
în centrul Petroșaniului constructorii înalță prima macara ce va deservi execuția blo
cului 69 cu 284 apartamente.

Primele tronsoane ale acestui bloc cu 9 și 10 nivele vor fi predate în acest an și 
■or cuprinde 160 apartamente noi pentru oamenii muncii din Valea Jiului.

în clișeu, mecanizatorii așează pe linie „baza“ macaralei.
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în poligon stocul de prefabricate 
încurcă activitatea, în timp ce pe 

șantiere se stă din... lipsa prefabricatelor
Pe șantierele de locuințe, 

luna mai ridică aceeași pro
blemă ca și precedentele : 
necesitatea imperioasă a 
intensificării ritmului de 
execuție, cu toate că pî- 
nă la această oră au fost 
practic rezolvate aspectele 
privind pregătirea investi
țiilor constînd în asigurarea 
documentațiilor pentru de
mararea construcției majo
rității obiectivelor planifi
cate. Deși a existat un 
front de lucru larg deschis 
pe toate șantierele- din 
Valea Jiului, ritmul de e- 
xecuție înregistrat, inclusiv 
în tuna aprilie, s-a situat sub 
nivelul cerințelor și, se poa

te spune cu deplin temei, 
sub nivelul posibilităților. în 
acest context, marile proble
me pe care le. ridică exe
cuția -au devenit cele teh- 
nico-organizatorice pro
prii șantierelor, exigențele 
lunii mai impunînd la mobi
lizarea totală a capacității 
umane și tehnice) con
centrarea interesului spre
punctele de lucru existente, 
fie că se încadrează „în gra- 
fice“, fie că, din pricini mai 
mult sau mai puțin justifica
te, se află în stadii de e- 
xecuție întîrziate.

Ne vom referi de data a- 
ceasta la cîteva blocuri ca
re se execută prin- soluții

1 „Intrucît ședința B. E. al 
î C.O.M. (b iroul executiv al 
| consiliului oamenilor mun- 
j cri - n.n.) era convocată 
IK. în afara programului de 

serviciu (ora 18) și prezen
ța juristului la astfel de 
ședință nu este obligato
rie, apare ca invitație, nu 

| se poate reține ca o în- 
; călcare a obligațiilor de 
■ serviciu.
■ Sacțiunile disciplinare a-

plicîndu-se numai în legă- 
; tură cu abaterile în legă-
: tură cu serviciul. Ca ata-
; re, participarea la astfel
i de ședințe, în afara ser-
: viciului, nu poate consti-
f tui o încălcare a atribuți-
! ilor de serviciu".
: Am transcris din regis-
| trul de sancțiuni cuvînt cu
; cuvînt, literă cu literă „a-
ț pararea" juristului unei
| întreprinderi miniere, sanc-
j ționat cu avertisment pen-
i tru că nu s-a prezentat la
I ședința amintită. Se ri-
: dică unele probleme care
: trebuie lămurite ;

Sentința a dat-o... ’ 
apărarea

Era sau nu necesară ș 
prezența juristului ? j

Pe ordinea de zi se pro- ț 
punea analiza modului în 
care s-au aplicat sancțiu
nile disciplinare, temeini
cia și legalitatea acestor 
sancțiuni.- Și cine altul era 
mai competent în lămuri
rea acestor probleme de- 
cît juristul întreprinderii ?!

O altă întrebare: cu- : 
noștea juristul ordinea de ■ 
zi ? Desigur. Luase la cu- = 
noștință din convoca- : 
torul pe care-l semnase. ț

...La ședință au pârtiei- i 
pat toți șefii de birouri, : 
compartimente și inginerii i 
șefi de sectoare, unii din- : 
tre ei după ce un schimb i 
întreg au străbătut mina ; 
de la un capăt la altul, i 
iar alții... au mai zăbovit î 
după ședință ca să mai : 
discute cu minerii din ■ 
schimbul care ieșea din ; 
mină. :

Ei nu erau, oare, în a- !
fara orelor de program ? :

Dorin GHEȚA ț

industrializate. Conform u- 
nor cerințe firești care se 
referă la continua îmbu
nătățire calitativă' a muncii 
- constînd din creșterea e- 
ficienței economice și re
ducerea duratelor de exe
cuție - în Valea Jiului sînt 
prevăzute să se construias
că în acest an aproape 500 
apartamente din panouri 
mari prefabricate. Față de 
anul precedent aceasta re
prezintă un adevărat salt. 
Am avut prilejul să ne con
vingem de curînd că la po
ligonul de prefabricate din 
Livezeni s-au realizat, con
form planificării, în prime
le patru luni ale anului, mari 
cantități de prefabricate. Du
pă cum ne-au informat in
ginerul Miron Horga și șe
ful de echipă Vasile Leuș- 
tean, o bună parte din pre
fabricatele produse nu sînt 
încă solicitate de șantiere, 
cu toate că la Pefrila, Vul
can și, îndeosebi, Petroșani 
există deja fronturi pregăti
te pentru montajul acestora. 
S-a ajuns în situația că pre
fabricatele stocate în po
ligon stînjenesc activitatea 
echipelor, micșorînd la mi
nim capacitatea de manevră 
pentru utilaje și împiedi- 
cînd astfel desfășurarea 
normală a lucrului.

Pornind de la acest fapt, 
oarecum paradoxal, am do
rit să aflăm cauzele dato
rită cărora, contrar aștep
tărilor, constructorii de pe 
șantiere nu solicită prefa
bricate. La blocurile 7 și S 
din zona pieții Petroșaniu- 
lui, cu toate că pentru cel

A. HOFFMAN

9 M A I
Zi cu rezonanțe adinei 
in conștiința neamului

In istoria patriei noastre sînt pagini care sintetizează, 
prin momente de perpetuă strălucire, însăși conștiința po
porului și dorința bimilenară de libertate. 9 Mai 1877, zi 
care a marcat proclamarea independenței de stat a Româ
niei, .este un astfel de moment în care dorobanții se în- 
iîlneșc în cuget, fapte și simțiri, cu dacii iui Burebista și 
Decebal, cu ostașii lui Mircea cel Bătrîn, Ștefan cel Ma
re, Mihai Viteazul și cu oamenii muncii de azi. Dar tot 
astăzi, cînd oamenii din patria noastră trăiesc și mun
cesc într-o epocă de ample și profunde transformări re
voluționare, cea mai fertilă perioadă din istoria României 
Socialiste, se împl.nesc 33 de ani de la Ziua Victoriei a- 
supra Germaniei hitleriste.

Independența și libertatea patriei, criterii esențiale 
pentru existența și evoluția oricărei țări, a fost cucerită 
pe cînrpurile de luptă. La 9 Mai 1945 armata română, ca 
și la 1877, s-a acoperit de glorie, în timpul celor 260 de 
zile de bătălii, străbătînd peste 1 000 km, trecînd 17 ma
sive muntoase, eliberînd 38X1 de localități de pe pămîntul 
României, Ungariei și Cehoslovaciei.

De ziua de 9 Mai se leagă evenimente de importanță 
fundamenta'ă pentru patria noastră: proclamarea inde
pendenței de stat și, în 1945, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, zorile societății socialiste.

In acest început de mai, aflat sub semnul unor sărbă
tori înscrise cu litere de flacără în istoria neamului toți 
oamenii muncii din Valea Jiului, într-o unitate de monolit 
în jurul Partidului Comunist Român - înfăptuiesc cu noi și 
noi succese, politica partidului, apărător al independenței 
și libertății patriei noastre socialiste, al demnității umane. 
Cu o profundă conștiință a istoriei, identifieîndu-se cu moș
tenirea luminoasă transmisă de generațiile care au luptat 
spre binele țării, partidul, în frunte cu secretarul său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, exprimă, într-o uriașă 
unitate de gîndire și acțiune a tuturor oamenilor muncii, 
cele mai nobile idealuri de dreptate și libertate, de făuri
re a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism.

DE PRESTIGIU 
LA URICANI

12 000 tone 
peste prevederi

Ieri, după primul schimb al 
zilei, minerii din Uricani au 
raportat un succes de presti
giu : depășirea cu 12 000 to
ne cărbune a prevederilor 
planului de la începutul anu
lui. Odată cu acest rezultat 
consemnăm că productivita
tea fizică planificată pentru 
activitatea în cărbune a fost 
depășită cu peste 500 kgzpost.

- Acest rezultat, ne-a de
clarat directorul I.M. Uricani, 
ing. Carol Schreter, reflectă 
angajarea fermă a tuturor 
oamenilor muncii de la mină, 
a brigăzilor de mineri - a 
celor din sectoarele III și lh 
îndeosebi, aflate pe locurile 
fruntașe ale întrecerii socia
liste - pentru îndeplinirea e- 
xemplară a sarcinilor de 
creștere a producției de căr
bune cocsificabil. ce revin co
lectivului.

SECTORUL I
AL l, M, LONEA

Cu sarcinile depășite 
lună de lună

Plusul de peste 3 000 tone 
de cărbune extrase suplimen
tar de la'începutul anului de 
către minerii sectorului I al 
I.M. Lonea este rodul muncii 
bine organizate a brigăzilor, 
al mobilizării exemplare a 
potențialului Colectiv în fie
care din cele patru luni, în 
care s-au înregistrat constan
te depășiri - între 315 și 1008 
tone cărbune lunar. „La zi", 
în luna mai colectivul rapor
tează deja un plus de peste 
200 tone cărbune. Pe primele 
locuri ale întrecerii brigăzilor 
din sector se situează și în 
această lună cele conduse de 
Cornel Țîr și Marin Ciubăr.

O brigadă experimen- 
' tată care prin organi

zarea judicioasă a lucru
lui la front, prin disci
plină și răspundere în 
muncă obține lună de 
lună rezultate care o si
tuează în fruntea între
cerii socialiste : brigada 
condusă de minerul Tra
ian Pop de la mina Uri
cani.

Foto: Ion LICIU

( VA'informăm:

ACȚIUNI DE ORDINE Șl 
CURĂȚENIE IN DEPOZiT. 
Tinerii muncitori din depo
zitul Varnița al Bazei de a-
proviziOnare a C.M.V.J. și- 
au concretizat preocuparea 
pentru ordine și frumos la
locul lor de muncă în peste 

| 300 de ore de muncă pa- 
I triotică. Prin numeroase ac- 
I țiuni ei au aranjat materia- 
I lele sporind astfel spațiul 
I de depozitare, ușurînd ope

rațiile de încărcare - des
cărcare și micșorînd timpul 
de efectuare a acestora. 
Totodată, ei au colectat 
peste 5 000 kg fier vechi. 
(V. Beldie, șofer S.T.R.A.)

LA CANTINA MINERILOR 
de la I.M. Dîlja s-au efec
tuat noi amenajări, astfel 
îneît servirea mesei se face 
prin sistemul specific ai res
taurantelor cu autoservire. 
Fiind despărțită de bucătă
rie, sala de mese oferă con
diții mai bune de igienă, în 
timp ce servirea este mai o- 
perativă. (A.H.).

• (Continuare în pag. a 2-a)

In pagina a 4-a
O pagină de aur 
a istoriei patriei - 

Grivița

DOTĂRI. Spitalul din Lu- 
peni a fost dotat cu două 
aparate de mare precizie 
.și deosebit de utile. Este 
vorba de un electro-cardîo- 
graf portativ și un aparat 
de anestezie. Secția pentru 
copii a spitalului a fost do
tată de asemenea, cu un a- 
parat de respirație artificia
lă, Valoarea noilor aparate 
depășește 200 000 iei. (C.D.)
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ȘTEFAN PETERFI
Din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
a Consiliului de Stat și a Consiliului Național al Frontului Unității 

Socialiste
Comitetul Central al Parti

dului Comunist Român, Con
siliul de Stat al Republicii 
Socialiste România, Consi
liul Național al Frontului 
Unității Socialiste anunță 
cu profundă durere înceta
rea din viață, în ziua de 6 
mai, a tovarășului Ștefan 
Peterfi, membru al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al

Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, 
vicepreședinte al Consiliului 
Național al Frontului Unită
ții Socialiste, președintele 
Consiliului oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară, 
vicepreședinte al Academiei 
Republicii Socialiste Româ
nia.

Tovarășul Ștefan Peterfi a 
militat cu energie și devota
ment pentru înfăptuirea nea
bătută a politicii Partidului 
Comunist Român, pentru în
frățirea și unitatea dintre 
toți fiii patriei noastre, in
diferent de naționalitate, 
pentru triumful socialismului 
în Republica Socialistă- 
România.

Comitetul Central Consiliul de Stat
al al

Partidului Comunist Român Republicii Socialiste România
Consiliul Național

al
Frontului Unității Socialiste
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Spitalul, unitate de asistență 
sanitară completă

bolnavi internați, precum și 
cu laboratoare medicale și 
alte compartimente de spe
cialitate, stabilite potrivit 
normelor unitare de struc
tură". Ele răspund în fața 
consiliilor populare din uni- beneficiara
taLea adminisfrativ-teritorială 
în' care funcționează de În
deplinirea atribuțiilor ce le 
revin în asigurarea sănătății, 
populației, de calitatea, 
promptitudinea și eficiența • 
asistenței. medicale acor
date.

Proiectul de lege acordă 
activității de apărare a să
nătății și prevenire a îm-

în dezbatere publică

Proiectul Legii cu privire 
la asigurarea sănătății 

populației

■ Omul, factorul esențial al 
; edificării societății noastre 

socialiste multilateral dezvol
tate, beneficiază prin grija 
partidului și statului no.stru 
de satisfacerea în condiții 
tot mai bune a cerințelor 
sale de viață, de dezvoltare 
armonioasă fizică, intelectu
ală și morală, pentru afir
marea deplină a capacită
ții sale.de muncă și creație.

în spiritul umanismului re
voluționar ce caracterizează 
întreaga politică a partidu
lui și statului, în cadrul pro
gramului general de dezvol
tare economică și socială a 
țării, societa- 

. tea asigură tu
turor cetățeni
lor săi condiții 
tot mai bune 
pentru întărire 
continuă a 
stării de sănă
tate. în con
textul acestor 
preocupări s-a 
dat publicită
ții, în proiect, 
și supus dez
baterii publice Legea privind 
asigurarea sănătății popu
lației, act normativ care sta
tuează cadrul juridic unitar 
de. desfășurare și perfecțio
nare a activității din dome
niul. asigurării sănătății 
populației, răspunderile ce 
revin organelor, unităților și 
personalului sanitar. în con
formitate cu prevederile pro
iectului de lege, spitalul este 
unitatea sanitară care, con
form articolului 25 din lege, 
asigură asistența medicală 
completă - preventivă, cura
tivă și de recuperare - în 
zona teritorială stabilită. 
„Spitalul - precizează pro
iectul de lege - se organi
zează cu dispensar policlinic 
pentru asistența medica'ă 
generală și de specialitate 
a bolnavilor ambulatori, cu 
cabinete de specialitate și 
tratament, cu secții pentru

bolnăvirilor, ce trebuie să 
o desfășoare spitalul ca uni
tate sanitară complexă, o 
importanță deosebită și pre
vede expres în art. 30 că 
„stabilește măsurile necesare 
pentru prevenirea și comba
terea bolilor cu pondere 
importantă și a celor trans
misibile" ; „asigură controlul 
stării de sănătate a unor 
grupe de populație supuse 
unui risc crescut de îmbol
năvire" ; „efectuează exa
mene de specialitate pentru 
controlul aplicării normelor 
de igienă" ; „organizează 
acțiuni de educație sanitară", 
în ceea ce privește asisten
ța medicală, același articol 
obligă spitalul să acorde a- 

' sistența medicală de urgență, 
generală și de specialitate 
bolnavilor ambulatori și spi
talizați, să stabilească inca
pacitatea temporară

Concursul pe 
obiecte al elevilor

Metodă de sfmulare a 
pregătirii elevilor, potri
vit cu aptitudinile man'fes- 
tate spre diferite obiecte 
de învățămînt, concursuri
le elevilor au și pronunța
re elemente de educare 
și stimulare. Duminică, la 
Școala generală nr. 1 din 
Fetroșani s-a desfășurat fa
za județeană a concursului 
pe obiecte a elevilor din 
învățăminte! gimnazial al 
Văii Jiului. Zeci de elevi 
au part'cipat la următoa
rele discipline de studiu : 
limba română, limba ma
ternă, limbi moderne (en
gleză, franceză, germană), 
istorie, matematică, fizică. 
Aceste forme de verifica
re competitivă a celor mai 
buni elevi, reprezintă, tot
odată, și o stimulare a 
activității cadrelor didac
tice.

noapte

nr. 8.
Primul transport porneș

te spre unitățile de desfa
cere a produselor de pa
nificație din Petroșani și 
Petrila. Al doilea transport

ți cu delegatul din partea 
I.C.S.A. și A.P., Constan-muncă, să execute controa

lele medicale periodice, pre
cum și examinarea medicală 
a noilor încadrați în mun
că;

Populația Văii Jiului este 
r' ' i unei puternice 

baze materiale și a unui 
numeros și bine pregătit de
tașament de cadre medico- 
sanitare, avînd prin aceasta 
create condițiile asigurării și 
promovării stării de sănă
tate, calitativ superioare de 
la o etapă la alta. Spitalul 
municipal Petroșani, .unitate 
de sănătate dotată cu apa
ratură modernă, pus în func

ție prin grija 
conducerii su
perioare de 
partid, împre
ună cu celelal
te spitale oră
șenești din Lu
peni, Vulcan și 
Petrila - și a- 
cestea. moder
nizate funcțio
nali și prin do
tări - însu
mează 1 910 
ce reprezintă

Verticale nai în cartierul 
Aeroport - Petroșani. în a- 
ceastă zonă modernă a 
orașului, mii de oameni ai 
muncii care locuiesc în noile 
blocuri, beneficiază de con
fort și condiții civilizate de 
viată.

*

In cele peste 30 de sor
timente de produse de pa
nificație ce Se pun zilnic tin David, sînt la datorie,
la dispoziția populației Șarja este încărcată ope-
Văii Jiului este materiali- rativ, așa cum sîhț încăr- 
zată nu numai'munca ță- câți și covrigii de la-secția 
rănilor cooperatori, a mo
rarilor care transformă 
boabele de grîu în făină, 
ci și a brutarilor ce elabo
rează noapte de noapte 
șarjele aromate. In rîndu- 
rile ce urmează ne vom 
referi insă la acei oameni 
prin a căror muncă, cele 
30 de sortimente de pani
ficație ajung cu punctuali
tate la destinație. 
...Ora 21,30. Inserarea 
a coborît peste oraș. Con
ducătorul auto llie Purtă
tor îți începe, munca de 
fiecare noapte. Cînd aro
ma șarjei de la unitatea 
de specialități nr. 4 înmi
resmează 
șoferul 
împreună 
bui torul

împrejurimile, 
llie Purtător,: 

cu distri- 
Ion Dumitrașcu

\ 
\ 
\

aprovizionează magazine- 
le din Vulcan, Lupeni și i 
Uricani. •

...Ora 6 dimineața. So- ț 
Ierul llie Purtător, distribui
torul Ion Dumitrașcu și 
delegatul Constantin Da
vid și-au încheiat ziua de 
muncă. Unitățile de desfa
cere a produselor de pa
nificație din întreaga Vale
a 
nă 
cu 
te

*

V
I

îi intîmpi- 
cumpărătorP' 

proaspe- i 
-n simte a-

Jiului 
pe 

produse 
ie în care se simte a- ’ 
roma din aurul lanurilor ț 
de griu. (D. CRIȘAN)
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paturi, ceea 
pentru populația din Valea 
Jiului un indice de asigurare 
cu paturi de 13,1, cu mult 
superior mediei pe țară.

Pentru asistența medicală •' 
ambulatorie,' fiecărui oraș 
îi corespunde o policlinică 
în structura căreia sînt pre- 

• văzute cabinete de specia
litate capabile să rezolve 
competent și operativ pro
blemele de sănătate.

Toate acestea, împreună 
cu dispensarele medicale de 
medicină generală, pediatrie 
și adulțî, 
întreprindere, 
în totalitate problemele 
sănătate din municipiu.

urbane și de 
pot cuprinde 

de

Dr. Nicolae ALDICA, 
medic primar, 

directorul spitalului Lupeni

Instantaneu din coilu.s.

Steagul roșu a criticat,
PROMISIUNEA 

i A FOST RESPECTATĂ

Faptul că baia orașului 
Petroșani a stat închisă exa
gerat de mult pentru repa
rații, a fost criticat în zia
rul nostru cu nr. 7 961. în 
răspunsul trimis redacției, 
conducerea E. G. C. L. Pe
troșani ne informa, încă în 
ziua de 14 aprilie, că repa
rațiile interioare de între
ținere la baia comunală se 
vor termina la data de 30 
aprilie și că începînd cu 
luna mai va fi dată în ex
ploatare. Ne facem plăcuta 
datorie să informăm pe ci
titori că termenul a fost res
pectat și baia a intrat 
funcțiune.

PROPUNERE ÎNSUȘITĂ

La sesizarea unui grup 
locuitori din Jupînesele,

în

de
în

7 961 al ziarului „Stea- 
roșu" s-a făcut, către 

LJ. M. T. C. F. Iscroni, propu
nerea de a acorda sprijin 
în utilaje pentru excayarea 
de pietriș din pîrîul Gal
bena sau de Ia cariera Bolii 
pentru repararea drumului 
de aici. Conducerea secției 
U. M. T. C. F. Iscroni conside
ră propunerea bună și a luat 
măsura ca prin responsabi
lul districtului de drum în 
colaborare cu cetățenii a- 
cestei localități să facem un 
drum corespunzător.

MASURI DE REMEDIERE
A DEFICIENȚELOR

în nr. 7 907 al 
„Steagul 
nota 
vită, 
latau 
sierei

nr. 
gul

ziarului 
roșu" a apărut 

critică intitulată „Ser- 
dar..." în care se re- 
unele abateri ale ca- .

Natalia . Dîlia din

dintîi termenul de predare 
este luna iunie a.c., am cons
tatat că, de fc.pt, la înce
putul lunii mai, blocul se 
afla încă la cota sol. Se lu
cra, la fel ca și în urmă cu 
două săptămjni, la pregăti
rea . liniei de macara. . ..Tre
buia să avem ridicate la a- 
ceastă dată cel puțin două 
nivele" - ne-a declarat șe
ful punctului de lucru, mais
trul loan Tr ntea ca răspuns 
la întrebarea noastră - ca
re este stadiul execuției în 
comparație cu graficele ? Si
tuația reflectă limpede că, 
deocamdată,. conducerea 
șantierului Petroșani și a 
grupului de șantiere nu și-au 
propus încă să accelereze ac
tivitatea la acest punct de 
lucru, neluînd în considera
re că se compromite terme
nul de predare al obiectivu
lui, iar, într-un plan mai larg, 
se acumulează noi restanțe 
față de stadiile planificate 
la obiective.

în cartierul Aeroport - 
Petroșani ne-am convins că 
ritmul execuției blocului 19, 
cu 84 de apartamente, stag
nează, de asemenea, din mo
tive organizatorice. Am în- 
tîlnit la punctul de lucru 
constructori vrednici, hotărîți 
să muncească din toate pu
terile pentru ca blocul să se 
înalțe în termenul stabilit, li
nul dintre ei, Mihai Boboiu, 
șef de echipă la montajul 
prefabricatelor, ne-a pre
zentat însă fapte care pun 
în evidență dese între-

organele vizate răspund
stația C. F. R. Petroșani. Răs- 
punzînd redacției, conduce
rea stației ne informează că, 
în cadrul instruirii teoretice 
lunare, cazul casierei s-a 
prelucrat cu personalul care 
intră în contact cu publicul 
călător cerîndu-i-se să dea 
dovadă de mai multă opera
tivitate în deservirea aces
tuia, de solicitudine în elu
cidarea eventualelor lămu
riri cerute. în ceea ce pri
vește portul uniformei, cazul 
s-a prelucrat cu întregul 
personal, acest lucru fiind o 
obligație de serviciu.

RECEPTIVITATE

Dovedind receptivitate 
față de semnalul critic lan
sat de ziarul nostru nr.
7 890 prin nota „Din a cui 
dispoziție", comitetul oră
șenesc de partid Lupeni a

inițiat o anchetă la Pre- 
parația Lupeni prin care 
s-a confirmat că au exis
tat cazuri de curățire a va
goanelor C.F.R. pe podul 
din zona stadionului, avînd 
drept consecință poluarea 
Jiului.

„Întrucît faptele consta 
tate contravin Legii nr. 
9/1973 cu privire la protec
ția mediului înconjurător - 
se spune în răspunsul pe 
care l-am primit la redac
ție - conducerea prepara- 
ției a fost atenționată asu
pra obligativității respectă
rii întocmai a prevederilor 
legale, precum și asupra 
măsurilor ce se vor lua în 
caz de neconformare. S-a 
stabilit ca în viitor opera
țiunea de curățire a va
goanelor C.F.R. să se facă 
numai în incinta prepara- 
Jiei".

încurcă
timp ce pe șantiere 

lipsa prefabricatelor
ruperi ale activității. De pil
dă, între execuția primului 
și celui de ai doilea tron
son al blocului s-a s'at cî- 
teva zile deoarece nu era 
pregătită linia de macara. 
Dese oprirj au fost provo
cate de greutăți ivite "ii 
transportul prefabricatelor, 
în penultima zi a lunii a- 
prilie, în schimbul de noap
te, după cum ne spunea 
muncitorul Petre Viezure, e- 
chipa de montaj a foșt uti
lizată în lucrări auxiliare de
oarece au lipsit piesele pen
tru cornișa tronsonului II. 
La tronsonul III, echipa de 
montaj condusă de zidarul 
Dumitru Roșu și-a încetat lu
crul din pricina unor piese 
prefabricate care nu erau 
sosite la timp pe șantier.

Din discuția pe care am 
purtat-o cu maistrul Cons
tantin Mihăiescu, șeful punc
tului de lucru de la 
19, și cu șeful șantierului nr. 
1 Petroșani, 
am reținut că odată cu pri
ma zi a lunii

c
c
F

montată 
ll-lea în 

90 iă sută. Pen-

blocul

Nicolae Sasu,

mai au fost 
inițiate aici un șir de măsuri 
organizatorice menite să 
asigure intensificarea ritmu-. 
lui de execuție. Aceste mă
suri vizează, în primul rînd, 

-concentrarea forței de mun
că. a șantierului spre acest 
obiectiv. La tronsonul I al 
blocului au fost introduse 
deja două echipe de zu
gravi și una de mozaicari 
pentru finisaje. În tronsonul

I, tîmplăria 
complet, iar 
proporție de 
tru ultimul tronson au fost 
asigurate presele prefabrica
te necesare în casa scării. 
La fel și plarșeele și pa
nourile de exterior, care îi 
țineau în loc pe Construc
tori. ..Ați oprit»activitatea din 
cauză că elementele prefa
bricate sosite pe șantier nu 
corespundeau calitativ ?“ -
l-am întrebat pe șeful de 
șantier. „Fără îndoială că, 
legat de calitatea prefabri
catelor, colectivul din poli
gon este dator să depună 
eforturi stăruitoare pentru a 
o îmbunătăți. Elementele a-' 
duse pe șantier dispun însă 
de calitatea strict necesară 
pentru ca să le putem utiliza 
fără a compromite execuția 
apartamentelor".

Toate aceste măsuri fac 
dovada unor eforturi pen- 
*!u intensificarea ritmului 
de lucru la blocul respectiv, 
Este de datoria factorilor v'n 
conducerea grupului de-r 
șantiere să întreprindă mă
surile tehnico-organizat.orice.'. 
cele mai eficiente pentru ca 
la toate punctele de lucru 
ale șantierelor, la cele în 
care sînt utilizate tehnologii 
prin industrializare în pri
mul rînd, pentru ca ritmul 
de execuție să se ridice la 
cota exigențelor ce stau în 
fața constructorilor în a- 
ceasfă lună și următoarele.

r
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DESCOPERIRI ARHEOLOGICE

Cercetările întreprinse, de 
curînd, de arheologul Paul 
Dicu, secretar științific al 
Filialei din Pitești a Socie
tății de științe istorice în 
punctul denumit „Carieră- 
vii", de pe raza comunei te- 
leormănene Ciuperceni, din 
apropierea șantierului viito
rului sistem hidroenergetic 
Turnu Măgurele - Nicopole, 
s-au soldat cu descoperirea 
unor unelte datînd din paleo
liticul superior, și anume 
lame de silex aurignaciene. 
în aceeași localitate s-au 
găsit, cu acest prilej, și frag
mente dintr-un vas ceramic 
qeto-dac din secolele 4-3 
î.e.n.

De asemenea, în perime
trul orașului Roșiorii de Vede 
au fost scoase la iveală 
fragmente de vase ceramice 
ce aparțin unor culturi din 
perioada neolitică (cultura 
Gumelnifa), din epoca me
talelor și pînă în secolele

3-4 e.n., cele mai nume
roase fiind din epoca fieru
lui. Acestea constituie noi 
dovezi materiale că pe ac
tualul teritoriu cri localită
ții a existat o așezare geto- 
dacică, făcînd legătura între 
etapa anterioară și cea ul
terioară formării statului dac 
centralizat.

După 

meci, arbitrul 

a primit 5 ste

le din... piv-

I.A.S.-

I

sale.de


I
I Spor» • Sport • Sport » Sport • I • • I •

K

FOTBAL
A.S.A. Tîrgu Mureș —

Jiul 1-1 CI—O)

Divizia B 0 amară deziluzie,

Calculul hîrtiei, 
j dejucat de tactica 

oaspeților
Calculul hîrtiei indica, înaintea partidei de la Tg. 

Mureș, avantaj de partea militarilor - terenul propriu, 
galeria frenetică, vreo 5 tricolori în formațiile naționalei, 
o mai bună poziție în clasament, multă .vreme A.S.A. 
fiind liderul primei divizii. Pe de altă parte, Jiul nu-i 
putea introduce în teren pe Dumitrache și Rusu, întrucît 
acumulaseră cîte 3 cartonașe galbene. «Primul sfert de 
oră a demonstrat însă că oaspeții cit eau în șansele lor ; 
în fața lui Cavai s-au grupat și mijlocașii, destrămînd 
atacurile mureșene , cu multă luciditate. Ba chiar, ieșirea 
din apărare s-a făcut cu baloane utile pentru coechipi
erii avansați în terenul advers și, spre meritul său, Să- 
lăgean, mai insistent ca altădată, n-a renunțat niciodată 
la duelul cu ambii fundași centrali ai gazdelor. O dată 
chiar, cînd -tabela era imaculată, n-a reușit să profite 
de gafa lui Ispir. Ofensiva în trombă a mureșenilor a 
avut totuși sorți de izbîndă, în min. 20, cînd incisivul 
Boloni s-a detașat de adversarul direct, l-a dr.blat și pe 
Ciupitu, oferindu-i lui Fazekas o pasă ideală, iar Cavai, 
cel atît de mult încercat, a fost silit să scoată balonul 
din plasă. Abia atunci și-au dat seama coechipierii lui 
Mulțescu unde greșiseră ; concentrîndu-se spre propriul 
careu, oferiseră „centura" adversarilor, lăsaseră loc de 
breșe. De acum au reușit să prindă pe înaintașii mili
tari îp plasa jocului la ofsaid, în același timp, cu pase 
rapide, au ajuns mai des spre buturile gazdelor, în atac 
intercalîndu-se, destul de frecvent, și Petre Grigore. De 
altfel, așa avea să se producă și egaiarea, în min. 72, 
cînd centrarea fundașului stingă al Jiului a fost reluată, 
cu capul, în plasă, de Sălăgean. Spre final, autorul go
lului,, .din nou pe. contraatac, a fost aproape să reedi
teze figura, dovedind astfel, alături de ceilalți colegi, că 
antidotul lor tactic a fost inspirat.

lată, așadar, în mare, cum au realizat băieții noștri 
un prețios egal pe terenul din Tg. Mureș. Am fi însă 
nedrepți dacă nu am recunoaște că înaintașii localnici 
au avut mai multe situații de gol, irosite prin șuturi im
precise sau parate de Cavai șt „cerberii11 din linia de
fensivă. Prin comportarea bună, cu repercusiuni în 
clasament, se relansează ambiții și calcule optimiste pentișu 
echipa din Valea Jiului. Dacă le-a surîs norocul în te
renul militarilor, Stoica, Stoichiță și ceilalți trebuie să ia 
în piept, cu mai mult curaj, „înălțimile'' din preajma 
liderului.

Ion VULPE

MINERUL LUPENI - „U“ 
CLUJ-NAPOCA 0-1 (0-1).
Din start, minerii au tost 
handicapați de jocul tehnic, 
combinativ al studenților, a 
căror tînără înaintare a im
presionat mai ales prin Vi
dicon și Aurel Mureșan 
După cîteva atacuri bine 
gîndite, cu combinații între 
Boloș, Naidin - Leca, ce l-au 
găsit însă pe portarul oaspe
ților la post, minerit au gre
șit, „rupînd" jocul în linia 
mediană, în vreme ce fun
dașii lor de margine au a- 
tacat decisiv adversari cu 
viteză și tehnică, gata ori- 
cînd să i' păcălească. Pe 
aripa stingă, acolo unde Lu- 
cuța se lăsa mereu surprins 
înainte, clujenii au insistat 
și, în min. 16, au reușit să 
deschidă scorul - Zlate a 
respins defectuos un balon

Victorie ia scor Minerul Vulcan
ȘTIINTA PETROȘANI - 

PROGRESUL BĂILEȘTI 3-0 
(1-0). _ Studenții au demon
strat și de această dată că 

: pe teren propriu reușesc 
să-și asigure o victorie la 
scor, ca urmare a jocului lor 
orientat spre o singură direc
ție - poarta adversă. Ei a-u 
dominat de la un capăt la 
celălalt al meciului, pe par
cursul căruia și-au creat nu
meroase ocazii de a înscrie. 
Prima dintre acestea a fost 
ratată, una în minutul 1 de 
Cizmaș, care a reluat de la 
cîțiva metri, peste transver
sală, mingea respinsă de un 
fundaș advers. Peste două 
minute a fost rîndul lui Gu
lea să rateze dintr-o poziție 
asemănătoare. Dominarea 
echipei studențești s-a mate
rializat totuși în minutul 18, 
cînd Biro a înscris din apro
piere. In continuare jocul 
s-a desfășurat în preajma 
careului oaspeților, dar Gu- 
lea (min. 27) și Guran (min, 
39) au irosit ocazii excelen
te.

După pauză studenții au 
reintrat pe teren hotărîți 
Să-și mărească avantajul mi
nim, obținut în prima repri

spre Vidican, care l-a expe
diat, cu boltă, spre vinciul 
drept al porții lui Moise, în- 
tîrziat în plonjon. Imediat, 
antrenorul Cotormăni ope
rează dubla schimbare pen
tru a scăpa de juniori, ma
nevră strategică pripită, mai 
ales că elevii săi au căzut 
inexplicabil la capitolul voli
tional în loc să-și vadă de 
joc, Burdangiu a dcrt tonul 
gesturilor nesportive (s-a a- 
les cu un cartonaș galben), 
iar Zlate l-a continuat, neso
cotind eforturile tuturor co
echipierilor săi, pe adversari 
și miile de suporteri din 
tribune : mijlocașul dreapta 
al minerilor s-a manifestat 
huliganic, năpustindu-se cu 
pumnii asupra lui Vătafu, 
cînd jocul era întrerupt. în 
acest fel minerii au fost si
liți să evolueze în 10 oa

ză. Au desfășurat un joc în 
viteză, au realizat o suită 
de faze spectaculoase, două 
dintre ele încheindu-se cu 
goluri. în minutul 55 a în
scris Gulea după un „un- 
doi“ eu Guran. Două mi
nute mai tîrziu, la o fru
moasă": acțiune a liniei de. 
atac, Gulea a fost faultat în 
careu, lovitura de pedeapsă 
fiind transformată cu preci
zie de : către Seceanschi. In 
minutul 85 s-a consumat o 
fază dramatică ia poarta 
echipei din Băilești : Biro a 
șutat puternic, portarul a 
respins, Gulea a expediat 
din nou mingea, care a fost 
trimisă de un adversar la 
Truică si acesta l-a obligat 
pe fundașul Trifu să facă 
un efort deosebit ca să 
poată respinge balonul de 
pe linia porții. Cu un mi
nut , înainte . de încheierea 
partidei, Dorobanțu, intro
dus în locul lui Sandu, a șu
tat în bară, mingea a reve
nit la Cizmaș ■ care a reluat 
cu .papul, din plonjon, pe 
lîngă stîlpul din dreapta 
porții echipei oaspete.

C. MATEESCU ?

o aspră morală
meni. Puțin mai tîrziu s-a 
accidentat și Voicu, cu toată 
ambiția sa (a fost singurul 
jucător al învinșilor care me
rită menționat) n-a mai dat 
randamentul scontat. în atac, 
cursele lui Boloș sau Dosan 
n-au reușit să schimbe soar
ta partidei, întrucît au abu
zat de driblinguri inutile, în 
fața unei apărări decise, su
perioară ca număr, cu echi
pieri care au strălucit și pe 
prima scenă a fotbalului ro
mânesc : Lăzăreanu, Anca, 
Mirăuță.

înfrîngerea de duminică, 
ce apasă greu conștiința lui 
Zlate, dar și a celorlalți co
echipieri, reduce practic, 
doar la cîteva procente, șan
sele echipei din Lupeni de a 
se menține în divizia B. 
Cauza cauzelor nu trebuie 
căutată numai în această

Gloria Reșița 1-0 (0-0)
Cele două puncte puse în 

joc au înclinat balanța în fa
voarea jucătorilor din Vulcan 
abia în ultimele două minute 
ale partidei, pentru că oaspe
ții s-au apărat ermetic și 
au inițiat contraatacuri pe
riculoase. Cuplul de fundași 
centrali Polgar - Aruncutea- 
nu le-au spulberat însă orice 
șanse, dînd posibilitate co
legilor lor de linie Văduva și 
Cătuț să urce des în atac. 
Dovada ■. primul șut la poar
ta reșițenilor îl expediază 
Văduva.

Mijlocașii gazdelor acțio
nează foarte bine, mai ales 
experimentatul Mihai Marian 
și foarte tînărul său coechi
pier, juniorul Lacatoș, care 
au administrat cu mingi îna
intarea, însă din linia ofen
sivă doar cu Bălosu, în zi 
bună, nu se poate face prea 
mult. ,

Schimbările de după pau
ză aduc mai mută claritate 
în ' teren, Nemeș și Stoenes- 

partidă, în care gazdele 
și-au alungat propriile șan
se, ci în faptul că de atîția 
ani Minerul atacă obiecti
ve mari, cu fotbaliști care 
nu au nici în clin nici în 
mînecă cu orașul Lupeni. 
Pentru că s-a nesocotit un 
lucru elementar, crearea unei 
puternice pepiniere de talen
te, capabilă, după vîrsta ju
nioratului, să apere cu dăru
ire culorile echipei care, pe 
vremuri, a avut cinstea de a 
evolua în prima divizie, 
avînd în teren numai fotba
liști- din Lupeni.

Amara înfrîngere trebuie 
să-i trezească la realitate pe 
tehnicienii balonului . rotund 
din Lupeni. Să aibă curajul 
s-o ia de la capăt, de la 
alfabetul piticilor. Fiindcă 
s-a văzut, păsărilor călătoa
re le trebuie doar cuib vre
melnic (și nu cu puf din pe
nelor lor).

Cezar DOBRE

cu, înlocuitorii lui Bălan șî 
Ceteraș, cu mai multă forță 
și prospețime pun deseori 
poarta adversă în pericol, 
în min. 50, M. Marian tre
ce pe lîngă deschiderea 
scorului în urma unei centrări 
de La Stoenescu. Urmează 
și alte ratări de către Stoe
nescu, Bălosu, Lacatoș. Ul
timul sfert de oră aparține 
gazdelor, . jocul se desfă
șoară aproape numai în ca
reul reșițenilor, însă fostul 
divizionar A, Kiss și lonescu 
rezolvă cu brio, situațiile di
ficile. în min. 40 Bălosu pri
mește o minge, e faultat, 
recuperează și înscrie, dar 
arbitrul nu aplică legea a- 
vantajului și go'ul nu este 
validat. După două minute 
Kiss, foarte bun pînă atunci, 
joacă mingea cu mîna în 
careu, își recunoaște greșea
la și... penalty Transformă 
Aruncuteanu : 1-0.

Astfel, Minerul Vulcan 
cîștigă, la limită, un meci îr> 
care a dominat tot timpul.

C. IOVANESCU

0 • • •••••••••••••
DIVIZIA A

REZULTATE TEHNICE : 
F.C. Corvinul — U Craiova 1—1, 
A.S.A. -— Jiul 1—1, C.S. Tjrgo- 
viște — F-C. Petrolul 0—0, Sp. 
Studențesc ■— F. C. Olimpia 3*—0, 
„Poli." Iași — F.C.M. Reșița 3—0, 
U.T.A. •— F.C. Constanța • 2—1, 
Dinamo — F.C. Bihor 2—0, F.C. 
Argeș — S.C. Bacău 4—1, „Poli," 
Timișoara — Steaua 4—1,

CLASAMENTUL

Poli. Tim. 28 14 5 9 39-29 33
F. C. Argeș 28 14 5 9 45-41 33
Steaua 28 13 6 9 62-42 32
Sp. stud. 28 15 2 11 39-33 32
U.T.A. 28 12 6 10 44-45 30
A.S.A. 28 12 5 11 45-31 29
Jiul 28 13 3 12 48-39 29
Dinamo 28 12 4 12 41-36 28
„U“ Craiova 28 11 6 11 30-27 28
C.S. Tîrg. 28 11 6 11 23-28 28
F.C. Const. 28 12 3 13 36-40 27
F.C. Olimpia 28 12 3 13 34-41 27
S.C. Bacău 28 10 7 11 38-50 27
F.C. Petrolul 28 10 6 12 36-37 26
F.C. Corv. 28 8 10 10 28-37 26
F.C. Bihor 28 12 2 14 30-43 26
Poli. Iași 28 9 6 13 35-34 24
F.C.M. Reșița 28 8 3 17 27-47 19

ETAPA VIITOARE (joi, 18 
mai): S.C. Bacău — Poli. Iași 
(0—4), Jiul — Sp. stud. (1—3), 
F.C. Olimpia — „U“ Craiova
(0—1), F.C. Bihor — U.T.A. (1—1), 
A.S.A. — C.S. Tîrgoviște (0—0), 
Steaua — F.C. Corvinul (1—1), 
F.C. Constanța — F.C, Argeș 
(1—1), F.C. Petrolul — „Poli" 
Timiș. (0—4),F.C.M. Reșița — Di
namo (0—1).

•••••••••••••••••
DIVIZIA B III

REZULTATE TEHNICE : Chi
mica Tîrnăveni — C.I.L. Sighet 
1—1, Victoria Călan . U.M. Ti
mișoara 4—0, Dacia Orăștie — 
Minerul Moldova Nouă 2—0, 
C.F.R. Timișoara — F.C. Baia 
Mare 0—-2, Metalurgistul Cugir 
— Aurul Brad 2—0, Armătura 
Zalău — . Gloria Bistrița 2— 0, 
C.F.R. Cluj-Napoca — Victoria 
Cărei 8—0, Mureșul Deva — A- 
vîntul Reghin 4—0, Minerul Lu
peni — U. Cluj-Napoca 0—1.

CLASAMENTUL
F.C. Baia M. 27 17 7 3 59-19 41
C.F.R, Cluj-N. 27 15 7 5 60-19 37
„11- Cluj-N. 27 16 5 6 47-18 37
Gloria B. 27 15 4 8 54-22 34
Vict. Călan 27 14 4 9 46-28 32
Mureșul Deva 27 13 5 9 42-31 31
C.F.R. Timiș. 27 11 5 11 30-26 27
U.M. Timiș. 27 11 5 11 39-38 27
Chimica T. 27 11 4 12 37-38 26
Met. Cugir 27 10 6 11 29-35 26
Minerul M. N. 27 11 4 12 23-30 26
Dacia Orăș. 27 11' 3 13 29-36 25
Aurul Brad 27 10 4 13 35-37 24
C.I.L. Sighet 27 8 7 12 31-44 23
Armat. Zalău 27 9 4 14 34-37 22
Min. Lupeni 27 10 1 16 22-49 21
Vict. Cărei 27 8 3 16 17-54 19
Avîntul R 27 2 4 21 12-85 8

ETAPA VIITOARE : Minerul 
Moldova Nouă —Victoria Călan, 
„U“ Cluj-Napoca — Metalurgis
tul Cugir, Avîntul Reghin — 
C.F.R. Cluj-Napoca, Victoria Că
rei — Minerul Lupeni, Gloria 
Bistrița — C.F.R. Timișoara, 
C. I. L. Sighet — Mureșul Deva, 
U.M. Timișoara — Dacia Orăștie, 
F.C. Baia Mare — Armătura Za
lău, Aurul Brad — Chimica Tîr
năveni.

DIVIZIA C VII

REZULTATE TEHNICE : Uni
rea Drăgășani — C.F.R. Craiova 
2—1, Știința Petroșani — Progre
sul Baiiești 3—0, Unirea Drobeta 
Tr. Sev. — Minerul Moțru 2—1, 
Mecanizatorul Simian — I.O.B. 
Balș 4—1, Dierna Orșova — 
C.S.M. Dr. Tr. Sev. 1-1, Construc
torul Craiova — Constr. Tg. Jiu 
6—2, Lotru Brezoi — Chimistul 
Rm. VI. 1—0, Minerul Rovî nări 
— Metalurgistul Sădu 1—0.

■- CLASAMENTUL

C.S.M. Dr.T.S.24 15 7 2 57- 8 37
Lotru Brezoi 24 12 6 6 39-23 30
Știința Petr. 24 12 5 7 48-23 29
I. O. B. Balș 24 14 0 10 39-30 28
Chim. Rm. VI 24 11 5 8 29-21 27
Min. Motru 24 12 2 10 35-36 28
Dierna Orș. 24 9 6 9 35-31 24
Progr. Băii. 24 9 4 11 24-30 22
Met. Sadu 24 9 4 11 24-33 22
Min. Rovin. 24 9 4 11 21-39 22
C.F.R. Cv. 24 10 1 13 41-38 21
Unirea D.T.S. 24 10 1 13 36-47 21
Mec. Șimian 24 9 3 12 35-55 21
Constr. Cv. 24 8 2 14 40-46 18
Ctr. Tg. Jiu 24 7 4 13 30-49 18
Unirea Drag. 24 6 4 14 24-40 16

ETAPA VIITOARE: Minerul 
Rovinarj — Lotru Brezoi, C.F.R. 
Craiova — Dierna Orșova, C.S.M. 
Drobeta Tr. Sev. — Știința Petro
șani, Metalurgistul Sadu — Mi
nerul Motru, Constructorul Tg. 
Jiu — Unirea Drobeta Tr. Sev., 
I.O.B. Balș — Unirea Drăgășani, 
Progresul Băilești — Construc
torul Craiova, Chimistul Rm. VI. 
— Mecanizatorul Simian

•••••••••••••••••
DIVIZIA C VIII

REZULTATE TEHNICE : Vul
turii textila Lugoj — Metalul 
Bocșa 3—0, I.M. Orăștie — Elec
tromotor Timișoara 3—1, Minerul 
Ghelar — Metalul Hunedoara 
1—0, Minerul Vulcan ■— Gloria 
Reșița 1—0, Laminorul Nădrag 
Unirea Sînnicolau Mare 3—0, 
Minerul Anina — Unirea Tomna
tic 2—0, Metalul Oțelul Roșu — 
Minerul Oravița 4—1, Nera Bo
zovici — C.F.R. Simeriâ) amînat.

CLASAMENTUL

Min. Anina 24 13 7 4 44-16 33
Unirea Tomn. 24 11 5 8 40-19 27
C.F.R. Sim. 23 12 3 8 35-25 27
Lam. Nădrag 24 12 2 10 37-28 26
Vuit. Lugoj 24 10 5 9 37-26 25
Met. Oț. Roșu 24 11 3 10 37-36 25
Min. Ghelar 24 12 1 11 24-30 25
Unirea S.M. 24 11 2 11 32-32 24
Gloria Reșița 24 11 2 11 38-42 24
Electromot. T. 24 11 1 12 32-39 23
Metalul Hd. 24 8 6 10 23-27 22
Min. Oravița 24 9 4 11 31-36 22
I.M. Orăștie 24 10 2 12 25-31 22
Min. Vulcan 24 8 4 12 23-36 20
Met. Bocșa 24 8 3 13 25-43 19
Nera Bozovici 23 8 2 13 22-41 18

ETAPA VIITOARE : Metalul 
Oțelul Roșu — I.M. Orăștie, Glo
ria Reșița — Minerul Anina, Mi
nerul Vulcan — Laminorul Nă
drag, C.F.R. Simeria — Minerul 
Ghelar, Vulturii textila Lugoj — 
Nera Bozovici, Minerul Oravița 
— Unirea Sînnicolaul Mare, Me
talul Bocșa — Electromotor, Uni
rea Tomnatic — Metalul Hune
doara.

•••••••••»•• • ••••
CAMPIONATUL JUDEȚEAN

REZULTATE TEHNICE: Mi
nerul Paroșeni — Metalul Sime
ria 3—0, C.F.R. Petroșani — 
Constructorul Hunedoara 0—3, 
Parîngul Lonea — I.M.C. Bîrcea 
5—1, Aurul Certe j — Minerul A- 
ninoasa 3—1, Minerul Urieani 
I.G.C.L. Hunedoara 4—0, Prepa
ratorul Petrila — Explorări Deva 
2—1, Energia Paroșeni — Meta
lul Crișcior 0—3.

CLASAMENTUL <

ETAPA VIITOARE: Minerul

Aurul Certej 22 14 7 1 58-17 35
I.M.C. Bîrcea 23 14 2 7 47-25 30
Constr. Hd. 23 10 10 3 41-20 30
Expl. Deva 22 13 3 6 52-29 '29
Min. Anin. 22 12 4 642-27 28
Parîngul 23 12 6 6 38-31 28
Min. Urieani 22 12 2 8 45-29 26
Auto Hațeg 22 10 4 8 44-27 24
Prep. Petrila 22 9 3 10 40-39 21
Min. Paroș, 22 8 4 10 25-31 20
I.G.C.L. Hd. 22 6 5 11 24-33 17
C.F.R. Petr. 23 6 2 15 36-69 14
Met. Crișcior 22 5 3 14 19-51 13
Met. Simeria 23 6 1 16 27-62 13
Energ. Paroș. 23 4 1 18 21-69 9

Paroșeni — Constructorul Hune
doara, Metalul Simeria -- l’.M.C. 
Bircea, C.F.R. Petroșani — Meta-, 
Iul Crișcior, Energia Paroșeni —• 
Minerul Aninoasa (cîștigă Mine
rul cu 3—0), Auto Hațeg — 
I.G.C.L. Hunedoara, Aurul Cer
te] — Explorări Deva, Minerul 
Urieani — Preparatorul Petrila, 
Parîngul Lonea stă.
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0 pagină de aur 
a istoriei patriei - 

Grivița
Geneva

socialiste

EVOCĂRI

1

goar- 
sim-

su-

Intre lanuri unduitoare 
și pomi încărcați de roa
de, Grivița, — sat cu 50 de 
case acum o sută de ani 
- este în zilele noastre o 
comună cU vreo 3 000 de 
locuitori. După ce vizita
sem'Muzeul de război și 
istorie din Plevna, unde 
sînt expuse diverse arme 
ale ostașilor români din 
timpul luptelor din anul 
1877, ordine de front și 
articole din ziarele timpu
lui, în minte îmi stăruiau 
busturile generalului Cris- 
todor Cerchez și căpita
nului Val
ter Mărăci- 
neonu, exis
tente în parc ----
împreună, cu o 
nă, instrument
piu ole cărui
nete comandau asaltul la
redutele turcești. In lupte
le de la Grivița au murit 
peste 3 500 de români, iar 
epopeea Plevnei a 'durat 
145 de zile. Un parc fru
mos și odihnitor, îndem- 
nînd la reverie, împresoa
ră astăzi monumentele is
torice de la Grivița. Mau
soleul a fost edificat de 
țara noastră în 1902 în a- 
minfirea bătăliei de la 30 
august și a luptelor de 
la 31 august, 6 septembrie 
și 6 octombrie 1877.

Formele de relief nu se 
sch'mbă în o sută de ani 
și ascultam cum ghidul 
descria locurile și poziți
ile din timpul luptelor. 
II auzeam rostind, în lim
ba română, versuri de Va- 
sile Alecsandri ale cărui 
poezii, care glorifică ero
ismul ostașilor noștri, 
sînt învățate de copiii din 
școala 
stradă 
mește

țomunei a cărui 
principală se nu- 
Valter Mărăcinea-

1
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Acolo, la Grivițq, dm 
trăit momente unice și tul
burătoare. istoria consem
nează o avalanșă de de
talii despre nepieritorul e- 
roism al soldaților în tim
pul războiului pentru 
cucerirea independenței de 
stat'a României. Dar tot 
acolo coardele sufletului 
nostru au o vibrație apar
te, îngemănînd în senti
mentul atît de complex al 
patriotismului o pioasă 
recunoștință față de înain
tașii noștri și mîndria că 
sîntem urmașii unor oa

meni simpli, 
generoși, vi
teji. Pămîntul 
pe care căl

cam a fost stropit de sîn- 
gele dorobanților din re
gimentele cîntate de ver
sul poeților sau penelul 
pictorilor. Grivița, astăzi, 
primitoare și cu priveliști 
calme și odihnitoare, a 
fost o grea etapă a răz
boiului, încheiată cu grele l 
sacrificii. In 28 noiembrie • 
1877, într-un „Supliment 
Extraordinar la Curierul", 
ziar care apărea la lași, 
se scria „Plevna a căzut, 
Osman Pașa s-a predat cu 
întreaga sa armată". Dar 
redutele turcești căzuseră 
numai prin jertfe pe alta
rul independenței.

„Acela care cade în lup
ta pentru libertate, moare, 
dar numele nepieritor îi 
rămîne"
Hristo 
Grivița, 
pagină 
noastre 
duhul frumoasei zile 
mai parcă se mai păstrea
ză ecourile acelui timp 
istoric adînc intrat în fiin
ța noastră.

T. SPĂTARU

sînt versurile lui 
Bonev, gravate la 
unde s-a scris o 

de' aur a istoriei 
naționale. In văz- 

de
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I 
I 
I 
I I
* 
* 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I
I î

I
Grivița, Plevna, Smîrdan - locuri istorice cu pro- 

întipărite în conștiințafundă rezonanța, adînc 
neamului.

în clișeu: Plevna - unul din monumentele de
dicate războiului împotriva turcilor din 1877.

Mica publicitate
VIND casă și garaj, strada 

Prundului 9. Petrila (250)
VIND Moskvici motor 408 

caroserie 412 în perfectă sta
re, Lupeni, strada Vulcanului 
19, telefon 153. (247)

PIERDUT legitimație de ser
viciu pe numele Mihai Dumi
tru, eliberată de l,M. Petrila. 
Se declară nulă. (248)

SCHIMB locuință (colonie 
2 camere) cu apartament sau 
garsonieră mare Vulcan. In
formații Aleea Viitorului, bloc 
1, scara I, apartamentul 18 
.Vulcan. (249)

S-au găsit două chei yalle 
marca UAMT și URBIS. Pă
gubașul să se prezinte la re
dacție.

Deschiderea Adunării 
Mondiale a Sănătății

nirea și combaterea bolilor 
transmisibile, aprobarea unor 
programe de sănătate pe ter
men lung cu participarea sta
telor membre.

★
' GENEVA 8 (Agerpres). - 
Luînd cuvîntul luni, la deschi
derea lucrărilor celei de-a 
XXXI-a Adunări Mondiale a 
Sănătății, directorul general 
al OMS, Halfdan Mahler, a 
prezentat raportul privind ac
tivitatea Organizației Mon
diale a Sănătății în ultimii 
doi ani. Intre altele, raportul 
înfățișează că în - activitatea 
OMS este nevoie de o „nouă 
reorientare", menită să asi
gure ca, pînă în 1980, circa 
60 la sută din bugetul ordi
nar să fie dirijat pentru fi
nanțarea unor proiecte de 
asistență tehnică pentru țările 
în curs de dezvoltare, că 
OMS urmează să diminueze 
cheltuielile administrative, 
pentru a-și putea spori asis
tența către țările în curs de 
dezvoltare.

GENEVA 8 (Agerpres). La 
Palatul Națiunilor din Gene
va s-a deschis luni Adunarea 
Mondială a Sănătății, la ca
re participă delegații din 148 
de state.

Din România participă o 
delegație condusă de Mihail 
Aldea, adjunct al ministrului 
sănătății.

Adunarea va dezbate prin
cipalele probleme ale asigu
rării sănătății în lume și, în
deosebi, ale instituirii și per
fecționării structurilor orga
nizatorice ale rețelei sanitare 
din țările în curs de dezvol
tare, în vederea reducerii de
calajelor care există în do
meniul sanitar. De asemenea, 
pe ordinea de zi figurează 
discutarea unor probleme le
gate de politica și gestiunea 
medicamentelor, limitarea și 
eliminarea abuzului în con
sumul de medicamente, rolul 
sectorului sanitar în elabora
rea programelor în domeniul 
alimentației și nutriției rațio
nale pentru populație, dez
voltarea colaborării în preve-

Din țările
MOSCOVA 8 (Ager

pres). Lungimea totală a 
magistralei feroviare Bai
kal-Amur, aflată în curs 
de construcție, va fi de 
peste 3 500 kilometri. 
Noua cale ferată urmează 
să intre în exploatare pe 
întreaga sa lungime în a- 
nul 1983. De-a lungul tra
seului se vor construi pes
te 3 700 poduri și tuneluri. 
Trei sferturi din traseu 
trec prin zone cu pămînt 
veșnic înghețat, mlaștini 
munți sau taiga.

BERLIN 8 (Agerpres). 
Activitatea editorială a 
cunoscut o puternică dez
voltare în Republica De
mocrată Germană în ulti
mii 25 de ani, perioadă 
în care în țară au văzut 
lumina tiparului aproape

150 000 titluri de cărți, în-;, 
tr-un tiraj de peste 2,5 mi
liarde exemplare. In pre
zent, în medie se editează 
opt cărți pe locuitor 
anual.

Bilanțul editorial a] a- 
nului 1977 este în R.D.G. 
de 6 000 titluri.

BUDAPESTA 8 (Ager
pres). A început construi
rea unuia dintre cele mai 
importante obiective ener
getice ale celui de-al cin
cilea plan cincinal 

Ungară 
cărbuni

cilea plan 
din R. P.
- mina de
din bazinul Nagyegyhaza, 
din apropiere de Tataba- 
nya. După încheierea lu
crărilor de construcție mi
na va produce zilnic 6 000 
tone de cărbune și 2 000 
tone de bauxită.

Africa Australă
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Orientul Mijlociu
BAGDAD 8 (Agerpres). - 

Președintele Sudanului, Ga
afar El Nimeiri, președinte 
al Cdtnitetului de solidaritate 
arabă, care întreprinde în 
prezent un turneu într-o se
rie de țări arobe cu misiu
nea de a examina căile și 
posibilitățile susceptibile să 
conducă la consolidarea so
lidarității arabe, a avut 
duminică la Bagdad convor
biri cu președintele Consiliu
lui Comandamentului Revolu
ției din Irak, Ahmed Hassan

Plajele engleze 
poluate eu petrol
LONDRA 8 (Agerpres). - 

Primele cantități de petrol 
din cele circa 4 000 de tone 
provenind din petrolierul 
grec „Eleni V" - rupt în 
două părți, în urma ciocni
rii cu cargoul francez „Rose- 
line" - au atins luni dimi
neața plajele engleze de pe 
coasta de nord-est, între 
Great Yarmouth și Lowestoft.

Pe de altă parte, secțiu
nea anterioară a petrolieru
lui grec a fost remorcată 
luni pînă la un banc de ni
sip din apropiere de stațiu
nea balneară de la Great 
Yarmouth, unde cele 2 000 
de tone de petrol rămase 
aici vor fi pompate în alte 
vase-cisternă. Partea posteri- 
oară a 
se mai 
treimi 
16 000 
care o 
va fi remorcată spre portul 
Rotterdam.

Accidentul de sîmbătă nu 
s-a soldat cu victime.

petrolierului, în care 
află încă circa două 
din cantitatea de 
tone de petrol pe 
transporta „Eleni V“,

ț

GRUPUL ȘCOLAR 
LUPENI

ÎNCADREAZĂ URGENT :

— conducător auto

— un paznic (bărbat)

Condițiile de angajare și retribuire, con
form Legii nr. 12/1971 și Legii nr. 57/1974.

Contramandarea convorbirilor 
care urmau să aibă loc între 

președintele S.W.A.P.O. și 
reprezentanții celor cinci țări 

occidentale
Al-Bakr. După cum relatea
ză agenția irakiană de știri, 
cei doi șefi de stat au exa
minat situația din lumea a- 
rabă, stadiul relațiilor din
tre cele două țări și căile 
de consolidare a acestora, 
precum și evoluția situației 
din Orientul Mijlociu.

La încheierea convorbiri
lor, președintele Gaafar El 
Nimeiri a declarat presei că 
întrevederile pe care le-a 
avut cu președintele Ahmed 
Hassan Al-Bakr au fost foar
te utile pentru misiunea care 
i-a fost încredințată. Aceas
tă misiune - a continuat el 
-, care se desfășoară în ca
drul Comitetului de solida
ritate arabă, permite o a- 
propiere a punctelor de ve
dere ale șefilor de stat și 
suveranilor arabi asupra res
ponsabilităților comune.

NAȚIUNILE UNITE 8 (A- 
gerpres). — Misiunea de ob
servatori a Organizației Po
porului din Africa de Sud- 
Vest (SWAPO) pe lingă 
O.N.U. a dcrt publicității, 
luni, la New York, un co-
O.N.U. a dat f 
luni, la New York, 
municat de presă în care se 
arată că Comitetul ~ 
al SWAPO a decis_ _  _
cheme de urgență delega
ția sa de negociatori, care 
urma să aibă convorbiri cu 
cei cinci membri occidentali 
ai Consiliului de Securitate.

★
NAȚIUNILE UNITE 8 (A- 

gerpres). - Secretarul gene
ral al O.N.U., Kurt Wald
heim și-a exprimat profunda 
preocupare față de anula
rea convorbirilor care ur
mau să aibă loc între Sam 
Nujoma, președintele Orga-

Central 
să re-

nizației Poporului din Afri
ca de Sud-Vest (SWAPO), și 
reprezentanții celor cinci 
țări occidentale (Franța, Ca
nada, S.U.A., R.F.G., An
glia), autoare ale unui pro
iect de soluționare a situa
ției din Namibia - a anun
țat un purtător de cuvînt al 
Națiunilor Unite.

Grupul școlar 
întreprinderea de vagoane

ARAD
cu sediul în bulevardul Armata Poporului, 

nr. 31/a, județul Arad

vinde către întreprinderi și unități 
cooperatiste, fără repartiție și în orice 

cantități, urmâtoar>!e produse :

Denumirea produsului

Menghină rotativă 
pentru mașini unelte 
tip I

Menghină rotativă 
pentru mașini unelte 
tip II

Menghină rotativă 
pentru mașini unelte 
tip IU

Menghină rotativă 
pentru mașini unelte 
tip IV

Menghină paralelă
CU fălci simetrice
Mașini de găurit 
de masă
Foarfecă de banc tip II

Caracteristici 
principale

Preț 
unitar 

lei

Pentru echipat
Schapingul de 700 
Lățimea fălcii 
240 mm 1 530
Pentru echipat
Schapingul de 425 
Lățimea fălcii 
160 mm 1 030
Pentru mașini 
de frezat FUS-P 
Lățimea fălcii 
11 mm 1 400
Pentru mașini 
de frezat FUS 
și mașini de găurit 
Lățimea fălcii 
85 mm 9£X)
Lățimea fălcii
120 mm ( 350
Deschiderea 160 mm
Cu răcire G 13 9100
Pentru tablă 
pînă la 3 mm 1 600

ÎN CAPITALA BELGIEI a 
avut loc, luni, o demon- .
strație, la care peste 25 000 
persoane, sosite din toate 
colțurile țării, au protestat 
împotriva continuării cursei 
înarmărilor.

Manifestanții au cerut gu
vernului belgian să lanseze 
inițiative concrete privind frî- 
narea cursei înarmărilor și 
realizarea dezarmării gene- . 
rale și totale.

NOUL CABINET REMA- 
NIAT AL EGIPTULUI va ac
ționa pentru realizarea unei 
„reforme fundamentale a 
economiei egiptene" - a de
clarat primul ministru Mam- 
douh Salem, care nu a pre
cizat însă modalitățile de 
atingere a acestui obiectiv. 
Mamdouh Salem a relevat 
alte două sarcini care stau 
în fața noului guvern : eli
berarea teritoriului ocupat 
de Israel, realizîndu-se o 
reglementare de pace bazată 
pe dreptate și garantarea 

_ exercitării în țară a demo
crației.

MUNTELE VULCANIC MA- 
YON, înalt de 2 421 de 
metri, continuă de șase zile 
consecutiv să arunce mari 
cantități de lavă, în jurul 
său înregistrîndu-se perma
nent mișcări seismice.

Autoritățile au . hotărît e- 
vacuarea a circa 50 000 lo
cuitori din zona vulcanului.

LA KABUL Șl ÎN ALTE LO
CALITĂȚI DIN AFGANISTAN 
S-AU DESFĂȘURAT adunări 
publice în cadrul cărora par- 
ticipanții ou exprimat spri
jinul lor față de noile auto
rități care au preluat pu
terea după înlăturarea regi
mului fostului președinte 
Mohammad Daoud Khan - 
informează agenția Taniug.

în același cadru a fost 
evidențiată poziția noului 
guvern privind politica sa 
externă de nealiniere și do
rința de a promova relații 
prietenești cu toate statele 
vecine, și cu toate celelalte 
țări ale lumii - precizează 
agenția citată.
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