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la Petroșani

proiectare

producții sporite

doar la cîteva 
importante care 
în funcțiune în

28 lucrări 
au fost so- 
din poziția 
de proîec-

din lunca Mureșului, care 
cunoscut profunde transfor- 
să sărbătorească 700 de ani

desferecă

QDADTIII 0E PERFORMANTA urUnIUL își cere drepturilei

MASA 
ROTUNDĂ

La întrebările redacției răspund antrenorii : 
TITUS OZON, VASILE RUSU, 
BARABAȘ, EUGEN BARTHA,

SZILAGYI, GHEORGHE IRIMIE 
și CORNEL CĂRARE

NICOLAE
TEODOR

In adunările generale șle salariaților, 
dezbaterea sarcinilor de plan pe 1970

Activitatea de cercetare și 
proiectare a I.C.P.M.H. Petro
șani desfășurată in primele 8 
luni ale anului 1969 și măsu
rile care trebuie să fie luate 
pentru realizarea, la o treaptă 
superioară, a sarcinilor ce re
vin colectivului în 1970 a con
stituit miezul discuțiilor pur
tate în dupâ-amlaza zilei de 
marți, 16 septembrie a. c.. in 
sala clubului Centralei cărbu
nelui, de către reprezentanții 
cercetătorilor de la institutul in 
cauză Atît darea de seamă cît 
și dezbaterile care au urmat 
au relevat că studiile dc cer
cetare. tehnico-cconomice, pro
iectele de execuție, asistență 
tehnică ele. au acoperit nece
sitățile beneficiarului — Cen
trala cărbunelui Petroșani — 

* cbținîndu-se indicatori favora- 
- bili în raport cu prevederile 

planului.
Referitor la activitatea de 

Cercetare, s-a arătat că au fost 
predate și avizate de C.T.A. 
cin C.C.P. toate temele cu ter
mene scadente in această pe
rioadă, o parte fiind deja va
lorificate sau în curs de valo
rificare. Proiectarea și executa
rea aparatelor și dispozitivelor 
necesare pentru cercetările 
complexe dc presiune minieră 
în abataje. îmbunătățirile a- 
duse lotului de stîlpî hidraulici 
fabricați de U.U.M.P., crearea 
a două noi tipuri de susținere 
in galerii pentru conjunctura 
minei Petrila, extinderea sus
ținerii metalice a intersecțiilor 
și „spițurilor" la fronturile 
lungi din stratul 3, în curs de 
experimentare la E. M. Aninoa- 
sa. și care a condus la redu
cerea consumului specific de 
material lemnos 
tone, sînt numai 
lizările de pînă 
cetătorîlor. Din 
tiuni Și lucrări

cu 3 mc/1 000 
cîteva din 
acum ale 
seria dc 
efectuate

traplan, menționăm studiul pri
vind organizarea științifică a 
lucrului in fronturile galeriilor 
pentru o viteză de avansare de 
peste 100 metri lunar. S-a reu
șit c.i pe întregul bazin să c- 
xiste in semestrul I un număr 
dc 13 brigăzi care au obținut 
80 metri și 12 brigăzi care au 
realizat peste 100 metri avani 
sare pe lună.

Din punct de vedere valoric, 
planul de cercetări nu s-a în
deplinit integral, ci la o valoa
re de 1 456 000 lei față de 
3 033 000 lei planificat, ca urma
re a faptului că executanții — 
in special U.U.M.P. — nu au 
onorat la timp comenzile avan
sate. In legătură cu activitatea 
dc proiectare, s-au predat in 
termenul contractual sau în a- 
vans. toaie cele 63 proiecte 
nominalizate în planul de pro
iectări aprobat și 
nenominalizate care 
licitate de centrală 
diversă a planului 
țări.

Prin lucrările de . 
predate și numărul de ore con
venționale realizate (depășind 
capacitatea respectivă cu 31 582 
ore), institutul a obținut un 
coeficient de realizare a planu^ 
lui de proiectări, de 1,83 în ra
port cu 1.60 prevăzut. Prin u- 
tillzarea de proiecte tip și re- 
folosibile s-au economisit peste 
39 000 orc convenționale de pro
iectare. Valoric, planul de pro
iectări pe 8 luni s-a realizat 
la nivelul de 2 214 000 lei față 
de 2 164 000 lei cît era planifi
cat, depășindu-se astfel preve
derile. S-au operat reduceri pe 
linia ponderii construcțiilor și 
instalațiilor în valoarea totală 
a investiției, a materialelor

C. P.

• Continuare în pag. a 3-a

36 tipuri 
de transformatoare 
electrice de forță

De la începutul anului, la 
uzina „Electroputere" din 
Craiova a fost asimilată fa
bricația a 36 tipuri de trans
formatoare electrice de for
ță, jumătate dintre acestea 
fiind destinate exportului. 
Un sfert dintre tipurile și 
variantele de transformatoare 
incluse în nomenclatura de 
fabricație a întreprinderii pe 
anul în curs sînt produse 
pentru prima oară în uzina 
craioveană. Zilele acestea a 
trecut probele de omologare 
transformatorul de 125 000 
Kva pentru tensiunea de 
116/10,5 Kv, destinat echi
pării Centralei electrice de 
termoficare de la Galați. 
Transformatorul respectiv, u- 
nul dintre cele mai mari e- 
xecutate pînă acum în între
prindere, proiectat de un co
lectiv condus de ing. Con
stantin Treschin, a fost rea
lizat după un procedeu nou i

V A

zăvoare

in preajma jubileului

Deva, acest oraș 
in anii din urmă 9 
mări, se pregătește 
de existență. Evenimentul va fi marcat de nu
meroase manifestări, de mare amploare, care vor 
fi dominate de acțiunile cultural-artistice. Amă
nunte, pe această temă, am aflat de la tova
rășul profesor Constantin Clemente, președin- 
tele Comitetului pentru cultură și artă al ju
dețului Hunedoara.

— In cadrul săplămînii jubiliare, vor fi or
ganizate un șir de manifestări cultural-artistice, 
care își propun să omagieze acest eveniment cit 
și să ilustreze potențialul cultural-artistic al mu
nicipiului Deva și al întregului județ Hune
doara.

— Vă rog să amintiți cîteva din manifestă
rile, mai principale, care vor avea loc.

— Aș aminti, în primul rînd, expozițiile ju
biliare : una documentară, pe tema „Deva-700", 
și una de fotografii pe aceeași temă, precum și 
două expoziții de artă plastică, cu participarea 
pionierilor și școlarilor. Cealaltă Va fi reali
zată cu concursul 
Artiștilor Plastici.

Concomitent vor 
nicări științifice și 
teme: „Secolele Devei", cu participarea cerce
tătorilor de la muzeele din județ și a unor per-

membrilor filialei Uniunii

avea loc sesiuni de comu- 
simpozioane pe următoarele

sonalități din țară, „Deva — vechi centru cul
tural al județului' Hunedoara, „Cotele socialiste 
ale municipiului Deva", și „Fiii orașului — cetă
țeni de nădejde; ai patriei socialiste".

— Cîteva amănunte, tovarășe Clemente, pri
vind spectacolele care vor avea loc cu prilejul 
împlinirii a 700 de ani de existență a orașului 
Deva ?

— Ciclul spectacolelor artistice va fi deschis 
de un spectacol festiv, la care își vor da con
cursul cele mai reprezentative colective artistice 
din județul nostru. Vor mai prezenta spectacole 
și concerte, teatrele de stat din Petroșani și 
Deva, Școala de muzică din localitate, precum 
și formații artistice ale sindicatelor, așezămin
telor culturale și instituțiilor de învățămînt.

De asemenea, în parcul de la poalele cetății 
se va desfășura, într-un cadru deosebit, un Fes
tival de muzică și poezie — Cîntecele cetății — 
realizat cu concursul membrilor cercurilor lite
rare din județ și ai Asociației scriitorilor din 
Brașov. In finalul manifestărilor consacrate ju
bileului, va avea Ioc o gală de filme documen
tare unde se va prezenta, în premieră, și filmul 
„Deva-700“.

Manifestările consacrate sărbătoririi celor 700 
de ani de existență a orașului Deva, vor confir
ma tinerețea plină de vigoare a acestui stră
vechi oraș.

Mircea NEAGU

Cărbune și stincă... Doua no
țiuni gemene, slrîns legale ca 
sens și ca formă una de alta. 
Căci înainte de-a ajunge -la 
acele izvoare mănoase de negre 
diamante, trebuie dezlegate ză
voarele de stincă ale muntelui. 
Pe cit de pricepuți sînt cei ce 
le desferecă, pe atil de repede 
șuvoaiele negre, prețioase, de 
cărbune vor ajunge, la lumină.

Exploatarea minieră Lupeni 
se poate pe drept mindri cu 
destoinicii ei „dezzăvoritori" de 
stîncă, minerii sectorului XI in
vestiții. Cum să nu se mîn- 
drească, dacă vie la începutul 
anului colectivul -acestui sector 
a înscris pînă acum pe grafi
cul întrecerii socialiste 576 me
tri liniari săpați peste plan, 
echivalînd cu 6100 metri cubi 
steril săpat și încărcat, sau, 
tradus valoric, in 3,0 milioane 
lei peste sarcinile de plan. 
Exprimate altfel, aceste înfăp
tuiri înseamnă o serie de ga
lerii și lucrări puse la timp în 
funcție, care implicit vor faci
lita și vor contribui direct la 
obținerea unei 
de cărbune.

Referindu-ne 
obiective mai 
au fost puse 
ultima perioadă, materializind 
astfel hărnicia și priceperea co
lectivului sectorului XI al E.M. 
Lupeni, amintim : stația dc 
rambleu pneumatic strat 3 
bloc 4 orizont 480; galeria di
recțională spre blocul 6 ori
zont 440; galeria transversală 
straiul 13 blocul 6 orizont 440; 
instalație de 
de suprafață 
de metri de 
comprimat și 
industrială) și de linie dcco- 
vil subteran; montarea unor u- 
tilaje (cum sînt benzi 
toare) sau confecții 
montarea instalațiilor 
și iluminat ș.a.m.d.

Și dacă ne gîndim 
aceste realizări au fost împli
nite în condițiile unei econo
mii la prețul .de cost de 900 000 
lei, putem ușor desprinde că ne 
aflăm în fața cărții de vizită 
a unui colectiv fruntaș, ale că

dcgazare (lucrări 
și subteran: sute 
conducte de aer 
apă (potabilă sau

transpor- 
metalice, 
de forță

că toate

rui fapte smt exemplificatoare 
pentru colegii lor de la alto 
mine. Că e într-adevăr un co
lectiv fruntaș ne-o confirmă și 
diplomele și drapelul marc ro
șu, care expuse în biroul șe
fului de seotor. consemnează 
„coleotiv evidențiat în întrece
rea socialistă".

Care sînt „secretele" acestor 
rezultate meritorii ?

Ing. loan C’ăruntu, de loc... 
cărunt, avînd ascunsă în pri« 
viri verva și pasiunea ce-1 ca
racterizează în muncă, șef al 
sectorului XI ne spune: „Or
ganizarea judicioasă a brigăzi
lor; plasarea în cadrul brigă
zilor a unui efectiv optim, com
plet, care să posede o califica
re corespunzătoare locului dc 
muncă pe fiecare schimb: a- 
provizionarca ritmică și per
manentă a locurilor dc mun
că; mecanizarea totală a ope
rațiunii de încărcare la fron
talele dc săpare, folosind ma
șini MIP-2. și EPM-2, sînt cîteva 
din măsurile pe care le-an) luat 
în scopul obținerii unor cît' 

, mai bune rezultate. Totodată 
am căutat să perfecționăm, prin 
aplicarea a diverse măsuri dc 
raționalizare, unele „rotițe" d! 
fluxul tehnologic do producție 
dacă coborîți în mină o să v 
convingeți dc aplicarea' lor i 
practică".

Și într-adevăr. prin amabili
tatea tov. ing. Paul Vilan și a 
priceputului maistru principal' 
electromecanic Mancs Dezideriu 
— care ne-au însoțit prin „la
birintul" subteran — ne-am 
convins nu numai dc eficiența 
aplicării unor măsuri de rațio
nalizare a producției, ci dc în
treaga judicioasă organizare a 
producției. Și încă de un lu
cru deosebit dc important care 
ține de voința acestor mineri 
din primele rînduri ale bătă
liei cu roca, a acestor oameni 
care știu — la propriu și la 
figurat — gustul stincii, dc a 
împlini în fapt, aici în subte
ran. cuvintul partidului „a da 
mai mult, mai' bine, mai re
pede".

„La noi fiecare minut e pre
țios" — ne spune comunistul 
Nicolae Ungureanu, șef de bri
gadă. pe care l-am întâlnit, a- 
lături de ortacii lui, la 250 me
tri sub pămînt, săpind la ori
zontul 400, blocul 2, in cul
cușul stratului 5 al galeriei di
recționale. De aproape 10 ani, 
Nicolae Ungureanu e cunoscut 
ca om al recordurilor. în pro
fil simplu — 7.7 mp — a rea
lizat cu brigada sa în medie 
105 metri liniari de înaintare 
în steril. Luna trecută, în au
gust, in profil dublu brigada 
lui Nicolae Ungureanu a reali
zat 43 metri liniari, cu 6 mai 
mult decît prevedea planul. 
„Din nou — secrete ?...“ Trans- 
punîndu-ne în vorbe gîndul, 
i-am adresat în acest sens pri
ceputului brigadier o întrebare.

Fața plină de praf — tocmai 
se terminase de perforat cînd 
am ajuns noi — a lui N. Un
gureanu s-a luminat de un 
zîmbet cald •

Ion MARGINEANU
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Cunoscut micilor specta
tori petroșăneni. colecLivul 
Teatrului dc păpuși din Al
ba Iul ia, „Prichindel", va 
prezenta, joi 25 septembrie 
1969, orele 10 și 16, în sa
la Casei de cultură din Pe
troșani spectacolul „Burati- 
no explorator", dc Uno Le- 
ies. Din distribuție fac par
te Ion Crislcscu, Elena Ha- 
țegan, Sonia Ncagu. Aurel 
Crăciun, Ana Hăprian, 
Corncfia Daniel, Coca Sil
vestru, G. Căprean, Con
stanța Rodcanu, Licsandra 
Dragu, Nic. Hațegan și Lau- 
rențiu Olaru.

Scenografia aparține Eu
geniei Buiuc Marinescu, iar 
regia artistică regizorului 
Mircea Petre Suciu din Bu
curești.

Noi cadre transportului feroviar
Directivele Congresului al X- 

lca al Partidului Comunist Ro
mân prevăd, în următorii ani, 
o dezvoltare impetuoasă a e- 
conomiei noastre,, prin dotarea 
cu mașini, agregate și utilaje 
moderne,- menite să asigure 
creșterea productivității mun
cii, reducerea cheltuielilor de 
producție și creșterea acumulă
rilor bănești.

In cincinalul viitor, în con
cordanță cu cerințele econo-

Ing. VICTOR ILOIU, 
șeful stației C.F.R. Petroșani

siguranței și regularității circu
lației trenurilor, concomitent cu 
sporirea capacității de trans
port; așa sînt spre exemplu 
modernele instalații de centra
lizare electrodinamică a stații
lor de cale ferată (CED) cele 
tip dispecer cu cod de frec-

neajuns ce ar produce pertur
bați; în graficul ide circulație 
a trenurilor.

Pe lingă aceste considerente 
ale noului in transportul fero
viar, trebuie avut în vedere că 
activitatea de exploatare fero- 
Vinră Acf» rtatorminnf8 < dn r>

desfășoară activitatea în mod 
permanent. Toate aceste reguli 
și factori condiționali ai pro
ceselor tehnologice necesare 
compunerii trenurilor de mar
fă și călători, din punct de ve
dere tehnic, comercial și al pla
nului de formare trebuie cunos
cute și însușite perfect de că
tre cadrele de resort respectiv.

Personalul care ia parte la 
asigurarea transportului de 
mărfuri și bunuri materiale pe

ATENA 18 (Agerpres). — 
Joi, in ziua a treia a cam
pionatelor europene de atle
tism de la Atena, numeroșii 
spectatori prezenți în tribu
nele elegantei arene „Karais- 
kakis" au aplaudat mai multi 
merituoși ciștigători ai me
daliilor de aur Ia diferite 
probe. Confirmînd valoarea 
sa, sulițașa maghiară Angela 
Ranki-Nemeth, campioană o- 
limpică la Mexic, a obținut 
primul loc cu o aruncare de 
59,76 m. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Maria Vi- 
doș-Pavlany (Ungaria) — 
58,80 m și Valentina JPvert 
(U.K.S.S.) — 56,56 m. Tot ieri 
s-a încheiat și proba femini
nă de pentatlon. Victoria a 
revenit favoritei Liese Pro
kop (Austria) cu 5 030 punc
te. Elvețiană Meta Antenen 
cu 4 793 puncte a ocupat lo
cul doi, urmată de Maria 
Siziakova (U.R.S.S.) — 4 773 
puncte. Un remarcabil suc
ces au repurtat alTeții din 
R. D. Germană, clasați pe 
primele trei locuri in proba 
de aruncarea greutății, după 
cum urmează : 1. Dieter Hof
fman — 20,12 m; 2. Hans 
Ioachim Rothenburg — 20,05 
m: 3. Hans Peter Gies — 
19.78 ni. Un pasionat „duel"
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Duminică a fast reluat campionatul divizionar de rugbi, 
ediția 1960 1970. Amatorii Jocului cu balonul oval au fost 
din nou martorii acțiunilor pasionante la grămadă, au ur
mărit din nou Frumusețea colul mai dinamic, mai complot 
și mai bărbătesc dintre sporturi.

Știința Petroșani, echipă pregătită de antrenorul Federal 
Dumitru Manoilcaini și de maestrul sportului Vasilo Rusii, 
n jucat In București cu proaspăta promovată in divizia A. 
Progresul. Studenții au prestat un joc de o bună factură 
tehnică și au obtinut o victorie Facilă, cu 14—0. Așteptăm 
rezultate la fel de bune de la favoriții noștri și în etapele 
viitoare și în partidele jucate la Petroșani.

i
i
i

i
i

i

Pasiunea 
nu cunoaște 

stăvilare
F O T L

TddendT 
la etapa a 3-a

„Și — după cum vedeți și nu vă vine în ruptul capu
lui să credeți — surprizele continuă. In lanț. Intr-un lanț, 
caro — potrivit obișnuințelor — se va rupe, dar nu defini
tiv, abia prin etapa a 6-a Așa cred eu. Adică se va rupe 
doar pe ici pe colo, pe unde gazdele vor caladixi, în fine, 
să-si fixeze mai puternic picioarele pe pămint și vor mai 
înceta să-și manifeste față de oaspeți politețea exagerată și 
mărinimia. Pină atunci insă, vom mai gusta, vă asigur, și 
iacă din belșug, cu poftă, din cupa plină a... punctelor, ex
trem de valoroase, sustrase în deplasare.

Dacă nu va fi așa, să-mi ziceți mie ce vreți. Pină la 
proba contrarie, pină in momentul in care, duminică seara, 
ochii nu ne vor mai răminc holbați la 2-ul apărut acolo 
unde noi am mers cu .1 solist', în vitrinele «Loto-prono
sportului*. vă solicit puțină atenție.

Vreau, azi să trecem în revistă, cum putem, rezultatele 
duminicale ale etapei a treia a Diviziei A.

Și să-ncepem cu marile cîștiguri obținute in deplasare. 
Și să-ncepcm cu... Brașovul.

RĂSPUNSUL LVI PERONESCU : Dacă e să ne luăm 
după interviul acordat de Marin Peronescu redactorului de 
ia .Fotbal' (și nu avem ce face, trebuie să-l credem), a- 
lunci c cert că valorosul înaintaș jiulist visează .naționala". 
Că dacă n-ar visa-o n-ar .trage* ! Așa insă, se vede treaba, 
că Marin vrea ceva. Și cind ei vrea, și echipa dorește să-l 
sprijine. Iată de ce. bazindu-mă și pe previziunile lui Ozon 
și pe declarația lui Achim (.La Brașov nu pierdem"), am 
mers cu 2 la Pronosport In concluzie : o victorie a unei vo
ințe puternice, unanime.

ȘTIE ,NEA TITI* CE SPUNE' ! „Piticul" piteștean (prin 
mezalianță) afirma că dacă echipa sa va ciștiga in fața ra- 
pidiștilor. .prun arii' nu vor mai retrograda. Eu l-am cre
zut. Dar, deși sint sigur, a spus-o sub o formă zeflemitoare, 
a avut dreptate. Acolo, în Giulești, unde .inimile bat de 
două ori mai repede' (cum se exprima Eftimie lonescu), 
meciul de la Pitești era privit cu încredere. Cu o oarbă în
credere sini priviți rapidiștii ! De multe ori insă „copiii fu
rioși" ai Grandului confirmă așteptările!

STEAUA NU PIERDE CONSECUTIV! Asta o știu de
mult. Acum, tradiția a mai fost infirmată însă, țineți minte, 
dacă Sleaua pierde, chiar de două ori acasă, in a treia du
minică nu-i rezistă nimeni. Oriunde ar juca (la noi in țară 
bineînțeles).

INTEGRALIȘTll CLUJENI. Cc-iocviul studențesc de la 
Iași, în care „comisia examinatoare' (Politehnica) a luat 
loc in... bănci, fiind supusă întrebărilor studenților clujeni, 
de loc timizi, instalați confortabil la -catedră", s-a terminat 
decis. Mai abili și, evident, mai bine pregătiți, clujenii au 
dat două răspunsuri foarte exacte, precise și... 2—0.

AVIDUL OBLEMENCO. -Nu i-a convenit „tunarului" 
craioxean instalarea comodă a lui Dumitrache in fotoliul 
golgcterilor. Și și-a început reglarea tirului. „Bronzații" lui 
Bazil Marian s-au pomenit, cu atare, înfrînți categoric. Oare 
are de gînd ceva „nea Fane" Coidum ?

BRÎNZA E PE BANI. Cele două echipe ale lui Nicușor 
(fosta și actuala) s-au întilnit intr-un meci familial. Colegii 
.de școală* mai mici (au mai rămas cindva și repetenți!) 
s-au înapoiat la Bacău convinși fiind că._ vor crește și nu 
vor mai fi priviți de sus. Pentru că, de fapt, știau ei prea 
bine că brinza e pe bani.

DO.MIDE IN FORMA. U.TJL iși continuă șirul succe
selor. Pină duminică, la Petroșani, așa-i ? Crișul nu mai e 
cel repede, se parc că a devenit... alb. Și cit de... negru va 
curge, xara viitoare, dacă nu-și va regăsi mai curînd albia!

DUPĂ ZILELE DE DURERE. Poate că ploieștenii țin la 
’ orba lui Vlahuță „Fericirea e mult mai dulce după zilele 
de durere'. Altfel nu s-ar bucura atit după o victorie obți
nută din penalty. Că o meritau — asta e altceva !

In continuare — ce-o fi o fi !
V. TEODORESCU 

------------------------------------ -- ------------- y

„Cupa Olteniei" la handbal 
a revenit echipei feminine 

liul Petroșani
T.mp de două zile, s/mbălu și 

duminică, otașul Craiova a găz
dui! ce-a de-a 10-a ediție a „Cu
pei Olteniei" la handbal, compe
tiția orgunizată de către C.J.E.F.S. 
Dolj Deoarece nu toate echipe
le invitate s-uu prezentat la a- 
ceste întreceri, lupta s-a dat, 
atil la băieți cil și la fele, în
tre lormațiilc din orașul Craiova 
și cele din Petroșani.

Echipa leminină Jiul Petro- 
șam a întilnit o selecționată a 
orașului Craiova, și la capătul 
celor tre. partide susținute, a 
obținut lot tilîlea victorii: 17—8; 
35—8; 21—9, cucerind astfel tro
feul pus in joc.

Acum, cu n săplămină înain

Zile „pline* la ștrandul din Lupeoi.

tea începerii campionatului divi
ziei B de handbal, întrecerile 
susjinule la Craiova au consti
tuit un bun test al pregătirii 
generale a elevilor profesorului 
E. Bartha, dind speranțe intr-o 
comportare bună in nou] sezon 
compelițional.

Iată lotul folosit de echipa 
Jiul Pelroșani in „Cupa Olte
niei’ : Lia Suvăială, Tudor Alice, 
Mariana Călujoiu — portari, 
Maria Ghiță, Lia Barabaș, Eva 
lonescu, Estera Ferenczi, Mia 
Coslea, Elena Savin, Cătălina 
Szolga, Sabina Mureșan, Sevas- 
t ița Tamazi și Clara Bodnar.

Staicu BALO!

DIVIZIA A DIVIZIA C SPECTATORI 
îl OFSAID

Rezultate tehnice
F. C. Argeș — Rapid 1—3
U.T.A. — Crișul 2—0
Dinamo București — Dinamo Bacău 3—1
Politehnica — „U" Cluj 0—2
Petrolul A.S.A. Tg. Mureș I—0
Steagul roșu — Jiul 0—I
C.F.R. Cluj — Steaua I—2
„U" Craiova — Farul 4—0

Clasamentul
1. U.T.A.
2. „U* Craiova
3. „U* Cluj

4—5. F. C. Argeș
4—5. Dinamo București

6. Jiul
7. Rapid
8. Petrolul
9. Dinamo Bacău

10. Steaua
11. C.F.R. Cluj
12. Steagul roșu
13. Farul
14. Politehnica
15. A.S.A. Tg. Mureș
1G. Crișul

Etapa viitoare
Dinamo Bacău — Politehnica; Rapid — Steagul roșu; 

„U" Cluj — F. C. Argeș; Farul — Petrolul; Steaua — Di
namo București; Crișul — C.F.R. Cluj; A.S.A. Tg. Mureș — 
„U“ Craiova; Jiul — U.T.A.

llie Năstase 
din nou învingător

In cadrul turneului internațional de tenis de Ia Forest 
Hills, campionul României, llie Năstase. s-a calificat pentru 
optimile de finală, învingîndu-l cil 6—0, 1—0 (abandon) pe 
Shafei (R.A.U.).

Duminică a început desfășurarea probei de dublu mixt. 
Perechea Kerry Melville (Australia) — llie Năstase (Româ
nia) a eliminat cu 7—5, 6—4 cuplul Carole Graebner — 
Eugene Scott (S.U.A.).

Noi competiții sportive de masă 
în luna septembrie

Sub egida Consiliului muni
cipal al sindicatelor, in luna 
septembrie se vor desfășura mai 
multe competiții sportive.

Pentru a doua oară va fi or
ganizată „Cupa comerțului" la 
care se vor întrece selecționa
tele Sindicale ale T.A.P.L., 
O.C.L. Alimentara, O.C.L. In
dustrial, I.C.R.M. și I.R.I.C. În
trecerile se vor desfășura la 
fotbal, volei și popice intre 
10—28 septembrie.

Pentru prima oară se orga
nizează, între 28 septembrie 
— 20 octombrie, „Cupa educa
torului" care va angrena la

3300 7-2 6
3210 7—2 5
3210 4—1 5
3201 9—5 4
3201 8—4 4
3201 5—6 4
2110 3—1 3
1100 1—0 2
3102 5-4 2
2101 5—5 2
3102 4—5 2
3102 3—5 2
3102 2—7 2
3012 0—4 1
3003 1—5 0
3 0 0 3 2—10 0

întreceri selecționatele sindica
le din invățămînt ale orașelor 
Lupeni, *Vulcan, Petroșani, Pe- 
Irila și a I.M.P. Echipele iși 
vor disputa întâietatea la dis
ciplinele popice, șah și tenis 
dc masă

„Cupa I.G.L." va fi organizată 
la popice -și., va atrage la star
tul întrecerilor echipele sectoa
relor I.G.L. din țoale orașele 
municipiului nostru. Data de 
începere a întrecerilor : 11 sep
tembrie.

Echipele campioane pe între
prinderi și instituții la diferite

Remiza rivalelor
Nici de data aceasta. Știința 

Petroșani n-a reușit să treacă 
de rivala ci la șefia seriei a 
Vf-a a diviziei C din campiona
tul trecut și din actualul — 
Minaur Zlatna. Ne-am dus în 
număr mare, optimiști, la a- 
cest meci. Speram ca Știința 
să sc ridice deasupra partene
rei de întrecere și să-i de
monstreze că e mai bună, că 
participarea ei la barajul pen
tru divizia B de la Cluj n,-a 
fost întâmplătoare. Dar stu
denții n-au reușit acest lucru. 
Personal, continui să cred că 
echipa profesorului Gheorghe 
Irimie e mai bună dccit aceea a 
aurarilor zlătneni, dar, deocam
dată. punctele acumulate de cele 
două echipe în primele trei e- 
tape ale campionatului mă 
contrazic. Știința : 3, Minau- 
rul : 5. Speram că 'Știința se 
va revanșa după cele două în- 
fringeri — la Petroșani și la 
Zlatna — din compionatul tre
cut. Am sperat degeaba. 
Știința încă nu arc un impe
tuos om de gol. lonescu e 
om do gol dar duminică s-a 
zbătut ca peștele pe uscat in 
fața unei apărări masive care 
a destrămata din fașă toate ac
țiunile adversarului. Cu ase
menea apărare, după acciden
tul suferit. lonescu nu se pu
tea „bate1* ca altădată. Iar 
un om de valoare apropiată 
care să-l înlocuiască pe „Bom- 
bo' nu are încă Știința. La 
mijlocul terenului, Gică Știr a 
acționat clar, lucid, atent, în 
opoziție cu Ștefănescu, total 
neinspirat și mai apoi cu Da
vid care nu a făcut mai mult. 
Greul a trecut să-1 suporte a- 
părarea din rîndul căreia s-au 
ridicat, peste valoarea celor
lalți, Tudor și Tzvernari. De 
fapt, două din cele mai fru
moase acțiuni ale studenților 
1%-au realizat Tudor și Făgaș 

șî-au ' presărat adversarii 
pe drum dar au ratat finaliza
rea. Spun că greul l-a dus apă
rarea deoarece cele două ex
treme, Matei și Ciocan, precum 
și „optarul14 Sîrbu, din forma
ția oaspeților, au muncit foar
te mult, au creat deseori pa
nică. in careul echipei locale.

In general, Știința a fost su
perioară adversarului. O a- 
tostă fazele de joc, acțiunile 

discipline sportive își vor dis
puta „Cupa campionilor asocia
țiilor sportive". Faza pe orașe 
va începe la 20 septembrie, iar 
faza municipală se va desfă
șura între 20 septembrie — 20 
octombrie.

Echipele sindicale din ora
șele, municipiului nostru își vor 
disputa „Cupa municipiului Pe
troșani" la volei în data de 4 
septembrie a. c.

La aceste competiții sportive 
au dreptul să participe toți 
sportivii nclegilimați din ca
drul întreprinderilor și institu
țiilor Văii Jiului, precum și cei 
legitimați pentru campionatele 
municipale numai în anul 1069.

„Cupa municipiului Petroșani" la volei
Cpmisia municipală de volei 

a C.M.E.F.S. Petroșani s-a in- 
trunjt rOlent într-o ședință in 
care a analizat activitatea vo- 
Jeibalistică din Valea Jiului des
fășurată in acest an. Apreciin- 
du-se ca bună comportarea c- 
chipelor angrenate in întrece
rile dotate cu „Cupa Minerul", 
„Cupa Ceferistului", „Cupa Eli
berării", s-a ajuns la concluzia 
că poate fi organizat un cam
pionat municipal la volei. A- 
ceslu urmează să înceapă săp- 
tămina viitoare și sc va des
fășura pe două zone geografi
ce. Prima va angrena in în
trecere echipele Parîngul Lo- 

de gol. In minutele, 1, 3, 4 ra
tează lonescu, Marcu, lonescu ; 
peste 8 minute pierde ocazia 
deschiderii scorului Păn< seu 
si mai apoi Știr ;c rindul lui 
Tudor, Bâlăncanu și Făgaș 
să rateze? Zlătncnii contra
atacă prin Matei și Sirbu, dar 
apărarea gazdelor se descurcă 
bine. 0—0 la repriză, 4—0 la 
cornere în favoarea Științei

La reluare, tot Știința are 
superioritatea dar se repetă în 
ratări. Marcu trage de trei or) 
bine și de trei ori Floca e la 
post. lonescu ratează de a- 
proapc o excelentă ocazie, 
două la fcJ de mari le iro
sesc Pănescu și Tugearu. Zlăt- 
nenii se apără calm, organi
zat și contraatacă periculos 
prin Sirbu — cui permanent 
în coystele apărării gazdelor — 
și prin Ciocan. Arbitru) frag
mentează pe alocuri jocul, Bă- 
lăneanu și Tugearu ratează 
ultimele ocazii bune pentru 
Știința iar Sirbu greșește de 
puțin in ultimul minut de joc 
pentru ca istoria să sc repete 
și oaspeții să plece din nou cu 
două puncte dc la Petroșani. 
0—0 în final, 8—2 la cornere 
pentru Știința, punct mai mult 
dccît valoros pentru zlătneni 
în tentativa lor de a nu mai 
rata în acest an participarea 
la baraj. Credem însă că stu 
denții petroșâneni iși vor re
veni și ne vor oferi din nou 
plăcerea să-i urmărim bătând 
la porțile diviziei secunde de 
fotbal a țărir — și poate cu 
succes. Deocamdată însă ei 
ne oferă migdale amare. Și 
nu ne plac. Dar pină în etapa 
a 30-a mai este mult timp.

Meciul de duminică a fost 
condus de o brigadă timișo
reană avînd la centru pe Ion 
Bogdanov, iar la linie pe 
Gheorghe Cristca și Ion Popa. 
Ei s-au achitat bine de sarcini, 
puținele scăpări din repriza a 
doua ncinfluențînd rezultatul.

Au jucat formațiile : Știința : 
Marincan Varhonic, 'Tzver- 
nari, Tudor, Făgaș — Știr, 
Ștefănescu (David) — Bălănca- 
nu, lonescu, Marcu (Tugcaru), 
Pănescu ; Minaur ; Floca — 
Tomotaș, Burlacu, Moga, Po- 
noran — Goncz, Boldan — 
Matei, Sîrbu, Hnniș, Ciocan.

Dumitru GHEONEA

Brazilia — Parayuay 
1-0

Aproape 200 000 de spectatori au urmărit pc stadionul 
„Maracana" din Rio de Janeiro meciul de fotbal dintre 
echipele Braziliei și Paraguayului contând pentru prelimi
nariile campionatului mondial. Fotbaliștii brazilieni au ob
ținut victoria cu scorul de 1—0 (0—0). In urma acestei vic
torii echipa Braziliei și-a cîștigat dreptul de a juca în tur
neul final al campionatului mondial care va avea loc anul 
viitor in Mexic. Golul victoriei a fost marcat în minutul 7S 
de Pele. „Perla neagră" a avut un schimb de pase cu Edu, 
după care, de la marginea careului de 16 m, a șutat puter
nic trimițind balonul sub bara transversală.

Parîngul, LI.L^ I.G.C. și C.F.R., 
toate din Petroșani, iar cea 
de-a doua va cuprinde forma
țiile Preparația, Minerul, Viș- 
coza, Voința, toate din Lupeni, 
Minerul Vulcan. Preparația Co- 
roești, C.S.A. Urieani și l.P.S.P. 
Livczcni.

De asemenea, comisia munici
pală de volei a holărit orga
nizarea unei competiții sporti
ve dotate cu „Cupa municipiu
lui Petroșani* ale cărcj prime 
întreceri vor avea loc joi, 4 
septembrie, pe terenul din Vul
can. Competiția sc va desfă
șura sistem eliminatoriu, in 
două etape. Echipei invingăloa- 

l-am apieciat întotdeauna 
pe spectatorii care-și încura
jează frenetic, obiectiv lavo- 
riții; pe spectatorii care „stau 
în banca lor", care mănincă 
merele in loc să le împrăștie 
pe terenul dc inc, in direc- 
fia arbitrilor sau a lucălorl- 
lor adverși; pe spectatorii ca
re nu dau lecții conducăto
rilor de loc și antrenorilor; 
pe spectatorii care șuieră pen
tru echipa lor dat știu să 
primească intrîngeiea. Am vi
zionat întreceri sportive în 
multe localități din țară. Și 
am vă/i^ț, aproape peste lot, 
boabe de neghină in rindul 
spectatorilor cinstiți. Dur a- 
proupe peste lot opinia publi
că este, și trebuie să lie, 
mai pite mică deed cei cîțiva 
răzleți care încearcă să iacă 
ei dreptate la capătul dispute
lor spoitive. Și oamenii de or
dine și organele de miliție in
tervin mai energic pentru li- 
nișlireu spiritelor încinse.

Astăzi atitudinile nesportive 
de pe terenurile de sport și 
din tribune sini combătute și 
sancționate cu fermitate. Fo
rurile sportive superioare iau 
măsuri severe in consecință, 
măsuri care culminează cu 
suspendarea din activitate, pe 
perioade limitate sau nelimi
tate, a unor jucători și arbitri, 
cu ridicarea dreptului de or
ganizare a meciurilor pe teren 
propriu unor echipe, lipsind 
asltel pe toți spectator ii de 
plăcerea de a urmări între
ceri sportive în localitatea lor.

Revenim cu aceste rinduri 
în urma purtidei de duminică 
dintre Știința Petroșani și Mi- 
naurul Zlatna în timpul și du
pă consumarea căreia s-au 
produs lucruri neplăcute. E- 
nervați de jocul slab al stu
denților, de inelicacilalca îna
intării lor, unii' spectatori au 
preierat sâ dea lecții antreno
rului Științei și arbitrilor jo
cului, să-i amenințe pe țucă- 
torii oaspeți și pe conducăto
rii jocului, să le promită răz
bunare, rn loc să-și intfîirajeze 
in mod civiliza! echipa favo
rită care avea nevoie de su
portul lor moral. De remarcat 
că nici oamenii de ordine 
n-au putut Irina nervii unor 
spectatori iar organele de mi
liție din localitate nici n-au 
trecut măcar pe la stadion.

Este adevărat, arbitrul a 
greșit. Poale u greșit și an
trenorul studenților. Dur cali
tatea noastră de spectatori nu 
ne dă dreptul să intervenim 
noi salvator. Nu avem această 
cădere. Există alte organe ca
re analizează și elucidează a- 
semenea probleme. Deoarece 
fdlbalul și rugbiul de abia 
au începui, de duminică revin 
pe teren și handbalișlri. iar 
peste scurt timp intră în în
trecere și voleibaliștii și bas- 
chelbaliștii, se cere din par
tea fiecărui spectator mai 
multă obiectivitate, mai mul
tă slăpînire de sine in mo
mentele grele ale echipelor 
lor favorite iar din partea or
ganelor de ordine mai multă 
competență și promptitudine.

G. DINU

lui transmisibil și un premiu 
material constând dintr-un rind 
dc echipament sportiv și o 
minge.

Pentru ca formațiile ce sc vor 
întrece pentru „Cupa munici
piului Petroșani" și care mai 
apoi vor lua startul in cmn- 
p onatul municipal să se pre
zinte cit mai bine pregătite, 
este neeesiu' un antrenament 

' din partea fiecărui 
jucător, este necesară reamena- 
jarea terenurilor de volei pre
cum și crearea unor condiții 
optime de desfășurare a intil- 
nirilor vaiTtpctiționalc.

CI A Mtl

Ideea convorbirii tic față i-a 
venit admirînd frumosul <ar 
alegoric cu care s-au prezr 
la demonstrația ce a avut loe 
la Petroșani, cu pi ilcjul in- 'i- 
nirii unui sfert dc veac dc >a 
eliberarea patriei noastre, -nu- 
vomodelișt.ii din I , HtaV . In
terlocutor — Lcontin Ciortan, 
instructorul voluntar al șccj.îoi 
de navomodcle a C. S. Jiul Pe
troșani.

— Practicați de mult nato- 
modelismul ?

— Da. Debutul" l-.irn făcut in 
1!)53. Din anul 1955 conduc Sec
ția de navomodcle a Asocia
ției sportive Jiul Petroșani. E 
o muncă migăloasă de sportiv 
și constructor totodată dar are 
iți aduce satisfacții deosebte. 
O navă, fie ca chiar și minia
turală, construită și lansată la 
apă și cu care obțin rezultate 
bune, îmi aduce o vie satis
facție.

— Ați avut multe asemenea 
momente in activitatea dum
neavoastră sportivă ?

— Desigur. Timp ')-• rinei ani 
consecutiv Valea Jiului a ob
ținut titlul de campioană repu
blicană. Performanțele pe e- 
chipâ au fost întregite *ele 
individuale ale concurent îl or. 
Secția are navomodeliști sirgu- 
incioși și talenlați. Enumăr doar 
cițiva dintre aceștia : Tiberiu 
Kiss Friedrich Csaszar, Ștefan 
Pop, Francîsc Mcsaroș, Ludovic 
Stras și alții.

— Ce tipuri de navomodele 
construiți ?

— Voi enumera doar cileva 
dintre ele Vclicrc, teleghidate, 
propulsate, de viteză și mache
te. Unele sint construite după 
cărți de specialitate sau după 
nave aflate în funcțiune, iar 
altele după priceperea și fante
zia constructorului. Acesta, spre 
exemplu, este un aeroglisor 
creat de Ștefan Pop. Prinde o 
viteză de 160 kilometri la oră.

Și interlocutorul nostru ne-a 
arătat o navă ca o lebădă.

— Să trecem acum la t le- 
ghidatul acesta. Este o navă 
interesantă care execută evo
luții cu un anumit program. 
Nava trece printre porți întoc
mai ca schiorii la slalom. E- 
voluția ei depinde de finet- a 
cu care este manevrată b:ne
înțeles de la distanță. A fost) 
construită de Francîsc Mesa- os. 
Acum vă voi prezenta o navă 
de construcție proprie. Est.' m 
hidroglisor care are o viteză 
de 144 kilometri la oră și îna
intează de parcă ar fi lipit de 
apă^

Interlocutorul nostru ne-a 
prezentat apoi un -argou co
mercial construit de Tiberiu 
Kiss după prototipul unei nave 
sovietice aflate de mai mult 
timp în exploatare.

— Ce obiective v-ați fixat 
pentru viitor ?

— Cel mai apropiat obiectiv 
este să recucerim titlul de cam
pioni pe echipe pe care 1-am 
pierdut anul trecut. Pentru a- 
tingerea acestui țel ne pregătim 
cu asiduitate. Deși avem acum 
un atelier bun, condițiile de 
pregătire nu sint optime deoa
rece nu avem lac de antrena
mente. Cind se va termina a- 
menajarea lacului de lingă ate
lier situația se va schimba ra
dical. După terminarea bazinu
lui intenționăm ca fiecare pro
bă de antrenament să o trans
formăm intr-o demonstrație do 
popularizare a acestui frumos 
sport. Evident că în fața noas
tră stau sarcini mari. Afilierea 
țării noastre la Federația inter
națională de navomodelism o- 
hligă la o mai bună pregătire. 
Dc altfel numărul categoriilor 
de navomodele în cadrul con
cursurilor internaționale este de 
35 așa că nu va fi ușor. Prin- 
tr-o pregătire temeinică sperăm 
însă să obținem rezultate care 
să ridice și mai mult prestigiul 
Văii Jiului la această discipli
nă sportivă.

D. CRIȘAN

Concursul 
Pronosport 

nr. 35
din 31 august 

1969
1. F C. Argeș — Rapid 2
2. U. T. Arad — < Tișul 1
3. Dinamo Buc. —

Dinamo Bacău 1
4. Politehnica Iași —

„U* Cluj 2
5. Petrolul —

A.S.A. l'g. Mureș 1
6. Steagul roșu — Jiul -
7. CF.R. — Steaua 2
8. „U“ Craiova — Farul 1
9. Portul Constanța —

Progresul Buc. 1
10. Pojuna Cimpin.i —

Știința Bacău 1
11. Olimpia Oradea —

C.F.R. r.' lișoara X
12. Chimia Hm. Vilcea

Electroputere Craiova 2
13. Metalul Tr. se rin —

CS.M. Reșița 1
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lubitorii «purtuhH din municipiul nusfni, din județ, din 
întreaga țară știu că in Valea Jiului se desfășoară o intensă 
și rtutaică activitate sportivă de nrm<» și dc performanță. 
Echipe de fotbal, ntgbi. handbal, volei, banchet acliveaaă In 
nivelul diviziilor \. B. C: nav omodclișhî de la Jiul Potro- 
sani, luptătorii de la Jiul Petrila. alpinist ii de la CJ-.R. 
Petroșani au obținut in ultima vreme rezultate 5aloroa.se 
pe plan republicau: aTti tineri sportivi — allețr. *-ahisti. 
Eiwmaști. schiori, popicari, tenismani — au inrctrislrsrt re
zultata meritorii in întrecerile la nivel municipal, județean 
și republican la care au participat.

urmează imIn rindurile care urmează ne "Clipa doar dc echi
pele divizionare A. B. C din Valea Jiului care practică spor
turile cu balonul rotund și ovnt. Pentru a cunoaște și a 
informa pe cititorii noștri asupra întregii afinități a echi
pelor respective, după reluarea campionatelor și, pentru 
unele formații. înaintea rcm- 
ccperii campionatelor, i-am 
invitat la o masă rotundă Ia 
redartia ziarului Steagul roșu 
pe antrenorii : TI TI S OZON, 
Jiul Petroșani (fotbal^ 
GHEORGHE I1BM1E. Știința 
Petroșani (fotbal). CORNEL 
C'lR.VKE. Minerul Lu
pt*, (hHbalk N«COL IE
BARABAȘ, Știința Petroșani 
(handbal masculin). EUGEN 
BARTILk. Jiul 
(handbal feminin). 
BVSD, Știința

l’ctroșani 
VASILE 

Petroșan < 
Crusbi). TE»)fK)K SZH.AGM.
Știința Petroșani (baschet). E- 
BOMM CEACV, Știința Pe
troșani 
moine obiective,
le-am adresai acetcași 
bari :

(Aok'i) a absentat tl.n 
Tuturor 

între-

1
Ch ce pregătire au

intrat sau var intra în

curînd în noul sezon
ewnpetifMmal echipele

Fc care le antrenați?

2.
Cum sînteți ajutați

de către consiliile aso-
ciațiilor sportive pe
care Ie reprezentat! în
privința bazei materia
le și a echipamentului
sportiv, a mijloacelor
de transport in depla-
sări ?

3
Dispuneți de loturi
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5 Dispuneți de loturi
< complete, de jucători

dotați care să facă fa-
ț ță cu succes sarcinilor
> dificile ale competiții- 
J lor oficiale ?
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Vizați un loc anume s
Ia sfîrșitui campiona- 

5 tului 1969—1970?
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Răspunsurile primite, care Z 
au trecut mult peste grani- Ș 
ța ariei întrebărilor, Ie vom 
reproduce cu fidelitate, în- ■C 
tr-o ordine fără importanță < 
și, din cauza limitării spa- 4 
țiului la o scară redusă.
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TITUS
OZON

După cum se știe, 
ai am inccput ;in- 
vn a montele în vc- 
rcluării campionalu- 
'iz.ici A dc fotbal 

în data dc 14 iulie, după în
toarcerea băieților dc la mu
re. Deci cu o hmă înaintea 
startului. Pînă în 16 august, 
cmd am susținut primul meci 
din noul campionat, cu Di
namo București in Capitală, 
jucătorii mei n-au reușit să 
ajungă la nivelul maxim de 
pregătire. Aceasta s-a văzut 
in meciurile amicale dinain
te dc campionat și in cele 
două întîlniri oficiale cu Di
namo București și cu C.F.R. 
Cluj. Dur acesta nu era mo
tiv de lamentații Băieții au 
muncit serios, s-au ajuns din 
urmă pe ci înșiși, și, in con
tinuare, au prestat jocuri bu
ne.

Q Problema aceasta a 
ajutorului este in- 

“■ tr-adx'vâr o proble
mă. Pc Ia stadionul Jiul 
s-au făcut, e drept, une
le lucruri bune. S-au renovat, 
aș zice, in mod acceptabil 
v estrarelc, s-a instalat, la 
cererea mea, un cazan su
pradimensionat. Nu așa l-am 
dorit eu. dar hai, să-1 accep
tăm. Cu- terenul de joc, știe 
doar toată lumea, e bucluc 
mare. L:n singur teren pen
tru atitea echipe, teren care pe 
deasupra c și necorcspunză- 
tor. S-au cheltuit cu el mulți 
bani dar nu s-a făcut un lu
cru bun. Nu-i bine drenat și, 
mai ales, nu-i bine îngrijii, 
gospodărit. Este și foarte pu
țin personal pentru acest 
lucru or, toaleta unei ba
ze sportive, mai 
prasolicitate cum 
dionul Jiul, presupui 
tă pn 
multă atenție și grijă In 
Petroșani se simte cu strin
gență necesitatea unui com
plex sportiv. Și știu că cir
cula odată acest zvon. Avem 
mereu divergențe -în proble
ma terenului de joc cu clu
bul universitar Știința. Știin
ța să facă bine și să-și ame
najeze teren. Să se reamena- 
jeze și terenurile din Petrila 
și Lonea. Nu cred că-i chiar 
atît de greu. în privința echi
pamentului sportiv, de ase
menea nu stăm pe roze. Un 
echipament curat, frumos, dă 
culoare și personalitate echi
pei. Dacă tricouri și chiloți 
mai avem, cu ghetele o du
cem foarte rău. Ca și cu min
gile, de altfel. Avem mingi 
puține, nu de prea bună ca
litate, iar'-ghetele, destul de 
bune care se fabrică la Re
ghin, nu ajung și la Petro
șani. De ce ? Nu știu. Nu 
cercetez aceste legi ! Cu tran
sportul în deplasări e dc-a 
dreptul un cliin. Mergem cu 
un autobuz vechi, tot timpul 
defect, 35 de persoane pe 28 
de locuri. Vă dați seama ce 
„confortabil" călătorim. Vă 
imaginați ce voioși ajungem 
la destinație, după 7 — 8 ore 
de drum, după ce asistăm la 
remedierea defecțiunilor pe 
traseu. O singură defecțiune 
nu se remediază: a lipsei de 
ajutor din partea nu știu cui. 
Să caute să afle Consiliul a- 
sociației. Poale am spus prea 
multe, dar așa-s eu nu pot să 
tac.

ales 
este 
ine 

cu pare, multă :m 
atenție și

se simte

Supere-se oricine !

9 8 i ' am A A

^drepturile!
HSILE nicolne EUGEN 1EOOOR GHEORGHE CORNEL

1.

RUSO BARABAȘ BARTON SZIEAGYI IRIMIE CARNRE

3.
nit

avem u- 
de va- 

au stir-

Aproape întreaga pe
rioadă dc pregătire di
naintea începerii- cam

pionatului, pe care am înefi- 
put’-o in 15 iulie; noi am e- 
fcctuat-o in Ctipdtală. De ce, 
nu este greu de răspuns. 
Pentru că am avut teren la 
dispoziție, pentru că multi 
dintre coirqpdnenții echinei 
Știința sint bucurcșicni. 
Nc-am antrenat cu toată se
riozitatea, am susținut citeva 
„amiealc1* cu formații din 
Capitală așa inert am reu
șit să atingem un nivel co
respunzător de pregătire. 
I'-ourtc mult a contat, pentru 
noi meciul dîn 15 august 
cu renumita echipă franceză 
R.C. Toulonnaise, de la ca
re am învățat multe lucruri 
frumoase. Forma bună a bă
ieților și-a spus cuvîntul in 
toate cele trei partide dis
putate : doua îa deplasare, 
eiștigate dc noi și una aca
să, cu Grivtța Roșie, termi- 
nată la egalitate r 8—8. Cred 
că și în continuare vom face 
meciuri bune.

Ilncă de la indlcjcrea 
can 1 p io na t ui ui trecu t,

• nc-am gind-it serios ce 
vom face in noul sezon qom- 
pctițional. Și ne-am gindil 
la lucruri mari. Ca urinare, 
am acordai atenție maximă 
pregătirii prccompetiționale, 
începute în data de 4 august. 
Băieții au participat cu con
știinciozitate la antrenamen
te; au depus interes in pre
gătire și au reușit să atingă 
o formă bună la reluarea 
campionatului. Deosebit de u- 
tile nc-au fost cele 10 me
ciuri de verificare. In prima 
clape — 7 septembrie — am 
jucat, după cum se știe, la 
’KUrnu Măgurele unde am eîș- 
tigat comod. Mai rău am stat 
cu portarii, deoarece Mărgu- 
lescu a avut două etape sus
pendare, iar Loy nu deține o 
formă satisfăcătoare. Ajgum 
nivelul de pregătire al lotului 
e corespunzător, de duminică 
intră și Mărgulescu in „horă* 
și sper să aferim publicului 
meciuri frumoase și victorii.

1.
Jiul
20'

Sigur că 
nii jucători 
loarc care 

nu o dată admirația și 
simpatia spectatorilor. Cred 
că se cunosc șr nu-i cazul să-i 
enumăr aici. Din păcate, 
lotul se subțiază mereu. Tal- 
pai, care probabil va fi ope
rat la picior, va lipsi multă 
vreme din echipă; cu Ion 
Constantin, F.R.F. ne ține în
că in șah ; Georgescu ispă
șește o pedeapsă pentru că 
nu și-a putut frîna nervii; 
în scurt timp vom fi lipsiți 
și de .aportul lui Libardi, 
chemat să-și satisfacă stagiul 
militar. Pe lingă toate aces
tea, unii jucători nu se pre
gătesc cu seriozitate, sint ne
mulțumiți că-i folasesc la e- 
chipa de tineret, smt comozi 
și flegmatici ca și in viață. 
Se știu ei care... Așa că e- 
chipa, fără Talpai, Georgescu, 
Libardi, nu va mai avea a- 
ceea-și valoare. Lipsa lor se 
va repercuta cu siguranță in 
confruntările viitoare. Dar 
cred că vom trece fără prea 
mari dificultăți .și peste aces
te obstacole. împreună 
iov. prot Eugen Bartha, 
trenorul secund al ecl1.
ne vom strădui să conducem 
vasul nostru pe întinderi fără 
furtuni...

Se cunosc de toată Lu
mea greutățile eure le 
intîmpinâ echipa 

rugai- Știința Petroșani, dar 
ne abatem așa printre ele. 
Teren nu avem. Nici de an
trenament și nici pentru me
ciurile dc campionat. Fu
gim de colo-colo, pe unJe 
ne primesc. Ne antrenăm 
pe unde putem. Pe Ia Lo- 
nea; pe dealurile Institutu
lui. E mai mult decit greu. 
Divergențele cu Jiul, la fel, 
le știe toată lumea. Nu ne 
dă terenul că-1 stricăm. Mă
car de-ar fi bun 1 Și-upoi 
rugbiștii nu prea strică te
renul. Aud că-i vorba să-.și 
facă Știința baza ei sporti
vă. E foarte necesară. E bi
ne și mai tirziu. Echipa
ment, de asemenea, nu a- 
vcm suficient și corespun
zător. în meciurile oficiale 
jucăm cu echipament degra
dat. Deoarece ne antrenăm- 
pe dealuri, pe terenuri a- 
variate, stricăm foarte re
pede ghetele și așa de o sla
bă calitate. Avem . promi
siuni din partea Consiliului 
asociației sportive că ne va 
rezolva și nouă problema 
echipamentului sportiv. Ar 
fi foarte bine, pentru că la 
rugbi — știe toată lumea — 
echipamentul se degradează 
mult mai repede decit in 
celelalte discipline sportive. 
Aici nu-i poți spune arbi
trului că adversarul te ți
ne de tricou, că ți l-a rupt. 
Așa-i rugbiul — dinamic, 
in forță, de-a dreptul băr
bătesc. Nu mai vorbesc că 
echipament sportiv pentru 
rugbiști n-am văzut nicio
dată în magazinul de spe
cialitate — așa se zice că-i 
de specialitate — din Pe
troșani. La noi deplasările 
sint întotdeauna lungi, obo
sitoare : București, Constan
ța, Iași, Birlad. De aceea, 
le efectuăm numai cu tre
nul. In privința aceasta nu 
avem neplăceri. Mai mari 
greutăți intimpinăm in pro
blema cazării și a canoni
zării în deplasare. Știm că 
această stare de lucruri 
comportă discuții Ia un alt 
nivel decit al municipiului 
Petroșani. Să 
vom descurca 
direcție.

tic

sperăm că ne 
și în această

Iubitorii3 Iubitorii jocului Lu 
balonul oval știu că

■ echipa Știința activea
ză de mulți ani, cu succes 
in prima divizie a țârii. 
Ne-am omogenizat o ediipă 
bună, ne-am atras o galerie 
numeroasă, sîntem mulțumi
ți auzindu-se vorbind fru
mos despre echipa de rug- 
bi Știința Petroșani. Lotul 
nostru numără 25 de jucă
tori, dintre care- eîțiva inter
naționali A și B. Am pro
movat unii jucători de la 
fosta noastră echipă de B — 
Dobrinofti, Achimeaic. Ravi- 
naru — alți eîțiva au venit 
prin transfer, reușind 
tr-un timp scurt 
legreze în stilul 
formației noastre.

încep .șii 4 
baza si 

nccorespunzâ- 
părerea- mea^.

Garduri rupte, părți de tri
bună defecte, parcă-i o lume 
a nimănui. Cind e cald, un 
joc pe terenul de handbal de 
la stadionul Jiul înseamnă 
silicoza curată. Poate e pu
țin exagerat^ dar este in a- 
cestc cuvinte și mult adevăr. 
E paradoxal ca să nu poată 
fi reparată conducta de apă 
pentru udarea terenului. No
roc că vin ploile ! La fel dc 

pare lipsa 
a unei
Parcă ar 

parcă 
sîmpl^"‘ta-

feu 
por-

hn ploile 
paradoxal mi se 
de multă vreme 
bele de marcaj, 
fi un lux, 
costa o avere o ----1—ț
belă de marcaj, pe care spec
tatorii să urmărească rezul
tatul, să nu întrebe într-una 
la masa arbitrilor. Sigur, 'te
renul e al Jiului, dar pe el 
joacă și echipa feminină 
Jiul... Cu echipamentul spor
tiv n-o ducem prea bine. Tri
couri și mingi mai avem, dar 
nu avem pantofi de tenis. 
Noi primim de la Ministerul 
Invățămîntului 2 perechi de 
pantofi de tenis pe an, dar 
nu exagerez dacă spun că 
pe terenul acela tare de zgu
ră băieții rup o pereche in 
2—3 zile. Personal nu văd 
cum și de unde am puteai ob
ține mai multe perechi de 
pantofi de tenis care ne sint 
atît de necesari. Ne des
curcăm greu. Cumpărăm-'mai 
puține tricouri și mai puțini 
chiloți și luăm in schimb 
mai mulți pantofi de tenis 
care sint, asta-i realitatea, de 
proastă calitate. Ajuto
rul din partea Consiliului a- 
sociației sportive există, un
deva, pe hirtie. La secția 
handbal am avut pină acum 
vreo 15 președinți. E legal 
așa,, să existe un președinte 
de
nu 
ne
Ca 
U 
avem probleme cu mijloacele 
de transport în deplasări. A- 
vem- microbuzul nostru cu 
care călătorim destul dc bi
ne, eh iar dacă facem unele 
deplasări lungi, 
de exemplu, la 
gurele. Sigur că 
ajutorului și nu

ta-

ar

secție, dar care practic, 
ne dă nici un ajutor, nu 
poate da nici un ajutor, 
și fotbaliștii de la Știin- 
nici noi, handbaliștii, nu

cum este, 
Turnu Mă- < 
în privința 
numai' din

partea Consiliului asacjațieiț 
sportive, ar fi mai multe de 
spus. Mă gindcsc însă, că 
le-am spune degeaba...

3.

Perioada de pregătire 
precompctrțională a în 
cepul pentru echipa 
Petroșani în data de 

iulie. La apelul meu,
au răspuns toate componen
tele lotului din anul' trecut 
și, în plus, maestru sportu
lui Mariana 
rap id istă, 
mai multe 
verificare in 
dat un randament bun, ușa 
îneît campionatul l-am în
ceput cu o mulțumitoare 
pregătire generală. Evident, 
nu maximă. Nimeni nu poa
te intra după vacanță, după 
o perioadă oarecum redusă 
de antrenamente, eu poten
țialul maxim de pregătire Fn 
campionat Mai ales că în 
campionat jocurile sint mai 
dirze, fiecare echipă urmă
rind obținerea punctelor și 
un loc maâ aproape de soa
re în clasament ' Primul 
mecf acasă, cu Constructorul 
Baia Mare, l-am cîștigat 
prinlr-un joc bun, iar cel 
dc-al doilea, în deplasare, 
la Zorile Bistrița, ne-a a- 
vantajat pentru că localni
cele au omis să-și- vizeze me
dical legitimațiile. Ce să fa
cem ? Astea-s legile sportu
lui. Și ușa însă meciul ar fi 
fast disputat, echilibrat.

Ghiță. fostă 
. n susținut 

meciuri de 
care echipa a

1.
lui:
că c .
noi am început deja 
rile, zilele trecute. Trebuie să 
ne punem cit mai bine la 
punct pentru a nu avea dm 
rcri dc cap în campionat. 
La sfirșitul acestei săptămini 
vom intra în. competiția do
tată cu „Cupa României*. 
Primul meci îl vom juca la 
Timișoara, cu echipa locală 
Med ierna. In caz dc victorie 
vom prfmî săptămîna viitoa
re. la noi acasă, replica for
mației Rapid București. Me
ciurile dîn cadrul „Cupei", 
celelalte întdniri amicale, pe 
care Ie vom susține pînă la 
reluat ca campionatului îmi 
vor permite să verific foarte 
bine pc tați componenții o- 
talui; Ic vor permite băieților 
să atingă un nivel corespun
zător dc pregătire fizică și 
tehnică cu care să poată a- 
borda de la egal la egal ca 
partenerii de întrecere meciu
rile oficiale de a presta jo
curi bune și a obține victorii.

Baschet bal iștii vor
reîncepe ultimii noul 
campionat. Data stăriu- 

octombrie. Cu to.il • 
timp destul pină atunci, 

preifu ti-

ILa începutul Itrnri 
iulie» echipa Știința a 
" foat angrenată la ba

rajul pentru promovarea în 
divizia B. Deși s-a compor
tat bine, ea a ratat promo
varea. Ca urmare a jwelun- 
gîrii activității după incire- 
icTcd campsonaluluâ, am fc- 
luat antrenamentele mai tir- 
ziu decjt arte, echipe, res
pectiv ip 4 august, bigui că 
timpul pină îa inipeica 
campionatului — o dată cu 
diviziile B și C, in 16 au
gust — a fost scurt și pri 
melc meciuri oficiale au 
scos in evidență pregătirea 
neccrespitnzâtoare a echi
pei. Am fătul meciuri slabe 
cu Minerul Ghețar și Minau- 
rul Z.latna. Acum nivelul de 
pregătire al companenților 
lotului nostru este 
punzătar și speram 
ținem in continuare 
tata bune.

cores- 
sâ ob- 

rczul-

este

Suprapun rn marc par
te ceea ce aș avea de 
spus cu afirmațiile 

colegului Barabaș. In plus, 
m-aș referi Ia lucrurile- bune 
efectuate la vestiarele de Ia 
stadionul Jiul: cabine în
căpătoare, curate, apă cal
dă suficientă. E vorba de 
ajutor. Da, cuvînt frumos. 
Dar acest ajutor noi nu 
l-am avut pină acum, după 
cum nu-1 au nici acum mul- 
.le dintre echipele noastre 
(mă refer la eeie din Valea 
Jiului). De ce? Pentru că 
așa s-a obișnuit ca antreno
rul să fie un adevărat fac
totum pentru echipă. Așa 
eram și eu. Acum, prin tre
cerea echipei dc handbal 
feminin la Asociația sporti
vă Jiul, pot spune cu cer
titudine că munca noastră 
s-a îmbunătățit. Tovarășul 
loan Karpinec2, președintele 
A.S. Jiul Petroșani, mani
festă multă înțelegere și bu
năvoință. ne rezolvă opera
tiv problemele. De aseme
nea, acum avem, un secre
tar al asociației care se în
grijește cu interes de alte 
treburi pe care i le facem 
cunoscute, mie nerăininin- 
du-mi decît să mă ocup de 
pregătirea cit mai temei
nică a echipei. Repet, sint 
de acord cu cele spuse de 
colegul Barabaș referitoare 
la terenul nostru comun de 
joc. Intr-adevăr, terenul e 
neîngrijit, se tărăgănează re
pararea conductei de apă, 
deși s-au făcut mai multe 
adrese la I.G.C. Repararea 
gardurilor și a 
este în 
asociației

tribunelor 
atenția Consiliului 

___ . sportive Jiul, dar 
nu avem mină de lucru. E- 
xistă personal puțin, care să 
se ocupe de administrarea, 
de buna îngrijire a stadio
nului în ansamblul său. Mai 
ales, așa cum spunea și to
varășul Ozon, pentru o are
nă sportivă atît de solicita
tă. Echipament sportiv, noi 
avem! suficient șt corespun
zător. Există o înțelegere 
intre asociațiile sportive Jiul 
și Școala sportivă din loca
litate, in baza căreia, deo
camdată, nu ducem lipsă de 
nimic. Avem și tricouri, și 
pantofi de tenis, și mingi. 
Numai să jucăm. Și să ju
căm bine. Cu deplasările, 
de asemenea, nc descurcăm 
onorabil. Avem microbuz 
bun, călătorim ' civilizat, 
chiar dacă, așa cum afirma 
și Barabaș, trebuie să mer
gem multe ore, pînă la Tg. 
Mureș, la 
sau la Baia

Bistrița Năsăud 
Mare.

2 Din pa
* asociației2D;a partea Consiliu lui 

asociației sportive și a 
* conducerii secției nu a- 

vesn ce ajutor să primim. 
Președintele secției există 

’ scriptic dar nu are cu ce să 
nc ajute, nu are nici limp 
să nc ajute. El are treburile 

1 lui profesionale. De fapt, se 
I înlîmplâ. așa cum af:rma 

aici colegul Bartha. Antreno- 
' rul echipei este și mamă și 

tată .și soacră și frate .și me
dic și contabil și mai Știu 
eu ce ? Așa s-a obișnuit și 
așa a rămas. Dar ajutorul 
poate și trebuie să vină și 
din alic părți. La noi proble
ma bazei sportive nu se pu
ne. Avem o sală de sport 
spațioasă unde ne antrenăm 
și susținem jocurile. Avem 
o sală do sport mare al că
rei acoperiș... stă să cadă 
peste noi. Nu s-a știut că e 
ciuruit șr '*ă plouă înăuntru. 
Ca urmare, nu s-a reparat și 
acum ne amenință ori de cite 
ori pășim în sală. -Spun sin
cer că e riscant să joci, la 
această oră, in această sală. 
Este absolut necesar 
reparat acoperișul să) 
sport pînă nu vin 
mari. De echipament .sportiv 
nu ducem lipsă. Basehutba- 
lișlii nu distrug echipamentul 

. ca sportivii altor discipline.
Nici cu deplasările noi nu in- 
thnpinăm greutăți. Dar pen
tru că s-au ridicat

. probleme care mă interesea
ză direct și pe mine, aș. vrea 
să întăresc spusele colegilor 
mei. Se cunoaște prea bine 
că stadionul Jiul e cel mai 

’ vechi din țară dar și că este 
necores^nzător și insuficient 
pentru numărul mare do e- 
chipe care-1 solicită. A fost 

I intr-adevăr vorba de construi
rea unui complex sportiv la 
Petroșani. Insă a rămas doar 
vorbă. Rămîi uimit cînd auzi 

! ce baze sportive s-au con- 
: simit ta Turda, kt Cimpulung 
1 și în alte orașe unde nu e- 

xistă activitate sportivă nici 
: pe jumătate sau pe sfert ca-n 
: Petroșani. ,

alte două

2 Marele -necaz
terenul, lipsa unui te- 

’ rea propriu pe cure 
sa ne antrenăm și sâ dispu
tăm meciurile amicale și o- 
ficialc. Ni s-a imputat ade
sea că am avut ia dispozi
ție terenul de la Petrila, de 
ce nu kw rcumenajuL 
L-am avut numai verbal, 
căci nimeni nu ne-a acordat 
în. scris cb-i'ptul de pn/prie- 
tale. Ași* că nu puteam in
vesti in ci bani utila timp 
cit nu nc aparținea. Greu
tățile in pregătire și in ob
ținerea unor rezultate mai 
bune au fost consecința lip
sei unui teren de antrena
ment. Acum, terenul de la 
Petrila se reamenajează de 
către asociația sportivă Jiul 
din localitate și ne vom în
țelege cumva. Ne va mai 
înțelege poate -și tovarășul 
Ozon .și tovarășii din condu
cerea A.S. Jiul. Pină ne de
finitivăm și noi o buză 
sportivă care va prinde con
tur nu peste multă vreme. 
O dală cu începerea noului 
an universitar vom începe 
deja lucrările. Ne-ar trebui 
insă ajutor dîn- partea Con
siliului popular municipal. 
Asta ar fi problema bazei 
sportive. în privința echi
pamentului. există preocu
pare din purica secției de 
fotbal și avem suficient, co
respunzător. Deoarece maga
zinul sportiv din Petroșani 
este foarte slab aprovizionat 
cu material sportiv, noi ne 
executam echipamentul la 
București. Asupra mijloace
lor de transport in deplasări 
avem greutăți. In general 
mergem cu autobuzul nos
tru, destul de confortabil. 
Iar cu cazarea ne descur
căm, de asemenea, bine. Un^ 
alt lucru pe care aș vrea 
să-l ridic aici, pentru că 
este. în fond, vorba dc aju
torul' pe care-1 primim din 
partea consiliilor asociații
lor sportive, și cred că și 
din alte părți, este necesita
tea unui cabinet medieo- 
sportiv care să-i deservească 
pe toți sportivii de perfor
manță din Valea 
cabinet dotat eu 
necesară, încadrat 
nai bine pregătit 
niul medicinei sportive, 
pabil sâ
toate problemele de sănăta
te ale sportivilor.

a

Jiului, un 
aparatura 
eu pers» 
in dome- 

ca-
rezolve operativ

1I Lupe 
«ăl ir

In J4 iulie, Minerul 
I Lupeni a începui pre- 

■ gătîrile pentru noul 
campionat cu un lot foarte 
redus: li jucători, cu mine 
inclusiv. în asemenea situa
ți1 am avut foarte mult de 
lucru cu băieții, pe mai 
multe planuri. Ne-am antre
nat cu conștiinciozitate in 
fiecare zi și am trecut des
tul de greu prin cele două 
etape dc pregătire di na in
tea -ampionatului. Am efec
tuat și 7 jocuri de verifica
re, dar vedeam cu claritate 
■•ă echipa aerrțiie. Așa se 
face că am pornit în cam
pionat cu un nivel de pre
gătire generală corespunză
toare dour in proporție de 
aproximativ 40 la sută. Am 
mers greu și în primele în- 
tilniri oficiale. Din lipsă de 
jucători, a trebuit să intru 
și cu pe teren Apoi s-au 
mai produs și alte neplă
ceri : am avut jucători sus
pendați, accidentați, ce mai, 
a fost un început greu, foar
te greu.
merg 
avem

Acum lucrurile 
spre bine, deși mai 
mult de lucru.

fl La nai 
jȚ o prebleo
fl La noi ajutorul e 
X. 0 problemă. întocmai
"" ca an cin tec vechi ce 
râmîne veșnic tînâr. Singu
rul ajutor pe care I primim 
— din toate părțile — ni-J 
acordă tovarășii Alexandru 
Laszlo și Ladislau Pancsur,. 
evident că, în măsura fe 
care le permit funcțiile pe 
care le au în cadrul exploa
tării miniere. Și atît Și cită 
nevoie de ajutor avem ! 
Vestiarele sint satisfăcă
toare. bine întreținute. De 
asemenea, instalațiile sani
tare și electrice. Terenul în 
schimb... Terenul este înlr o 
situația de-a dreptul dezas
truoasă. Vara-i uscat., deni
velat, iar acum, cînd , vor 
veni ploile, va fi o mlaști
nă. Cit am ciștiga cu un te
ren bun! Dar cine să se 
îngrijească de el, dacă cei 
cu munci de răspundere din 
oraș nu se ocupă și de ac
tivitatea. sportivă ! Echipa
ment i 
menea.
direcție ne descurcăm, 
zicem binișor. Altă 
mă care comportă 
discuții și neplăceri 
slituie mijlocul de 
port în deplasări. Avem ma
șina noastră, foarte veche, 
că așteaptă ceasul casării. 
Dar ceasul ăsta nu mai 
vine. Ne chinuim pur și 
simplu cu ea. Este chiar pe
riculos să merg; cu o ase
menea mașină. Problema e 
cunoscută și arhicunoscută 
dar nimeni nu-i găsește re
zolvarea. Mai precis: ni
meni nu-i caută rezolvarea. 
Și să facem deplasările cu 
autobuzele O.N.T. nu... ne 
dă mina. Nu ne dă mina 
pentru că nu avem bani, 
pentru că nu avem meirhri 
susținători, pentru că nu
mărul spectatorilor la me
ciuri este foarte redus. In
tr-adevăr, ca să vină oa
menii la mecL trebuie sâ le 
oferi jocuri bune, dar e- 
xistă și reversul. Cînd joci 
in fața a 100—200 de spec
tatori nu-ți prea convine. 
Cred că aceste două 
mente se condiționează 
eiproc. ___

avem, mingi de ase- 
. avem. în această 

să 
prob le- 

multe 
o con- 
trans-

ele- 
re-

am 
ju-

Lonea — 
la vechea 
Hlopețchi, 
doi talen

— Ketemen și 
și acum lotul 

dintre

In general. dispu
nem de Iotul din anul 
trecut cu unele modi

ficări. Mă refer la plecarea 
lui Muntcanu, Răsădeanu, 
Bulbucam și Mercureanu ca
re au terminat 
De asemenea, 
fundaș dreapta 
Mihai Păsculeseu 
la activitatea sportivă, dedi- 
cîndu-se în exclusivitate pre
gătirii profesionale. Au ve 
nil în schimb, un mijlocaș 
bunișor — Ștefănescu și 
înaintașul Vasile Tonesru de 
la Jiul. Numeric, deocamda
tă lotul nostru c necores- 
punzâlor. E posibil 
completăm cu prilejul noii 
sesiuni de examene la 
stitut. Valoarea de ansam
blu a echipei a scăzut, deși 
individual se pare câ s-a 
îmbunătățit. Mai este încă 
de lucru cu echipa, mai ales 
cu compartimentul ofensiv 
care este încă deficitar la e- 
ficaritate. Avem insă băieți 
talcntați, cu frumoase pers
pective și sper să facem și 
în acest an o figură fru
moasă in campionat.

Cu chiu cu vai 
reușit să aduc un 
cător de la 

Svcdak, a revenit
echipă portarul 
am mai promovat 
tați juniori 
Oravctz — 
cuprinde 19 jucători 
care 4 portari. Personal, sini 
mulțumii 
dul cum 
disciplina 
din viața

Am pierdut doi oa
meni de bază : pc We
ber și pe Rotaru. Am 

găsit eu ceva in loc, dar
trebuie să mai caut, vreo doi 
băieți care au stat mai mult 
in ploaie pentru că regula
mentul prevede să avem în 
echipă doi jucători de peste 
1,98 metri- înălțime și patru 
jucători sub virsta de 24 de 
ani. De găsit sint sigur că 
găsesc dar trebuie să știe 
șk.. baschet. Valoric, lotul 
este apropiat celui din anul 
trecut și prin munca perse
verentă a tuturor băieților pe 
care-î am acum in lot sper 
să atingem q valoare cit mai 
apropiată celei din sezonul 
compctițional trecut, poate 
chiar egală și să ne compor
tăm onorabil. Am 13 jucători 
în lot. Cifră fatidică, dar ou 
nu sini superstițios, îmi cu
nosc liăieții, ne înțelegem 
ca-iilre oameni, sint respec
tași și disciplinați, dovedesc 

i preocupare in pre-

institutul, 
talentatul 
inginerul 

a renunțat
de băieți, de mo
sc pregătesc, 
de pc teren 
lor particulară. Și 

mai mult, sint mulțumit că 
toți, dar absolut toți, sini 
din Valeu Jiului, cea mai 
marc parte din ei chiar din 
Lupeni. E un lucru cit se 
poate de îmbucurător. Fă
ră îndoială că valorii*, e- 
ehipa a scăzut mult M» au 
plecat trei jucători — Po
pescu, Lena și Foca — foar
te buni și aceasta se vede. 
Lucrăm insă mult pentru o- 
mogenizare, pentru sudarea 
compartimentelor și conștiin
ciozitatea jucătorilor în pre
gătire îmi dă garanția că 
vom reuși să facem lucruri 
bune in a--i*st campionat.

de
Ș>

afirm, conștient 
greșesc, câ uni

Și eu 
câ nu- _ . 
lotul cel mai complet 

ai valoros de pc vre
mea cînd eram în divizia A. 
Am in lot 17 jucătoare, dar 
in teren trebuie să trimit 
numai 7. De-uîa-i handbal 

. /Im jucătoare- talentate 
care trebuie să mun- 

fnsâ mult pentru ro- 
dare, pentru omogenizare. 
Sigur că nu-i prea ușor ca 
dîn 17 să aleg 7—10 de ba
ză pe care să le folosesc 
intr-un meci.

Aș putea afirma,, fără 
teamă de a greși, că 
avem, lotul cel mai com

plet,. cei mai ridicat valoric
din ultimii ani. Avem băieți 
buni -și foarte buni,, care, 
sint convins că pot face față 
cu succes sarcinilor, intr-a
devăr dificile, din campionat. 
Avem în lot 16 jucători cu 
care însă mai trebuie lucrat 
mult pentru omogenizare. 
Pentru obținerea de rezultate 
bune este necesar din partea 
fiecăruia mai mult entuziasm-, 
mai multă dăruire de sine. 
Repet, fcste mult de 
cru cu omogenizarea, dai 
tem optimiști. Sp 
preună cu băieții

acest loc

nul din h 
cu tendință evidentă 
Avem serie grea.

să
de joc al

;i I

in-

Care va fi
: foarte greu de spus, 

rlul rugbiului Greș
ite localitățPe de 

:ă mi- 
posibil să pronosiicht; 
pe acum, după 
etape de campionat, 
anume. Dar dacă ta 
buie, notați că ne vom 
cu siguranță în prima ju
mătate a clasamentului.

_.și să venim la fi
nele campionatului pe 
unul din locurile 5—8 

în clasament. Cel puțin, deo
camdată, acolo țintim.

așa

nun:

Anx spus și așa ră- 
: locul I. Mi 

a u tosuges l i o n a t 
pentru eă um fost 

foarte aproape de el in a- 
Anul ăsta insă 
rata, deși lupta 

ce se dă intre „U" Cluj, Mu
reșul Tg. Mureș și Jiul Va 
fi destul de grea.

Ținfnd Cb-nt de 
a de acum ;
?i mele, sper 

min -impioactul in j: 
patru formații din 10 
sint in seric.

ș răspunde- sini 
no vom strădui

nou prezi 
ntru promo 
3 B. Știm 

nu sintem singurii care i 
dim astfel, dar am mare 
credere in băieții mei.

E greu de spus pe 
ce ioc vom sosi la fi
nele campionatului. Noi 

vizăm unul din primele trei
locuri in seria a V-a. Poate 
pe primul ~

Masă rotundă 
organizată de 

Dumitru GHEONEA

5aloroa.se


vineri I? SEriF.MnniE ini

lunga vară
se termină
Nu. nu este vorba 

y»atei „Lunga vară f

huita vară., nefartositi

X'

Jiului, la Livcwni. in ime- 
diate vecinătate a atelieru
lui mecanic al I.I.L.. con
structorii șantierului Pclro- 
ș.mi al Grupului nr. 2 al 
T.t'JI au început lucrările 
Ia o stație de prestații auto 
H'vlc. un obiectiv fără pro- 
l lrnic complicate de exeru 
V-

Totuși, după o jumătate 
■♦fe an (timp de execuție 
• vmplctă a două blocuri cu 
4 etaje și 60 apartamente 
fiecare) respeetivu) „Auto- 
service" se găsește intr-un 
stadiu destul de rămas in 
urmă. Astfel, mai trebuie 
executate — de acum înco
lo — puțul de apă. fosa sep
tică, pardoselile, toată izola 
ția acoperișului, toate fini
sajele exterioare și inte
rioare, montarea limplăriei 
metalice, sistematizarea te
renului și împrejmuirea lui, 
rezolvarea definitivă a pro
blemelor de încălzit.

Constructorii ar putea mo- 
1iva că de la 13 august n-a 
mai lucrat pc șantier aștep
tând rezolvarea unor obiec
ții privind puțul de apă. fosa 
septică, izolația I F. adevă
rat Dar.. soluția de la 
D.S.A.P.C Deva a fost da
tă in<-ă la 3 septembrie. Dc 
ce atunci, după două săptă
mâni de la rezolvarea obiec
țiilor lor constructorii șan 
tierului lVlroșani al T.C.H- 
n»i au pornit din plin la e- 
xccutarea acestui obiectiv ?

._Tn Hotărârea Consiliului 
popular județean privitor la 
îmbunătățirea activității de 
servire a populației cu pres
tări de serviciu, sc arată : 

va pune în funcție, pinâ 
»a 30 iunie 1970. la întreaga 
capacitate, stația dc prestații 
auto-moto de la Livezeni" 
— ceea ce presupune termi
narea încă acum a lucră
rilor de construcții, ca să se 
poată monta apoi utilajele 
tehnice ce vor veni din im 
porL

l ungă vară se apropie dc 
sfîrșit — constructori ai șan
tierului Petroșani ! Și ea nu 
poate fi prelungită. Nu mai 
este mult și iarna va bate 
Ia ușa : și-odată cu ea... ter
menul do predare a stației 
Auto-moto de rare vorbeam 
Constructori, grăbiți-vă !

Munca cercetătorilor și proiectanților
minieri iși poate lărgi atributele

inițiativei, eficienței sporite
♦ L t«

in perioada cart a mai ră
mas din anul curent, colectivul 
I.C.P.M.H. aresarAni importante 
de finaliaau mai ales că. in ul
timul limp, in acthitalca insti
tutului s-au manifestat o seric 
de lipsuri de natură organiza
torică interna și in relațiile cu 
C.C.P. respectiv 
investiții, poate 
din cauza expo 
in 
rih

cu Banca de 
pe alocuri și 

cauza experienței limitate 
•adrul croat do restruclură- 
reconle. Munca de cercetare 

și proiectare a mai fost frinată 
și de faptul că nu este, încă, 
asigurată baza tvhnico-maleria- 
lâ necesară cercetării la labo
ratoarele de mecanica rocilor și

automatizare, că, in general, 
comenzile de lucrări și unele 
acțiuni ce trebuie să se des
fășoare la unitățile miniere, au 
loc cu mari întârzieri. Se impun 
măsuri operai ive, cântărite cu 
mul! simț de răspundere, pen
tru înlăturarea radicală a de
ficiențelor care se manifestă in 
activilalea cercetătorilor și pro
iectant ilor. pentru utilizarea din 
plin și in mod disciplinat a 
programului Fiecărei zile de lu
cru, pentru urmărirea insisten
tă, pînă în punctul final, a stu
diilor și acțiunilor 
Indicatorii de plan 
pot fi realizați docil 
donarea la aceste 
De această părere
participanții la dezbateri, 
varâșii șefi proiectanți Victor

întreprinse, 
pe 1970 nu 
prin subor- 
iniperative. 
au fost și 

To-

<’ei care
zăvoare
♦ Ui mare din pug 1

— Organizarea locului de 
muncă cil mai bine, să nu pier
dem nici o clipă și brigada să 
acționeze ca un singur om, cred 
că nu constituie secrete !

— Cil realizați intr-un 
schimb ? — îl întrebăm.

— In .medie 2,0 metri liniari 
.in dublu' — pușcat, încărcat 
și armat Asta înseamnă 60 
de vagonete pline de steri), 
dintr-o singură pușcătură.

..-Succese demne de laudă ’ 
La realizarea lor participă din 
plin alături de șeful lor de bri
gadă, ceilalți mineri destoinici, 
dintre care se disting Ioan Mâ
nu. Grigore Traian. Gh. Cor
nea. Vasile Tculeac și Toadcr 
Balan.

Aceeași hotărâre, de a contri
bui prin munca lor de zi cu zi 
la împlinirea în realitate a ho
tărârilor Congresului al X-lea al 
partidului, în fapte și vorbe, 
am găsit-o și la șeful de bri
gadă Mihai Lorincz și la șeful 
de schimb Alexandru Meszaros 
ori !a minerii Ovidiii Dincă și 
Ludovic Molnar, ca și la tine
rii lăcătuși de întreținere Va
sile Șopinel și Valentin Tofane, 
ultimul abia ieșit de pe băncile 
școlii profesionale.

desferecă
de siîncă

Aceeași voință, aceleași stră
danii le transpun în fapte și 
lăcătușii și electricienii secto
rului XI al minei Lupeni, din
tre can* in mod deosebit merită 
evidențieri Ștefan Dornic, losiâ 
lașchevici, Pavc| Szilvcster, E- 
milian Porcișan, Vasile Kertes 
și Elcmer Burger.

...Pășeam in drumul dc reîn
toarcere al vizitei noastre pe 
ix>deaua dc lemn a galeriilor 
principale ale Lupcniului — a- 
devărate magistrale subterane, 
boltite, de aproape 4 metri dia
metru, prin care zecile de tre
nuri cu vagonete pline de ro
dul negru al energiilor le stră
bat zilnic. Ecoul pașilor se spar
ge acum nu de stânca dură ci 
de fața netedă, văruită în alb, 
a învelișului „tunetelor", alcă
tuite din bolțari de beton zi
diți. Toate aceste magistrale — 
lacăte desferecate ale muntelui 
— poartă „semnătura" sectoru
lui XI care le-a executat

Pe zi ce trece cu alți metri 
liniari, galeriile înaintează că
tre noi izvoare ale cărbunelui. 
Minerii de la investiții ii exe
cută cu sirg, dârzenie și dărui
re, știind că astfel contribuie 
din plin ‘la obținerea unui de
ziderat major : pînă in 1975 să 
se obțină în întreaga Vale a 
Jiului peste 11,1 milioane tone 
cărbune.

llelcovsthi i Inion llntiplmann 

proiecte re și 'asigurarea bazelor 
uxasare finalizării studiilor. 

S-a mai specificat interesul care 
trebuie acordat completării — 
la înaltă exigență — a <T< « ti
vului inginerr- Documentația 
tehnică a institutului nu este 
ținută la zj și pniicctanții nu 
au posibilitatea de a se docu
menta operativ și corespunză
tor cerințelor, a arătat tov. pro
iectam fosil Nytrai. Cuvântul 
lui a fost întărit și "de acela al 
tov. șef laborator preparare, 
Lidia Mibăilcscu, care a mai r> 
marcat in plus, unele defi
ciențe în direcția aproviziona* 
rii, ce se impun urgent în
lăturate. Tov. Vaier Stanciu, șefi 
laborator mecanica rocilor, a 
subliniat nccesilalca revizuirii 
termenelor dc finalizare a stu
diilor. a căror aglomerare in 
trimestrul IV 1970 este contra
indicată. A mai remarcat ne- 
permis dc slaba participare Iii 
discuții a colectivului cercetăto
rilor.

Delegatul CC.P., tov. Gheor- 
ghe Daxidescu, inginer șef in
vestiții. a apreciat calitatea pro
iectelor, scoțînd in evidență și 
deficiențele, vădite mai ales in 
fazele S.T.E.. unde este nece
sară analizarea mai multor so
luții, ceea ce presupune o ini-

țiîilivă. o tragere de inimă 
ifiui... consistente din partea co
lectivului. S-a mai arătat <ă 
s'e impune operativitate sporită 
in at izarea pe parcurs a pro
iectelor.

Tovarășii Cornel Burice, din 
partea Comitetului municipal de 
partid Petroșani, a evidențiat 
faptul că ia dezbateri trebuia 
să fi participai și delegați ai 
beneficiarilor. In privința acti
vității I C.P.M.H.. a rezumat 
necesitatea rezolvării rapide a 
ițroblemelor legato de asigura
rea, pe viitor, a cadrelor com
pel <-nte. a calității lucrărilor și 
a bazei materiale corespunză
toare muncii de cercetare și 
proiectare. S-a mai atras aten
ția asupra importanței elimină
rii cil mai urgente a irosirii po
tențialului creator existent, re
zultate din suprapunerea unor 
teme cu cele din planul ICEMIN 
București.

Numărul însemnat dc lucrări 
complexe, dc amploare prevă
zute în planul anului viitor 
privind dezvoltarea și înființa
rea unor întreprinderi miniere 
din bazin (STE Bărbăteni, STE 
Hobiccni. .etc.) impun o parti
cipare largă, de maximă efi
ciență, a cercetătorilor și pro
iectanților, o conlucrare Sîrîn- 
să între compartimente și di
versele institute cu caracter si
milar.

> dm pug 1

Apropierea de mină 
a căminului și cantinei E. M. Oilja

Problema apropierii cantinei și a căminului E.M. Dîlja de 
mină, și-a găsit rezolvarea, temporară pînă la terminarea și darea 
în folosință a noului cămin cu 300 locuri ce se construiește în 
strada Jiul, prin mutarea căminului de la Aeroport și a cantinei, 
pe data de 10 septembrie, din strada Mihai Viteazul nr. 13, în 
clădirea fostului cămin de bătrâni, din strada Cuza Vodă.

Cu toate 
și a cantinei, 
ciale este că 
depărtare de

lipsurile existente încă în amenajarea căminului 
rezultatul imediat al mutării celor două unități so- 
funcționează in aceeași clădire, aflată la o mică 
Exploatarea minieră Dîlja.

A

In coippetițiile
ȘTEFAN

vor fi oare acestea într-adevăr locuințele viitorului? Arhitectul elvețian Angelo S. Ca- 
soni răspunde afirmativ. Căsuțele sale familiare, construite dintr-un material de sticlă cu poli- 
ester, numite .Rondo’, au o suprafață de 50 mp și pot fi amplasate oriunde, fie pe Un fun
dament circular, fie pe stâlpi de beton de cîțiva metri înălțime.

IN FOTO : Un aranjament de „.Rondo-uri " pentru turiști la Lugano. Fiecare fereastră are 
o lățime de 2,70 m permițând vederea împreju rimilor și a lacului.

europene de baschet
La Munchen a avut loc tragerea la sorți a jocurilor pri

mului tur din cadrul competițiilor europene de baschet. In 
.Cupa campionilor europeni" (masculin), campioana Româ
niei, echipa Dinamo București, ta întâlni formația Partizan 
Tirana. In caz de victorie, Dinamo București va juca în 
turul doi cu invingătoarea întâlnirii Boroughmuir Edim- 
burg — Racing Malines.

In competiția similară rezervată formațiilor feminine. 
Rapid București are ca adversară în primul tur echipa 
Hâpoel Tel Aviv, urmând să întâlnească în turul următor 
pe câștigătoarea meciului Academica Coimbra — Clermont 
Ferrand. In sfârșit, în .Cupa Cupelor", cîștigătoarea .Cupei 
României" \a juca cu formația vest-germană Giessen 1846.

a transportului încredințat, in 
deplină siguranță a circulației.

O mică neatenție in realiza
rea sarcinilor de serviciu, a u- 
nui anumit salariat poate sâ de
regleze întregul sistem circu- 
laloriu feroviar care se sol
dează cu însemnate pagube ma
teriale. Tocmai din această cau
ză munca de răspundere în 
transportul feroviar este încre
dințată personalului cu o capa
citate profesională deosebită, 
cu anumite însușiri psihice și 
apt din punct uc vedrrr •’ dî- 
cal.

Conducerea Direcției regiona
le C.F.R. Deva, axată pe Di
rectivele celui de-al X-lea Con
gres al P.C.R., a luat o serie 
de măsuri pentru recrutarea, 
selecționarea și școlarizarea de 
noi cadre necesare producției, 
bine pregătite -și cu multă com
petență în îndeplinirea sarcini
lor de serviciu.

In acest sens și în Stația 
C.F.R. Petroșani funcționează 
două școli de calificare : Școala 
do gradul 1 M cu o durată de 
școlarizare de trei luni pentru 
funcțiile acari, manevranți. fri- 
nar» si Școala de gradul II 
M/C cu n durată de școlarizate 
de șase luni pentru funcțiile 
șef manevră stație, șef mane
vră secție, conductori bilete, 
c inductori bagaje, șef tren, ma
gazioneri tranzit și comercial, 
magazioner mesagerie, -șef hal
tă, șef haltă mărfuri, impiegat 
registru, informator birou) do 
informații și agenții de voiaj.

Școala de gradul I M și-a în
ceput cursurile la data de 9 
iunie I960 cu un număr de 35 
elevi )a' care au predat lectori 
bine pregătiți profesional (ma
joritatea cu studii superioare) 
și cu multă experiență in ac
tivitatea de transport feroviar. 
Școala de gradul 1 M/C ia sfâr
șit la 15 decembrie a. c.

In aceste zi.- r.i axul loc 
examenele d.* ubso.xire a șco
lii gradul 1 M, I ind declarați 
reușiți un număr de 27 elevi 
care ui meazâ sa efectueze 15 
zile practică după care sc vor 
inCădra in producție. In pre
zent se recrutează candidați — 
absolvenți ui școlii generale de 
i— 8 clase și cu stagiul militar 
satisfăcut — pentru o nouă 
școală de gradul f M în stația 
Petroșani, exam -nul de admite
re carp s-a ținut la data de 
13 septembrie u. c. De mențio
nat că atât in timpul școlii cit 
și după încadrarea lor in pro
ducție. participant beneficiază 
de o serie de avantaje înate- 
riale ca salariu (peste I 300 lei), 
abonamente, permise și haine 
de protecție gratuite.

Caracterul deosebit al acti
vității feroviare, transportul a- 
titor bunuri materiale cit și a 
călătorilor cere cu necesitate a- 
sigurarea funcționării pefocte 
a acestui vast sistem circula
toria enrr este calea ferată.

Din acest motiv cât și pen
tru evitarea oricăror erori în 
activitatea lor, cadrele noi pre
gătite în aceste școli sini în
drumate cu maximă competen
ță. de elemente bine pregătite, 
urmărîndu-se in mod deosebit 
asimilarea corectă a regula
mentelor și a înstrucțiilor de 
serviciu, necesare pentru buna 
pregătire a eterilor, în același 
timp manifestindiJ-sc multă e- 
xigrnță fală do aceștia.

Tn pregătirea temeinică a e- 
tevilor, profesorii pun accent și 
ne exemplificări practice, pre
cum și pe dezvoltarea simțului 
datoriei, întărire disciplinei 
pentru a deveni ceferiști capa
bili să li se încredințez.' mun
că ce imolică 'răspundere în 
circulația trenurilor și să ga
ranteze siguranța și regulari
tatea lor conform graficului de 
circulație — legea de bază a 
căii ferate.

VINERI 19 SEPTEMBRIE

10,00 Limba rusă (reluare). 
10/45 Limba spaniolă (relua

re).
10.50 Inchidcr» a emisiunii de 

dimineață.
17,00 Campionatele europene 

dc atletism : suliță băr
bați, lungime frtnei, 200 
ni femei finală. înălți
me bărbați, 200 m băr
bați semifinale. 100 m 
garduri semifinale. 110 
m garduri semifinale, 
800 m bărbați finală. 
5 000 m. Transmisie di
rectă dc ia Atena.

19,15 Tineri inlerpreți de mu
zică populară : Ana 
Dănilă, Ileana Sfetcu, 
Ștefan Pintilic. Acom
paniază o formație de 
muzică populară româ
nească condusă de Pa- 
raschiv Oprea.

19,30 Telejurnalul dc seară.
19.45 Ediție specială — ac

tualitatea în agricultu
ra.

20,00 I dm artistic. „Ape lim
pezi" — o producție a 
studiourilor sovietice. 
Regia A. Saharov.

21.25 Dialog muzical cu Lui
za Costache și Dorin A- 
nastasiu.

21 45 Reflector.
22.00 Mult c dulce și fru

moasă. Emisiune de
limbă românj de conf. 
dr. Sorin Stati.

22.25 Telejurnalul de noapte 
și buletinul meteorolo
gic.

22,40 Publicitate.
22.45 Gintă sextetul vocal 

polonez „Aii Babki*.
23,00 Închiderea emisiunii.

radio

din dăl- 
cu fic- 
. devine 

moment 
brusc

Lupeni. O zi limpede. Soa- 
rele-și revarsă săgețile cu 
ultimele puteri. în cartierul 
Braia se văd copii și ma
turi care încearcă să înma
gazineze un surplus 
dura unei veri ce, 
care zi care trece, 
amintire. La un
strada se transformă 
într-o băltoacă. Parcă un to
rent nezăgăzuit și capricios, 
ivit în urma unei averse ra
pide, agonizează pe strada 
centrală. Cum asemenea 
ploaie n-a fost, explicația 
lămuritoare o primim de la 
un cunoscător al locului.

— Așa a fost tot timfaul 
aici. Apa asta clară și zglo
bie își are origine intr-un 
izvor asupra căruia mina 
gospodărească încă nu s-a a- 
plecat... Lăsate la voia în
tâmplării, undele sprințare 
ale izvoi*așu!ui s-au transfor
mat intr-un piriiaș ce se 
rostogolește pe o stradă apoi

• DUMINICA 21 SEPTEMBRIE

8,30 Deschiderea emisiunii. 
De strajă patriei. 9,00 Mati
neu duminical pentru copii 
și tineretul școlar. La șase pa
și de o excursie — emisiunc- 
concuxs. Șah, marelui maestru ! 
Partidă de șah prin televi
ziune. Film serial Fiul Mări). 
10.30 Ora satului. 11.30 Con 
cert simfonic. fn program : 
Concertul pentru pian și or
chestră in Si bemol major Kv 
595 de Wolfgang Amadous 
Mozart. 12.00 închiderea emi
siunii de dimineață. 16,00 Rea
litatea ilustrată TV — emisiu
ne magazin. 17,00 FolbaJ 
Politehnica Iași — Universita
tea Craiova, (transmisiune de 
Ia lași — repriza a Il-a).
17,45 — Campionatele euro
pene de atletism : Finalul pro
bei dc maraton, festivități de 
premiere si ceremonia de în
chidere. Transmisiune direc
tă de la Atena. 19.30 Telejur
nalul de seară. Buletin meteo- 
rologic. 20,00 Kcportaj-anchc- 
lă. Poimiine. 20,30 Miniaturi 
muzicale (InterViziune). 21,00 
Film cu trei stele. Harvey. Cu 
James Stewart, Josephine Hull, 
Pcggj Dow. 22,30 Telejurnalul

de noapte și buletinul meteo
rologic. 22,45 Publicitate. 22^0 
Telcsport 23,15 închiderea e- 
misiunii.

• LUNI 22 SEPTEMBRIE

17/10 Buletin de știri. 17,35 
Lumea copiilor. Cutia cu sur
prize. 17,50 Micii meșteri mari. 
Cum să construim un aparat 
de mărit. 13,15 Ateneul tine
retului. „La porțile cunoaș
terii". 18,45 Criterii. Carnet ci
nematografic. 19,10 Publicitate. 
19.15 Gintă corul ansamblului 
de cintcce și dansuri din Ba
ia Marc. 19,30 Telejurnalul de 
seară. Buletinul meteorologic. 
20,00 Intre metronom și cro
nometru — emisiune-concurs. 
Transmisiune in direct de la 
Iași. 21,00 Roman foileton. 
Lunga vară fierbinte (XX). De 
azi înainte. 21,50 Cadran — 
emisiune dc actualitate in
ternațională. 22,20 Pe teme 
muzicale. 22,-15 Telejurnalul de 
noapte și buletinul meteorolo
gic. 23,00 Închiderea emisâu-

• MARȚI 23 SEPTEMBRIE
17/30 Buletin de știri. 17,35 

Lumea copiilor. Hup și Hop

— serial de păpuși. 17,50 Pen
tru pionic*ri și școlari. Obâr
șia lucrurilor (II). 18,15 Crite
rii — Gong. In dezbatere t 
Coordonatele repertoriale pe 
harta teatrală a țării — dis
cuție cu criticii de speciali
tate despre eficiența opțiunilor 
repertoriale. 18,40 Din lumea 
științei. 19,10 Din cântecele și 
dansurile popoarelor : An
samblul slovac „Zemplin" din 
Michalovce — Cehoslovacia. 
19,30 Telejurnalul de scară. 
Buletinul meteorolgic. 20,00 
Seară de teatru. Madame 
Sans-Gene — dc Victorien 
Sardou și E. Mareau. 21,50 
Film documentar. 22,00 Prim 
plan. Acad. Al. Roselli. 22,20 
Telejurnalul de noapte și bu
letinul meteorologic. 22,35 Pu
blicitate. 22,40 Selecțiuni din 
Festivalul de muzică ușoară 
de la Split (Iugoslavia). 23,00 
închiderea emisiunii.

• MIERCURI 24 SEPTEMBRIE
10,00 Limba franceză (re

luare). 1025 Ce-a ți dori să re- 
vedeți ? — Spectacolul de tea
tru „Domnii Glcnbay“ de Mi
roslav Krileza. 12,55 Închide
rea emisiunii dc dimineață.

PROGRAMUL

PENTRU
SĂPTÂMÎNA 

VIITOARE

se revarsă în strada princi
pală.

Intr-adevăr, pe o străduță 
în pantă domoală vin necon
tenit apele. Cum nici o tă
bliță nu preciza identitatea 
străzii am interpelat un bă
iețaș, primul întâlnit.

făcând mare zarvă. Băieța
șul cu care vorbeam nu pă
rea surprins iar un grup de 
oameni aflat i chiar 
gălăgioasele gîște nu 
tulburați.

— Frumoase gîște!
cui sînt ? — l-am ispitit pe

lingă
erau

Ale

v

tructivă 
timp cit 
natizat.

Hi caz. 
Fier —

va continua 
pârâul nu va fi

Argeș, Porțile 
sînt

puncte de pe 
omul a supus 
cut-o docilă.

do 
trei 

unde

— Nu știi ce stradă o fi 
asta ?

— Aleea Liliacului !
Primăvara a trecut, florile 

de liliac la fel. Dacă e sau 
nu potrivit numele străzii e 
o chestiune care se poate 
constata cu precizie doar 
primăvara. Dar o altă par
ticularitate a Aleii Liliacu
lui ne-a reținut, insă, aten
ția : un cârd de gîște care se 
scăldau în mijlocul străzii

micul interlocutor.
— Nu știu. Da’ erau mai 

frumoase in primăvară, cind 
erau boboci...

.Am lăsat gâștele să se bă
lăcească în fața blocurilor 
și am privit mai amănunțit 
strada Aleea... gîștelor. Apa 
și-a îndeplinit rostul dis
tructiv ; plăcile din beton 
s-au spart deoarece pămân
tul de sub ele a fost dus de 
apă. Evident, acțiunea dis-

numai 
hartă 
natura, a fă- 

ascultătoare. 
Apele au fost zăgăzuite, și-au 
schimbat cursul conform do
rinței omului de a le face 
folositoare. Iar la 
edilii orașului nu 
să stăvilească un 
care, pe lingă faptul că stri
că armonia unui cartier, a- 
duce pagube substanțiale 
prin deteriorarea străzii pe 
o distanță de zeci de metri.

Prin aspectul 
prin stricăciune și prin ve
ritabila crescătorie de 
Aleea Liliacului din Lupeni 
poate constitui (totuși) un 
punct de atracție pentru... 
gospodarii orașului !

T. S-

I 
§
s

Lupeni 
reușesc 
piriiaș

lacustru.
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SIMBATA 20 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL 1 :

5,05—6,00 Program muzical 
de dimineață; 0,05—9.30 Mu
zică și actualități: 9.30 Mio
rița; 10,05 Sclccțiunî din o- 
perete; 10.30 Din țările so
cialiste. 11.30 \ -Jtâți mu
zicale; 12.00 Cint/ce de dra
goste; 12,30 întâlnire cu me
lodia populară și interpretul 
preferat: 13.00 Radiojurnal;
13.10 Mic magazin muzical;
14.10 Vreau să știu: 14,35 Din 
pîlnîa gramofonului; 15,00 
Radio-club turistic; 15/30 
Compozitorul săptămânii;
16 00 Radiojurnal: 16.30 Ce 
e nou în județul nostru. 
Pr-ihnva — septembrie 1969; 
17.0-i Antena tineretului;
17 20 Mel.idîi cunoscute și ne
cunoscute: 18,03 Program
muzical oferit de Radio Va
canța: 19,00 Gazeta radio; 
19,30 Săptâmîna unui melo
man; 20.05 Tabieta de seară;
20.10 Campionatele europene 
de atletism: 20.25 Eminescia
na: 20,30 Z?ce melodii prefe
rate: 21.00 Poșta radio; 21.10 
Revista șlagărelor; 21.30 
Sport: 21.40 Revista șiagăre- 
lor; 22,00 Radiojurnal. Bule
tin meteorologic: 22.20 Para
da ritmurilor; 22,55 Moment 
poetic; 23,00 Expres melodii; 
0,03—6,00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II :

6.10 Varietăți matinale; 
7,00 Radiojurnal. Sumarul 
presei; 7,10 Varietăți mati
nale — continuare; 8.10 Tot 
înainte: 9.00 Opera „Daphne" 
— de Richard Strauss (frag
mente): 10.10 Radio publici
tate; 10,30 Concert de muzică 
ușoară: 11/30 Bibliotecă de 
poezie românească; 12.03 A- 
vanpremieră cotidiană: 12.15 
Caleidoscop muzical; 13,00 Dc 
la 1 la 5 — emisiune de di
vertisment muzical: 17.30 
Mîine. in emisiunile muzica
le: 17,35 Știință, tehnică, fan
tezie: 18,00 Varietăți muzica
le; 18,30 Oameni de seamă; 
19,00 Melodii interpretate de 
Tom Jones; 19,20 Revista li
terară; 20,00 Transmisiunea 
concertului simfonic al Filar
monicii din Timișoara; 22,15 
Succesele verii 1969 — mu
zică ușoară; 22,40 Romanțe; 
23.50—1.00 Concert Grieg.

BULETINE DE ȘTIRI : 
Programul I : 5.00; 6,00;
10.00; 11.00; 17.00; 18,00;
20.00; 24.00 ; 2.00: 4,00. Pro
gramul II : 6,05; 12,00; 14,00; 
21,00; 23,00; 0,55.

17.30 Buletin dc știri. 17,35
Lumea copiilor. Povestea Cir
cului (IV). 17,55 Studioul șco
larilor. Recunoașteți aceste 
personaje ? 18,15 Telc-univcr-
sitatca. Ciclul „Viața**. Ritm și 
adaptare. 18,40 Publicitate. 
13,45 Tineri inlerpreți de mu
zică populară. 19,00 Transmi
siune de la Expoziția realiză
rilor economiei naționale — 
România 1969. 19,30 Telejurna
lul de seară. Actualitatea în 
agricultură — ediție specială. 
Buletinul meteorologic. 20,00 
Telc-cincmateca. „Cei șapte 
samurai" (I). O producție a 
studiourilor japoneze. 21,20 
Reflector. 21,40 Teleglob , — 
omisiune de reportaje .și docu
mentare. 22,05 Telejurnalul de 
noapte și buletinul meteorolo
gie. 22,20 Convorbiri literare. 
23,00 Închiderea emisiunii.
• JOI 25 SEPTEMBRIE

10,00 Limba engleză (relua
re). 10,25 Limba germană (re
luare). 10,50 Ce-ați dori să re- 
vedeți ? Filmul artistic. înno- 
raro trecătoare. O producție a 
studiourilor din R.P. Ungară.
12.30 închiderea emisiunii dc 
dimineață. 17,30 Buletin de 
știri. 17,35 Lumea copiilor.

Marek Pistruiatul — film se
rial. 18,00 Studioul pionierilor. 
Navigatori pe oceanul de ni 
sip. 13,30 Consultație tehnică 
TV. 13,45 Film documentar. 
19,00 Criterii. Arte frumoase. 
19,15 O interpretă îndrăgită a 
cîntccului ardelenesc: Maria 
Butaciu. 19,30 Telejurnalul de
seară. Buletinul meteorologic. 
20,00 Transfocator. Cc-ați fă
cut la._ Paris ? 20,30 Avan
premieră. 20,45 Seară dc tea
tru. Cum vă placi? ? de W. 
Shakespeare (partea l). O pro
ducție a studiourilor de tele
viziune engieze, in interpre
tarea actorilor de la „The Ro
yal Shakespeare Company". 
22,00 Tangouri celebre. Emi
siune muzical-coregrafică. 22,20 
Telejurnalul de noapte și bu
letinul meteorologie. 22,35 Pu
blicitate. 22,40 Varietăți pe 
peliculă. 23,00 închiderea emi
siunii.
• VINERI 26 SEPTEMBRIE

10,00 Limba rusă (reluare). 
10,25 Limba spaniolă (relua
re). 17,30 Buletin dc știri. 
17,35 Lanterna magică — 
filme* pentru copii. 18,00 P- n 
tiu pionieri și școlari. Dc ia 
Păininl la Lună (III). 13,30

Balet. „Prințul cioplit in lemn". 
Muzică de Bela Barlok. Inter
pretează ansamblul de balet al 
Operei Maghiare din Cluj. 
18,55 Publicitate. 19,00 „Min- 
dru-i jocul pe la noi". 19.30 
Telejurnalul de seară. 20.00 
Pe urmele unor propuneri. 
20,30 Teie-cinemateca: Cei 7 
samurai (II). 21,45 Muzică u- 
șoară in interpretarea orches
trei Casei de discuri „Elcetre- 
cord". 22,05 Reflector. 22,20 
Mult e dulce .și frumoasă. Emi
siune de limbă română. *22,45 
Telejurnalul de noapte și bu
letinul meteorologic.
O SiMBATA 27 SEPTEMBRIE

18,00 Campionatul mondial 
de gimnastică artistică. Trans
misiune de la Varna. 19,00 
„Cheia orașului" — emisiune- 
concurs. 20,00 Telejurnalul de 
seară. Buletinul meteorologic. 
20,30 Tele < nciclopcdie. 21.30 
O seara cu chitara — emisiu
ne muzical coregrafică. ’-’-'.OO 
Telejurnalul de noapte și bu
lei inul meteorologic. 22.15 Pu- 
blicilate. 22.20 Film serial. Co
misarul Maigret. Castelul 
Striinb. 23,10 Cintcce lăută
rești. 23,30 închiderea emi
siunii.

FILME
SIMBATA 20 SEPTEMBRIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie • Omul momentului: Re
publica : O ehcstiunc de o- 
no.u-c; LONEA — 7 Noiem
brie : El Dorado; Minerul : 
Adio, Gringo; VULCAN : La 
umbra coltului; LUPENI — 
Cultural : Noaptea generali
lor scria I-II; URTCANI 
Pentru cîțiva dolari în pl'.is.

Vromea
■Stația meteorologică din 

I’etr..s ini ne-a comunicai că 
ier> temperatura maximă a- 
fost de plus 16 grade la Pe
troșani și dc p'..< 10 grade 
la Paring.

PENTRU t RMAfOARELE 
21 DE ORE ; Vremea sc men
ține instabilă, vu cerul mai 
mulț acuper Precipitații 
slabe. Vânt n . a r it din sec
torul sudic.


