primire au luat parte to
varășii Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodnaraș, Ștefan Voitcc, 
Mihai Dalea, precum șl tova
rășii Gheorghe Nccula, vicepre
ședinte al Marii Adunări Na
ționale, Vasile Potop, secretar al 
Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste, Vasile 
Șandru, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

Oaspeții au fost însoțiți de 
A. V. Basov, ambasadorul Uniu
nii Sovietice la București.

In timpul întrevederii, condu
cătorul delegației Sovietului Su
prem al U.R.S.S. a exprimat 
calde mulțumiri pentru posibi
litatea oferită de a cunoaște 
nemijlocit activitatea desfășu
rată dc Marca Adunare Na
țională. dc comisiile sale per
manente. de deputați, de orga
nele locale ale puterii de stat. 
Oaspeții au apreciat elogios 
sdccosoje obținute de oamenii 
muncii din România, sub con
ducerea Partidului Comunist 
Român, în operă de edificare 
a socialismului. G. S. Dzote- 
nidze și-a exprimat convinge
rea că vizita în România a de
legației Sovietului Suprem al 
U.R S.S. va contribui 'la adîncl- 
rca in continuare a legăturilor 
de prietenie dintre Uniunea 
Sovietică și România.

Mulțumind delegației sovieti
ce pentru aprecierile călduroa
se la adresa realizărilor țării 
noastre, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a înfățișat deputați- 
lor Sovietului Suprem larga ac
tivitate a poporului român, des
fășurată sub conducerea parti
dului comunist, pentru îndepli
nirea programului de desăvîrși- 
re a construcției socialismului, 
politica partidului și guvernu
lui de întărire a relațiilor de 
prietenie și colaborare frățeas
că cu Uniunea Sovietică, cu toa
te țările socialiste.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, tovă
rășească.

A

In căutarea frumosului
Pînă în ziua de 26 aprilie, 

minerii Vulcanului aveau ex
trase din adîncuri 1 347 tone do 
cărbune peste sarcinile de plan. 
Dorința unanimă a minerilor 
dj :ri de a întîmpina marea 

.Moare a solidarității inter
naționale a celor ce muncesc 
de ?'retutindeni cu realizări cil 
mai bune la extragerea cărbu
nelui si recuperarea unei can
tități rit mai mari din minusul 
avut în trimestrul I, reiese și 
din cifrele înscrise pe graficele 
de oroductie. Minerul Dumitru 
Săbău cu ortacii săi din abata
jul cameră nr. 6 B se apropie 
cu depășirea de nivelul a 500 
tone — adică atît cît s-au an
gajat. De (jranița angajamentu
lui ’”At (jop do tone pecte pla-

nul anual) se apropie cu reali
zările și minerii din brigada 
condusă de Ion Belean. Reali
zări bune obțin și brigăzile din 
abatajele frontale. Din fron
talul nr. 3, din blocul VIII, în 
care lucrează brigada lui Vale
rian Tărînă, au fost extrase 
peste plan, numai în două deca
de din aprilie, 710 tone de căr
bune. Organizarea bună a lucru
lui la front, repartizarea precisă 
a sarcinilor de lucru pe fiecare 
om din schimbul brigăzii, au 
condus la depășirea planului de 
producție și la apropierea co
lectivului brigăzii de realizarea 
pînă la 1 Mai, a angajamentu
lui luat In întrecere pe între
gul an — 1 000 tone peste sar
cina de plan. Productivitatea

Pe inginerul VICTOR 
CH1ABURU, absolvent 
in 1965 al institui ului 

dc mine, in cadrul seefiei pre
parare, nu l-am mai prins 
— cum se zice — pe băncile 
facultății: tocmai In acel an 
deveneam student. Nu-mi erau 
străine uncie îmbunătățiri aduse 
pe parcurs fluxului tehnologic de 
Înnobilare a cărbunelui la care 
tlnărul inginer — pe calea afir
mării — a contribuit din plin: 
intercalarea unui concasor adec
vat menit să asigure respecta
rea granulometriei cărbunilor 
trimiși spălătoriei, raționali
zarea transportului șistului Ia 
haldă, șl multe alte îmbunătă
țiri tehnologice.

7n vreme ce mă Înso
țește în hala mare a 
secției, îmi relatează 

amanunfit preocupările la zi ale 
colectivului; cum oamenii se 
străduiesc să înlocuiască ulila-

jele vechi de capacități neco
respunzătoare cu unele noi, 
care să salislaeă exigentele pro
ducției.

Urmăresc cu atent ie mișcările 
febrile ale cltorva muncitori, 
polarizate în jurul benzii încli
nate care conduce brutul de ' 
concasorul de 80 milimetri 
Încăperea unde cărbunele 
spală de impurități.

Banda urmează să (ie înlo
cuită.

— „Lucrarea nu esle prea u- 
șoară, transportul nu poate să 
fie Întrerupt nici o clipă — îmi 
explică inginerul Chiaburii pri- 
vindu-și cu mindrie și încre
dere oamenii. Și, apoi, se im
pune degajarea unor porțiuni 
din silozul de șist pentru a 
realiza unghiul de Înclinare a 
noii benzi care este cu 20 de 
centimetri mai lată. Am începui 
lucrarea la mijlocul acestei 
luni, iar plnă la 1 Mai finem

la 
In 
se

neapărat ca totul să fie gata". 
Mi se mai spune că cei doi 

iirfihi, înconjurați 
scintei, sini 
HAȚEGANU 
R1LĂ, „buni 
zice; își 
Unul lucra Ia cadrul metalic al 
viitorului transportor, celălalt 
tăia fierul din betonul silozu
lui.

Și șeful secției Îmi vorbește 
mai departe — cu o bucurie In 
glas, nedisimulată — de hărni
cia și priceperea conducătoru
lui echipei de lăcătuși, VALER 
TOMA. dc lăcătușii CONSTAN
TIN BUDRIGA și CONSTANTIN 
IONITA, dc zidarii FRANCISC 
FOCII și D. COȚOFANĂ.

...Ei știu un singur lucru: că 
In ajunul sărbătorii muncii, 
banda proaspăt instalată va tre
bui să fie aptă de funcționare.

Iuliu POP 
student

acum de 
sudorii VISALON 
și ANDREI CU- 
băieti n-am ce 

cunosc meseria..."

Astăzi, cînd stadiul de dez
voltare a comerțului din țara 
noastră a depășit cu mult sim
pla noțiune de „vînzare" sau 
„desfacere" a mărfurilor, se pu
ne mai mult ca oricînd pro
blema îmbinării armonioase a 
două noțiuni : util și frumos.

Dacă pînă mai acum cîțiva 
ani, in comerț, prima utilul ca 
cerință de bază pentru orice 
marfă fabricată, in momentul 
de față — cînd posibilitățile de 
care dispune tehnica noastră 
permit ca produsele să se fa
brice în cantități și sortimen
te suficiente — trebuie să exis
te în permanență garanția ac
ceptării lor de către cumpără
tori, in funcție de gusturile și 
preferințele fiecăruia. Astfel, a 
devenit necesar ca noțiunea de 
util să fie indisolubil legată de 
aceea dc frumos.

Această din urmă noțiune, a- 
plicată în sfera circuitului co
mercial, a fundamentat de fapt 
o știință cu largi ecouri în pre
zent — estetica industrială — 
care își extinde puterea Qde în-

WILHELM KLEI BEL.
directorul I.C.R.M. Petroșani

rîurirc de ia proiectarea produ
sului pinâ la rhodul de expune
re spre vînzare a mărfii în uni
tate, în ambianța magazinului, 
a vitrinei.

Vînzarea sau desfacerea măr
fii, în sensul nou. actual, nu

O P I V I I

artiștilorConcurs al amatori

de a trece la cele- Viorel TEODORESCU

cultură a

■

de Silcher, dovedindu- 
organism artistic pres- 

cu încă multe disponi- 
de creștere valorică, 
prima oară în luminile

Sîmbătă seara...
...Tonul spectacolului a fost 

dat de corul clubului din Lo
nea, dirijat de prof Gheorghe

Margareta Recsak — revelația solistică a zilei 
î sîmbătă.

Popa. caro a prezentat, destul 
de revelator. „Cintați. mineri !’ 
de Dumitru Croitoru și „Imnul

Faza județeană a celui de-al IX-lea

AMA ZI
de

nopții" 
se un 
tigios, 
bilități 
Pentru , 
rampei, corul sindicatului învă- 
țămînt de pe lîngă Casa de 
cultură (dirijat de același Gheor
ghe Popa) a încercat, temerar, 
să releve cîntul de mare sub
tilitate („Laudă nopții" de 
Beethoven), talentata și inimoa
sa „trupă" arătînd însă că mai 
arc nevoie de... susțineri, in 
compartimentele bărbătești, și 
de repetiții (sînt atît de peni
bile, pentru spectatori, vizibi
lele hirtiuțe cu textele cînte- 
celor și aplecările capetelor în
tru citirea acestora I).

înainte

lalte formații, ținem să ne ex
primăm nedumerirea în legătu
ră cu apariția în scenă a celor 
două coruri reunite, a căror lip
să de organizare a fost sensibil 
vădită. Oare trebuia neapărat 
alungit spectacolul ?

Fanfara clubului sindicatelor 
din Petrila, dirijată de Victor 
Gaier — numeroasă, harnică și, 
do cîțiva ani, foarte întrepidă 
— s-a angajat total în strădu
ința generală de aflare a unor 
soluții de interpretare de înalt 
nivel, reușind, po scena „judo- 
țenelor", o apariție îndemîna- 
tică, mai mult. decît agrcabi’ă.

Spre deosebire de această 
fanfară, similara ei din Lupeni 
(de ce a „sărit" peste „munici
pale" fanfara Alexandru

E■ de
_________ __ _____ y__  _ ______ __ dintre fazele 
județene ale celei mai ample manifestații artistice de 
amatori — Concursul al IX-lea.

Pe podiumul de concurs s-au perindat, in aceste două zile, 
cele mai reprezentative formații artistice din Valea Jiului și 
Țara Hațegului, toți cei care s-au clasat pe primul Ioc în în
trecerile fazelor intercomunale și orășenești. Repertoriile bo
gate, variate, „ilustrații" ale preocupărilor artistice existente la 
cluburile sindicalelor și-n așezămintele de cultură din cele 
două zone folclorice, au prilejuit spectatorilor audierea și vi
zionarea unui spectacol, în ansamblu, de calitate. Desfășurată 
sub inscripția „Succes deplin artiștilor amatori prezenți la 
faza județeană a celui de-al IX-lea concurs", competiția artis
tică a fost o autentică paradă a cintecului și jocului specific 
acestor meleaguri, a cintului de masă închinat partidului, 
vieții fericite de azi. un multicolor evantai de talente.

Să derulăm, însă, firul întrecerilor :

Sîmbăta și duminică, marea sală a Casei 
sindicatelor din Petroșani a găzduit una

Drăgan, i-ămîne deocamdată o 
enigmă!) a avut în repertoriu 
două piese, caracterizate oare
cum prin facilitate, în tot cazul 
ncsolicitînd efortul cerut de 
potpuriul național de Mendel
sohn interpretat de petrilcni. 
Și, bineînțeles, satisfacțiile sînt 
in raport direct cu... gradul de 
dificultate !

După modul îngrijit în care 
și-a rezolvat dificilele partituri 
(„Dans țărănesc" de Constantin 
Dumitrescu și uvertura „Mari- 
tana"), orchestra simfonică a 
Casei do cultură, avîndu-1 la

înseamnă numai vînzarea pro- 
priu-zisă, oricum, oriunde și 
de către oricine. Această acti
vitate înseamnă, deopotrivă o- 
ferire, sfătuire, demonstrație, 
practică. Sau cu alte cuvinte, 
prezentarea totală, plăcută. îm
bietoare a mărfii respective. 
Pentru că problema are o mul
titudine do laturi cu implicații 
dintre cele mai serioase, în cele 
ce urmează vom insista numai 
asupra cîtorva, cu referiri la 
magazinele metalo-chimice din 
Valea Jiului.

Primul contact al cumpără
torului cu mărfurile este asigu
rat prin vitrină. Aici, mai mult 
ca oriunde, se cere o estetică, 
un mod de prezentare care, pe 
lingă menirea de a arăta marfa 
în aspectul ei exterior — se 
cade să indice — sinoptic — 
și foloasele ei, căci numai ast
fel poate fi justificat prețul 
înscris pe ‘~ ’ • • • -
nu au ce 
uz curent, 
noscute. Trebuie 
mai puțin sau deloc cunoscute.

etichetă. In vitrină 
căuta mărfurile de 
obișnuite, foarte cu- 

expuse acelea

produsele noi și cele destinate 
sezonului în care ne aflăm.

Putem da cîteva exemple d6 
vitrine atrăgătoare, prin care 
s-a căutat să se asigure și pu
blicitatea’ comercială, cum sint 
cele ale magazinelor 
chimicale Lupeni și nr. 63 chi
micale Petroșani. Aici, în luna 
aprilie (luna curățeniei), s-a e- 
talat un bogat sortiment de ar
ticole 
tenie,
— pe
— Și 
lității

In ce contrast izbitor — fa
ță de acestea — sînt vitrinele 
magazinului nr. 62 articole de 
menaj din Petroșani, care au un 
sortiment foarte restrîns de 
mărfuri expuse la voia întîm- 
plării, etichetate cum nu se 
poate mai neatractiv! Această 
vitrină, în loc să-ți spună : 
„Poftim să vezi bogăția de măr
furi din magazin... avem mult 
mai multe decît crezi !", te face 
să te îndepărtezi în grabă, pen
tru a găsi, eventual, o ambian
ță mai plăcută în altă parte...

Pentru a atrage, o vitrină tre
buie schimbată cît mai des — 
cel puțin o dată pe lună — și, 
în orice caz. în concordanță cu 
sezonul ba. am spune, cu un 
mic pas înaintea sezonului.

Ce noutăți poate oferi vitri
na magazinului nr. 68 metalo- 
chimice din Vulcan, cînd ea 
nu a fost schimbată de cel pu
țin trei luni ? O dovadă ? Pra
ful care s-a așternut, în strat 
gros, pe cele cîteva mărfuri ex
puse. Această vitrină arată, în 
afară de... praf, o sărăcie bă
tătoare la ochi care, evident,

nr. 53

cu specific pentru cură- 
indicind în afară de preț 
etichete estetic executate 
unele detalii asupra uti- 
produsului.

CONTINUARE IN PAG, a 3-o

Prin orașele lumii

CORUL CLUBULUI DIN LONEA

Nicolae Siminic, solist vo
cal al tarafului Casei de cul
tură.

Foto: E. FRITSCH

VARȘOVIA IERI,
Oricare locuitor al Varșoviei, 

fie el Vîrstnic sau tinăr, se con
sideră, dacă nu arhitect, atunci 
cel puțin un bun cunoscător 
al problemelor arhitecturii șl 
urbanisticii moderne. Această 
pasiune pentru arhitectură este 
lesne de înțeles la locuitorii 
unui oraș ca Varșovia, distrus 
în timpul celui de-al doilea 
război mondial in proporție de - 
cca. 85’la suta și care a renăs
cut din propria-i cenușă aidoma 
păsării Phoenix. Cum să nu fie 
pasionali de arhitectură varșo- 
vienii, care în 20 de ani de 
reconstrucție au transformat 
orașul intr-o capitală cu o 
populație de 1 300 000 locuitori, 
intr-o capitală în arhitectura 
căreia se îmbina tradiția 
tendințele moderne.

In conștiința poporului po
lonez, Varșovia este un simbol 
al energiei și al muncii pline 
de abnegație. Și acest lucru 
este lesne de înțeles. Cine vi
zitează astăzi capitala Poloniei 
îșl poate cu greu imagina că 
doar cu 24 de ani în urmă pe 
locul orașului se aflau 73 mili
oane metri cubl da ruina. Acum,

cu

și imuni
la un număr egal dc locuitori 
cu acela dinainte de ' 
mărul camerelor de 
aproape dublu.

Varșovia nu este 
un uriaș șantier, ci 
portant centru industrial — al 
treilea ca mărime din Polonia. 
Anul trecut, de exemplu, între
prinderile varșovlene au 
țării produse în valoare 
aproximativ 62 miliarde zloți. 
Aceasta înseamnă aproxima
tiv 421 000 tone de
38 400 dc autoturisme 
care 7 000 după licență „Fiat"), 
266 600 televizoare, 25 000 ml- 
croscoape .și numeroase alte 
produse.

Varșovia este și un important 
centru cultural și universitar. 
Din cele 1 418 titluri de diverse 
ziare și 
Polonia,
Varșovia. Cele 13 edituri var- 
șoviene tipăresc 9 000 din cele

război, nu- 
locuit esle

Insă doar 
și un iiu-

dat 
de

reviste care apar în
960 se tipăresc la

P. BORIS

(Continuare in pag. a (•«)
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Clasa m e n tul

1. U.T.A. 23 13 4 35—19 39
2. Rapid 23 11 5 7 30—24 27>. Dinamo București 23 11 4 8 42—28 24
4. Jiul 23 10 5 8 20—22 25
5. -U’ Craiova 23 11 3 1» 39—37 25
•. Dinamo Bacău 23 11 3 9 28—26 25
?. „U" Cluj 23 11 2 10 33—30 24
R. A.S.A. Tg. Mureș 23 10 3 10 27—29 23
9 Steaua 23 9 4 10 38—33 22

!•. Crișul 23 7 8 8 25—23 22
11. Petrolul 23 10 2 11 23—27 22
12 Politehnica 23 10 2 11 24—29 22
13. Farul 23 9 3 11 29—34 21
14. Progresul 23 7 7 9 22—27 21
15. F. C. Argeș 23 8 1 14 24—38 17
HI Vagonul 23 7 2 14 31—50 16

Rezultate tehnice
Steaua — Progresul 2—2 „U" Cluj — Crișul 1—1
Rapid — Dinamo Buc. 1—0 A.S.A. Tg. Mureș —
„U * Craiova — Petrolul 0—0

Politehnica 4—1 Jiul — Farul 3—0
U.T.A. — Vagonul 0—1 Din. Bac. — F. C. Argeș 1—0

E clar: dacă texllliștii bă- 
teau duminică, mergeau șnur 
spre titlul de campioană ; da- 

Teașcă regăsea la Bacău 
vis pierdut, ar mal II exis- 
ș tinse ca in țara prunilor 
se joace și la anul fotbal 
„A* dacă Petrolul nu re

miza la Tg. Mureș și Crișul 
la Cluj; dacă Octavian Po
pescu nu-l învingea șl pe 
Dalcu ; dacă Steaua și Pro
gresul Infirmau o tradiție, 
campionatul n-ar ma li inte
resant. Surpriza surprizelor a 
oierii-o Vagonul, înecatul ca
re a găsit și In jocul cu 
U.T.A. un anemic colac de 
salvare. Această buturugă mi
că a răsturnat Intr-o lună de 
zile trei mari, sau pretinse 
mari — Dinamo București, 
,U* Craiova și U.T.A. — do
vedind cd nu mai poate su
porta prenumele de „duca 
bătăilor*. Tîrzie revenire, dar 
cu arii mai meritorie pentru 
vagonarl.

Ia Cluj, studenții au cules 
duminică doar o floare pen
tru semicentenarul clubului 
lor; In Petroșani, Farului nu

i-o priit briza de... munte și 
s-a Întors acasă „întunecat*; 
Io Bacău, Tcașcă a mal pri
mit o lecție de la alți foști 
elevi ai săli In vreme ce Oblc- 
mcnco și-a răzbunai vacan-

fa pe tușă prin trei goluri 
pentru a urca pe primul loc 
In clasamentul golgetcrilor, 
lăsindu-1 la distanță pe blon
dul dinamovisl Dumilrachc. 
Asta deocamdată. Cit priveș
te cuplajul inlerbucureștcan 
de sîmbătă, el a pulul li ur
mărit direct pe micul ecran, 
așa că... Rapidul merge fără 
oprire de opt etape încoace 
și nu-i exclus ca 'a toamnă

Ml fie nuntă mare In Ciulești 
cu paiticiparca Iul Fârîmifd 
lambru, cel cu singe de In
dian.

Duminică, fruntașele, U.T.A. 
și Rapid, joacă in deplasare, 
iar codașele, P.C. Argeș și 
Vagonul — acasă. Campiona
tul n-ar fi interesant dacă pe 
la cel doi poli ai clasamen
tului nu vor mai bale niște 
violuri. Șl vor mai bate cu 
siguranță. Mare-I puie rea 
fotbalului.

In ce ne privește, avem 
motive de mulțumire : Jiul a 
învins la scor, rcalizînd, ală
turi de „U* Craiova, scorul 
etapei. Le trebuia jiullșlllor 
o asemenea victorie pentru 
că duminică el vor juca la 
Dinamo București și băieții 
Iul Marian n-au renunțat ia 
ideea că ar puica ajunge to
tuși primii la linia de sosire 
din 15 iunie. $i s-ar putea 
Altfel campionatul n-ar mai 
fi interesant. Dar acum este 
interesant. Și devine mai in
teresant de la o etapă la al
ta. E bine așa...

Stadion Jiul. Timp frumos. Teren bun de Joc. Spectatori 1 
peste 8 000. Au înscris: Cotormani, min. 3, Georgescu min. 
51. Naidin min. 60. Arbitrul C. Pctrca, București a condus ur
mătoarele formații : JIUL: Stan — Talpai, Gcorgevici, Geor
gescu, Mihai (Stoker) — Sandu, Libardi — Peronescu, Cotor
mani (Remus Popa), Achim. Naidin. FARUL: Ștefănescu (Uțu) 
— Pleșa. Mareș, Tilvescu, Dumbravă — Antonescu, Constanti- 
nescu (Badea) — Sasu, Iancu, Tufan, Ologu.

jul e penetrat de șuturile lui 
Iancu, Ologu și Sasu, Stan „pes- 
cuiește’ calm și sigur totul. De 
partea cealaltă, înaintarea Jiului 
se luptă din răsputeri cu apărarea 
Farului, unde catargele Mareș

3—0. Peronescu centrează de pe 
dreapta în careu, la semiînăl- 
țime, și Naidin reia din plon
jon cu capul în plasă. Antre
norul Cosmoc operează cele 
două modificări regulamentare

Libardi, în timp ce Stan ur
mărește de la distanță, cu plă
cere, ultimele secvențe ale în- 
tîlnirii.

A fost un meci frumos ca și 
ziua aceea de primăvară cal
dă. Băieții noștri au dovedit că, 
atunci cînd se mobilizează cu 
toții, pot face lucruri frumoa
se. Farul a decepționat. Echipă 
tehnică, dar greoaie, n-a putut 
stăvili elanul gazdelor, care au 
depășit-o categoric. Aprecieri

Nici liderii 
n an putui 

trac 
de știința

După „remiza" din etapa a 
22-a realizată în Capitală, în 
fața rapidiștilor, fotbaliștii de 
Ta Farul au „acostat" în Petro
șani în speranța de a recupera 
unul din cele două puncte luate 
de Jiul in tur pe malul mării. 
Era evident acest lucru după a- 
șezarea în teren a oaspeților • 
■—1—3—3, cu Sasu, extremă 
dreaptă, mult retras pentru a 
temporiza jocul la mijlocul te
renului și a contraataca atunci 
cînd situația o va cere. Daț, 
băieții lui Ozon au dejucat pla
nurile constânțcnilor și, în cea 
mai frumoasă zi a acestei pri
măveri Urzii, au oferit nume
roșilor spectatori prezenți
tribune col mai frumos meci 
din acest retur de campionat 
obținînd o victorie clară în fața 
unui adversar care s-a resem
nat repede cu postura de învins.

T-am văzut duminică pe bă
ieții noștri dezlănțuiți, luptînd 
pentru fiecare minge, creînd

VZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ^

în

faze electrizante, trimițîndu-și 
în corzi adversarul, cum se 
spune la box, și înscriind de 
trei ori, trei goluri mari. L-am 
auzit pe Ozon spunînd în sfîr
șit : „azi am avut și eu oa
meni de gol".

Ca aspect, cele două reprize 
au fost diferite : prima — echi
librată. a doua în exclusivitate 
— a Jiului. Gazdele au înce
put furtunos și, pină să-și o- 
rienteze Farul razele, era 1—0 
pentru Jiul. înscrisese cu capul 
Cotormani în minutul 3 în ur
ma unei centrări impecabile a 
lui Peronescu care a alergat 40 
de metri cu Sasu în spate. A- 
poi valurile jocului s-au liniș
tit întrucîtva. Tufan, preia co
manda jocului echipei sale. îl 
pune deseori în cursă pe O- 
logu și Iancu. dar talazurile bat 
neputincioase în barajul solid din 
fața lui Stan. Tar atunci, în 
minutele 10. 30, 44, cînd bara-

s
s 
£ s
După minutul 90

Cea mai concludentă victo
rie a Jiului din acest retur 
de campionat ne-a prilejuit 
consemnarea unor opinii a- 
preciative pentru băieții lui 
Ozon. Le redăm cu fidelita
te.

I
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După înfrîngcrea Griviței Ro
șii la ca acasă și după victoria 
de la Cluj, duminică echipa Ști
ința a realizat un nou succes 
la Petroșani cu Dinamo, obți- 
nînd un meritoriu rezultat ce 
egalitate : 3—3.

Spectatorii prezenți la stadion 
au fost martorii presingului e- 
xercitat de studenți asupra e- 
chipci care cu o săptămină îna
inte spulberase pretenția la titlu 
a echipei Steaua. Astfel, în re
priza a doua, oaspeții n-au tre
cut decît de trei ori de centrul 
terenului, reușind o singură da
tă să înscrie prinlr-o lovitură 
de picior căzută realizată de 
Niculescu. După trei minute 
urmează egalarea. Gazdele ob
țin o grămadă la 5 m de butu
rile adverse, cîștigă balonul și 
Bărgăunaș realizează o încer
care care rămîne netransfor- 
mată de Crăciunescu. Scorul de
vine 3—3, cu care va lua sfîr
șit partida. Obținînd acest re
zultat, Dinamo a plecat cu două 
puncte mari, consolidîndu-și în 
acest fol poziția în clasament.

A fost un joc foarte bun. Re
marcăm cu satisfacție revenirea 
de formă a fundașului Mari
nescu care a fost cel mai bun 
jucător de pe teren. Au jucat 
următoarele formații : Știința :

Jucătorii de la Știința recu pereoză încă un balon la tușă.

Dinu. Bojenescu, Ionescu, Mo- 
roe, Rusu, Pop, Florescu, Jean, 
Dobrinoiu, Humeniuc, Bărgău- 
naș, Crăciunescu, Sabău, Dra- 
goș, Roșea, Marinescu. Dinamo : 
Baciu, lorgulescu, Stoica, Enc, 
Țuțuianu, Rășcanu, Zlătoianu, 
Roman (Mițan), Florescu, Nicu- 
lcscu, Nica, Dragomircscu, Co- 
ravu, Dragomir, Dăiciulescu. A 
arbitrat foarte bine Sergiu Dra- 
gomirescu (București).

I. M. Petroșani 
— Politehnica 

Timișoara 
3-6 (3-0)

nici o speranță lui Ștefănescu. bă-Portarul constănțean esteNaidin nu i-a mai lăsat 
lut pentru a treia oară.

BASCHET, divizia B

Emilian NEAGOE
student

Ștîinta Petroșani — 
Școala sportivă Mediaș 75-71

Meciul dintre echipele stu
denților din Petroșani și Timi
șoara s-a disputat la o oră ma
tinală. Gazdele atacă din pri
mele minute, organizează mai 
bine jocul, dar desele ocazii 
create nu sint fructificate de 
cele două aripi. La un r“ol, 
echipa din ' Petroșani obții»- o 
lovitură de pedeapsă care este 
transformată de Al. Martin. Pri
ma repriză se termină cu sco
rul de 3—0 pentru gazde.

După pauză, cei care impri
mă un ritm .mai viu incului sint 
tot gazdele, dar la un atac care 
nu prevestea nimic, timișore
nii obțin o lovitura de pedeap
să pe care o tran^ormă Rusu. 
Rezultatul de egalii v* se pare 
că mulțumește ambele echipe. 
Spre sfîrșitul partidei, la o gre
șeală a liniei noastre de trna- 
cari, timișorenii realizează o în
cercare, dar nu reușesc să trans
forme. Scorul devine 6—3 pen
tru oaspeți, scor cu caro ia 
sfîrșit meciul. A plăcut. n- 
tru jocul prestat Otriocan. Mar
tin și Pieptănarii do la gazde, 
Rusu. Popescu și Timar de la 
oaspeți.

A arbitrat bine T Horovitz 
(București).

a lui Bochiș, unul dintre prin
cipalii realizatori, pe jocul bi
ne gîndit al lui Rotaru, care du
pă o absență de 3 săptămini 
a revenit alături de colegii săi 
cu mult succes. Elevii din Me
diaș au jucat cu mult curaj 
avînd în Zdrăgnea un exce
lent realizator. In ciuda tine
reții lor, medieșenii au abordat 
partida cu maturitate, reușind 
să pună în dificultate echipa 
gazdă, fiind la un pas chiar 
do a obține punctul mult spe
rat.

Cei mai eficaci jucători de 
pe teren au fost Bochiș. Tano- 
șiga (do la Știința) și Zdrăg
nea do la Școala sportivă.

L. NICOLAE 
student

Cele două echipe s-au angre
nat de la primul fluier al ar
bitrilor într-o luptă acerbă pen
tru obținerea punctelor puse in 
Joc. La sfîrșitul color 40 mi
nute de joc efectiv, victoria 
a revenit gazdelor cu scorul de 
75—71 (43—39). Inițiativa a a- 
parținut învingătorilor din pri
mele minute dar niciodată dife
rența de puncte nu a depășit ci
fra 6. De aici rezultă echilibrul 
valoric care a existat în teren, 
echilibru care a făcut ca parti
da să fie interesantă pină în 

, ultimele secundo do joc.
Studenții au mizat pe contra

atacurile periculoase realizate 
de Ianoșiga, un jucător care și 
de această dată a muncit c- 
norm, pe existența sub panou E. N.mi-am adus și eu contribuția 

la victorie, marcind un gol. 
Am văzut că am culoar, am 
Înaintat rapid și... ați văzul 
golul.

VASILE ȘTIR, fost fotba
list : Farul n-a luminat la 
Petroșani nici cit o lanternă. 
Jiul i-a fost superior in toate 
compartimentele și a obținui 
o victorie clară. Cred că Pe
ronescu a fost cel mai bun 
de pe teren. Mi-au mai plă
cut Georgescu, Libardi, Tal
pai și Stan.

ADRIAN VAS1LESCU, su
porter jiulist: In sfîrșit o 
victorie care m-a uns la ini
mă. Ce mai, băieții noștri 
au făcut meci Irumos, au mun
cit cu toții 
mai ales, au 
mi-au plăcut 
m-a incinlal
E mare... De-ar da și goluri...

HANDBAL
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ăsta n-a fost. Pe Iancu l-am ș 
eliminat de pe teren deoa- 
rece a protestat tot timpul Ș 
la deciziile mele. Cred că Ș 
n-am greșit, dind o lecție 
Si pentru alții. Jiul a meritat Ș 
victoria chiar la acest scor. Ș 
A jucat mai șimplu și mai ș 
eficace. Farul a complicat jo- Ș 
cui, n-a găsit ----- - *■
poarlă. Meciul 
mi-a plăcut.

TITUS OZON, antrenorul 
Jiului : In fața unei aseme
nea victorii concludente ce să 
mai spun. Sint mulțumit de 
jocul băieților mei, de efica
citatea lor. Jocul a fost bun, 
arbitrajul, de asemenea, ad
versarul modest, ceea ce nu 
diminuează victoria. Majori
tatea băieților mei au muncit 
mult și cu folos. Deasupra 
tuturor s-au ridicat Georges
cu, Libardi, Peronescu, Sandu, 
Talpai, Georgevici.

ROBERT COSMOC, antre
norul Farului: Băieții mei 
au jucat muh mai slab decît 
duminică cu Rapid. Sint și 
obosiți după un drum atit de 
lung, iar Ștefănescu a apă
rat slab, de golurile 1 și 3 
iăcindu-se direct vinovat. 
Cred că prea ușor a lost eli
minat de pe teren Iancu. 
Deși nici Jiul n-a jucat prea 
bine, am reținut comportarea 
lui Peronescu și Achim. Li- 
bardi e departe de ceea ce 
ar putea da.

ALEX 
jucător 
mai bui 
retur și 
mai mu. 
la fotbal.

CEZAR DRAGULESCU. ob
servator federal: Acum 92 
de ani am jucat prima oară 
pe stadionul Jiul. Ce mult e 
de-atunci. Acum, cînd am 
văzul cum lupiâ acești băieți 
din Petroșani mi-am zis : sco
rul putea fi mai sever. Jiul 
a fost net superior adversaru
lui sau. mai ales In partea 
a doua a meciului cind Stan 
aproape n-a avui ce apăra. 
Mi-au plăcut Peronescu, Tal
pai, Libardi, Achim de la 
Jiul, Antonescu, Mareș, Til
vescu de la Farul. Arbitrajul 
a fost foarte bun ■ ca și tim
pul. ca și terenul.

CONSTANTIN PETREA, ar
bitrul Intîlnirii: Nici un meci 
nu-i ușor de condus. Nici

foarte mult și, 
dat goluri. Mie 
toți, iar Achim 
cu fentele lui.

și Tilvescu sint bine înfipte și 
rezistă cu succes. Nici cele cî
teva ‘șuturi ale lui Cotormani, 
Achim și Peronescu, nici cele 
cinci cornere obținute n-au mai 
reușit să schimbe tabela de 
marcaj.

A venit repriza a doua, re
priza cind Jiul a pornit tumul
tuos, obligînd barca marinari
lor să mai ia de două ori apă. 
In minutul 51, Georgescu plea
că cu o minge din jumătatea 
sa de teren, își presară adver
sarii pe drum și, de la 18 me
tri de poarta lui Ștefănescu, șu- 
tcază năpraznic cu stîngul, la 
firul ierbii ureînd scorul la 
2—0. Replica Farului este a- 
nemică; Se apără supranume- 
ric. contraatacă sporadic, fără 
vigoare. Profitînd de „întune
carea" Farului, Jiul insistă și 
în min. 60 majorează scorul la

în formație : Uțu ia postul lui 
Ștefănescu în poartă, iar Con- 
stantincscu cedează locul lui 
Badea. Și echipa Jiul își îm
prospătează forțele : Stoker in
tră în locul lui Mihai, iar Re
mus Popa în cel al lui Cotor
mani. Dar jocul se desfășoară 
ca și înainte : spre poarta con- 
stănțeană. De acum, din minu- 
nul 60, Farul va juca în 10 oa
meni, Iancu fiind eliminat de 
pe teren pentru proteste repe
tate la deciziile arbitrului. Ba
dea, distribuie mingi utile coe
chipierilor săi dar nimeni nu se 
mai bate. Oaspeții se resemnea
ză că totul e pierdut. La rîn- 
dul lor, jiuliștii, mulțumiți de 
rezultat și obosiți, nu mai in
sistă. Ei mai obțin cîtcva cor- 
nere, Achim îi încearcă .vigi
lența lui Uțu, Remus Popa șu- 
tcază de aproape puternic în...

întregii echipe Jiul, cu 
rezerve pentru Naidin, 
sublinieri pentru Peronescu (cel 
mai bun din 24), Libardi, Geor
gescu, Georgevici, Talpai, San
du, Achim. De la Farul, bine 
au jucat Antonescu, Mareș, Tu
fan, Tilvescu. Foarte bun ar
bitrajul brigăzii bucureștenc a- 
vînd la centru pe Constantin 
Petrea.

La tineret-rezerve, Jiul 
Farul 2—0. Ambele goluri 
fost înscrise de Dobrescu și 
fost primite de către Uțu.

Dumitru GHEONEA
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AGENDA CAMPIONATULUI JUDEȚEAN
Minerul Aninoasa 

| Preparatorul

IUn mare număr de aninoseni 
au tinut să urmărească dumi
nică meciul dintre echipa Mine
rul și® formația preparatorilor

Ș din Petrila. Și au văzut un joc
bun, terminat cu victoria clară 

§ a localnicilor cu scorul de 4—0.

4NDRU GEORGESCU, 
la Jiul: A lost cel 
i joc al nostru din 

cred că puteam da 
lie goluri, dar... așa-l 

mulțumit că
- \

Iln minutul 2 de joc, Fumea 
deschide seria celor patru go
luri care avea să fie continua- 
$ tă de Nicolae Gheorghe șl Lu- 

Ș dovic Oltan de două ori. In mi- 
$ nutul 30 gazdele au avut și o 

I..... ........

!
I s

Pefrila 4-0
o replică modestă, s-au apropiat 
rareori de poarta lui Gram dar 
n-au nimerit nici măcar o dată 
plasa porții.

Cele patru goluri au fost îm
părțite pe reprize i 2 în prima, 
2 în secunda. Amintind și de 
cele cîteva ocazii bune ratate 
de aninoseni, conchidem că 
victoria lor este pe deplin me
ritată chiar la acest scor sever.

A arbitrat bine Petre Cuz- 
meac din Petroșani.

c. dănilA

Clasa IU e n t u
1. Minerul Teliuc 21 14 6 1 53—10 34
2. C.F.R. Simeria 21 16 1 4 59—18 33
3. Constructorul Hunedoara 21 10 3 8 38—22 23
4. Dacia Orăștie 21 10 3 8 37—32 23
5. Parîngul Lenea 21 9 4 8 43—29 22
6. Abatorul Hațeg 21 9 3 9 29—35 21
7. Autobuzul Brad 21 8 4 9 33—51 20
8. Minerul Vulcan 21 9 1 11 32—30 19
9. Constri!',i irul Lup’-ni 21 6 6 9 32—40 18

10. Minerul i'ricani 21 9 0 12 32—43 18
11. Energia Deva 21 6 6 9 28—41 18
12. Minerul Aninoasa 21 6 5 10 31—34 17
L3. Prenarato--ul Petrila 21 7 3 11 28—19 17
11. I.G.C.L. Hunedoara ?1 4 3 14 18—59 11

Celelalte
rezultate

Abatorul Hațeg — Dacia O- 
răștie 2—3; Constructorul Lu- 
peni — Minerul Teliuc 1—3; 
I.G.C.L. 
Simeria

1. Rapid — Din. Buc.
2. Steaua — Progresul
3. „U“ Craiova —

Politehnica Iași
4. U.T. Arad — Vagonul
5. A.S.A. Tg. Mureș —

Petrolul
6. Jiul — Farul
7. Din. Bac. — F. C. Argeș
8. „U" Cluj — Crișul
9. Atalanta — Napoli

10. Lanerossi — Juventus
11. Palermo — Fiorentina
12. Pisa — Bologna
13. Roma — Varese

(Deoarece meciurile 1 și 2 
s-au jucat sîmbătă. pronosti
curile lor au fost stabilite 
prin tragere la sorți).

1
2

Din nou greu, dar totuși victorie
talentați, care însă bat pasul pc 
loc. Angliei n-a mai fost dumi
nică inamicul numărul unu 
pentru poarta adversă, Ignătes- 
cu cu fizicul și forța sa de șut, 
a fost cam afară din joc, cum 
se spune în termeni sportivi, în 
timp ce Frîncu, Dan și Fancsaly 
se încadrează cam greu în jocul 
de ansamblu al formației, nu-și 
valorifică creator calitățile de 
care dispun cu prisosință. Lip
sește, de asemenea, specialistul 
în transformarea loviturilor de 
la 7 metri. Așa se face că din 
cele 6 lovituri de la 7 metri de 
care a beneficiat duminică 
Știința, doar trei au fost tran
sformate, de Cosma 2 și de 
Angliei, celelalte trei fiind ra
tate de Ignătcscu, Anghel și 
Cosma.

Cele două reprize ale întîlnirii 
au aparținut pe rînd celor două 
echipe : prima — Gloriei, care 
a încheiat-o cu un 
un gol : 7—6, Iar 
Științei, căreia i-a 
9—6. Cumul înd
celor două reprize, 
ginea scorului final : 
pentru Știința Petroșani, 
remarcat că doar de două ori 
pe parcursul celor 60 de minu
te de joc tabela de marcaj ar 
fi putut arăta (dacă ar exista) 
egalitate: la 1—1, după care 
oaspeții au condus cu 2—I, 

5—2, 6—3, 7—4, 7—6 în

final de repriză, și la 10—10, 
de unde avantajul a trecut de 
partea Științei cu 12—10, 13—12, 
15—12, 15—13 în final de meci.

Trebuie să subliniem totuși 
că jocul a plăcut, în ansamblu, 
s-au creat faze frumoase, s-au 
marcat goluri spectaculoase de 
o parte și de la alta și au în
vins, firește, cei mai buni. Fără 
Gheorghevici în formație, sus
pendat, arădanii au dat o ri
postă dîrză jucătorilor petroșă- 
neni dar au „căzut" în finalul 
partidei cind gazdele s-au dez
lănțuit și au punctat decisiv. 
Sfîrșitul meciului i-a aflat pe 
studenți în plină dominare, cu 
un avantaj de două goluri, iar 
pe arădani — 
speranțele lor 
țuire în • „B" 
și mai mult.
de următoarele meciuri ale bă
ieților noștri, destul de dificile, 
victoria de duminică era nece
sară și ea este cu atit mai pre
țioasă.

Cele 28 de goluri au fost în
scrise de Cosma 6, Popovici 4, 
Popescu, Fancsaly, Frîncu. An
ghel, Ignătescu pentru Știința, 
și de Albert, Roman, Martin 
cite 3, Mcreg 2, Lelea și Arde- 
leanu pentru Gloria. A condus 
cu competență cuplul V. Bara
baș — A. Szabo din Reșița.

Etapa a treia a returului cam
pionatului diviziei B de hand
bal a opus duminică Științei 
Petroșani pe Gloria Arad. An
trenorul N. Barabaș și elevji 
săi știau că n-au meci ușor. 
Arădanii se află pe penultimul 
loc în clasament, cu „șanse" 
apreciabile de retrogradare și 
era normal să arunce în joc 
totul pentru a obține măcar un 
punct, care să le dea o licărire 
de speranță. Și atunci, indica
țiile antrenorului pentru gazde 
au fost date în consecință. 
Numai că n-au prea fost res
pectate. In final, băieții au cîș- 
tigat. Dar cit de greu ! După 
cite emoții! A trebuit să vină 
mijlocul reprizei secunde, să 
dea Cosma patru goluri, pentru 
ca spectatorii să răsufle ușu
rați. Handbaliștii noștri, o spu
nem încă o dată, nu știu să 
învingă la scor. Adversarul de 
duminică a fost modest, deși 
s-a „bătut" din răsputeri. I se 
puteau da goluri multe, dar nu 
1 s-au dat. De ce uită elevii lui 
Barabaș că, în deplasare, pe ei 
nu-i menajază nimeni ? E ade
vărat că echipa e lipsită de 
dispecerul Sălăjan, că Francisc 
Cosma, în urma unui accident 
la antrenament, nu se află în 
plenitudinea forțelor, că Fodor 
de acum, nu mai e Fodor din 
anii trecuți, dar în componența 
formației există băieți tineri.

resemnați că 
do supravie- 

s-au redus 
Ținînd cont

avantaj de 
secunda — 
revenit cu 
rezultatele 

avem ima- 
15—13 

De

G. DINU

viitoare

Nici de data aceasta șutul lui Iflnătescu nu va nimeri poarta.

Hunedoara — C.F.R. 
0—1; Energia Deva 

— Minerul Uricani 4 
Constructorul Hunedoara 
Minerul Vulcan 3—0 (nepre- 
zentare); Autobuzul Brad — 
Parîngul Lonea

Dacia Orăștie — Autobuzul 
Brad; Parîngul Lonea — Con
structorul Hunedoara; Mine
rul Vulcan — Energia Deva; 
Minerul Uricani — Minerul 
Aninoasa; Preparatorul Pe
trila — I.G.C.L. Hunedoara; 
C.F.R. Simeria — Construc
torul Lupcni; Minerul Teliuc 
— Abatorul Hațeg.
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Marele rău
■■■■■■■■■■■■■■!

în călea re a

de circulație
Timpul in continui încălzire 

pernițe o intensificare a trafi- 
culuj rutier. Pe lingi auteveM- 
culele întreprinderilor și insti
tuțiilor, șoselele sînt străbătute 
dr un marc num Ar de autoto- 
rkf’C proprietate personală Nn 
r nimic rău In aceasta. Numă
rul mereu mai marc de pose
sori de autoturisme atestă rre'c- 
♦cren nivelului dc i iată, atestă 
cnpîort și civilizat ie.

Dor intensificarea cin r! liei 
rutiere, mai ales în condițiile 
actuale eînd șoselele au ieșit 
deteriorate din iarnă și sînt 
In curs dc reconstrucție, pre
supune sporirea ln maximum a 
atenției condu* Sterilor auto 
pentru preîntfmpinarca și înlă
turarea accidentelor de circula
ție. Acest lucru este posibil 
numai prin voința și rațiunea 
oamenilor. Spunem aceasta 
deoarece majoritatea acciden
telor de circulație pot fi pre- 
fntîmpinatc. evitate. ~ ~
aîstă
«rest 
Intîi. 
rolul 
Jește 
fiecărei plecări în cursă, pen
tru ca autovehiculul să nu pre- 
atntc nici cea mai mică defec
țiune. dacă pe parcursul traseu
lui respectă cu strictețe nor
mele de circulație, pe caro tre
buie să le posede în totalitate, 
‘dacă șofează cu calm și răs
pundere. poate evita evenimen
te neplăcute, adesea cu urmări 
tragice. O răspundere la fol dc 
mare în evitarea accidentelor 
de circulație revine pietonului. 
Pietonul trebuie să circule cu 
cea mai marc atenție si nu pe 
partea carosabilă a străzilor, ci 
pe trotuare, numai pe partea 
idfngă a șoselelor, iar la tra
versări trebuie să se asigure 
tn prealabil dacă din vreo di
recție nu vin mașini. Unii oa
meni. în mod cu totul greșit, 

1 .nrcidentel? de circulație 
pe seama fatalității. Rațiunea 
refuză să dea cîștig de cauză 
fatalității Numai oamenii sînt 
aceia care generează asemenea 
evenimente neplăcute, numai 
oamenii le pot pi-evcni, le pot 
evita.

In condițiile dezvoltării ne
întrerupte a traficului rutier, 
un singur moment de neaten
ție. un sincur pas greșit o 
singură clmă dc ezitare pot fi 
fatale, prorocind nu numai a- 
variorea vehiculelor, dar și pier
deri Irecuperabile dc vieți u- 
mano.

Analizînd în profunzime, cu 
discomămînt. ’cauzele acciden- 

nr de circulație înregistrate 
în cursul anului 1968 pe dru
murile publice din Valea Jiu
lui. serviciul circulație al mi
liției Petroșani a constatat că 
ln 50 la sută din cazuri vino
vat i au fost pietonii, încâlcind 
flagrant regulile de circulație. 
De asemenea, cu ocazia con
troalelor efectuate de același 
organ de miliție în cursul a-

Cum ? E- 
suficicnle argumente în 
sens. Să amintim, mai 
de obligațiile conducăto- 
auto. Dacă ol îșî revizu- 
cu grijă mașina înaintea

cestui an. au rezultat numeroa
se încălcări, Ignorări chiar, ale 
regulilor de circulație dc către 
pietoni. Astfel, Ion Dinari din 
Lupeni a fost surprins circul în d 
pe partea dreaptă a șoselei în 
dreptul I.E.C Pnroșeni, soții 
Ana și Petru Glrbea circulau 
pe aceeași parte a șoselei In 
Livereni. la fel au încălcat re
gulile elementare dc circulație 
rrtA’cnii Gheorrhe Diirlă din 
Iscroni, Ton Crăciun din Uri
cani, Cornel ("Tiran din Pclro- 
șani $i mul ți alții. Se știe că 
pietonii n-au voie să traver
seze străzile sau drumurile pu
blice docît prin locurile unde 
sînt indicatoare sau maronie 
speciale pentru trecerea pieto
nilor, iar acolo undo asemenea 
semne lipsesc, nu trebuie să 
traverseze docît după ce s-au 
asigurat că nu există nici un 
pericol. Cîteva cazuri do încăl
care a acestor reguli s-au sem
nalat chiar în acest an soldîn- 
du-sc cu pierderi de vieți ome
nești.

Unii pietoni consideră că 
este numai dc datoria condu
cătorilor auto dc a-i proteja, do 
a opri brusc mașina în orice 
situație, dar nu sc gîndesc că 
uneori e tîrziu să mai frinozi 
cînd ți-a ieșit cineva brusc în 
fată Ca urmare a ignorării re
gulilor do circulație la traver
sarea străzii. Victoria Pod din 
București (în vizită la fiul său 
în cartierul Carpați) și Maria 
Tanoș din Petrila au fost ac
cidentate crav, iar Floren Geor
gescu și Gheorghe Bcrcca și-au 
pierdut viața în accidente de 
autovehicule.

Este de datoria fiecărui cetă
țean să respecte întocmai pre
vederile regulamentare de cir
culație, după cum do datoria 
fiecărui conducător auto este 
să se ferească pe sine, să-și fe
rească semenii de evenimentele 
neplăcute rezultate din neaten
ție, din reavoință. din igno
rarea unor norme menite să a- 
sigure integritatea materială a 
mașinilor, viața oamenilor, 
mai ales acum cînd traficul ru
tier se intensifică cu fiecare zi.

Dumitru GIIEONEA
Cpt. Constantin ȚIU

POSTA

REDACȚIEI
Ana Timiranâ — Lupeni. 

Sesizarea dv. conține fapte 
tardive. Cind vorbiți de vîn- 
zătoarea Trina Covacs de la 
magazinul de pline nr. 71 
r< latați abaterile lucrătoarei 
respective de pe timpul cînd 
aceasta lucra la o unitate de 
desfacere a produselor lac- 
tate Nu știm ce vă determi
nă să ne relatați despre ne- 
r< gulile de la lapte, abia a- 
cum, cînd vînzătoarea e la 
un centru de pîine.

In ce privește magazinul 
dp pi me nr. 71 ani constatat 
o seamă de nereguli : comen
zile se fac mai mult la voia 
întîmplârii. în unitate se 
r-rr-m-ră uneori stocuri dc pli
ne nepermis de mari (13, 14, 
15 martie, 2 aprilie), nu toate 
produsele puse tn vînzare au 
prețul do desfacere afișat. 
Vînzătoarea Covacs se face 
vinovată de o parte din a- 
ceste anomalii, dar nu ea e 
singura persoană vinovată că 
la unitatea nr. 71 Lupeni a 
O.C.L. Alimentara treburile 
nu merg cum trebuie. Orga
nele inspecției comerciale, ca
re au menirea do a controla 
și îndruma unitățile din sub
ordine, trec foarte rar prin 
magazine; ultimul control la 
amintita unitate a fost fă
cut la 6 decembrie 1968 și 
s-a soldat cu niște constatări 
de felul : „S-a controlat fir
ma unității, ținuta vestimen
tară a vînzătoarci și felul 
cum se respectă sortimentul 
minimal obligatoriu". Dacă 
Ia atît se rezumă munca in
spectorilor comerciali, nu pu
tem s-o credem vinovată doar 
pe una din cele două vă
zătoare de la amintitul ma
gazin.

nr.

Faza județeană a celui de-al IX-lea Concurs al artiștilor amatori
nrmT<nni2X<j*i

pupitru pc Tiru 1 . I urării», i 
lăsat impn sin eft < str pivotată 
pc foarte buni instrumentiști, 
capabili dr evoluții net supe
rioare în viitorul apropiat

Taraful clubului din Uricani 
(dii i.ior GavrilA A ijde») s-a n- 
firmat în roncurs. am putea 
spune, destul dc strălucit, atît 
In interpretarea numerelor per
sonale i II și in acompaniamen
tul soli-t>lor Mariana Lungit 
(„stăpina" unor cert»' virtuți vo
cale aliate ' »r'r-”’■ ’i urrsona}). 
Iamb Mohloinn I ■ rpret al
nestematelor folclorice, partici
pant la... 6 dintre cele 9 con
cursuri artistice pe țară de pî- 
nă acum) și Marieta Munteanu.

Cîntecului popular, așa cum 
a fost el cules si prelucrat dc 
compozitori, grupul vocal-folclo- 
ric feminin dc ln clubul din 
Vulcan (dirijor Sergiu Boită) 
i-a conferit, ca si pînă acum 
do at ițea ori. o interpretări' cal
dă si profundă.

Pe scena „județenolor", gru
puri mari dc tineri și tinere au 
înfățișat, în portul lor popular 
do un neîntrecut pitoresc, și 
dansul românesc. Suita locală 
interpretată dc formația d^ 
dansuri htponeană (instructor 
Dumitru Viloaică) si jocurile 
„.Ticnească", „Brîu pădurenesc", 
„Țarina de la Găina", interpre
tele de dansatorii din Lonea

(instrix lor Ghrorghc Duții), 
deși cu carențe, au vădit, pre
dispoziția înspre specificitate 
s.iu mai degrabă o bună înțe
legere .i jocurilor ardelenești.

Orchestra de muzică u.șo -rA 
„Cromatic" din Lupeni nu dis
pune (ca „CblOrul", de exem
plu) ric instrumentiști care sA 
tindă grăbiți înspre virtuozita
te. în schimb a dispus de doi 
soliști vocali valoroși, in necon
tenită creștere : Margaret» Ree- 
s»fc (pe care, în sfîrțit, o .prin
de’ total nn rinter — „Adio, 
Ferentari") și Bebe Lorincz din 
Vulcan (dc-nr ieși de sub ari
pa Luminiței Dobrcscu, cău- 
tlndu-și făgașul propriu, ce 
ne nr fi ’).

Duminică 
dimineafa

bi-

Nc-au deschis „porțile" 
tutui și jocului fluierași! 
Bucium (Sîntămăria ~ 
Grupul dc doinitori. în cojoace 
și eu zîmbrto pe fețe, și soliștii 
vocali Mariana Pctroa din Baru 
Mare, GhcnrElie RăcăilS din Să
lașul Superior și Emilia Avon 
— singurii reprezentanți ai Ță
rii Hațegului, au adus „în so
lie" Văii Jiului un mănunchi 
de flori folclorice, pc-al căror 
certificat de calitate stătea în-

cln- 
din 

Orlea).

scris in primul rind cin intui 
autenticitate.

„Momîrlănescul" interpretat 
de dansatorii cooperativei „Jiul", 
obiceiul folcloric „Stegarii", pre
zentat de formația coregrafică 
a căminului cultural din Cim- 
pa, dansurile interpretate dc 
formația „Deservirea" Lupeni și 
de cea de la Cîmpu lui Neag 
nu întregit o dimineață dedi
cată mai mult ritmului popu
lar îndrăcit sau lent. Păcat că, 
în acest ansamblu armonios de 
valori (la care s-a adăugat ver
va și ținuta scenică deosebit 
de îngrijită a componcnților 
brigăzii de agitație de la co
operativa „Jiul") s-a strecurat 
o puternică... notă discordantă 
numărul excesiv dc mare dc 
soliști vocali ni tarafului din 
Cimpu lui Neag (cinci ’ I). Ca 
să nn mai vorbim de faptul că 
locuitori ai acestei așezări mon
tane, născuți și crescuți Aici, 
„zic" la taragot sau saxofon, 
melodii... oltenești sau bănățe
ne. Păi, ce ziceți, le stă bine • ? 
Ș-o fi terminat, poate, folclo
rul In Cimpu lui Neag !

Duminică
seara..

Formația dc muzică ușoară 
„Atlas", animată cu multă e- 
nergle (Juvenilă de Nelu Boto-

gel, și-a început programul cu 
bucățile orchestrale .Ghetele' și 
„Techella". Cu destulă distinc
ție și (Irvatfl muzicalitate și-a 
interpretat melodia înscrisă în 
concurs Viorel LoșnițA, solistul 
do rang a) orchestrei Despre 
bucățile vocal-instrumentaJe, ob
servația caro se impune (vala
bilă și. parcă, mai mult cerută 
do... „Color") este că formația, 
ea atare, îsi este singură siori. 
solist, nevoia de „urlătnri" la 
ora actuală nemaisimțindu-se.

Toate îndoielile noastre pri 
vind evoluția tarafului cordu* 
fie prof. Traian T.lmJUnn -nn 
spulberat după primele acor
duri. Orchestră, do data .-eras- 
ta temeinică, ferm și frumos 
condusă, taraful Casei do cul
tură s-n prezentat peste aștep
tări (parcă ceva suflători ponto 
nr mai fi necesari !). Tar in me
moria publicului va rămîno, 
cel puțin pentru o vreme. ■ i 
programul soliștilor n'-rstoi for
mații. Antonica Lomănnr. Vio
rica Brînditrao. Nico’.o*» Ami
nic, Tan ța Tănase. Adela Rc- 
vitea și Rica Moraru consti
tuie o îmbinare do șlefuite ro
tițe ale unui mecanism caro 
funcționează, do cele mai mul
te ori, perfect.

Nou înființat, grupul vocal- 
folcloric do la Casa dc cultura 
a desfășurat un program curat, 
emoționant de curgător. care 
s-a revărsat deasupra sălii în 
efluvii răcoroase, parfumate ca

o boare a unei seri de mai.
Formația dc dansuri populare 

a Casei dc cultură, după evo
luția scenică, pare văduvită de 
o mină „forte", care să „scoa
lă" mai mult, dintr-un tineret 
aflat încă pe linia dc pornire.

Și-n final.. „Colori»)' — fa
voritul publicului p*-troșănoan. 
Rennnțînd la rezolvările spec
taculare, diriguindu-și progra
mul spre promptitudine, discre
ție (aici totuși nr mai fi loc...’) 
si eleganță, orebestranții „Colo- 
rulni" au oferit un final dc 
spectacol plăcut, nepretențios, 
reconfortant. Tar Lucia *b»<an. 
eu „Orologiul" ei bătind grav 
dar sigur despre... vizibile însu
șiri promițătoare, ne-a făcut să 
uităm că lotuși valoroasa or
chestră ritmică petrosăncnnă 
(calificativul „valoros" sA fir în
țeles fr» rnnort cu evoluția altor 
formații de pe aici, mai tinere) 
nn dispune do soliști vocali pe 
măsura cunoștințelor și mește
șugului orches trântii or (despre 
cxchihifionismu) unor voci ca
re . nu sînt — parcă am mai 
scris I).

Și cu aceasta s-a terminat 
amplul spectacol al „județenc- 
lor". în care au fost valorifica
te atîtca nestemate spirituale 
ale acestor meleaguri. în care 
cîteva sute dc artiști amatori 
s-au întrecut, într-un cadru fe
eric, în măiestrie, joc și cînt.

Program de activități pionierești
URMARE DIN PAG. l!

la prin școli și care se va îru 
titula : „Ne pregătim să deve
nim fii de nădejde ai scumpei 
noastre Românii". Albumul va 
cuprinde ginduri despre patrie, 
consemnarea unor activități 
deosebite, fotografii, desene etc.

In unele școli se vor orga
niza muzee școlare sau vitrine 
muzeistice. Ne străduim să rea
lizăm o culegere do materiale 
metodice cu titlul „Comandan
ții se destăinuic" și o culegere 
de poezii ale pionierilor, inti
tulată „Acorduri".

— Ce ați prevăzut pen
tru Ziua pionierilor ?

— In ziua de 14 iunie vom 
organiza în Petroșani și Lupeni 
spectacole festive, iar în 15 iu
nie,
avea loc parada pionierilor, a- 
dunarca festivă pe stadion ur
mată de reprize dc gimnastică 
și întreceri sportive. Seara se

pio- 
aai- 
pa-

în aceleași localități, va

vor organiza un carnaval și re
tragerea cu torțe. Ln celelalte 
localități, la 15 iunie se vor 
desfășura activități diverse la 
nivel de unitate: carnavaluri, 
drumeții, concursuri etc.

— Cum întîmpină 
mierii cea de-a 25-a 
versare a eliberării 
triei noastre ?

— In cinstea acestei mărețe 
sărbători se va desfășura „Festi
valul folcloric al școlilor dc pe 
Jiu", de caro amintim mai sus, 
inițiativă locală apreciată și a- 
probată de Consiliul Național 
al Organizației Pionierilor. Sco
pul acestui festival este dezvol
tarea dragostei față de patrie, 
față dc minunatele noastre tra
diții folclorice. Festivalul va fi 
organizat în zilele dc 8—9 iu
nie la Iscroni și la el vor par
ticipa 22 do formații din muni
cipiul nostru și din județele 
Gorj și Dolj. In prima zi se 
va desfășura festivalul propriu- 
zis, iar în a doua zi se vor or-

ganiza excursii în Valea .Jiului 
și un spectacol de gală în Pe
troșani.

— Ce acțiuni preconi
zați pentru cinstirea me
moriei celor căzuți Ia 
Lupeni în anul 1929. pen
tru pîine și dreptate ?

— In ziua de 25 mai, vom 
organiza „Trenul pionierilor", cu 
800 de copii din Valea Jiului, 
care pleacă în expediția pio
nierească „Lupeni 1929—1969", 
în cadrul căreia vor depune 
(Jerbe de flori la placa come
morativă și la cimitirul eroilor 
și se vor întîlni cu foști parti
cipant! la grevă. Vom mai des
chide, în cinstea Zilei mineru
lui și a zilei de 23 August, trei 
expoziții artistice. Prima cu
prinde desene și se va desfă
șura sub tema „Patria noastră 
după 25 de ani", a doua este 
intitulată „Pe un picior de 
plai" și prezintă obiecte de 
artă populară, iar a treia înmă
nunchează fotografii pe tema 
„Țară djagă-mi ești".

nu concordă deloc cu ceea ce 
se găsește în magazin, pentru 
că magazinul este destul de bi
ne aprovizionat.

Al doilea contact al cumpără
torului cu marfa îl constituie, 
fără îndoială, interiorul maga
zinului. O marfă frumos și bi
ne prezentată, te îmbie uneori 
s-o cumperi, chiar dacă nu a- 
veai această intenție în clipa 
cind ai pășit pragul unității. 
Un caz demn de laudă în a- 
cest sens îl oferă magazinul nr. 
69 fierăric-electrotchnice din 
Lupeni. In unitate domnește cea 
mai desăvârșită ordine. Cu chel
tuieli minime, dar cu multă ini
țiativă din partea șefului de 
magazin, mărfurile sînt în așa 
fel expuse. îneît pot fi văzute 
de la distanță. Pînă și cuiele 
sînt puse într-un dispozitiv in
genios confecționat, cu 
nă, care, pe lingă faptul că 
sigură vederea dimensiunilor, 
șurează și-ambalarea cuielor 
pungi.

Exemple de acest gen ne

vitri- 
a- 
u- 
în

DOLEANȚA UNOR CEFERIȘTI
Soțiile muncitorilor ceferiști 

domiciliați in raza stației Pe
troșani Triaj s-au adresat redac
ției, relatindu-ne ’

O dată cu aplicarea actualu
lui mers, trenurile de persoane 
nu mai opresc în stația Petro
șani Triaj.

In această situație, soții noș
tri au cerut ca ccl puțin tre
nul nr. 2 355, cu plecarea din 
stația Petroșani la ora 11,20, 
să oprească o jumătate de mi
nut în stația Petroșani Triaj 
pentru a fi scutite dc a ne în
toarce din oraș pe jos, cu cum
părăturile in brațe distanță dc 
aproape 3 km.

Cererea, deși justificată, nu a 
primit o soluționare favorabilă 
din partea organelor de resort 
ale C.F.R.

Rugăm să interveniți dv. la 
Direcția regională C.F.R. Deva 
— se arată în încheierea scri
sorii — sprijinindu-ne cererea 
de oprire a Iranului de persoa-

ne nr. 2 355 în stația Petroșani 
Triaj, oprire care pentru noi, 
femeile ceferiștilor domiciliari 
în această parte a orașului va 
constitui un prețios ajutor.

N. R. Dînd publicității rîn- 
durile de mai sus, considerăm 
că problema opririi unui sin
gur tren pentru o jumătate de

stația Petroșaniceferiștilor din
Triaj.

Problema a 
coloanele ziarului nostru cu pro
punerea ca întreprinderea de 
gospodărie comunală să înfiin
țeze o cursă derivată dc auto
buze pe distanța Aeroport — 
Triaj, ramificată din traseul lo-

fost ridicată în

I

J

TV
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17.30
17,35

Î8.»5

IR..10

Telex Tv.
Pentru elevi. Consulta
ții la matematică (clasa 
a Xll-a). Tema : Pro
bleme de trigonometrie. 
IJmba enn-lnrrt. Lecția 
55.
Pentru copii sî școlari. 
Micii nafuralisti.

19.00 Telejurnalul <’•» seară. 
19,30 Actualitatea științifică. 
20.00 Film artistic Zi’ole de 

vară", comedie — pro
ducție a Studioului ei- 
nemafografic București, 

21.25 Tenori internrefi se pre- 
gătesc pentru Festivalul 
d«» muzică ușoară de la 
Mamaia — I960.

2tAr Itinerar euronc?’'
22.10 VnrM«|i pe peliculă.
22.-15 i’ nba-n _ arta aran- 

lării florilor.
22.55 ’’’ria turnatul do noapte. 
22 00 închiderea «misiunii.

RADIO
MIERCURI 30 APRILIE

PROGRAMUL I

5,05—6,00 Program muzical 
dc dimineață; 6,05—9,30 Mu
zică și actualități; 9,30 Mati
neu literar. Cărțile primăve
rii; 10,10 Ritm și melodie;
10.30 Muzică populară; 11,05 
Voci, orchestre, melodii; 11,30 
Cintece de 1 Mai; 11,45 Sfa
tul medicului. Excursiile, fac
tor de întărire a sănătății; 
12,00 „Pe Valea Prahovei" — 
muzică ușoară; 12,15 Cronica 
muzicală; 12,30 Intîlnire cu 
melodia populară și interpre
tul preferat; 13,21 Soliști și 
orchestre de muzică ușoară; 
14,10 File de legendă. „Fetele 
de zăpadă"; 15,05 Valsuri de 
compozitori români; 16,00 Ra
diojurnal. Sport. Buletin me
teorologic; 16,10 Uverturi și 
potpuriuri; 16,30 Antena tine
retului; 17,15 Dansuri pentru 
pian de Tiberiu Brediceanu;
17.30 Muzică ușoară interpre
tată de Nicolae Nițescu și 
Rita Pavone; 17,45 Radiosim- 
pozion. Omul — suprema va
loare a societății noastre so
cialiste; 18,05 Soliști de mu
zică populară; 18.30 Gazeta 
radio; 19,00 O melodie pe a- 
dresa dumneavoastră: 19.20 
Sport: 19,50 In ritm de tan
go: 20.05 Selecțiuni din ope
rete românești: ‘10.20 Cintă 
Amalia Rodrigucz: 21.05 Ști
ință, tehnică, fantezie: 21.30 
Melodii din filme: 21,40 Re
cital Arta Florescu și Petre 
Ștcfănescu-Goangă: 22.00 Ra
diojurnal. Buletin meteorolo
gic. Sport: 22,40 Moment poe
tic. Armindeni românesc; 
0,05—5.00 Estrada nocturnă.

nuJ nr. 16 metafo-chimice Lo- 
nea unde lipsa de gospodărire 
și-a lăsat amprenta pe orga
nizarea întregului magazin, dar 
mai ales pe raionul de fierărie 
și chimicale.

Mă opresc aici, fără a mai 
analiza modul dc prezentare a 
mărfurilor „pe viu", adică mo
dul de comportare a vânzăto
rilor. despre care ne vom re
feri în amănunt într-un alt ma
terial. Mă rezum doar la a face 
constatarea că, dacă o bună 
aranjare a vitrinelor — confor
mă cu cerințele actuale —, este 
în marc măsură de competența 
specialiștilor (și conducerea 
O.C.L. produse industriale Pe
troșani ar trebui să cuprindă 
în planul acestora nu numai 
magazinele de textile-încălță- 
minte ci și pe cele metalo-chi- 
mice), o bună și atrăgătoare 
prezentare a mărfii în magazin 
depinde de lucrătorii în speță 
și. mai cu seamă, de șeful uni
tății.

Cumpărătorul actual nu se 
mai mulțumește să fie servit 
oricum. EI pretinde să fie ser
vit la nivelul gradului de civi
lizație la care ne-am ridicat. 
Se cade ca lucrătorii din co
merț să depună strădanii mai 
consistente în această direcție, 
nu de alta, dar frumosul a de
venit o parte intrinsecă a exis
tenței noastre.

o- 
feră și magazinele 38 — fieră
rie — electrice și 55 — menaj 
Petrila. precum și 64 — elec
trotehnice și 8 — cosmetice-par- 
fumerie Petroșani.

Din păcate, nu același lucru 
se poate spune despre maeazi-

PROGRAMUL II :
plimenta numărul de autobuze 
pe 1969, vom studia posibili
tatea înființării acestui traseu, 
avînd în vedere utilizarea au
tobuzelor la întreaga lor capa
citate".

(In articolul la care se re
feră răspunsul, s-a propus ca 
un autobuz din traseul local să 
facă — prin deviere două curse 
pe zi -pînă la Triaj, dimineața 
și la amiază, urmînd ca apoi, 
de la Dărănești să reintre în 
circuitul traseului local).

De unde rezultă că problema 
asigurării cu un mijloc de 
transport a locuitorilor din Stația 
Triaj, Roșia și din împrejurimi 
ar pțitea fi în mare parte re
zolvată prin prevederea în 
noul mers al trenurilor, ce se 
va pune în aplicare la 1 iunie 
a. c., a opririi trenului nr. 
2 355 în stația Petroșani Triaj.

fi.10 Miniaturi distractive: 
6.45 Cîntece și jocuri; 7,10 
Ritmuri de fanfară: 7.37 Val
sul „Voci de primăvară" de 
Johann Strauss: 7.45 Muzică 
populară: 9,10 Cronica mu
zicală: 9J23 „Firicel do cîntec 
românesc": 10.05 Recital de 
pian Maria Fotino: 12.05 A- 
vanpremieră cotidiană: 13.00 
Interpreți de muzică popu
lară : Dumitru Sopon și Ton 
Văduva: 13.15 Recital de lie
duri Valentin Teodorian:
13.30 Unda veselă; 14.10 Mari 
ansambluri folclorice: 14.20 
Moment științific: 16.00 Cîn- 
tă Sofia Vicoveanca și Mar
cel Budală: 16,15 Consulta
ție juridică: 16.25 Interpret: 
de muzică ușoară: Dalida. 
Alin Noreanu. Georgeta Mi- 
halache și Udo Jiirgens: 17.00 
Radiojurnal. Sport. Buletin 
meteolorogic; 18.05 Arii ce
lebre din opere si operete-
18.30 Din succesele muzicii 
ușoare românești: 19.05 Lu
minile rampei: 19.30 Muzică 
ușoară de George Grigori»i 
și Richard Bartzer: 
Noaote bună, codîî: 
Teatru radiofonic. 
dcsDre o floare", 
radiofonic dc Paul 
21,17 Lucrări simfonice 
Pascal Bentoiu: °2.35 ~ 
lirice: 23A5 Cintă T.uigi To- 
nescu .și Brenda Lee.

BILETINE DE ȘTIRI 
Programul I : 5.00: 5.30: 6.00; 
6,30; 9.00: 11.00: 13.00: 
20,00; 24.00: 1,00; 
Programul II : 6.05;
10.00: 12.00: 14,00: 18.00: 
21.00; 23.00: 0,55.

minele grizutoase, la fie- 
loc de muncă și fiecare

D. IOSIF

O. C. L. ALIMENTARA
PETROȘANI

anunță
orarul magazinelor în perioada 28 aprilie — 4 mai 1969.

orar normal de

Petrila, 43 Vul- 
cu program du- 
77 Lupeni (car

LUNI, 28 APRILIE 1969 :
Măcelăriile vor funcționa între orele 6-12 și 17—19.

DUMINICA, 4 MAI :
Magazinele vor funcționa cu orar de duminică.

MARȚI, 29 și MIERCURI 30 APRILIE :
Toate magazinele cu orar pe un singur schimb vor 

□relungi orarul de închidere cu 2 ore, din care o oră 
înainte de masă și o oră după masă. Măcelăriile vor fi 
deschise toată ziua, fără întrerupere.

JOI, 1 MAI :
Vor fi deschise toate magazinele specializate în vîn- 

zarea produselor de panificație și produselor lactate 
(orar duminical).

VINERI, 2 MAI :
Vor funcționa cu program de duminică toate unită

țile de produse de panificație, produse lactate și carne, 
cit și magazinele de autoservire nr. 42 
can, 18 Petroșani. La fel vor fi deschise, 
minical, magazinele pe două schimburi 
fier Braia) și 79 Uricani.

SIMBÂTA, 3 MAI :
Vor fi deschise toate magazinele cu

SE LUCREAZĂ

Scrisori de la cititori
minut, așa cum se cere, poate 
fi soluționată favorabil pentru 
a veni în ajutorul familiilor de 
muncitori ținîndu-se seama dc 
condițiile do izolare în care do
miciliază.

Nu este mai puțin adevărat 
că problema legăturii centrului 
cu partea nordică a municipiu
lui Petroșani are un caracter 
mult mai larg docît acela al 
aspectului arătat do familiile

cal, - de 2 ori pe zi. La aceasta 
am primit însă următorul răs
puns i

„Datorită faptului că în ulti
mii 2 ani parcul de autobuze 
al întreprinderii a rămas ace
lași, iar traficul de călători pe 
traseele deja existente a spo
rit, nu putem introduce un nou 
traseu de autobuze, cererea ră- 
mîne totuși în atenția noastră 
și în cazul în care ni se va su-

MINERI!
Fabrica de produse mg|g

I de leUm Milălii!lactate Petroșani
în vînzare

I \(.ll ITilA
în orice anotimp
Prin conținutul bogat în proteine, zaharuii 

și grăsimi ÎNGHEȚATA este un produs alimen
tar valoros, furnizînd organismului elemente 
nutritive și un important număr de calorii, atît 
de necesare în orice anotimp.

Conținutul ridicat în vitamine (A ~D), 
seruri organice, în special de calciu și de fosfor, 
în proteine (din lapte și smîntînă) mărește va
loarea nutritivă a înghețatei.

Rețineți : ÎNGHEȚATA ESTE UN PRODUS 
ALIMENTAR GUSTOS, RĂCORITOR. FOR- 
TIFTANT!

Atenție însă, consumatori, la curățenia ora
șului ! Nu aruncați ambalajul înghețatei la 
intimplare. ci folosiți coșurile destinate acestui 
scop instalate pe străzi în imediata apropiere 
a tonetelor de vînzare a înghețatei.

In 
care 
cameră subterană, trebuie să fi
xiste cel puțin o lampa de 
siguranță cu benzină sau un 
detector de gaze.

Controlul existenței metanu
lui cu lampa, se începe cu fla
căra normală. Dacă se observă 
filarea sau alungirea flăcării 
pînă Ia marginea superioară a 
sticlei, controlul se oprește, 
iar locul de muncă va fi eva
cuat pînă Ia aerisire. Dacă nu 
se observă alungirea sau fila
rea flăcării, se trece la deter
minarea procentuală a metanu
lui cu flacăra redusă.

EXPLOZ'iVi

0. C. L. 
PRODUSE INDUSTRIALE

Petroșani 
ANUNȚĂ

Magazinele industriale vor funcționa în pe
rioada 28 aprilie — 4 mai după următorul pro
gram :

ÎN ZILELE DE 28, 29 și 30 APRILIE între 
orele 8—12,30 și 17—20,30.

ÎN ZILELE DE 1 ȘI 2 MAI magazinele vor 
fi închise, iar tutungeriile vor fi deschise di
mineața.

ÎN ZIUA DE 3 MAI magazinele vor fi des
chise între orele 8—12,30 și 17—20,30.

ÎN ZIUA DE 4 MAI magazinele vor fi în
chise.

1 
I 
I

19.50 
i: 20.50
.Discurs 
scenariu
Ever ac: 

de
Pagini

2.00;
15.00:

1.00.
7.30;

19.00:

VREMEA
Ieri, temperatura maximă a 

fost de plus 21 grade la Pe
troșani si de plus 14 grade 
la Paring.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vremea se men
ține frumoasă, cu cerul mai 
mult senin. Vînt slab pînă Ia 
moderat din sud.

!■■■■■■■■■■■■■■

FILME
■■■■■■■■■■■■■■

MIERCURI 30 APRILIE

LACUL DE 
MUNCĂ VA
FI EVACUA 
PÎHÂ LA 
AERÎdUE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : împușcături sub spân
zurătoare: Republica : Acest 
pămînt c al meu; PETRILA t 
Expresul colonelului Von 
Ryan; LONEA — Minerul: 
Tom și Jerry: AN1NOASA l 
Procesul de la Verona: VUL
CAN • intimul voievod: PA- 
F’^SENl : Operațiunea San 
Gennaro: LUPENI — Munci- 
tnrese : încercuirea: Cultural: 
P-' nă ziua contesă: URI- 
'.-‘.Ni • Prin Kurdistanul săl

batic.
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STEAGUL ROȘU

yiAȚAINTERNATIONALÂ
Demisia președintelui 

(Daries de Gaulle
• Alain Poher președinte interimar al 

Franței
PARIS 28 (Agerpres). — Duminică a avut loc în Franța 

referendumul asupra reformei regionale și a senatului. Re
zultatele complete pentru Franța metropolitană ale referen
dumului sint următoarele :

\u fost înscriși pe listele de alegători 28 656 000 de per- 
soene. dintre care 19,42 la suta nu au participat la vot. 
Dintre cei care și-au exprimat opțiunea. 11 966 550 alegători, 
adică 52,87 la sută au Aotat „Nu°, iar 10 669 015, adică 47,13 
la sută au votat „Da". In acest fel, reformele propuse au 
fosi respinse de majoritatea corpului electoral francez.

In urma rezultatelor, președintele Franței. Charles de 
Gaulle a comunicat următoarea declarație transmisă de 
agenția „France Presse* : „încetez să exercit funcția mea 
de președinte al republicii. Această hotărire intră în vi
goare astăzi, luni, la amiază".

Sosi unen
Adunării
Federale
a R. S

Cehoslovace

Consiliul Constituțional a con
statat în mod oficial că „sint 
Reunite condițiile prevăzute de 
constituție pentru exercitarea 
provizorie a funcțiilor președin
telui republicii*. In consecință, 
Alain Poher, președintele Sena
tului, s-a instalat la Palatul 
fib’see în calitate de președinte 
interimar al Franței. El urmea
ză să exercite funcțiile șefului 
Statului pină la desfășurarea 
alegerilor prezidențiale și de
semnarea prin vot universal a 
noului președinte al republicii.

Termenul stabilit de consti
tuție pentru organizarea alege
rilor prezidențiale este de 25-35 
de zile de la demisia sau dis
pariția precedentului președinte. 
Cum alegerile nu pot avea loc 
decit duminica, rezultă că cele 
două scrutine alo consultării e- 
lectorale vor avea loc, după 
toate probabilitățile, la 1 și 
15 iunie.

Pînă la alegerea noului pre
ședinte. interimatul puterii e- 
xecutive îl asigură actualul 
guvern prezidat de Couve de 
Mtirville. Situația este oarecum 
complicată de faptul că preșe
dintele interimar este una din 
personalitățile proeminente alo 
op viției, în timp ce guvernul 
răr me. ca filiație politică, ne
schimbat. De obicei însă pe
rioadele de interimat nu sint 
fe’ ite pentru adoptarea unor 
don.-ii de importanță capitală. 
Ev ritualele divergențe de pă
reri între președintele interi
mar și guvern nu vor avea 
deci orea multe prilejuri să se 
manifeste, cu atît mai mult cu 
rit modalitățile și calendarul 
tranziției sint precis stabilite 
de constituție.

Vorbind despre alegeri, pri
ma întrebare se referă, evi
dent la candidaturile posibile.

Deocmadată. o singură candi
datură nare certă, cea a fostu
lui nrim-ministru Georges Pom
pidou. Cercuri informate au re
levat că. în cursul reuniunii de 
luni dimineața, conducerea par
tidului gaullist a și căzut de 
acord asupra sprijinirii candi
daturii lui Pompidou. De fapt, 
după cum se știe. încă din ia-

Varșovia 
ieri astăzi
10 000 de titluri de cărți care 
apar anual în Polonia.

la Varșovia există 15 teatre, 
la spectacolele cărora participă 
anu.il .3 milioane de spectatori 
— aproximativ o treime din to
talul spectatorilor de teatru din 
Polonia.

La o mic de locuitori ai Var
șoviei revin 111 absolvenți ai 
institutelor de invățămînt supe
rior. Numărul studenților din 
capitala Poloniei reprezintă 
aproape un sfert din numărul 
studenților din întreaga tară.

Și pentru a ne face o imagine 
completă a Varșoviei de azi este 
bine să ne amintim și de efor
turile care se fac pentru refa
cerea vestigiilor trecutului is
toric. pentru restaurarea fru
moaselor ei monumente. înain
te de război. în oraș au existat 
957 de clădiri vechi, bazilici, 
monumente și alte opere de artă 
deosebit de valoroase. Turiștii 
străini sînt de obicei duși să 
viziteze Stare Miasto, nucleul 
medieval al orașului, restaurat 
în anii din urmă in toate amă
nuntele sale, atil de pitorești. 
Dar. tot atît de interesantă ar 
fi o vizită cit de sumară la cele 
917 clădiri și monumente vechi, 
restaurate, care reprezintă toi 
atîtea opere de artă.

Dar Varșovia nu este numai 
orașul de ieri și de astăzi ci șl 
un oraș al viitorului Proiectul 
planului de dezvoltare a orașu
lui in următorii ani prevede că 
în anul 1985 Varșovia va avea 
ti 150 000 locuitori, din care 
1 550 000—1600 000 vor locui in 
perimetrul orașului propriu-zis.

Pe lingă dispersarea întreprin
derilor din zona centrală a ora
șului se prevede și o îmbună
tățire substanțială a condițiilor 
do locuit, pornindu-se de la cal
culul că în etapa finală fiecare 
loțuitor al Varșoviei va avea 
în medie o cameră. Este, de 
asemenea, prevăzută dezvoltarea 
rețelei instituțiilor de învăță- 
jnint. culturale, sanitare și co
merciale ca și construirea unor 
complexe recreative de-a lun
gul malurilor Vistulel, astfel 
Incit viața locuitorilor orașului 
«5 fie demnă de străvechiul 
renume al Varșoviei.

nunrie, fostul premier și-a a- 
nunțat intenția să candideze a- 
tunci cînd succesiunea genera
lului de Gaulle va apărea la 
ordinea zilei.

In cercurile opoziției de stin
gă, problema unei candidaturi 
unice preocupă cu insistență 
toate persoanele cu răspunde 
re. Se știe că la trecutele ale
geri prezidențiale forțele de 
stingă l-au desemnat și spriji
nit pe Francois Mitterrand ca 
principal adversar al generalu
lui de Gaulle (Mitterrand ob
ținuse în al doilea tur dc scru
tin mai bine de două cincimi 
din numărul total al voturilor). 
Se așteaptă cu interes întruni
rea comitetelor dc conducere 
ale partidelor dc stingă pentru 
a vedea conturîndu-se perspec
tiva unei acțiuni comune pen
tru care aproape toți liderii 
politici s-au pronunțat în orele 
următoare demisiei generalului 
de Gaulle.

O
PARIS 28 (/kgerpres). — 

Transferul funcției dc preșe
dinte al Franței a avut loc 
luni după-amiază la Palatul E- 
lysee. Alain Poher, președinte
le interimar, a sosit la palat 
la ora 15.05 (ora Parisului). O 
oră mai tirziu, el l-a primit 
pe președintele Consiliului de 
Miniștri, Maurice Couve de 
Murville. Acesta i-a înmînat 
documentul Consiliului Consti
tuțional prin care ii sînt trans
ferate împuternicirile nrrzHqp. 
țiale. întrevederea a durat 45 
dc minute, după care premie
rul a părăsit palatul Elysee fără 
a face vreo declarație ziariș
tilor.

O
PARIS 28 (Aqerpres). — Ge

neralul de Gaulle a deținui func
ția de președinte al Republicii 
Franceze timp de zece ani șl 
jumătate, un timp mai îndelun
gat decît oricare dintre cei 18 
președinți din istoria Franței.

De duminică seara pînă luni 
la prînz, doar de trei ori liniș
tea de la Colombey-les-deux- 
Eelises. reședința particulară a 
generalului, situată la aproxi
mativ 200 km de Paris, a fost 
ruptă do soneria telefonului: 
secretarul general al Președin
telui, Bernard Tricot, aducea la 
cunoștința celui care mai era 
încă șef al statului rezultatele 
referendumului sî aranjamentele 
în vederea demisiei.

S-a aflat că încă de vi»....ca
trecută, înainte de a părăsi 
Parisul pentru a se retrage la 
reședința sa particulară, gene
ralul de Gaulle lăsase premi
erului Couve do Murville șl 
secretarului general al preșe
dinției, în plic închis, textul 
comunicatului prin care făcea 
cunoscută demisia sa din func
ția do președinte. Observatorii 
trag din acest amănunt conclu
zia că generalul nu-și făcea ilu
zii în privința rezultatului refe
rendumului. Se afirmă chiar că 
el ar fi spus mai multor mem
bri ai anturajului său, înainte 
de a părăsi Parisul, că „totul 
este pierdut".

PRAGA 28 (Agerpres). — La 
Hradul din Praga a avut loc la 
28 aprilie sesiunea Adunării 
Federale a R. S. Cehoslovace, 
care a ales noul președinte al 
acestui organ legislativ suprem 
al R.S. Cehoslovace.

In cadrul lucrărilor, P. Colotka 
președintele Adunării Federale, 
a arătat că, avînd în vedere 
hotărîrile și recomandările Ple
narei din aprilie a C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, în problema 
cadrelor, cere sesiunii să fio 
eliberat din funcția de președinte 
al Adunării Federale.

E. Erban, președintele C.C, al 
Frontului National al R.S. Ceho
slovace, a propus ca A. Dubcek 
să fie ales președinte al Adu
nării Federale.

Camera Populară și Camera 
Naționalităților l-au ales prin 
vot secret pc Alexander Dubcek 
în funcția de președinte al Adu
nării Federale.

După alegerea sa, A. Dubcek a 
rostit o cuvintare, în care a dat 
asigurări că va face totul pen
tru ca Adunarea Federală să fie 
un sprijin sigur al P. C. din 
Cehoslovacia, să contribuie la 
înfăptuirea politicii partidului.

Italia

Manifestație
de protest
la Palermo

ROMA 28. — Corespondentul 
Agerpres. N. Puicea transmite : 
Răspunzînd apelului adresat de 
un comitet de inițiativă, la care 
au aderat P.C.I., P.S.I.U.P. și 
reprezentanți ai mișcării socia
liștilor autonomi, catolici de 
stînga și tineri republicani, du
minică a avut loc la Palermo 
o manifestație de protest îm
potriva Pactului Atlanticului de 
Nord și apartenenței Italici la 
N.A.T.O., pentru transformarea 
Mcditeranei într-o mare a păcii, 
pentru progresul economic și 
social al Siciliei. Mii de parti
cipant — muncitori, intelec
tuali. tineri și femei, sosiți la 
Palermo din diferite localități 
ale Insulei — au demonstrat 
pe străzile principale ale ora
șului cerind „folosirea energi
ilor și miliardelor pe caro le 
înghit cheltuielile militare" în 
folosul progresului general și al 
dezvoltării sudului Italiei.

In piața centrală a orașului 
Palermo a avut loc apoi un mi
ting la care au luat cuvîntul 
Achille Occhctto, secretarul fe
derației regionale a P.C.T.. mem
bru al Direcțiunii P.C.T.. Sal
vatore Corallo, președintele gru- 
Dului parlamentar al P.S.I.U.P. 
în adunarea raională siciliană 
și alții.

Primăvară canricioasă
Primăvara capricioasă din a- 

cest an nu s-a dezmințit nici 
duminică. După zile extrem de 
răcoroase, la 27 aprilie, la Bu
dapesta termometrul a înregis
trat căldura caniculară de plus 
30 de grade C. Pe întreaga ța
ră, temperatura medie a fost tic 
plus 26 grade C. O astfel de 
temperatură medie în luna a- 
prilie a mai fost înregistrată 
în Ungaria în 1880.

Lovind pavajul cu saboții săi 
de lemn, vinzătorul de cartofi 
prăjiți trage după el un căru
cior coborit parcă din stampele 
medievale ale lui Hokusai sau 
Utamaro și-și face reclama prin- 
tr-un... magnetofon cu tranzis
tor!. E poate una din cele mai 
specifice imagini ale unei țari 
unde, mai intens decît in oricare 
altă parte a globului, obiceiuri și 
moduri de viață care au înfrun
tat uneori peste 20 de veacuri 
de istorie inundă și astăzi via
ta omului contemporan.

In cele mai luxoase hoteluri 
japoneze, alături de tacîmurile 
strălucitoare se înghesuie, fără 
modestie, străvechile bețișoare 
de orez; în supermagazinele 
din Tokio, ameții de beția lu
minilor fluorescente și de acel 
du-le-vino continuu al scărilor 
rulante, te tocmești stind jos 
pe .tatami", specificul covoraș 
japonez; perfecțiunea uzinei 
radîotehnice a firmei „Matsu- 
bito" se îmbină cu migala mi
cilor întreprinderi artizanale din 
Kyoto, unde femeile tes tablo
uri de mătase, „pictînd" in fire
le lucii și moi soare și apă, 
ceață și flori ; utilajele moder
ne ale șantierelor navale din 
Osaka, expresul Hikari care .în
ghite" 300 km pe oră se întîl- 
nesc cu grădina de piatră din 
Kyoto, unde, de peste 900 dc 
ani. japonezii vin și astăzi să se 
cufunde în meditație și șă-șl 
caute drumul spre Nirvana. în 
fala figurilor dc piatră indife
rente, ciudate și reci; cei ce 
minuiesc perfection ații creieri 
electronici vin in anotimpul 
irișilor la o grădină din Osaka 
ca să privească cu evlavie cum 
se deschid dimineața florile ce
nușii.

Sint aceeași oameni, e ace
eași țară, căreia asemenea „con-

tradictii" îi conferă în realitate 
o uimitoare armonie și continu
itate în timp : Japonia secolu
lui XX este în egală măsură și 
țara unde o fărimă de rază sau 
mugur de floare sînt ridicate la 
rangul de cult dar și cea de-a 
treia putere industrială econo
mică a lumii.

Complet vlăguită in urma răz
boiului (2 533 000 de victime, 
peste o pătrime din avuția ma
terială distrusă, iar capacitatea 
industrială redusă la o cincime

Rezultatele
alegerilor
din Viena

unul din cele

VIENA 28. — Coresponden
tul Agerpres, P. Stăncescu, 
transmite : Duminică au avut 
loc alegeri pentru Consiliul o- 
rășenesc al capitalei austriece. 
Potrivit sistemului federal, Vie
na constituie
nouă landuri ale republicii și 
este cel mai 
al populației — 1 700 000 locui
tori. La urne s-au prezentat 
numai 75,4 la sută din alegă
tori. Partidul Socialist a obți
nut 63 de mandate (60 în 1964), 
Partidul Populist 30 dc manda
te (35 in 1964), Partidul Libe
ral 4 mandate (3 mandate în 
1964).

mare ca număr

Plenara celui de=al IX-lea
Comitet Central al Partidului

Comunist Chinez
PEKIN 28 (Agerpres). — La 

Pekin a fost dat publicității 
comunicatul cu privire la pri
ma sesiune plenară a celui 
de-al IX-lea Comitet Central 
al Partidului Comunist Chinez, 
care a avut loc la 28 aprilie. 
Sesiunea a fost prezidată dc 
Mao Tze-dun, președintele C.C. 
al I’. C. Chinez, care a rostit 
o cuvintare. In cadrul sesiunii 
au fost alese organele Comilc-

tulul Central. Președinte al Co
mitetului Central a fost ales 
Mao Tzc-dun, iar vicepreședinte 
— Lin Biao. Membri ai Comi
tetului Permanent al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez 
au fost aleși : Mao Tze-dun, Lin 
Biao, Cen Bo-da, Ciu En-lai, 
Kan Sen. A fost ales, de ase
menea, Biroul Politic, alcătuit 
din 21 de membri și patru mem
bri supleanți.

Evoluția crizei
politice din Liban

R. I’. POLONA : Ve
dere din centrul loca
lității Zakopane, celebra 
stațiune montană a Po
loniei.

NOI INCIDENTE 
IN IRLANDA 

DE NORD
BELFAST 28 (Agerpres). — In 

orașul nord-irlandez Armagh 
s-au produs noi incidente între 
extremiștii protestanți și parti
zanii mișcării pentru drepturile, 
civile ai minorității catolice din 
această parte a Regatului jUnit. 
In cursul ciocnirilor, în care a 
intervenit și politia, au fost ră
nite șase persoane. Agențiile , 
de presă anunță că, deși calmul 
a fost restabilit, situația conti
nuă să rămînă încordată.

O
BELFAST 28 (Agerpres). — In 

cadrul unei întilniri care a avut 
loc la Dungannon, liderii „Miș
cării pentru drepturile civile" 
din Irlanda de nord au reco
mandat încetarea demonstrații
lor de marc amploare, de felul 
celor care au adus în ultima 
perioadă Irlanda de nord în 
pragul războiului civil, hotărînd 
însă să intensifice campania, de 
„nesupunere civilă", materiali
zată în „demonstrații ale tăcerii". 
Agenția U.P.I. menționează Insa 
că această măsură nu 
luată în 
ducători 
drepturi 
triva ei.
nirea de la Dungannon au cerut, 
de asemenea, guvernului nord- 
irlandez dezarmarea politici și 
desființarea „rezervelor poliție
nești", formate din voluntari 
protestanți, care au fost create 
de premierul O’ Ncill în timpul 
crizei politice din ultima săptă- 
mînă.

Reprezentanții clerului protes
tant și catolic din Ulster au 
lansat un apel populației tării, 
în care cer încetarea oricăror 
manifestații și acte dc protest 
și atrag atenția asupra pericolu
lui războiului civil, creat ca ur
mare a ultimelor tulburări.

a fost 
unanimitate, unii con- 
ai „Mișcării pentru 
civile", votînd împo- 
Participanlii la înlil-

O

BELFAST 28 (Agerpres). — 
Căpitanul Terence O’Neill, pri
mul ministru al Irlandei de 
nord, și-a prezentat luni demi
sia din funcția de lider al Par
tidului unionist de guvernă- 
mînt. In mod automat ol ur
mează să cedeze și funcția do 
prim-ministrn. de îndată cc un 
nou lider al partidului va fi 
ales.

(cel mai lung din lume), care 
va lega insulele Honsu șl Ho- 
kaido, poduri suspendate, com
binate siderurgice pe țărmurile 
Pacificului, cheiuri imense care 
să poată primi mineraliere pîn- 
tecoase de 100 000 de tone;

Ce a determinat sau cum a 
fost posibil acest miracol japo
nez? Pe de o parte investiții 
masive (posibile datorită absen
tei unui buget militar impor
tant — 1 la sută din produsul 
national), aplicarea ultimelor

Vietnamul de sud
Obiective americano-saigoneze

forțele F. N. E

Consultări în vederea formării noului guvern

SAIGON 28 (Agerpres). — 
După cum transmit agențiile 
de presă, in cursul nopții de du
minică spre luni forțele Fron
tului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud au supus u- 
nor bombardamente cu rachete 
și mortiere cinci obiective a- 
mcricano-saigonezo. Au avut de 
suferit intr-o măsură mai ma
re una din bazele marinarilor 
americani, situată la 30 km sud- 
vest de Da Nang, și o unitate 
de infanterie, de asemenea a- 
mericană, cantonată la 90 km 
nord de Saigon. Tn regiunea 
capitalei au avut loc duminică 
o serie do ciocniri, soldate cu 
pierderi relativ însemnate pen
tru partea americană. Alte cioc
niri au avut loc în apropierea 
zonei demilitarizate și în regiu-

nea dc deltă. Tot în cursul zi
lei de duminică forțele patrio
tice au doborit trei elicoptere 
aparținînd forțelor S.U.A. Pe 
de altă parte, agențiile de pre
să menționează declanșarea u- 
nui puternic incendiu la unul 
din marile depozite de muniții 
de la Da Nang. Provocat, po
trivit declarațiilor purtătorilor 
de cuvînt americani, în mod 
accidental, incendiul a durat a- 
proximativ 14 orc, timp în ca
re au trebuit să fie evacuate 
peste 15 000 do persoane.

In ultimele 24 dc ore. bom
bardierele de tip B-52 și-au con
tinuat raidurile, lansînd apro
ximativ 1 000 dc tone dc bom
be, in special în regiunea Sai- 
gonului.

BEIRUT 28 (Agerpres). — Con
sultările pe care președintele 
Libanului, Charles Helou, le 
are cu diferiți reprezentanți ai 
partidelor și grupărilor politice 
din tară, în vederea formării 
noului guvern, continuă să ră- 
mînă punctul central al comen
tariilor sosite din capitala li
baneză. Ele sini dominte nu atil 
de discuții referitoare la poli
tica sau sarcinile unui nou ca
binet, cit de poziția fala de miș
carea de rezistentă palestinia
nă : surse oficiale din Beirut, 
precizează în legătură cu aceas
ta corespondentul agenției Fran
ce Presse, au lăsat să se în
țeleagă că, pentru alcătuirea 
unei noi echipe ministeriale, 
este necesar ca grupările par
lamentare libaneze să se pună 
rrțai îritîi de acord în legătură 
cu poziția pe care trebuie să o 
adopte Libanul fata de această 
mișcare. (După cum se știe, 
demisia cabinetului Karamc a 
intervenit in urma reprimării 
de către forțele de politie a unei
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Deschiderea Tîrgului 
internațional de la 

Hanovra 
Duminică s-a deschis, în pre

zența ministrului federal al e- 
conomiei, Schiller, Tîrgul inter
național de la Hanovra. La ac
tuala ediție participă un număr 
de 5 276 de firme din 31 de 
țări care expun pe o suprafață 
de peste 400 000 metri pătrați. 
Țara noastră este prezentă cu 
o expoziție de produse electro
tehnice. Exponatele românești, 
prezentate (le întreprinderea 
„Mașinexport", sînt apreciate de 
specialiști pentru 
lor tehnice.

performanțele

In cursul 
două zile

<£) 
<£)

<£)
<£)

<£

ț NEW YORK. — O nouă ipoteză cu privire la ori
ginea unor raze cosmice,a fost emisă de savanții americani 
James Gunn și Jeremiah Oslriker de la Universitatea Prin
ceton. Ei susțin că o anumită categorie de raze cosmice 
emană de 
tență este 
presupune 
și protonii
troni. Potrivit părerii celor doi savanți, viteza particulelor 
atomice emise de stelele ncutronice se ridică pînă la aproape 
300 000 km pe secundă.

la stelele ncutronice. Aceste stele, a căror exis- 
admisă în mod teoretic, sînt corpuri în care se 
că materia este atît de densă, îneît și electronii 
fiecărui atom sînt condensați sub formă de neu-

SAN JOSE. Asociația

• BONN. — 
zitei oficiale de 
care o întreprinde încenînd de 
luni în Republica Federală a 
Germaniei, primul ministru al 
Iranului, Amir Abbas Hoveida, 
va avea convorbiri cu preșe
dintele ales. Gustav Heinemann, 
cu cancelarul Kurt Georg Kie- 
singor, precum și cu alți miniș
tri ai guvernului vest-ger»"'in. 
El va avea de asemenea între
vederi cu reprezentanți ai ma
rilor firme industriale din Re
publica Federală a Germaniei.

exportatorilor dc cafea, Camera 
de comerț, Asociația națională 
a cultivatorilor de banane. Ca
mera dc industrie și alte orga
nizații din Costa Rica au cerut 
guvernului să intervină în ac
tivitatea societății britanice dc 
căi ferate „Northern Railways", 
care controlează principala cale 
ferată din țară, San Jose —

Limon. Conducerea societății 
este acuzată de încălcarea a- 
cordului semnat cu guvernul 
costarican privind tariful dc 
transport și de faptul că îm
piedică construcția unei șosele 
intre capitala țării. San Jose, 
și portul Limon.

Ziarul „Liocrtad" cheamă la 
rîndul său la naționalizarea 
căii ferate.

Alte nave cumpărate din Spania 
de guvernul

In portul Havana âu sosit 
alte 2G de nave pescărești cum
părate din Spania de guvernul 
cubanez. In prezent flota cuba-

cubanez

continuă să fie S.U.A., nu ră- 
mine fără repercusiuni asupra 
orientării politice a tării. Pre
zenta bazelor militare amerca
ne pe întreg teritoriul Japo
niei și in special în Okinawa, 
constituie preocuparea majoră 
a celei mai mari părți a popu
lației japoneze, iar lupta pentru 
desființarea acelora și retroce
darea insulei a devenit una din 
principalele sale obiective.

Primăvara și toamna, în tară 
au loc tradiționalele ofensive

Țări și evenimente: JAPONIA
din nivelul antebelic) Japonia 
a cunoscut în ultimii 15—20 de 
ani o rapidă expansiune eco
nomică caracterizată în parte 
prin ritmul mediu de 10 la sulă 
de creștere a producției sale 
industriale. Este o tară lipsită 
de bogății naturale, dar com
pensate insă, dc spiritul inven
tiv și întreprinzător al locuito
rilor săi : ea importă 97 la sulă 
din minereul de fier și 64 la 
sută din cel de cărbune și este... 
cel de-al treilea producător mon
dial de otel. Uzinele și fabricile 
sale produc anual. 2,5 milioane 
automobile, este a doua pro
ducătoare a lumii de calcula
toare electronice și aparate de 
televiziune, iar de 12 ani deține 
primul loc în lume in domeniul 
construcțiilor navale, lansînd 
aproximativ o jumătate din 
tangajul mondial.

Planurile de viilor îmbină 
utilitatea cu îndrăzneala : con
struirea unui tunel submarin

descoperiri tehnico-șliințifice, 
dezvoltarea spectaculoasă a 
învătămîntului superior (o tre
ime din japonezi intră în yiala 
profesională posedînd diplome 
universitaro), hărnicia și talen
tul poporului. Pe de alta, men
ținerea unui consum redus pe 

ăzute 
a

cap de locuitor, venituri scl 
pentru o parte însemnată 
populației.

In același timp, însă, ca în
tr-un ironic echilibru, dezvol
tarea fără precedent a economici 
antrenează o creștere egală a 
fragilității ei financiare. In nici 
o Iară din lume finanțarea între
prinderilor industriale nu e asi
gurată într-o măsura atît de 
importantă dc fondurile exter
ne ca in Japonia (peste 80 la 
sulă).

Dependenta fală dc lumea ex
terioară și integrarea croscindă 
într-un sistem de schimburi co
merciale, al cărui nod vital

alo muncitorimii japoneze, cind 
milioane de oameni manifestă 
cerind îmbunătățirea salariilor 
și a condițiilor de trai, (un mun
citor japonez continuă să pri
mească un salariu dc 2—3 ori 
mai mic decît unul din alte țări 
occidentale, de pildă, Anglia, 
Franța), respectarea libertăților 
democratice, pronunțîndu-se pen^ 
tru o politică internă și externă 
corespunzătoare intereselor rea
le alo tării. Valul protestelor 
lor pătrunde adesea pînă în 
dezbaterile din cadrul Dietei 
(parlamentul japonez), unde re
prezentanți ai opoziției au ce
rut guvernului denunțarea trata
tului de securitate japono-ame- 
rican (care urmează să fio revi
zuit in 1970), adoptarea unor 
măsuri concrete pentru desfiin
țarea bazelor militare americane 
din Japonia și retrocedarea 
Okinawei, aliată în prezent sub 
administrație americană, stăvili
rea cursului ascendent înregls-

trat de preturile bunurilor de 
consum.

„Calea spre asigurarea reală 
a securității tării, a declarat 
recent în Dietă T. Narita, pre
ședintele Partidului Socialist din 
Japonia, constă într-o politică 
de neutralitate și neînarmare, de 
anulare a colaborării militare 
cu S.U.A., pentru obținerea unei 
reale independente a Japoniei".

Așezată de la începuturile 
firii pe mișcatoarea temelie a 
celor 192 de vulcani din care 52 
sînt activi, Japonia este poate 
singura tară din lume care tră
iește la discreția a trei calami
tăți naturale: cutremur, taifun 
și tunami — un val de prove
niență seismică care se smulge 
din adîncul Pacificului și mătu
ră satele cu înălțimea 
peste 20 metri.

Japonezii nu sînt însă 
obsedați de coșmarul 
întreite pericole: de-a 
veacurilor ei și-au imaginat șl 
creat mijloace de rezistentă, do 
la bărcile legate obligatoriu de 
acoperișul casei pînă la zgirie- 
norii noafectați de orice mișcare 
telurică. întreprinzători și activi 
dar îndrăgostit! realmente 
de lot ceea ce-i înconjoară, 
ei știu să construiască creiere 
electronice dar și să privească 
coltul do iarbă sau bobul de 
rouă, să scormone măruntaiele 
păminlului și să se emoționeze în 
fala unei flori care-și desface 
petalele sub privirile lor. să 
construiască tuneluri sub apă șl 
să descopere frumusețea în as
pectele cotidiene alo vieții.

„îngrozitor de tradițională, 
îngrozitor de modernă", Japo
nia se prezintă în fala secolului 
XX veche și nouă totodată.

nă de camaronere dispune de 
74 de nave moderne. La aceasta 
se adaugă flota din Atlantic 
înzestrată cu 49 de pescadoare 
de mare tonaj, cumpărate dc 
Cuba din U.R.S.S., R. D. Ger
mană, Japonia și Spania. Noul 
lot de camaronere a fost adus 
din Spania de tinere echipaje 
dc marinari cubanezi, absolvenți 
ai Școlii navale de pescuit, 
printre care și Carlos Soto Oro- 
masj» în vîrstă dc 19 ani, care 
este cel mai tînăr căpitan de 
navă al flotei cubane.

• WASHINGTON. — Un son
daj realizat do agenția Asso
ciated Press arată că 47 de se
natori se opun adoptării pro
iectului de construire a siste
mului de rachete antirachotă 
„Safeguard", iar 43 sint favo
rabili proiectului. Un număr dc 
10 senatori sînt încă nedcciși.

sa de

de loc 
acestor 
lungul

Venera ANGHEL
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OAMENIIIMUNI LA
TOKIO 28 (Agerpres). — 

Nimeni nu se îndoiește că 
remediul cancerului constituie 
obiectul unor multiple și mi
nuțioase -cercetări în cele mai 
diferite colțuri ale lumii, dar. 
cine ar fi presupus vreodată 
că, în căutarea lui. se va a- 
junge la cele mai neașteptate 
soluții ? Doctorul japonez. 
Kenji Kakizoe, dc la univer
sitatea din Kousiou. n-a găsit 
leacul cancerului: in schimb, 
el pretinde că a descoperit 
existenta unui raport invers 
proporțional intre cancer și... 
chelie. „Oamenii pleșuvi nu 
se pol, în general, îmbolnăvi 
dc cancer", aceasta este esen
ța raportului său, întocmit pe 
baza unor observații directe șl

demonstrații a refugiatilor pa
lestinieni).

Toți parlamentarii consultali 
dc către președintele Helou, 
scrie agenția citată, și-au ex
primat sprijinul unanim fată do 
mișcarea de rezistentă palesti
niană, dar divergente serioase 
s-au semnalat in legătură cu 
modul în care reprezentanții 
diferitelor grupări politice pro
pun să fie concretizat acest spri
jin.

In orice caz. observatorii po
litici apreciază că situația fiin 
regiunea Orientului Mijlociu a 
avut repercusiuni serioase asu
pra actualei crize libaneze, con
siderată la Beirut drept „cea mai 
gravă din 1943, dala cînd tara 
și-a dobîndit independenta". In 
legătură cu aceasta se mențio
nează că guvernul libanez a ce
rul o reuniune specială a la
rilor membre ale Ligii Arabe, 
pentru a se examina în comuL. 
conform postului de radio Beirut 
„ultimele evenimente interve
nite in Liban, precum și ames
tecul altor țări în declanșarea 
lor".

In acest timp, în tară situa
ția se caracterizează prin li
niște și calm. Restricțiile de 
circulație introduse joi au fost 
în cea mai mare parte ridicate, 
dar orice manifestații continuă 
să fie interzise.

Filipinezii
cer revizuirea

acordurilor
cu S. U. A.

MANILA 28 (Agerpres). — 
Guvernul filipinez întreprinde 
o „restudiere" a acordurilor cu 
S.U.A. in vederea „revizuirii" 
lor pentru „a îndrepta prevede
rile, care ar putea afecta suve
ranitatea națională", a declarat 
ministrul dc externe, Carlos 
Romulo, într-un interviu acor
dat corespondentului de la Ma
nila al ziarului american „The 
Christian Science Monitor".

Rcfcrindu-se la atitudinea o- 
piniei publice din FiUpine față 
de existența bazelor militare 
americane pe teritoriul acestui 
stat, corespondentul arată că 
mulți filipinezi cer retragerea 
lor, argument!nd că ele încalcă 
suveranitatea Filipinelor, prote
jează interesele economice ale 
S.U.A. și constituie o picdbă 
în dezvoltarea relațiilor acestei 
țări cu toate statele lumii.

J
O

S.U.A. au peste 40 000 dc mi
litari staționați la bazele din 
Filipino, la care sint angajați, 
de asemenea, peste 45 000 dc l'i- 
lipinczi. Acordurile cu privire 
la aceste bazo au fost inițial 
încheiate pe o perioadă de 99 
de ani, redusă în urma trata
tivelor din 1966, In 25 do ani. 
Ele expiră abia î” 1991.

PLEȘUVICANCER 9
japonez 
colegilor 
Kousiou.

l-a
do

pe care medicul 
prezentat în fața 
breaslă reuniți la

Incercind să explice această 
neobișnuită asociație, doctorul 
Kakizoe a menționat că, în
deosebi chelesc persoanele 
dotate cu numeroși hormoni 
masculini, in timp cc în ma
ladiile canceroase (el a stu
diat cazurile do stomac) a fost 
depistată existența unui nu
măr sporit do hormoni femi
nini.

Nu se știe încă în ce mă
sură teoria medicului japo
nez o justificată sau nu. dar 
col puțin, in această lumi 
contemporană obsedată do 
cancer, ca liniștește o parte 
însemnată a semenilor noștri.

7
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

-1
Tiparul — întreprinderea poligrafici Hunedoara. Subunitatea Petroșajil 40 369


