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Prin forțe unite — constructori 
montori, furnizori de utilaje 

beneficiar — finalizarea lucrărilor 
trebuie urgentată!

Finalizarea la termen și 
de bună calitate a tutu
ror obiectivelor de inves
tiții, atingerea în cel mai 
scurt timp a parametrilor 
proiectați, în așa fel încît 
fiecărui leu investit să-i 
sporească eficiența — iată 
sarcini și răspunderi asu
pra cărora secretarul ge
neral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, a

la noile obiective
2-a de la aglome-

execuție 
(linia a 
rator, bateria I — cocs bri
chete, bateriile 3 și 4 de 
cocsificare, silozurile stației 
de dozare) — sînt două 
probleme centrale, care 
stau în fața constructoru
lui, montorilor, furnizori
lor de utilaje, beneficiaru
lui.

— Dacă la obiectivele

Ritm și calitate tn realizarea 
INVESTIȚIILOR

DIN CRONICA 
ÎNTRECERII

LA ÎNTREPRINDEREA DE MATERIALE
DE CONSTRUCȚII DEVA

Calitatea prefabricatelor, în 
atenția întregului colectiv
într-un proces-verbal de 

conciliere, am întîlnit cînd- 
va expresia : „fisurată pînă 
la inimă". Cuvintele te duc 
imediat cu gîndul la un 
om. în realitate era vorba 
de o grindă fabricată de 
întreprinderea de materia
le de construcții Deva. Am 
înțeles că oamenii, cînd se 
referă la calitatea produse
lor, folosesc cuvinte pro
prii ființelor : sănătate, re
zistență, inimă etc. De ce ? 
Un prim răspuns l-am des
lușit în declarația tovară
șului Olimpiu Matei, ingi
ner șef al I.M.C. Deva : 
„Din ce în ce mai mult, 
viața modernă impune o 
exigență aspră în privința 
calității produselor. Nu tre
buie admis nici un rabat 
de la calitatea producției 
obținute. Conducerea parti
dului nostru așează stărui
tor în centrul atenției ne
cesitatea ridicării calității 
produselor la nivelul atins 
pe plan mondial. La Ple
nara C.C. al P.C.R. din 
21—22 martie a.c., la re
centa ședință a Comitetu
lui Politic Executiv și la 
plenara Consiliului 
nai al Oamenilor 
s-a cerut în mod 
creșterea calității 
prefabricatelor din 
necesare construcțiilor de 
locuințe și industriale. în 
toate secțiile întreprinderii 
am luat măsuri pentru des
fășurarea unei activități

corespunzătoare pe aceas
tă linie".

Am parcurs împreună 
cu ing. loan Bocănici, șeful 
compartimentului C.T.C.- 
laboratoare, cîteva secții 
de bază ale unității. La 
„recepție11 sosesc cele mai 
diverse materii prime, ci
ment, oțeluri, agregate de 
balastieră, var de Aleșd, 
argilă de Crivadia etc. 
„Probleme ne creează doar 
agregatele de balastieră ca
re nu au granulometria co
respunzătoare, ori prezintă 
impurități. Ne străduim ca 
prin elaborarea unor rețete 
corespunzătoare să obți
nem totuși betoane de ca
litate11 — ne-a relatat ing. 
Melania Șovârschi, șefa 
laboratorului.

în stația de betoane â 
secțieț prefabricate, ma- 
laxoarele frămîntă în plin 
elementele dozate conform 
rețetarului. Urmărim dru
mul benelor cu betoane și 
ajungem în hala de fabri
cație. Formațiile conduse 
de Gheorghe Todea, Anton 
Daradics, loan Vesel și loan 
Gordan, operatorii Viorel 
Oprea, Victor Popa, Maria 
Năstac, Viorel Olariu și 
mulți alții se disting mai 
ales prin preocuparea de a 
obține produse de calitate. 
Aici s-a fabricat, mult timp 
înainte, acea grindă „fisu-

MARIN NEGOIȚA

La I.M. Paroșeni, una 
dintre unitățile miniere 
cele mai mecanizate din 
Valea Jiului, se acțio
nează cu dăruire și ab
negație în abataje, ex- 
trăgîndu-se lună de lu
nă și decadă de decadă 
însemnate cantități de 
cărbune peste plan. Nu
mai de la începutul lu
nii mai, aici au fost ob
ținute suplimentar 7 809 
tone de cărbune, sporul 
de producție de la în
ceputul anului fiind de 
24 000 tone. Cele mai 
mari depășiri de plan 
le au sectoarele I 
cu un plus „la zi“ 
18 500 tone, IV — cu 
proape 9 000 tone și 
— cu 1 700 tone.

serviciului investiții de 
CjS. „Victoria" Călan. Sînt 
lucrări nefinalizate și din 
anul 1980, care afectează 
procesul de producție, a- 
tingerea parametrilor pro
iectați. La furnalul 3, de 
pildă, la aglomenator, la 
bateria I de cocsificare, 
apoi drumuri de acces și 
altele. Cu toate insisten
țele noastre I.A.C.R.S. Hu
nedoara nu acționează pen
tru a termina aceste lu
crări. în mod deosebit se 
cere urgentarea finalizării 
încă în cursul acestei luni 
a lucrărilor de la linia a 
II-a de aglomerare, pentru 
a asigura aglomeratul ne
cesar furnalelor, creșterea 
producției de fontă cenu
șie. Deși s-a stabilit încă 
de la începutul anului că 
este o lucrare prioritară, 
constructorul a acționat 
slab aici. Au fost chiar pe
rioade cînd a abandonat-o. 
Și astăzi are o singură e- 
chipă pe acest obiectiv.

— La bateriile de cocsi
ficare, precum și La silo-

GH. 1. NEGREA

de
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SUPLIMENTAR —
200 TONE PIESE

DE SCHIMB
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stăruit din nou în cuvîn- 
tarea rostită la recenta 
Plenară a Consiliului Na
țional al Oamenilor Mun
cii.

Asemenea sarcini și răs
punderi mai sînt multe și 
pe platforma siderurgică 
de la Călan. Finalizarea 
grabnică a lucrărilor res
tante de la obiectivele in
trate în producție (aglome- 
rator, furnale 3 și 4, cocse- 
rie, C.T.E. 3, turnătoria 4, 
rețele termoenergetice, gos
podăria. de materii prime), 
intensifibăsea ritmurilor de

La C.S. „Victoria" 
Călan

nou aflate în construcție și 
în mod deosebit la bate
ria I — cocs brichete, ba
teriile 3 și 4 de cocsifi
care și la silozuri, con
structorii și montorii mun
cesc într-un ritm bun, cu 
forțe concentrate, în schimb 
la lucrările de finalizare se 
acționează foarte slab sau 
deloc — ne spunea ingine
rul Ionel Stoicoi — șeful

Aglomeratorul de pe noua 
platformă a C.S.V. C'alan.Acțiunile sindicatelor-mai strins 

legate de nevoile producției 
si educației

colectiv alRecent, un 
Consiliului județean al sin
dicatelor a controlat și în
drumat activitatea Consi
liului orășenesc al sindi
catelor Simeria, a celor II 
sindicate, 12 organizații de 
secții și a 144 de grupe 
sindicale din unitățile pro
ductive ale localității.

Ce si relevat acest con
trol ? .

In primul rînd, faptul 
că, sub conducerea orga
nelor de partid, cea mai 
mare parte a sandicatelor 
manifestă o preocupare 
sporită pentru perfecțio
narea stilului și metode
lor de muncă, pentru 
transpunerea în viață a 
sarcinilor ce Ie revin din 
hotărîrile de partid și le
gile țării. Se pune un 
accent mai mare pe creș
terea rolului grupelor sin
dicale în organizarea în
trecerii socialiste, ca pîr-

ghie importantă în mobili
zarea colectivelor de oa
meni ai muncii pentru în
deplinirea planului și an
gajamentelor. în acest ca
dru se înscriu consfătui
rile și schimburile de ex
periență vizînd organiza
rea întrecerii 
extinderea 
muncitorești, 
cadrelor 
rești la activitatea tehnico- 
științifică ș.a.

Sînt apreciabile, în Ace
lași timp, preocupările co
mitetelor și grupelor sin
dicale de la I.M.M.R., de
pou, Marmura etc. orien
tate spre problemele de 
fond ale producției — creș
terea productivității mun-

socialiste și 
inițiativelor 
participarea 

tehnico-ingine-

DORU TOMA, 
secretar al Consiliului 

județean al sindicatelor

(Continuare în pag. a 2-a)
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deosebită și recuperării 
și refolosirii resurselor 
secundare. De la înce
putul anului, in atelie
rele mecanice 1 și 2, 
construcții metalice și 
forjă au fost realizate 
peste plan aproape 200 
tone Piese de schimb 
necesare în activitatea 
de reparații a agregate
lor siderurgice. Totoda
tă, în cadrul secției au 
fost recuperate aproape 
2 000 tone fier vechi, 
mai mult de 80 tone 
neferoase și 500 kg cor
puri abrazive. (Vasile 
Grigoraș, corespondent).

MATERIALE 
DE CONSTRUCȚII 

■" PLUS(X

Hotăriți 
mai 

Pe cei < 
șantierele de 
ții din județ, 
muncii de la 
utilaje și 
din cadrul Trustului de 
antrepriză generală pen
tru construcții-montaj 
Deva au realizat supli
mentar sarcinilor de 
Plan 1 600 mc panouri 
mari, iar cei de la atelie
rul de confecții metalice 
a executat în plus 125 
tone de diverse confec
ții metalice,

să-i sprijine 
mare măsura 

ce lucrează pe i 
*■ construe- .

oamenii ’ 
stația de 
transport

M.tszaroș ștefan și Nagy ștefan de Ia Centrala subte- 
i Brazi, brigada 1, pregătesc montarea coanpensatoru- 
conului aspirator de la turbina II.

Foto N. GHEORGHIU
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CAMPANIA AGRICOLĂ. DE PRIMĂVARĂ
Orice oră

— Deși în ultimele zile 
precipitațiile au fost abun
dente — arăta Nicolae Cră
ciun, inginerul sef al 
C.U.A.S.C. Orăștie — totuși, 
în unitățile noastre activi
tatea în cîmp a continuat, 
în ferestrele dintre ploi și 
acolo unde terenul a per
mis. S-a lucrat îndeosebi 
Ia întreținerea culturilor 
prăsitoare dar și la recol
tatul furajelor și semăna
tul porumbului siloz, după 
masă verde. Dintre celelal
te lucrări aferente acestei 
perioade subliniez că s-a 
terminat erbicidatul la pă- 
ioașe pe toate cele 1729 
ha planificate pe consiliu 
șt s-a însămînțat fasolea

bună de lucru
boabe în ogor propriu la 
C.A.P. Beriu, Orăștie, Măr
tinești, Dineu, Turdaș și 
Jeledinți. Mecanizatorii Ni
colae Damian, Vasile Amă- 
riucăi, Ilie Dragomir, Du
mitru Gagea, Nicolae Nas- 
ta Și Ioan Nicuiescu au

I

să fie folosită din plin
tuat prașila manuală pe 
cîte 10 ha din suprafețele 
cultivate. De asemenea, au 
fost prășite 80 ha de sfeclă 
furajeră, din cele 190 ha 
cultivate pe raza consiliu
lui.

Concomitent se acționea-

natul cartofilor se desfă
șoară și la cooperativele 
din Orăștie, unde mecani
zatorul Âurel Chirilă a ter
minat deja 10 ha, la Bariu 
— mecanizatorul loan Tro- 
san a efectuat lucrarea pe 
20 ha — și la Mărtinești. 
Tot în aceste zile, de pe te
renurile A.E.I Orăștie me
canizatorul Viorel Marian 
a recoltat 400 tone de fu
raje, iar mecanizatorii An
drei și Martin Vereș, Va
ier Cătănaș și Iacob Șu- 
mandea au reușit , să însă- 
mînțeze, în timp record, 
porumb siloz pe o supra-

M. LiONEL

I
ză la rebilonatul cartofilor, 
lucrare încheiată la C.A.P. 
Orăștioara de Sus pe în
treaga suprafață planifica
tă. Meritul este al meca
nizatorului Aurel Lolean, 
care a dovedit și de aceas
tă dată hărnicie și respon
sabilitate în ce privește ca
litatea lucrărilor. Rebilo-

C.U.A. S.C. ORĂȘTIE
fost cei care au executat, 
în condiții bune, această 
lucrare.

Mulți cooperatori de la 
Pricaz și Turdaș au profi
tat de perioadele cînd 
ploaia a stat, ieșind la pră- 
șitul sfeclei de zahăr, ast
fel că pînă duminică la 
cele două unități s-a efec- (Continuare in pag. a 2-a)
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Finalizarea lucrărilor trebuie urgentată!
(Urmare din pag. 1)

zuri, la cocs brichete am 
concentrat forțe puternice 
— ține să precizeze ingi
nerul Laviniu Cristian, șef 
de brigadă la I.A.C.R.S. 
Hunedoara. Fiind lucrări 
prioritare, le acordăm toa
tă atenția. Echipele de lă
cătuși și montori conduse 
de Calistru Berbeci ți Ioan 
Andreescu sint pe bateriile 
de cocsificare, maistrul Pe
tru Sîrbu, cu 6 echipe, ur
gentează lucrările la cocs 
brichete, iar Vlad Cîm- 
peanu și Romică Andăța- 
cu oamenii lor — la aglo- 
merator. Cunosc că mai 
sînt și lucrări de finaliza'. 
Ia capacitățile intrate in 
producție. Le vom face «i 
pe acestea—

— Care este program.: 
de lucru zilnic ?

— 10-12 ore, iar la silo
zurile stației de dozare în 
două schimburi de cite i- 
ore.

— Ca să avem un ritm 
și mai bun de lucru, sec
ția noastră de producție 
industrială ar trebui să ur
genteze livrarea confecții
lor metalice, mai cu sea
mă că front de lucru este 
Muncitorii din echipele 
conduse de loan Marin si 
Teodor Moga se disting 
prin lucrări de bună cali
tate — preciza maiștrii 
Petru Sîrbu.

produsului. Pînă acurr.

rată pînă la inimă". Cum 
se prezintă situația acum ? 
Ne răspunde maistrul prin
cipal Gheorghe Orosan, șef 
de tură : „Producem grinzi 
de 24 m și de 21 m pen
tru mari structuri de nal<- 
industriale, elemente de 
planșeu. stîlpi de linii elec
trice aeriene șa. Putem 
spune că beneficiarii sini 
mulțumiți de calitatea pro
duselor noastre, le aprecia
ză și le solicită în cantități 
tot mai mari".

— Cum ați ajuns la a- 
ceste rezultate ?

— La fîșiile cu goluri, 
de exemplu, s-a introdu- 
un nou sistem de formare 
a 
cîteva luni se fabricau !r 
tipare prevăzute cu cite 
două laterale rabatabil- 
din metal. în prezent, cei- 
două laterale nu mai apar
țin tiparului, ci mesei de 
formare. Deci, se decofrea- 
ză prefabricatul proaspă: 
și, înainte de a fi introdus 
în cuvă pentru tratamentul 
termic, se poate interveni 
direct și optim pentru fi
nisare. pentru 
unor goluri de pe laterale 
etc. Cotele de 
respectă mult mai bine, ia 
productivitatea a crescut.

Secția de panouri mari 
a întreprinderii credem că 
deține recordul în privința 
calității înalte a produse
lor. Și nu numai pe I.M.C. 
Deva. Nu este vorba de o 
impresie „preEabricată".

acoperirea

proiect se

Orice oră bună de lucru 
să fie folosită din plin

(Urmare din pag. 1)

se-

efec-

față de 220 ha. La com
plexul A.E.I. Beriu 
mănatul porumbului siloz 
după masă verde l-a 
tuat mecanizatorul Miruț 
Jureanu. în numai cîteva 
zile el a pus sămînța sub 
brazdă pe mai mult de 40 
ha.

Tot Ia Beriu, dar la coo
perativa agricolă din co
mună, se acționează intens 
în ferma legumicolă, unde
— aflăm de la Ion Mano- 
îescu, inginerul șef al C.A.P.
— au fost plantate toate

— Cît lucrăm astăzi ? 
Pînă terminăm. Aglomera- 
torul este în oprire plani
ficată, dar vrem s-o scurtăm 
cît mai mult — sublinia 
lăcătușul șef de echipă 
Vlad Cîmpeanu.

— Cu 22 de zidari, dul
gheri și muncitori necali- 
ficaL acționăm la circuite
le de alimentare cu semi- 
cocs. Ia văile de rulare, la 
bnrtetâra. 1* ore zilnic — 
spunea i u'iingirM «J Petru 
Rlșcuța.

prîncipafteie obâectrie 
am găsit șt dangutții de 
țantâre din partea benefi- 
ciaruiuî — CS. WV«tona" 
Călan. Le-am cerut păr c- 
rea despre mersul lucrdri- 
lar. despre activ itatea eno- 
ștructc-ritor.

Ing. Mima PantL bafie- 
riiie 3 și 4 de eocstfirare; 
.CcaslrDctcriî și anootorîi 
concentrați aăci muncesc 
bine. De whîtuiat ralita- 
i*i taczărilor ta uduim ile 
stațiă de dozare, kuerdri 
urmărite direct de șeful 
serviriutto C.TXL de ia 
I AjCELS. Hunedoara, in
ginerul tXnivu Ș^taa*.

Teb. Pevz Adamaarăci. 
turnătoria 4: .Coasiructo- 
rul are cîteva lucrări im- 
pertante Befmahzaec. cure 
infleratează negativ de^ă- 
șurarea prversuim de pre- 
ductie Promtle. dar m le 
face*.

suprafețele planificate cu 
mazăre, rădăcinoase. varză 
timpurie și de vară, fasole, 
adică 39 ha și s-a pregătit 
terenul pentru tomate și 
ardeioase, uimind ca ime
diat ce timpul va permite 
să se treacă la plantatul 
lor în cîrnp. Din păcate, 
nu la fel stall lucrurile în 
sectorul legumicol al C.A.P. 
Orăștie unde conducerea 
unității trebuie să ia mă
suri energice și prompte 
pentru executarea Ia timp 
și în condiții de calitate a 
tuturor lucrărilor necesare 
în această perioadă.

Subinginer Petru Cră
ciun, cocs brichete : „Lu
crările au demarat în 1981. 
Dar s-a acționat anemic. 
Abia anul acesta, cind se 
apropie termenul scadent 
de punere în funcțiune a 
primei baterii, constructo
rii ș-au mobilizat. Acum 
acționează bine, pe un 
front larg, execută lucrări

intim-

in La „Porțile de fier 
spiritul gospodăresc

ale Transilvaniei"
a cam prins rugină ?

I

baie sa o spunem . nu mai 
e așa. lat-areo în județ 
p i* arest punct est,- atît de 
anonimă in. îl dacă »-ar fi 
tabla îndiratoarv de județ 
n-ăt vii că ai intrat intr-o 
fakvuttate — leagăn al po
porului nostru — am nu
mit comuna Saraiizeeetusa. 
Un refugiu rare nu face 
cinste spiritului gospodă
resc recunoscut al celor de 
la districtul Hațeg de dru
muri naționale și o tablă 
indicatoare de limită de 
județ. Atita tot. Cît stră- 
ba.J satul Zeicani — nici 
un fel de informație turis-

fa»*

(Uonore du* o-cg 1) Acțiunile sindicatelor

ai Cooperativei de producție, achiziții și desfacerea mărfurilor 
te stau la dispoznie «pății de cazare cu tot confortul oferit in hoteluri. 

iasA *ă pentru cazarea in casuțe-camping.

și in' ■ea în cir-

le. Aces-
consa-

iii

cu piese re- 
(la depou),

Io. 
cuitul produ 
rialelor refo 
tor orientări le sin 
erate inițiative ea : „Să re
par&y 25 de vagoane lunar 
cu piese de schimb recon
diționate* (la I.M.M.R.), 
,^>ă reparăm o locomoti
vă pe lună 
condiționate' 
„Calitatea produselor — ca
litatea muncii noastre" (la 
„Marmura" h „Contul co
lector de economii al gru
pei sindicale", 
noului încadrat 
etc.

Se manifestă 
consistent, 
partea

„Prietenul 
în muncă"

interes mai 
mai ales din 

sindicatelor de la

cullu ral-educativ 
Streiului" fi-a 
cu succes cec

• FESTIVALUL „CiNTE- 
CELE STREIULUI" - O REU
ȘITĂ DEPLINĂ. Prezență 
marcantă in viața spiritua
lă a orașului Simeria, fes
tivalul 
„Clr.teceie 
desfășurat 
de-a Xl-a edd.e. Organ.za- 
torii s-ou întrecut pe ei in- 
fi fi, ofer, nd locuitorilor — 
timp ce o săptămină — ma
rt .testări poliLco-educative
fi cu.tural-ortist ce care ou 
stat cu succes sub semnul 
calității. De la dezbateri
le din „colocviile de isto
rie" pinâ d emoționante
le infiiniri cu scriitorul Radu 
C'obanu și cu membri ai 
cenaclului literar „George 
CăLnescu" din București, 
de ia dialogurile interesan
te cu reprezentanții brigă
zilor științifice pînă la plă
cute.e momente in compa
nia epigramiștilor Gabriel 
Teodoreanu, Coste! Vlădes- 
cu, Nicoiae Ghițescu, tie
care manifestare s a impus 
prin buna ei pregătire șt 
desfășurare Simbătă, Iești- 
vaul-concurs interjudețean 
„Cintezele Streiului" a ur
cat la rampa întrecerii 25 
de interpreți din județele 
Aba, B'hor, Caraș-Severin, 
Harghita, Hunedoara, Mureș 

iu, care au trans- 
seara într-o adevă

rată sărbătoare a cintecului 
românesc. Cota vai or •că ri- 
rfeată a întreceri,, caFtăț’le 
■ ocoe și autenticitatea re- 
pertor —au dat mult de

tkă sau de altă natură, 
nici un element care să-ți 
aducă muiate că te apropii 
de istorica Sarmizegetusa. 
In schimb, fațade de clădiri 
i.lijate și zone margina

le inundate de vegetații 

PE TRASEELE TURISTICE 
LA ÎNCEPUT DE SEZON ESTIVAL

parazite intilneștî mai la 
tot pasul.

In Sarmizegetusa — sta
rea traseului se îmbunătă
țește. Face notă discordan
tă însă popasul Coopera
tivei de producție, achiziții 
și desfacerea mărfurilor. 
Intrăm într-o căsuță-cam- 
ping în care sînt eazați 
niște tineri și tinere,— 
de-a valma. Trei sau patru 

linie și depou pentru cali
ficarea și perfecționarea 
pregătirii profesionale a 
muncitorilor, precum și 
pentru întărirea spiritu
lui de răspundere, ordine 
și disciplină.

Comitetele sindicatelor au 
acționat, de asemenea, în 
direcția îndeplinirii sarci
nilor rezultate din hotă- 
rîrea Comitetului Politic 
Executiv al C. C. al P.C.R. 
și din legislația privitoare 
la protecția și securitatea 
muncii.

Tot ce au întreprins sin
dicatele din Simeria pînă 
în prezent reprezintă un 
bun cîștigat, dar și un 
stadiu de la care trebuie

ziua închiderii 
a fost o altă

lucru membrilor juriului. 
Locurile fruntașe au fost 
cucerite de : premiul I — 
Irina Mi hoc (Beiuș), Fica 
Ticula (Hășdău — Toplița), 
II — Nicolae Dobra (Ora
dea), Livia Olaru (Simeria), 
UI — Mariana Stănescu (O- 
rodea), Ane/ize Schneider 
(Simeria). Au fost acorda
te șase premii speciale : 
Gabof Csila (Sighișoara), 
Maria Peml (Anina), Valen
tin Baboe (Petroșani), San
dei Simonca. (Bălan), Dori
na Irimescu (Hațeg), Ghe- 
rasim Agrișteanu (Simeria). 
Duminică, 
festivalului 
sărbătoare, la care au par
ticipat sute de spectatori. 
Deschisă de parada cinte- 
colui și jocului popular, 
care a străbutut in cînt de 
fanfară artera principală a 
orașului, 
duminică 
spectacol 
ore, laureoții 
Streiului"
tistice ale caselor de cul
tură din Orăștie și Călan, 
Clubului muncitoresc Gura- 
barza, precum și cele din 
orașul Simeria : fanfara 
C.F.R., taraful, soliștii, dan
surile populare și tematic, 
grupul vocal feminin ale

manifestarea de 
a reunit, intr-un 
non-stop de 7 

„Cin tecului 
cu formațiile ar

sticle de vodcă golite de 
conținut și aruncate vraiște, 
ea și duhoarea de alcool 
și de tutun din interior 
vorbesc despre preocupări 
deloc sportive. „Ce să fa
cem, am fost în munți și 

trebuie să ne încălzim" 
— se scuză tinerii. Intra
rea la ruinele amfiteatru
lui nu arată i-espect pen
tru istoria noastră. în bu
cătăria popasului nu se 
gătește nimic. în schimb 
arde un reșou „artizanal" 
de circa 2 000 wați. Pesem
ne pe la C.P.A D.M. Sar
mizegetusa nu s-a auzit 
despre obligația patrioti- 

să se acționeze cu ener
gie sporită, în continuare.

Se simte nevoia acută 
ea organele noastre sindi
cale din unitățile anali
zate să acționeze mai vigu
ros pentru perfecționarea 
organizării muncii, stimu
larea inițiativei și hărni
ciei, a spiritului de întra
jutorare între oameni, e- 
chipe și secții, antrenarea 
mai activă a cadrelor teh- 
nico-inginerești.

Pe același plan se im
pune cerința perfecționării 
stilului și metodelor de 
lucru ale organelor sin
dicale, renunțarea mai de
cisivă la formalism și su
perficialitate. 

clubului sindicatelor, gazda 
neîntrecuta a unui festival 
ce s-a impus în viața spi
rituala a orașului.

Ho-
Cârjoi

cultu-

DRUMUL SOCIALISMULUI NR

• „LUNA CULTURII CI
NEMATOGRAFICE HUNE- 
DORENE". La căminul cul
tural din Hășdău, comuna 
Toplița, a avut loc, în or
ganizarea întreprinderii ci
nematografice județene, in 
colaborare cu Studioul ci
nematografic „Alexandru 
Sabia", o „Seară a filmu
lui de etnografie și folclor". 
La reușita manifestării au 
contribuit profesorii 
rovitz Emeric, Ion 
și Rusalia Ișlănoni, poetul 
popular Aurel Alic, grupul 
vocal al căminului
ral din localitate. Numeroșii 
spectatori au vizionat, in 
premieră, documentarele 
„Cămașa românească", „Iz
voare veșnic vii", „Cinta- 
rea României" și „Nunta de 
la Dăbica". „Seara fil
mului de etnografie și fol
clor" de la Hășdău s-a 
Încheiat cu festivitatea in- 
minării premiilor obținute 
de creatorii populari din 
comuna Toplița in cea de-a 
IV-a ediție a Festivalului 
național „Cintarea Româ
niei" - premiul I pentru 
Sofia Bera, Lucreția Că- 
trina, Hermina Bobora. Ana 
Rodos, Maria Bobora și 
grupul vocal din Hășdău. 
(luliu Fiscuteanu, corespon
dent).

noi
e-

cult 
de 
mui

mat 
de

la 
tur

( M.
: ■ 1

că a fiecăruia dintre 
de a nu risipi energia 
leetrică. Credem că pe ba
za acestui „semnal" or
ganele de control ale 
I.E.I.R.I.E.D.E.E.T. (fost 
l.R.E.) își vor face datoria.

Le-am comunicat toate a- 
ceste constatări tovarășei 
Valeria Sevan — primarul 
comunei și tovarășului E- 
mil Nemeș, directorul mu
zeului din localitate. Tova
rășa primar este de acord 
că aceste constatări expri
mă realitatea (din păcate !) 
și ne asigură că se vor lua 
măsuri. Mai bine mai 
ziu decît niciodată.

Impresionează plăcut 
seul de la intrarea în 
tești pînă la Hațeg.

La Hanul de ia Sintămă- 
rie-Orlea — această „per
lă" așezată ca poartă de 
intrare în Retezat — tre
buie' să apreciem cum se 
cuvine preocupările colec
tivului condus de șefa de 
complex Cornelia Cicu 
pentru a da o notă primi
toare interioarelor hanului 
cît și pentru autoaprovizio- 
nare. „Lucrăm — ne spu
ne Cornelia Cicu — la a- 
menajarea unui bazin pen
tru pește pe care să-1 va
lorificăm prin unitățile de 
alimentație publică ale ha
nului". Așteptăm să vedem 
promisiunea împlinită. Con- (ț'

tîr-

tra- 
To-

semnăm însă că se tergi
versează prea mult ame
najarea popicăriei. Cre
dem că prin transferarea 
acestei lucrări de la Bri
gada complexă de antre
priză Hațeg — și așa destul 
de aglomerată cu lucrări 
— la E.G.C.L. popicăria ar 
avea șanse mai mari de 
a fi dată în folosință în a- 
cest sezon estival.

Punem punct raidului 
nostru în această zonă ur- 
mînd ca traseul Hațeg — 
Simeria să-1 parcurgem cu 
alt prilej, apropiat. Ceea 
ce am semnalat trebuie să 
constituie subiect de preocu
pare pentru întreprinderile 
care au în administrare u- 
nități de cazare și ali
mentație publică pe traseu 
ca și pentru consiliile popu
lare, prin care el trece. 
Multe din aceste neajunsuri 
puteau fi puse la punct 
pînă acum. Se mai pot face 
însă și de acum încolo 
multe.
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Aparent fără miză deo
sebita, partida de la Pe
troșani s-a dovedit pînă La 
urmă foarte disputată și 
chiar spectaculoasă. Țintind 
treapta a treia a podiumu
lui, studenții bucureșteni 
au venit pe Jiu cu gîndul 
fa victorie și, dacă se poa
te, chiar cu dorința de a-1 
înscăuna, golgeter pe Coraș. 
Pînă la pauză calculele 
lor s-au adeverit. în min. 
25, Coraș a înscris în col
țul lung, pe fondul domi
nării teritoriale accentuate 
dar sterile a gazdelor. Cu 
Varga insuficient sprijinit 
de Dosan și Găman, cu 
Stoinescu și Lasconi nein
spirați, echipa lui Gogu 
Tonca se îndrepta spre un 
nou rezultat care nu era 
în măsură să-i satisfacă pe 
suporteri. Bara lui Găman 
nu a schimbat tabela de 
marcaj în min. 37, iar oca
ziile ratate de Varga și 
Băluță au subliniat ideea 
că, pînă în acel moment 
jocul nu merge.

A fost nevoie de o pau
ză bine folosită pentru 
drumările tactice de 
goare, pentru ca tabela 
marcaj să se schimbe 
favoarea gazdelor, și, eeea 
ce nu au reușit jucătorii 
Jiului în 45 de minute, 
au reușit la reluare în nu-

in- 
ri- 
de 
în

mai două minute. în min. 
47 Vizitiu șterge balonul 
cu capul, la centrarea în
șelătoare a lui Băluță și... 
I—I. Peste numai un mi
nut Varga pătrunde irezis
tibil pe partea dreaptă și, 
ajuns perpendicular pe 
poartă, trimite de la circa 
18—20 m balonul la vinciul 
drept al porții lui Speria- 
tu. 2—1 care răsplătește 
efortul depus pînă în acel 
moment de jucătorii Jiu
lui.

Și, așa cum se întîmplă 
în asemenea cazuri, golul 
ii înaripează mai mult pe... 
oaspeți. Contraatacurile 
purtate de Hagi și Coraș, 
demarcările subtile ale lui 
Mircea Sandu 
mai periculoase.
70, 
faultat la 
lui Cavat 
Munteanu 
cialist în 
turilor libere, 
defectuos alcătuit și... 2—2. 
Un gol care de obicei, cu 
15—20 de minute înainte 
de final, inhibă jucătorii 
echipei gazdă, lucru ce nu 
s-a întîmplat din fericire, 
duminică, la Petroșani.

Ambiționați de perspec
tiva neplăcută a unei noi 
remize pe teren 
jucătorii Jiului

devin tot 
în min. 

Mircea Sandu este 
18 m de poarta 
Deși, se știa că 
II este un 
executarea lovi- 

zidul este

spe-

propriu, 
atacă cu

3-2 (0-1)
tot mai multă înverșunare 
poarta apărată de Speria- 
tu. Dacă în min. 80 și 82 
Băluță și, respeetiv. Varga 
au ezitat la două mingi 
favorabile, în min. 87 avea 
să se contureze definitiv 
victoria gazdelor : o ac
țiune în Viteză purtată de 
Dosan și Varga, pasa ulti
mului, 
Băluță 
acesta in plasa porții stu
denților bucureșteni

Victorie cu 3—2 pentru 
Jiul in final de campionat 
și bucurie în tribune, nu 
atît pentru locul în clasa
ment, care putea fi și tre
buia să fie mai bun, cit 
pentru jocul frumos, spec
taculos, la care au avut 
prilejul să asiste dumini
că spectatorii pe stadionul 
din Petroșani.

Bun arbitrajul lui Radu 
Petrescu, din Brașov, aju
tat la margini de Virgil 
Antohi, din Iași și Gheor- 
ghe Constantin, din Su
ceava.

Jiul: Cavai — Petre
Grigore, Vizitiu, Mireea 
Popa, Stana, Dosan, Gă
man, Varga, Stoinescu, Las
coni (min. 65 — Sechely), 
Băluță.

La tineret-speranțe : Jiul 
— Sportul studențesc 1—5.

IOAN ALEXANDRU TĂTAR

DIVIZIA B I
AURUL BRAD - 

MINERUL CAVNIC 
2-0 (1-0)

la întîlnire, pentru 
este expediată de

Fotbaliștii brădeni nu au 
făcut nici 
partidă 
să, ei 
numai 
gînd pe 
cu meritatul scor de 2—0. 
Și în acest joc localnicii 
s-au precipitat, ocaziile de 
gol au fost puține și ra
tate cu multă seninătate. 
Absențele lui Dumitreasa. 
Rus, Prigore, Ștefănescu — 
bolnavi, Ormenișan — ne
refăcut au atîrnat enorm 
în economia jocului echi
pei, care acuză lipsa unui 
mijlocaș care să ordoneze 
cîtușî de puțin jocul.

Dominarea echipei lo
cale s-a simțit de la în
ceput, dar mingea a cir
culat uneori greșit în faza 
de finalizare, încercîndu-se 
străpungerea apărării di
rect în zona aglomerată.

Pînă la înscrierea primu- 
gol, în min. 36, de că- 
Petrișor, într-o fază la

de astădată o 
prea spectaculoa- 

jucînd numai și 
la rezultat, învin- 
minerii din Cavnic

lui 
tre

care au participat Ciontoș 
și Ormenișan, brădenii au 
irosit alte bune ocazii prin 
Ormenișan, Meriă, Costar.

Abia spre finalul jocu
lui, brădenii au năruit orice 
speranță de egalare a oas
peților, mărind tempo-ul 
de joc, făcînd astfel să se 
înmulțească ocaziile de gol. 
La o astfel de fază, în 
min. 89, Tirchineci, plecat 
ca din pușcă spre gol a 
fost ajuns din urmă de un 
apărător advers, care l-a 
cosit în careu. Lovitura 
de pedeapsă a fost trans
formată cu precizie de că
tre Meriă.

A arbitrat Nic. Georgescu 
— Buzău.

Aurul : Rudisuli — Lă
cătuș, Meriă. Gălușcă, Cos
tar, Ciontoș, Văcariu, Micu 
(min. 46 — Almășan), Pe- 
trișor, Ormenișan (min. 
65 — Tirchineci), Giurgiu. 
(Alexandru Jurca, cores
pondent).

venilor au fost înscrise de I. 
Popa, in min. 51, la unul din 
puținele un-doi-uri reușite, 
și de Preda, un „cap" de la 
6 m, la centrarea foarte bună 
a lui Oloșutean.

A arbitrat bine o brigadă 
din Rm. Vilcea, avind la centru 
pe C. Marcu.

Mureș ul-Explorări : Naghi — 
Bucur, Ștef, Mecheniei, Fo- 
goroși, Vidican, Pâlăcean (Pre
da), Ștefănescu, Vălășutean 

Mireea Marian,

Ccrvinul - Universitatea Craiova 1-2 (1-0)
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Spre mîhnirea publicu
lui spectator hunedorean 
— cel mai sportiv public
ăm țară, cîștigător al „Tro
feului Petschovschi" —,
echipa sa mult iubită n-a 
reușit să-i ofere duminică 
un joc și un rezultat fru
moase. Dimpotrivă. Neali- 
niind ceia mai puternică. 
formație, din cauza indis
ponibilității lui Klein și 
Mateuț, accidentării lui 
Nicșa și... autoeliminării 
lui Văetuș, datorată unor 
acte de indisciplină, Corvi
nul a trebuit să se pre
zinte la ultimul joc cu o 
formație destul de impro
vizată. Or, în fața unei e- 
chipe craiovene cu 5—6 
internaționali activi, for
mației hunedorene i-a ră
mas ca principală armă 
mobilizarea exemplară — 
armă pe care a folosit-o cu 
succes doar în prima re
priză. Jucătorii n-au înțeles 
însă că mobilizare înseam
nă dăruire și angajare, 
abnegație și nicidecum joc 
de intimidare, cu tendin
ța de vînare a adversaru
lui și nu a mingii. De aici, 
scăzînd preocuparea pen
tru joc, greul a rămas pe 
umerii apărării, care, în 
frunte cu Alexa și Du
binciuc — deși acuzați de 
unii pentru autogol — s-a 
achitat cu brio de sarcina 

atacurilor per- 
ale craiovenilor, 

făcînd adevărate 
care au ferit e-

stăvilirii 
manente 
portarul 
minuni, 
chipa de o înfrîngere cate
gorică, la o diferență con
sistentă de goluri. în minu
tele : 9 — la șutul înșelător 
al lui Negrilă ; 15 — la 
mingea puternică trimisă 
de Irimescu ; 30 
la încercările 
ale lui Bîcu ; 61 
șutul lui Cîrțu;
„repetările" lui 
Țicleanu, din toate aces
te situații critice Alexa a

și 48 — 
curajoase

— la 
65 — la 

Cîrțu și

ieșit bine. N-a
min. 53, cind, la atacul ra
pid al lui Crișan, apărarea, 
hunedoreană a fost pulve
rizată, centrarea extremu
lui craiovean găsindu-1 li
ber pe Tilihoi. Și a ur
inat ghinionul din min. 70 : 
la șutul lui Donose, porta
rul Alexa a fost depășit, 
dar Dubinciuc a stopat in
trarea mingii în plasă, 
„fixînd-o" în noroi ; Alexa, 
disperat, s-a aruncat... sa
nie și a împins-o, lunecînd, 
în plasă. Dar pînă atunci? 
De cite ori a salvat Alexa? 
Și, de ce, pînă atunci, Cor
vinul nu și-a consolidat 
avantajul luat în minutul 
34, cînd Gh. Radu a înscris, 
la o fază încîlcită, la care 
au mai participat Stredie 
și Cojocaru — de ce ? 
Pentru că, se vede clar, 
fără Klcin și Mateuț echi
pa este dezorientată, dez
organizată. Și chiar cu 
Gabor în teren, ca și la 
Făgăraș, nici acesta nu 
reușește presa multe, fiindcă 
nici Cojocaru, nici Gh. 
Radu și nici chiar Petcu 
nu-1 susțin sau nu-i recep» 
ționează 
mai ales

în rest 
consemnat episodul din fi
nalul primei reprize, apă
rut din cauza arbitrulifî 
Mircea Salomir. După cîte- 
va șuturi repetate, la care 
Alexa a intervenit miracu
los, Donose reușește să 
trimită mingea în plasă în 
momentul cînd Ștefănescu 
se afla în ofsaid clar, pe 
linia porții, semnalizat de 
tușierul Radu Matei (con
firmat și de videocasetă). 
Craiovenii au protestat, 
tușierul s-a menținut pe 
adevăr, dar centralul a va
lidat gol. A fost rîndul 
hunedbrenilor să protes
teze ; momente penibile 
pentru un arbitru F.I.F.A., 
care „rezolvă" fluierînd

reușit in

mingile trimise, 
cele... subtile.

ar mai fi de

sfîrșitul reprizei. A fost 
faza în care M. Salomir 
s-a dovedit lipsit de per
sonalitate.

Deși pentru analize te
meinice râmîne timp su
ficient, nu este totuși prea 
devreme să amintim că 
pregătirea și conducerea 
echipei în campionatul vii
tor trebuie să preocupe 
foarte serios conducerea 
clubului, atît sub aspectul 
întăririi lotului, cit mai 
ales al întronării unei dis
cipline riguroase, severe. 
Altfel, respectînd „mersul" 
echipei în ultimele 3 cam
pionate — locul 3, locul 6 
și acum 12 — unde ajun
ge în cel viitor ? !...

Universitatea : Lung —< 
Negrilă, Ștefănescu, Tilihoi, 
Irimescu, Țicleanu, Ad. 
Popescu (Sorohan — min. 
76), Donose, Crișan, Cîrțu, 
Bîcu (Geolgău — min. 63).

Corvinul: Alexa — Vlad, 
Dubinciuc, Gălan, Bogdan, 
Petcu, L. Moldovan, Stre- 
die. Gabor, Cojocaru (Tîr- 
noveanu — min. 65), Gh. 
Radu (Stoica — min. 84).

La tineret-speranțe : Cor
vinul — Universitatea 2—1 
(2—0).

NICOLAE STANCIU

DIVIZIA A

PE SCURT

a fi 
ros. 
sub 
viță 
su- 
est.

SOFIA 14 (Agerpres). 
— Competiția internațio
nală de gimnastică ritmi
că modernă de la Sofia, 
la care au participat spor
tive din 22 de țări, s-a 
încheiat cu concursul 
special pe aparate, în ca
drul căruia gimnasta ro
mâncă Doina Stăicules- 
eu s-a clasat pe locul 3

în proba de măciuci, cu 
19,350 puncte.+

ROMA 14 (Agerpres). — 
în concursul internațio
nal de natație „Trofeul 
celor șapte coline" de la 
Roma, înotătoarea român
că Gabriela Baca s-a 
clasat pe locul doi în 
proba de 200 m mixt, cu 
timpul de 2’23”04/100, 
fiind urmată de Manuela 
Dalia Valle (Italia).

MINERUL LUPENI - STEAUA 
C.F.R. CLUJ-NAPOCA 2-0 (1-0) 

în ciuda ploii care a 
căzut fără întrerupere și a 
terenului foarte greu, spec
tatorii prezfcnți la stadion 
nu au avut ee regreta, 
fiindcă au văzut o parti
dă cu multe faze palpitan
te, la ambele porți. Acest 
lucru s-a datorat și inten
țiilor oaspeților, 
luptat 
tru a 
punct, 
ranțe 
că mai au șanse de a mai 
rămîne în dizivia B. Cele 
două echipe au impus un 
tempo rapid, încă din pri
mele minute, 
faze cursive, 
de public.

Scorul este 
minutul 29 la 
liberă, de la 30 
tată impecabil 
1—0. în minutul 36 se re
marcă portarul oaspeților, 
care respinge o minge pri
mită de Dina de la Să
lăgean.

Oaspeții nu se descura
jează și la un contraatac 
foarte periculos, Berindei, 
în min. 38, trimite mingea 
în bară.

care au 
din răsputeri pen- 

obține cel puțin un 
pentru a da spe- 
suporterilor clujeni

cu multe 
aplaudate

deschis în 
o lovitură 
m, execu- 
de Dina :

După pauză clujenii ata
că mai periculos poarta 
Minerului, dar cei care 
înscriu sînt tot localnicii, 
în min. 63 Voicu este îm
pins în careu, arbitrul a- 
cordă lovitură de la 11 in; 
lovitura este executată de 
același Dina și scorul de
vine 2—0. Speranțele oas
peților 
Totuși, ei au 
reduce 
min. 87, _
fundașilor centrali Truică 
și Vînătoru, care trimit 
mingea acasă. Jucătorul Ca- 
ciureac, atent, intercep
tează dar șutul lui întîr- 
zie și Vînătoru se replia
ză și respinge de pe linia 
porții.

Minerul : Lixandru —
Tereche, Vînătoru, Truică, 
Leordean, Popa Ionel (min. 
25— Dina), Voicu, Popa 
Petre, Mușat, Sălăgean, 
Colceag (Morar — min. 
85).

A arbitrat 
M. Buciuman (Tîrgoviște). 
(Ion Cotescu, 
dent).

sint

din 
la

spulberate, 
ocazia de a 
handicap în 
o greșeală a

foarte bine

corespon-

■ MUREȘUL EXPLORĂRI 
DEVA — MINERUL ANINA 

3—1 (1—0). Cu această victo
rie, echipa deveană este 
practic calificată în divizia 
B. Meciul s-a jucat mereu în 
jumătatea de teren a oaspe-

ților, care s-au apărat atent, 
plantînd doar pe „vîrfuT* Pla- 
tagă între cei doi fundași 
centrali deveni. De fapt, oas
peții n-au avut decît o sin
gură acțiune ofensivă peri
culoasă, la care Tismănariu 
a înscris cu șpițul, de la 25 m, 
șut care l-a surprins pe Naghi.

Scorul s-a deschis în min. 28, 
cind Mechenici, la o lovitură 
liberă de la 20 m, a tras nă
prasnic sub transversală : 1—0.

Celelalte două goluri ale de-

da),
(Oloșutean), 
I. Popa.

La juniori : __ , __ ^..
rari — Minerul Anina 6—0. 
(Voicu Lăzăruț, corespondent).

■ VICTORIA CALAN — MI
NERUL ORAVIȚA 1—0 (0—0). 
După două meciuri consecu
tive in deplasare și animată 
de dorința de a se revanșa 
în fața suporterilor. Victoria 
a avansat încă din start in 
terenul advers, căutind golul 
cu insistență. s-a lovit însg, 
de o echipă venită să-și joa 
ultima carte și care, nu 
avind ce pierde, a jucațJB 
chis, atent, înehlzîntjdflnH 
toate culoarele spre propria 
poartă.

Așa că abia minutul 47 va 
aduce gazdelor golul, cind, 
la o șarjă ofensivă a lui Mia- 
tov pe partea stingă, acesta 
va centra ea la carte în ca
reul advers, iar Pintilie, atent, 
va înscrie cu capul. Victoria 
obținută a fost meritată.

Victoria călan : Alexoi — 
Buzduga, Mravușca, Toder ici, 
Lazăr, Popescu, Miatov, Bu
jor, Pintilie, Matula, Rizescu 
(min. 53 — Sabou).

La juniori : 1—0 pentru Vic
toria. (Tiberîu Mindrescu, co
respondent) .

■ MECANICA ORĂȘTIE — 
METALUL OȚELU ROȘU 2—0 
(0—0). Jocul a fost deosebit 
de disputat, ambele echipe 
făcînd o mare risipă de ener
gie. In prima repriză gazdele 
au atacat continuu, edificator 
fiind raportul cornerelor — 
11—0, dar n-a» reușit să în
scrie.

După pauză, în min. 47, 
Gherga îi surprinde pe porta
rul oaspe cu un șut violent 
de la 25 m și 1—0 pentru 
Mecanica. La presiunea tot 
mai insistentă a gazdelor, în 
min. 53 Cistean execută o lo
vitură lateral stingă foarte bine 
și Pop Liviu reia din apro
piere cu capul ; 2—o pentru
Mecanica.

De remarcat jocul foarte 
dur practicat de oaspeți, dar 
ponderat de către arbitrul 
Marcel Crișan, din Arad, care 
a condus foarte bine.

Mecanica : Horvat — Szat- 
marl, Chlroeed, Sterie, Bo- 
dea, Vîrțan, Cistean, Gherga, 
Popescu L., Dănăiață, Pop Li
viu (Dodu). (I, Slmlnie, cores
pondent).

■ MINERUL GHELARI — 
U. M. TIMIȘOARA 1—I (l—1). 
Mare dezamăgire în tribune 
prin pierderea unui punct 
prețios in lupta pentru evita
rea retrogradării I In min. 20, 
Nan os a lobat o minge peste 
portar și... 1—0. La prima ac
țiune a oaspeților, în minutul 
35, la șutul puternic al lui 
Mușat, din colțul careului de 
16 metri, scorul a devenit 
1—1.

La reluare, 
nare, dar Badea, 
Chiripuei ratează 
te clare de gol, 
n-a transformat o lovitură de 
la 11 m, în min. 60, cind Șuș- 
nea a fost faultat în careu !

Foarte bun arbitrajul bri
găzii din Oradea, avind la 
centru pe Voss Constantin.

La juniori : Minerul Ghe
lari — U.M. Timișoara 0—4 
(0-1).

Minerul Ghelari : Roman — 
Cornea, Popa, Curcă, Nanos, 
Gyenge (Chiripuei), Mora, 
Ganțolea, Naeu (Prună), Șuș- 
nea, Badea. (Florian Oprita, 
corespondent).

Mureșul-Explo-

aceeași domi-
Nanos și 

eeazii foar- 
iar Prună

Rezultate : F.C. Olt - Poli, lași 2-0; 
Dunărea C.S.U. — Chimia Rm. Vîl- 
cea 3—1; Petrolul Ploiești — Steaua 0-1; 
C.S. Tîrgoviște - F.C. Bihor 3-0; Ra
pid — F.C. Baia Mare 2—1 ; A.S.A. 
Tg. Mureș - F.C. Argeș 3-1 ; Jiul - 
Sportul stud. 3—2 ; Dinamo — S.C. Ba
cău 4—1 ; Corvinul — Univ. Craiova 
1-2.

CLASAMENTUL

1. Steaua 33 21 4 8 59-22 46
2. Dinamo 31 18 9 8 66—34 45
3. Univ. Craiova 34 18 8 9 57-27 43
4. Sportul stud. 34 17 6 11 57-43 40
5. F. C. Argeș 33 17 4 12 42-32 38
6. S. C. Bacău 34 15 5 14 36-47 35
7. F. C. Bihor 34 14 6 14 53-43 34
8. Poli, last 34 12 10 12 32-36 34
9. Chimia 34 14 6 14 40-50 34

10. F.C. Olt 34 11 11 12 38-27 33
11. Jiul Petroș. 34 13 7 14 34-47 33
12. F.C. Corvinul 34 12 8 14 46-44 32
13. Rapid Buc. 34 10 11 13 30-34 31
14. F.C. B. Mare 34 12 6 16 40-59 30
15. A.S.A. Tg. M. 33 12 5 16 35-45 29
unrnniai van u n ■ vrv ««inir iimisu»■livra«■eainairnuv

16. Dunărea 34 9 10 15 32-41 28
17. Petrolul PI. 34 9 7 18 33-49 25
18. C.S. T-viște 34 5 6 23 27-70 16

DIVIZIA B3
Rezultate : C.F.R. Caransebeș — Indus

tria sîrmei C.T. 2—0; C.F.R. Timișoara — 
Someșul Satu Mare 0—0; C.S.M. Reșița — 
Poli. Timișoara 0—0; Rapid Arad — Mi
nerul Motru 3—1 ; ‘ '
nerul Cavnic 2—0 
U.T. Arad 4—0;
Steaua C.F.R. ....... , „
Napoca — Metalurgistul Cugir 5—0; O- 
limpia Satu Mare — Gloria Reșița 2—0.

CLASAMENTUL
Poli. Timiș.
„U" Cluj-N. 
C.S.M. Reșița 
Aurul Brad 
Armătura Z.
Olimpia S. M.
U.T. Arad 
Min. Lupeni

Aurul Brad — Ml- 
, Armătura Zalău — 
' Minerul Lupeni — 

Cluj-N. 2—0; „U“ Cluj-
Metalurgistul Cugir 5—0;

DIVIZIA C8
Rezultate : Minerul M. Nouă — Mi

nerul Aninoasa 2—2 ; Minerul Paroșeni 
— Minerul Certej 2—0 ; Minerul Șt. Vul
can — Dacia Orăștie 1—0; Victoria Că- 
lan — Minerul Oravița 1—0;. Mecanica 
Orăștie — Metalul O. Roșu 2—0; Mine
rul Ghelari — U.M. Timișoara 1—1 ; Mu
reșul Explorări Deva — Minerul Anina 
3—1 ; Construct. Timișoara — Metalul 
Bocșa 4—1.

Minerul Motru

28 19 4 5 72-21 42
28 20 1 7 60-19 41
28 17 2 9 45-23 36
28 14 3 11 40-35 31
28 14 3 11 39-36 31
28 14 1 13 49-36 29
28 13 3 12 37-38 29
28 11 5 12 33-35 27
28 13 1 14 32-37 27
28 12 2 14 40-35 26
28 12 2 14 47-50 26
28 12 2 14 32-41 26
28 11 3 14 25-35 25
28 10 4 14 33-53 24
28 11 2 15 24-57 24
28 10 1 17 25-44 21
28 10 2 16 35-42 20
28 6 5 17 26-58 17

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. __ .....
9Alnd. sîrmei C.T.

Min. Cavnic 
C.F.R. Timiș. 
Min. Motru 
Gloria Reșița 
Met. Cugir 
C.F.R. C-sebeș 
Someșul S.M. 
Steaua C.F.R.

18.-Rapid Arad 
Etapa viitoare :

C.S.M. Reșița ; Minerul Cavnic — Rapid 
Arad; Metalurgistul Cugir — Someșul 
S. Mare ; Olimpia S. Mare — C.F.R. Ti- 
hlișoara; Poli. Timișoara — ,U“ Cluj-
Napoca ; Steaua C.F.R. — C.b.lf. Caran
sebeș ; Ind. sîrmei C. T. — Multul Lu
peni ; U.T. Arad — Aurul Brad; Gloria 
Reșița — Armătura Zalău.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

CLASAMENTUL
1. Mureșul Expl. 24 15 5 3 44-21
2. Min. Paroșeni 24 11 4 9 32-33
3. U.M. Timiș. 24 11 3 10 46- 30
4. Vict. Călan 24 11 3 10 29-25
5. Min. M. Nouă 24 1? 1 ti 35—33
6. Min. Anina 24 11 3 10 36-38
7. Dacia Orăștie 24 9 5 10 47-36
8. Min. Certej 24 10 3 11 38-35
9. Canstr. Timiș. 24 10 3 11 40-43

10. Mec. Orăștie 24 11 1 12 34-40
11. Min. Șt. Vulc. 24 10 3 11 30-37
12. Min. Ghelari 24 9 5 10 26-39
13. Met. O. Roșu 24 11 0 13 31-32
14. Min. Oravița 24 10 2 12 28-38
15. Met. Bocșa 24 9 3 12 23-28
16. Min. Aninoasa 24 7 6 11 19-33

Etapa viitoare : U.M.T.

35
26

25
25
25
25
23
23
23
23
23
23
22
22
21
20

Etapa viitoare : U.M.T. — Vict. Călan; 
Dacia — Min. Anina ; Met. Bocșa — Min. 
Ghelari ; Min. Aninoasa — Mecanica i 
Min. Oravița — Construct. Timișoara î 
Min. Paroșeni — Min. șt. Vulcan ; Min. 
Certej — Metalul O. Roșu ; Wt>. M. 
Nouă — Mureșul Explorări.
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încheierea lucrărilor Congresului DIN TARILE SOCIALISTE

Mișcării Socialiste Panelene (PASOK)
ATENA 14 (Agerpres). 

— La Atena s-au încheiat lu- 
crările primului Congres al 
Mișcării Socialiste Paneiene 

’.O.K.), partid de gu- 
nînt în Grecia, prin 
rea rapoartelor pre- 

e, a unor decizii cu 
; la obiectivele vii- 
ale P.A.S.O.K. și în 

_me organizatorice, 
tgresul a ales noul 
tet Central, format din 
le membri. în funcția 
reședințe al P.A.S.O.K. 

3gg»st reales Andreas 
t’Sjndreu, primul minis- 

al Republicii Elene.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, au fost 
transmise președintelui 
P.A.S.O.K. calde felicitări 
și cele mai bune urări în 
legătură cu realegerea sa 
în această funcție. Felici
tările au fost transmise 
de tovarășul Ion Stoian, 
membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, 
secretar al C. C. al Parti
dului Comunist Român, 
care a reprezentat partidul 
nostru la congresul 
P A-S.O.K.

Negocierile in problema independenței

Namibiei — in
LUSAKA 14 (Agerpres). 

— Convorbirile dintre de
legațiile Organizației Po
porului din Africa de Sud- 
Vest (S.W.A.P.O.) și R.S.A. 
de la Lusaka în problema 
acordării independenței Na
mibiei s-au încheiat fără 
rezultate pozitive, infor
mează agențiile internațio
nale de presă.

pragul unui eșec
într-o conferință de pre

să organizată în capitala 
Zambiei. Theo Ben Gurirab, 
purtătorul de cuvint al 
S.W.AT.O, a subliniat că 
„negocierile se află în 
pragul unui eșec din pri
cina intențiilor regimului 
de Ia Pretoria de a men
ține sub ocupație acest 
teritoriu*.

Marea Japoniei —
TOKIO 14 (Agerpres). — 

Participanții la conferința 
„Marea Japoniei — o mare 
â păcii", desfășurată în 
orașul Niygata, de pe țăr
mul vestic al Japoniei, 
și-au exprimat profunda lor 
îngrijorare față de desti
nele păcii, care este pusă

o mare a păcii!
în pericol din cauza spori
rii armamentelor nucleare- 
Vorbitorii la conferință s-au 
pronunțat împotriva planu
rilor de creștere a numă
rului de nave cu încărcă
tură nucleară ale forțelor 
americane în zona men
ționată.

0 MOSCOVA. - 'In 
U.R.S.S, se acordă o mare 
importanță introducerii pe 

1 scară largă a sistemelor de 
automatizare a proceselor 
tehnologice, pentru crește
rea producției și a produc
tivității muncii, realizarea 
de economii de resurse și 
de torță de muncă, pentru 
zrearea unor condiții cit 
mai bune de muncă.

Automatizarea producției 
se efectuează in prezent 
pe o bază tehnică nouă. 
Numai în anii actualului 
cincinal, producția de micro
procesoare a crescut de a- 
proape 5 ori. De la ince- 
putui cincinalului au fost 
realizați peste 19 500 roboți 
și manipulatoare automate.

0 BELGRAD. - Un com
plex format din cinci uni
tăți specializate in realiza
rea a diferite produse chi
mice va fi flnaiizat la K>- 
kinda, in nord-estul Iugo
slavi, informează agenția 
Taniug. Noile capacități a'e 
chim'ei iugosăve vor livra, 
intre altele, beneUcărUor d-n 
țară și de peste hotare 
200 000 tone metanol, 
100 000 tone ocid acetic, 
220 000 tone de oxigen pe 
an. Ca materie primă se va 
utiliza gazul natura! extras 
in zona localități! Kikinda.

0 BUDAPESTA - Prin 
adoptarea unor măsuri teh- 
nico-orgonizatorice ți intro
ducerea in practică a unor 
invenții și inovații, din anul 
r?30 p~â in prezent, con- 
sum. de e-e-ge o scăzut 
in industria R.P. Ungare cu 
5 la sută, ăr in agricultu- 
’ă cu 8.4 Ia sută, relatea
ză agenția MTI.

Pr.-n raționalizarea consu
murilor de energie s-a asi
gurat o econom e anuală 
de combustibil echivalentă 
cu 267 000 tone țiței. Pro- 
ecte e in curs de realizare

vor permite ca, din anul 
1985, să se economisească 
anual o cantitate de ener
gie echivalentă cu 1.2 mi
lioane tone de țiței.

0 VARȘOVIA - Minerii 
polonezi au ajuns la ex
portul a un miliard de to
ne de cărbune în istoria 
postbelică a industriei ex
tractive poloneze. In cadrul 
unei ședințe comune a re
prezentanților Ministerului 
comerțului exterior și ai Mi
nisterului Industriei Minie
re s-a subliniat că au fost 
adoptate măsuri în vede
rea îndeplinirii integrale și 
a sarcinilor de export pe 
acest an, relatează agenția 
PAP

o FRAGA - In R.S. Ce
hoslovacă se aplică un pro
gram de perspectivă de fo
losire a energiei apelor 
geotermale in economia 
națională. De pe acum, 
prin folosirea căldurii iz
voarelor termale, aflate în 
principal pe teritoriul Slo
vaciei, se economisesc a- 
nual 53 000 tone combusti
bil convențional. Cu ajuto
rul lor se încălzesc nume
roase sere și solarii, locu
ințe și instituții medicale.

Q BEIJING. - In viito
rul plan cinema! (1986- 
1990). oamenii de știință 
din Shanghai, cel mai ma
re oraș industria! din R.P. 
Chineză, iți var concentra 
atenția asupra cercetărilor 
și elaborării de tehnologii 
in citeva domenii de virf, 
intre care electronica și in
gineria biologică. Iri pre
zent, după cum menționea
ză agenția China Nouă, sînt 
în curs de elaborare pro
iectele privind dezvoltarea 
științei și tehnologiei în a- 
cest centru industrial in pe- 
r oada viitorului cincinal și 
pină in anul 2000.

■ TUNIS. - La Tunis 
s-au încheiat lucrările Con
ferinței parlamentare arabe 
asupra demografiei și dez
voltării, anunță a; 
MAP. La dezbateri c. 
participat delegații -ep'e- 
zentînd parlamente o-a’c-?. 
precum și organisme regio
nale și internaționale de 
resort. La încheierea con
ferinței a fost adoptat u- 
d o cu me n t privind p'c- 
blematica dezvoltă' 
demografiei în țările arabe, 
și care va fi prezentat ta 
viitoarea conferință mon
dială asupra populației

■ BOGOTA - La Ba 
geta s-a dat pubfeertâtia un 
document ce cuprinde con- 
duziiie la care au ajuns 
cele peste 50 de persona- 
Irtăt» pofrtree și econom»ce 
din America Latină și zo
na coraâbiaaă. reunite in 
locahtatea cokzmbkzna Caii, 
in cadrul unei izddniri 
consacrate elaborării unei 
strategi* regiorxde comune 
in domeniul promovării 
cooperării in dezvoltarea 
schimbului de tehnologie 
industrială — transmite o- 
ge-țo IPS Elaborat in 
baza .Declarație-' f->ote* s*

la Q-ta. oooptate m ia- 
nuo-ie in capitala ecucdo- 

eco*o~>ce rezonate Io ni-

vel -olt. documentul pre
vede un complex de mă
suri perfu simularea coo
pera-^ tehnologice în Ame
rica Latină și zona carai- 
bianc și i-.tensifica'ea 
schimb- ui de documentație 
și -ra mați, de specialita
te Ic scara regiunii.

■ BUDAPESTA. - Potri
vi comunicatului Direcției 
Centrale de Statistică a 
RP. Ungare, in primul tri
mestru al anului curent vo
lumul producției globaie a 
crescut in sectorul socia
list al industriei cu 5,2 la 
sută in comparație cu a- 
ceeași perioodâ a anului 
trecut in aceeași perioa
dă. p'oductivrtatea mun

cii a crescut pe salariat 
cu 6 la sută. în industria 
construcțiilor, planul pe 
perioada amintită a fost 
îndeplinit în proporție de 
94,3 la sută.

■ BONN. - Aproape 
13 000 de metaiurgiști din 
Baden - Wurttemberg - 
R.F.G. au început, luni di
mineață, o grevă nelimita
tă iri sprijinul revendică
rii lor de îmbunătățire a 
condițiilor de muncă și de 
viață. Greva are loc la 
apelul sindicatului de ra
mură „Ig Metall". Greviștii 
se pronunță cu fermitate 
pentru reducerea șomajului 
și păstrarea locurilor de 
muncă.
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U.G.I.R.A. DEVA
strada Decebal nr. 8, telefon 13727

VINDE
pentru unitățile socialiste

ÎMPLETITURĂ DE SÎRMĂ ZINCATĂ
De asemenea, execută ÎMPLETITURĂ DE SÎR

MĂ LA DIMENSIUNILE CERUTE DE BENEFICIAR.

ANSAMBLUL DE CiNTECE Șl DANSURI 
„BALADA CERNE!"

din județul Caraș-Severin
'lupă turnee de succes în Danemarca, Suedia, 

Olanda, Israel, R.S.F. Iugoslavia, Austria, R.F.G., 
invită pe iubitorii cîntecelor și dansurilor popu
lare la

SPECTACOLUL EXTRAORDINAR 
„FLORI DE CÎNTEC ROMÂNESC"

• miercuri, 16 mai 1984, orele 17,00 și 20,00 
la sala Casei de cultură din Hunedoara ;

• joi, 17 mai a.c., orele 17,00 și 20,"0 la Sala 
sporturilor din Deva;

• vineri, 18 mai a.c., orele 17,00 la Clubul 
sindicatelor din Simeria și la orele 20,00 la Casa 
de cultură din Orăștie.

își dau concursul ;
Constantin Gherghina, cîștigătorul „Trompe

tei de aur", la Bratislava, Angelica Stoican, Pe- 
trica Moise și Nicoleta Voica-

Bi'etele se găsesc la agențiile teatrale din 
localitățile respective.

COOPERATIVA MEȘTEȘUGĂREASCĂ 
„MOȚUL" BRAD

ÎNCADREAZĂ
• șef secție confecții și reparații pălării.
Informații, la telefon 50791.

COOPERATIVA MEȘTEȘUGĂREASCĂ 
„MOȚUL" BRAD

ÎNCADREAZĂ
pentru magazinul de mobilă din municipiul Deva

• lucrător gestionar (bărbat).
Informații la telefon 50791.
Condiții : Legea 22/1962.

țările în curs de dezvoltare și mediul inconjurător
Prelungirea secete: in re

giunea Saheiuîui. cu ur
mările ri devastatoare, pune 
cu și mai multă acuitate 
problema apărării patri
moniului forestier mondial, 
a opririi poluării mediului 
înconjurător. După cum re
marca recent revista 
„Afrique-Asie“, în India, 
viteza despăduririlor atinge 
un milion de hectare pe 
a.n. Din aceasta rezultă, 
în zece ani, o dublare a 
terenurilor inundabile; Haiti 
este aproape complet des- 
pădurit ; în Malaiezia 
tăierile de păduri fără nici 
un fel de discernămînt au 
provocat umplerea ri urilor 
cu nisip ; pădurile tropi
cale dispar în ritmul de 
un hectar la două secun
de și jumătate.

In ce privește agricultura 
— adaugă revista citata — 
situația nu este deloc mai

bună. Mo'ocu tura. dsr. ce 
in ce mc: mult răspiodită. 
este cei moi oaesec. pe 
pian eco'ogic. in contra
dicție cu carocteaX speci
fic of regiunilor in core 
este practicată. Pe plac 
economic, ea este — cum 
arăta o oficîaîitate dir.tr-o 
țară latino-omericană — 
„un cadou otrăvit al colo
nialismului", deoarece mo
noculture se opune apli
cării unei politici indepen
dente.

La acestea se adaugă 
faptul că companiile trans
naționale controlează co
merțul cu semințe hibride, 
cu randament ridicat, a- 
daptate unor condiții cli
matice dificile, cum este 
seceta. Prețul lor este 
totodată de zece ori mai 
mare decît a! varietăților 
tradiționale, ceea ce face 
aproape imposibilă folosi

rea lor in țo ie in curs

Nu reou e u.tot un 
element foa ie important — 
cel o- poluări' med uiu 
cmbkjnt : solul, epa și ce- 
mi. Este suficient, in o- 
ceostă privință, un singur 
exemplu : 70 Ic suta din
rețeaua hidrografică india
nă este extrem de po-uată. 
Gangele debnlnd tistul 
record mondial din acest 
punct de vedere. Reper
cusiunile sint dive'se : moi 
înfiî asupra ape; potabile. 
Potrivit O.M.S. și UNtCEF. 
15 milioane de copii sub 
vîrsta de cinci ani mor 
anual drn cauza apei po
tabile infestate.

Toate aceste neajunsuri 
de care suferă țările în 
curs de dezvolta-e - este 
de părere „Afrique-Asie" 
- nu sînt incurabile și pot

fi evitate prin măsuri pre
ventive. In unele țărî în 
curs de dervotore se în
cearcă no; varietăți de 
plante rezistente la condi
țiile unei secete îndelun
gate. In Egipt se studiază, 
de exemplu, o plantă fu
rajeră din Africa ecuato
rială — „ia'ba de elefant" 
— foarte rezistentă la sece
tă și la unele insecte. Ea 
va înlocui hibridul de sorg 
și mi! introduse recent

Numai apărînd natura, 
țările în curs de dezvoltare 
se vor putea apăra pe ele 
însele. Aceasta, deoarece 
trebuie să se țină seama 
de nedreptatea . existentă 
astăzi în lume, cînd 40 la 
sută din populația mon
dială folosește numai 1D 
la sută din resursele exis
tente.

C. OPRiCĂ
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mulți ani“, cu ocazia ani
versării a 43 de ani. (720)

DECES

VINZARE

• Vind casă. Deva, strada
Dorobanților 30, telefon 12273, 
vizibilă după orele 1G. (730)

SCHIMB DE LOCUINȚA

• Schimb locuință Brașov 
cu Deva. Informații, Deva, Mi
cro 15, bloc 65, apartament 30,

(720)

ANIVERSARE

• Soția și fiicele urează 
dragului lor Mate Dezso „La

• Silvia soție, Nadia 
fiică, Teodor ginere, Băz- 
van, Călin și Rodica, ne
poți, anunță cu durere 
încetarea din viață, după 
o grea suferință, a celui 
mai bun soț, tată și bunic 

Trufașu Savin.
Inmormintarea are loc 

astăzi, 15 mai, orele 14, 
de la domiciliul din De
va, strada Dragos Vodă 
13. (725>
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