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„SĂ MUNCIM Șl SĂ TRĂIM ÎN CHIP 
COMUNIST" o noua inițiativă mun
citorească, rod al gindirii creatoare 
și forței de acțiune a comuniștilor, 
un înalt îndemn pentru o compor
tare exemplară in muncă și viață.

Orașele noastre pe traiectoria în
făptuirilor socialiste. URICANI — 
Oamenii scriu istoria celui mai tînăr 
oraș din Vale.

I.M; PAROȘENI

Minerii sectorului de investiții 
raportează reaiizarea sarcinilor 

de pian pe primii patru ani 
și jumătate ai actualului cincinal

• Plus 1 675 ml lucrări de deschidere de la în
ceputul cincinalului 1976—1980 ;

• Productivitatea muncii planificată pe această 
perioadă a fost depășită, în medie, cu 20 ia sută ;

• Toate brigăzile sectorului — „brigăzi ale înal
tei productivități** — și-au depășit an de an sarci
nile de plan, în medie, cu 25 la sută ;

• în cei 3 ani și 10 luni care au trecut din acest 
cincinal, s-au economisit 135 mc lemn foios și au fost, 
recuperate peste 850 armături metalice.

Minerii din sectorul IV 
investiții al minei Paro- 
șeni raportează în cinstea 
mărețului eveniment po
litic, Congresul al Xll-lea 
al partidului, realizarea 
sarcinilor de plan pe pri
mii patru ani și jumă
tate din acest cincinal. 
Prin plusul de 1675 ml 
acumulat, la zi, de către 
harnicii mineri, este asi
gurată realizarea sarcini
lor de plan și pe primul 
semestru din anul 1980. 
Demn de consemnat este 
faptul că aceste succese 
au fost posibile prin de
pășirea an de an a Pro- 
dui tvității muncii plani
ficate. in medie, cu 20 
la suta. Fruntașe în în- 
trocerca socialistă, sînt 
brigăzile conduse de Ion 
Daniel, Alexandru Laszlo, 
Vasile Cerceza, Nicolae

Inițiativă, emulație creatoare în întîmpînarea 
marelui forum al partidului, al întregului popor

Documentele I 
Congresului 
al Xll-lea 

în dezbaterea 
întregului popor j

Huluță, Mihai Moldovan 
„Brigăzi ale înaltei pro
ductivități", care și-au de
pășit în fiecare an al 
cincinalului sarcinile de 
plan cu 25 la sută. Me
rită amintit și faptul că 
la Paroșeni brigada con
dusă de Vasile Cerceza a 
experimentat cu bune re
zultate pentru prima dată 
în bazinul Văii Jiului că
ruciorul de perforat de 
concepție românească.
. Preocupați continuu de 
valorificarea superioară a 
materiei prime și materi
alelor. de folosirea judi
cioasă a energiei electri
ce și pneumatice, vredni
cii mineri de la Paroșeni 
au economisit 135 mc 
lejnn foios și au recupe
rat peste 850 de armături 
metalice.

C. GRAURE

Ritm fărâ precedent în 
dezvoltarea obiectivelor social 

edilitare din Valea Jiului
Lozăr FILIP,

prim-vicepreședinte al Comitetului executiv 
al Consiliului popular municipal

,,în vederea îmbunătățirii condițiilor de lo
cuit se vor construi de către stat 1 100 000' 
apartamente",

„Va fi continuată echiparea^ tehnico-edili- 
tară a localităților, în concordanță cu dezvolta
rea economică și creșterea populației urbane".

„Se va dezvolta în continuare baza mate
rială a sectorului social-cultural".

(Din Proiectul de Directive ale Con
gresului al Xll-lea al P.C.R.)

Valea Jiului, alături de 
întreaga țară, a cunoscut în 
ultimele decenii ritmuri 
impetuoase ale dezvoltării 
social- economice, corespun - 
zător liniilor strategice 
stabilite de partid. Cele 
mai semnificative salturi 
cantitative, dar mai cu 
seamă calitative, în dome
niul construcțiilor social- 
culturale, al dezvoltării 
urbane a localităților de 
pe aceste meleaguri s-au 
înregistrat în perioada ac
tualului cincinal, ca o te
meinică afirmare pe trep
tele prefigurate de Pro
iectul de directive ale Con
gresului al Xll-lea al parti
dului pentru etapa de pers
pectivă.

Ineepind cu anul 1976.

CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII 
în construcțiile social-culturale 

din Valea Jiului

în Valea Jiului, s-au rea
lizat zeci de obiective so
cial-culturale ce reflectă 
condițiile noi de viață și 
de bunăstare ale oamenilor 
muncii. S-a -înălțat o fa
brică de tricotaje, iar în 
apropierea ei clădirea im
punătorului spital cu 700 
de paturi. Centrul civic al 
municipiului a prins con
tururi noi în ultimii ani, 
în timp ce la Vulcan, la 
Uricani. Petrila, Lupeni 
construcția de locuințe — 
peste 3 100 apartamente 
predate pînă în prezent — 
s-a dezvoltat eu precădere 
în centrele civice ale lo
calităților. La Petrila, pen
tru forța de muncă tînără 
încadrată în întreprinderi

le. miniere, s-au predat trei 
cămine cu peste 300 de 
locuri, asemenea locuințe 
executîndu-se în prezent 
și în celelalte orașe. S-au 
construit mai multe școli 
cu 16 săli de clasă, gră
dinițe și creșe pentru copii 
însumînd peste 1100 locuri. 
S-au dat în folosință noi 
surse și rezervoare de aliț 
men tare cu apă, iar zestrea 
edilitar-gospodărească s-a 
îmbogățit cu noi cinemato
grafe, un oficiu de poștă 
la Vulcan," o bază pentru 
transportul în comun.

înfăptuirile acestor ani 
au avut loc pe calea ridi
cării nivelului tehnic și 
calitativ al producției în 
construcții, mai ales prin 
sporirea gradului de exe
cuție industrializată a a- 
partamentelor — de la pro
porția de 60. ia sută,, cit era 
îa începutul actualului cin
cinal, la, practic, 100 la 
sută în anul 1980. Incepînd 
cu actualul cincinal, în Va
lea Jiului ‘nit s-au cons
truit decît apartamente cu 
confort sporit, s-au înmul
țit apartamentele cu 3 și 
4 camere.

(Continuare în pag. a 2-a)

Deschizătorii de drumuri subterane

Oameni cu vocația viitorului I
Gheorghe Lițcan și... 

„familia" sa
Intr-o galerie cu pro

fil de 9,5 mp în steril a- 
flată în circuitul puțului 
orb nr. 5 pe orizontul 
475, blocul 1, lucrează, 
din zori pinii în zori, o 
„familie" de 1.3 oameni. 
In luna octombrie, lu- 
crînd in condiții clasice 
și beneficiind numai de 
serviciile unei mașini de 
încărcat, „familia celor 
13" a realizat 78 ml de 
deschideri în steril. cu 
5 ml mai mult deeit sar
cina planificată, și a de
pășit productivitatea mun
cii planificate, cu 0,6 ml/ 
post.

Inginerul Valentin To- 
moșoiu, șel'ul sectorului 
investiții (sector care în 
luna octombrie și-a rea
lizat sarcinile in propor
ție de 109,2 la sută) .ne 
convinge că nu e deloc 
puțin și, mai ales, că n-a 
fost deloc ușor. Lucra
rea a fost susținută numai 
cu armături Tll recupe
rate din sector.

Cine sînt „cei 13"? Sînt 
oameni cu dragoste de 
muncă și responsabilita
te față de datorie, oa
meni care, sub conduce
rea brigadierului Gheor
ghe Lițcan, dau prilejul 
alcătuirii unor adevărate

Schimb 
de experiență

La Casa de cultură și . 
la cinematograful „Uni- 
rea" din Petroșani a a- 
vut loc ieri un schimb 
de experiență organi
zat de întreprinderea' 
cinematografică a ju
dețului Hunedoara și 
comitetul municipal de 
cultură și educație so
cialistă. In dezbaterea 
participanților s-au a- 
flat căile și metodele 
care să ducă la intensi-. 
ficarea activității poli
tice, culturale și edu
cative cu filmul în rîn- 
dul elevilor și tinerilor. 
Relevînd necesitatea 
diversificării _ acțiunilor 
cu filmul, schiaibul de 
experiență ■— înscris în 
contextul, amplelor ma
nifestări organizate în 
întîmpînarea Congresu
lui al Xll-lea al parti
dului — a cuprins mai 
multe forme concrete de 
activitate cu filmul în 
Valea Jiului. Astfel, la 
Lupeni (cinematograful 
„Cultural** și la mină) a 
avut loc, marți, un „dia
log în fața ecranului", 
urmat de filmul „Româ
nie, casa mea**; la 
punctul de documenta
re de la clubul sindica
telor s-a desfășurat o 
masă rotundă, cu tema 
^Filmul, mijloc de edu
cație și propagandă". 
Ieri, în încheierea 
schimbului de experien
ță, a avut loc un proces 
cinematografic pe mar
ginea filmului „Instan
ța amînă pronunțarea**.

fișe pentru deschizătorii : 
de drumuri subterane. ; 
După ce a lucrat în des- ; 
chideri și pregătiri la U- j 
ricani și Paroșeni,. co- : 
munistul Gheorghe Lițcan î 
și-a alcătuit aici, la,Li- • 
vezeni, o adevărată „fa- \ 
milie". A „adus" la mină i 
(și au rămas aici) ;
Gheorghe Gah, pe Nistor î 
Magdici, pe ginerele său, ; 
Constantin Iuganu ; '• i-a ; 
înfrățit îrî muncă, și de i 
ce nu, în idealuri, ■ . cu ; 
șefii de schimb Viorel ; 
Ursescu, Vasile Luiuz și ț 
Constantin Cosmagiu, cu : 
Miron Călina, Mihai = 
Asztalos, Wilhelm Sze- \ 
dlacsek, Ioan Blaj ,și cei- ; 
lalți și i-a făcut să înțe- i 
leagă care le e menirea. ; 
Rezultatele n-au întîrziat ; 
să apară. Ele s-au mate- j 
rializat în cei 78 ml - iu- î 
crări miniere realizați în ; 
octombrie și în angaja- ; 
mentul de ,a realiza încă j 
80 ml în noiembrie. :
Cei 104 ml în cărbune, ai i 

brigăzii lui
Gheorghe Ghiciuc ;

Lucrarea executată de ț 
brigada lui Gheorghe GhL : 
ciuc se deosebește, în- \ 
tr-un fel, de celelalte iu- :

Mircea BUJORESCU :

(Cont. în pag. a 2-a)
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CONGRESUL AL XI-LEA 
o strategie științifica, unitara, cutezătoare 

CONGRESUL AL XII-LEA 
noi dimensiuni și certitudini ale dezvoltării multilaterale a patriei

Oamenii scriu istoria celui mai tinăr oraș din Vale
^străvechea așezare 

din apropierea iz- 
«oarelor Jiului • do 

Vest a cunoscut o dezvol
tare. -iară precedent.

Nu mai departe dccît în 
anul 1965, producția glo
bală industrială abia dacă 
depășea 100 milioane lei. 
Ii. numai zece ani această 
cifră a eunqșcut ■ b ; creștere 
de. .56 1 ;t sută , P;nă în a- 
eest. an producția s a dM- 
Llat. iar perspectiva ieste, 
d a dreptul uimitoare;: o 
creștere do peste patru ori 
pînă în 1985.

Fără îndoială că . centrul 
de gravitație al întregii ac
tivități a orașului îl :oris- 
tîtuje mina, o realizare . a 
anilor socialismului. Grăi
toare în acest, sens este 
actuala capacitate de pro
ducție a întreprinderii mi
niere : peste 800 000 tone 
de cărbune, Pentru extrage
rea acestei cantități. mi
nerii: de la Uricani au fost 
dotați cu utilaje dintre ce
le mai moderne. Doar în 
cei patru ani ai actualului 
cincinal s-au introdus aici 
utilaje a căror valoare de
pășește 1.00. milioane lei. Pe 
baza acestora a crescut e- 
vidont și gradul de meca
nizare a lucrărilor minie
re. Dacă, ]a începutul anu
lui volumul-- producției ex
trase mecanizat era doar 
de 10 la sută din totalul 
extracției, în prezent se 
ridică la 45 la sută, pen
tru ca pînă la sfîrșitul cin
cinalului actual să depă
șească70 la sută prin in
troducerea a încă două 
complexe în plus.

„La - baza; acestor creșteri 
de producție — arăta ing. 
Carol Schretcr, directorul 
I.M. Uricani — stau sarci
nile majore puse în fața 
minerilor de conducerea 
partidului și statului, per
sonal de tovarășul Nicolae 
Ceausescu, secretarul gene
ral al partidului. Directi
vele Congresului al Xll-leă 
rezervă un loc de primă 
importanță dezvoltării mi
neritului. încă din acest 
cincinal ne-am preocupat 

de accelerarea deschiderii 
noilor cîmpuri miniere de 
Ia Ilobicenî și Cîmpu lui 
Neag —- atît în subteran 
cîț și prin explpatarea aflo- 
rimentelor de la suprafa
ță".

Marele forum al Comu
niștilor, așteptai cu deose

ORAȘELE NOASTRE 
PE TRAIECTORIA 
ÎNFĂPTUIRILOR 

SOCIALISTE
bit interes de toți locuito
rii țării noastre, a stîrnit 
o .vie emulație pentru ob
ținerea unor noi succese 
de colectivul minei. lneă 
din incinta întreprinderii 
te întîmpină un mare pa
nou pe care este înscrisă 
chemarea la întrecere că
tre toate brigăzile, lansată 
de brigada minerului Lau
ren ți u Kelemen.' de a-și de
păși sarcinile de plan și an
gajamentele pînă la Con
gres. Cîț; privește angaja
mentul, brigăzii, 'conduse de 
Kelemen.* de 1000 tone de 
cărbune, a fost onorat eu 
mulț. înainte do termen, 
după cum nc-a relatat 
Cornel Rololoi, secretarul 
comitetului de partid pe 
mină.

I a sectorul II, unde 
maistrul elee.tro.me-

'"•* canic Gheorghe Șer
bii conduce o brigadă corn 
plexâ care: exploatează 
două complexe mecanizate 
nu-1 putem în ti Ini pe cel 
care „a duș', tot greul sec
torului11, după spusele ingi
nerului Iacob Stoica. Ră
măsese și în schimbul II 
pentru a rezolva niște tre
buri. Prin interfon 
(o altă expresie a me
canizării și automatizării 
lucrărilor miniere) aflăm 
de la, Gheorghe Șerbu că 
oamenii din brigadă 
s-au mobilizat pentru a 

întîmpină cum se cuvine 
cel mai marc eveniment al 
anului. In prezent, sectorul 
are un'plus ele 60 mii tone.

Pe Simion Budescu, de 
la sectorul III îl abordăm 
direct, după șut. Aflasem 
că de o lună a trecut de la 
pregătiri la un abataj do

I

tat cu complex mecanizat. 
„Parcurgem ultima metri 
dintr-o săritură — arăta in
terlocutorul. Ne-am anga
jat ca încă din prima zi 
a Congresului să scoatem 
pite o lișie pe schimb, per
formanță neatinsă pînă a- 
cum cu-acest utilaj11.

e la loan Sloi, pre
ședintele comitetu
lui sindicatului, eu

care am trecut in revistă 
o seamă de realizări in
plan social, aflăm că de
fapt marca realizare a
actualului cincinal nu este 
atît dotarea, cît mai ales
■mutațiile profunde produse 
în conștiința oamenilor, be
neficiarii acestor mijloace 
moderne de muncă. A tre
buit ca minerii să se adap
teze din mers nojlor con
diții, ridieîndu-și ‘'neconte
nit nivelul de calificare. 
Paleta profesională a do- 
bindit încă o meserie — 
cea de miner-tehnician ; 
numai în acest an au fost 
calificați și policalificați 
peste 200 de muncitori.

Jn domeniul măsurilor 
luate la nivelul o- 
rașului de a se crea 

cele mai bune condiții de 
muncă și viață locuitorilor, 
dintr-o situație prezentată 
de Dan Marcuj vicepreșe
dintele consiliului popular, 
aflăm că pentru cei 7792 
locuitori (după ultimele da

te statistice) s-au alocat 
numai în ultimele trei 
cincinale peste 70 milioane 
lei în construcții social- 
culturale. De la Congresul 
al Xl-lea și pînă în pre
zent s-a înălțat în Uricani 
un nou cartier — Bucura, 
fondul locativ al orășului 
ridiqîndu-șe astfel ]a 1778.

Sintetizînd tot ceea ce 
s-a realizat în orașul Uri
cani,' tovarășul Wilhe-Im 
Neag, secretarul Comitetu
lui orășenesc de partid, pri
marul orașului, r>e spunea 
că acestea sînt rodul acti- 
viiătu laborioase a oame
nilor, muncii, cei care re
cent au subscris cu bucu
rie și interes la .. hotăj-irca 
unanimă a poporului, ca 
la Congresul al Nll-lea. to
varășul Nicolae. Ceaușeșqii 
să fie reales în înalta func
ție de secretar general, ca 
o chezășie supremă a con
tinuității întregii politici 
interne și externe a parti
dului și statului nostru, o 
politică ce reprezintă ple
nar interesele vitale ale 
națiunii noastre socialiste.

PREZENT
• în noul cartier Bucura au fost construite 

pînă in prezent 520 de apartamente • 1 778 de 
familii locuiesc în apartamente confortabile, con
struite in anii socialismului • Din cele 34 unități 
comerciale existente în Uricani, 6 funcționează 
in acest tinăr cartier • Se va construi un 
magazin general cu o suprafață de 1 500 mp.

• în oraș se află în construcție o preparație 
pentru cuarț, care va intra în funcție in acest 
cincinal, și o serie de obiective social-culturale: 
un internat cu 216 locuri, o cantină, un cinema
tograf cu 350 de locuri • Tînăra generație se 
pregătește în trei școli generale și 4 grădinițe

PERSPECTIVE
• Volumul total al investițiilor în cincina

lul 1981-1985 va fi de 1 202 400 nvi lei', din care ;• 
pentru prestări servicii 7 000 mii lei, comerț 2 200 
mii lei, construcții de locuințe, 81 000 mii lei, 
iar pentru dezvoltarea capacităților de produc
ție se vor investi 1 107 000 mii lei • între anii 
1981-1985 se vor pune în funcție 7 noi capaci
tăți de producție la I.M. Uricani, prin care se 
va ajunge în 1985 la o producție fizică de 
1 600 000 tone de cărbune '• Alături de deschi
derea noilor cîmpuri miniere Hobiceni'și Cîmpu 
lui Nedg se va înființa un centru de preindus- 
trializare a lemnului cu o producție de 100 mii 
lei, masă lemnoasă • Se vor construi și da în 
folosință 800 de apartamente, cu confort sporit, 
un dispensar-pcliclinică, spații comerciale în 
ansamblul de locui ițe Bucura • Se vor aloca 
fonduri importante pentru sistematizare.Constantin IOVANESCU

Dezvoltarea obiectivelor social-edilitare
(Urmare (im pag 1)

Odată cu extinderea pe 
scară largă a prefabricară, 
pentru creșterea .accentua
tă ... a producivității mun
cii, pe șantiere au avut 
loc perfecționări organiza
torice ale producției și 
muncii, promovîndu-se teh
nologiile moderne și meca
nizarea. Productivitatea 
muncii realizată de către 
fiecare constructor din do
meniul social pe întregul 
an 1975 s-a atins în acest 
an doar în zece luni, sal
tul cel mai substanțial, de 
10 la sută, fiind obținut 
între anul trecut și cel în 
curs. In perspectivă, acest 
indicator sintetic al mun
cii va crește și mai acce
lerat, scop în care capaci
tatea de prefabricate pro
prie a grupului din Valea 
Jiului al T.C.H. se va tri
pla, prin punerea în func-, 
țiune, în 1981, a noii baze 
de prefabricate din Live- 
zeni. In următorii doi ani 

— lucrările fiind recent 
atacate la Hărbătdni -■ va 
mira >n funcțiune o bază 
nouă' de industrializare, 
depozitare și tranzit pentru 
șantierele din zona vesti
că a Văii.

Eficiența economică va 
spori prin nni buna gos
podărire și valorificare a 
materialelor, îndeosebi prin 
folosirea, lărgită a resurselor 
locale. La lansarea cifrelor 
de plan pentru 1980 cons
tructorii și-au propus econo
misirea unui mare volum 
de materiale, îndeosebi a 
acelora care au la bază 
produse combustibile sau 
solicită pentru prelucrare 
consumuri mari de energie. 
S-au prevăzut măsuri pen-' 
tru înlocuirea totală a 
granulitului și a plăcilor 
B.C.A. Prin proiectare, în 
ultimul timp, la Petroșani 
s-a trecut la execuția aco
perișurilor cu șarpantă 
sau țiglă pentru a se e- 
conomisi materiale com
bustibile : bitum, pînză și 

carton asfaltic. Pentru a se 
economisi ciment, încă din 
acest, an, se utilizează ce
nușa de termocentrală pen
tru prepararea șapelor și 
mortarelor. Sînt folosite, 
totodată, agregate locale 
— piatră și balast de Jiu 

,—, în special pentru lu
crările de organizară de 
șantier. Pentru mozaicuri, 
vom valorifica o sursă lo
cală de . mare, preț : mozai
curile calcardase de la 
Banița.

In lumina documentelor 
— program pe care le dez- grafe, licee industriale și
bate întregul popor și ca
re vor fi supuse aprobării 
Congresului al : Nll-lea al 
partidului — dezvoltarea 
în profil teritorial a Văii 
Jiului va cunoaște în anii 
viitori un ritm fără pre
cedent, volumul investițiilor 
afectate dezvoltării econo- 
mico-soeiale în cincinalul 
1981—1985 urrnînd să Creas
că la 11,5 miliarde lei. Sar
cinile fizice în domeniul 
construcției obiectivelor so

cial-culturale prevăd cons
truirea în fiecare an a cel 
puțin 1800. locuințe.. Va 
crește în același timp gra
dul de urbanizare a locali
tăților, urmînd să se în
cheie în această etapă mo
dernizarea centrelor orașe
lor Petroșani, Vulcan, Lu
pe ni și Uricani,; Se vor 
finaliza în aceeași perioa
da magazinele universale 
din Petroșani, Vulcan și" 
Lu’pcni, noul stadion din 
Petroșani, noul sediu al tea. 
Irului, minerilor, cinemato-

școli generale, o nouă eta
pă de dezvoltare a I.M.P., 
zeci de alte obiective so
cial-culturale, expresie a 
ritmurilor nemaiîntîlnite, 
corespunzător cărora va 
crește nivelul de civilizație 
și bunăstare al oamenilor 
muncii din Valea Jiului, 
expresie grăitoare a grijii 
pe care partidul, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o poar
tă minerilor.

armare supli- 
i consum in 

de forță de 
Cu toate acestea, 
a reușit să reali- 
luna octombrie o 

înaintare de 104 ml, 
18 ml în plus față 
sarcina planificată, 
crînd cu o combină 
înaintare, 
ai brigăzii nu s-au __
la o parte din fața greu
tăților. 
Vas i le 
Farkaș, Carol 
Georg el Dăscălescu, 
torii mineri Grigore Tu
tun, Andrei Ratz, Viorel 
Spulbere au armat lucra-

cu 
de

Lu
de

cei 16 oameni
dat

Șefii de schimb 
Nemeș, Albert 

Balint și 
aju-

Oameni cu lacatia viiturului
(Urmare din pagina I)

crări de înaintare prin 
faptul că zona'«j?e care 
a traversat o. galeria de 
bază a panoului V ' de la 
abatajul frontal 6604, este 
expusă la presiuni mai 
mari in (imp. Deci a fost 
necesară o i 
montară, un 
plus 
muncă.
brigada 
zeze în

rea folosind 208 armături 
TH-5, din care 168 recu
perate din sector, ceea ce 
înseamnă o economie la 
„contul colector al secto
rului" de 168 000 lei.

Din spusele inginerului 
Victor Apostu, șeful sec
torului I, în luna noiem
brie brigada va fi oprită 
din înaintare timp de o 
săptămînă. Dar angaja- . 
meritul brigăzii este de a nu, 
pierde 100 ml avansare, 
în care scop sectorul este 
angrenat în asigurarea 
stocului de materiale.

Iată două brigăzi de 
la I.M. Livczeni, deschi
zătoare de drumuri subte
rane, oameni cu vocația 
viitorului, viitorul celei, 
mai tinere întreprinderi 
miniere din Valea Jiului.
După ele, după ce „cro- - 
iesc“ drumurile din adînC, j 
vin njinerii, cei care scot 5 
la lumina zilei, lumina ■ 
subpămîntului. :•

s

i
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Inițiativă, emulație creatoare în întîmpinareă 
marelui forum al partidului, al întregului popor

„SĂ MUNCIM Șl SĂ TRĂIM ÎN CHIP COMUNIST"
o nouă inițiativă muncitorească, rod al gînăirii

creatoare și forței de acțiune a comuniștilor, un înalt 
îndemn pentru o comportare exemplară în muncă și viață

într-o puternică atmosferă muncitorească, în în- 
tîmpinarea Congresului al Xll-lea al partidului, re
cent a avut Ioc la mina l’etrila o amplă dezbatere 
referitoare la preocuparea organizațiilor de partid, 
sindicat, U.T.C. și consiliul oamenilor muncii pentru 
educarea comuniștilor, a întregului colectiv în spiri
tul normelor eticii și echității socialiste. în cadrul 
acesteia, cunoscuta brigadă condusă de’ comunistul 
EUGEN VOICU, de la sectorul IV, a lansat o nouă 
inițiativă muncitorească : ,,Șă■muncim și să trăim în. 
chip comunist", în scopul formării și afirmării cali
tăților superioare ale minerului de astăzi. Dezbate
rea s-a înscris ca un moment de angajare revoluți
onară pentru a întîmpina apropiatul forum al co
muniștilor cu noi și importante realizări, pentru a 
da patriei cit mai mult cărbune.

în rîndurile de față prezentăm o parte din dez
baterile care au avut loc. EUGEN VOICU, miner, 

șef de brigadă, sectorul IV:

Brigada noastră - o familie comunistă
„Oamenii . din brigada 

noastră, peste 70 la număr, 
sînt convinși că inițiativa 
pe care am lansat-o va du 
roade. Ea încadrează un 
nou mod de a gindi, un 
nou mod de muncă și via
ță, in deplină concordanță 
cu normele codului eticii 
și echității socialiste, vii 
cerințele exprimate de do
cumentele ce vor fi dezbă
tute la Congresul ui Xll- 
lea al partidului.

Noi înțelegem să muncim 
în chip comunist realizîn- 
du-ne zilnic sarcinile de 
producție, menținînd un cli
mat de ordine si disciplină, 

o atitudine fermă față de 
neajunsuri. Aceasta va per
mite brigăzii noastre să 

depășească sarcinile de plan 
cu peste 34 000 tone pe 1979.

A trăi in chip comunist 
înseamnă pentru colectivul 
nostru, a li în . permanență 
alături unul de celălalt, 
pentru a ne întrajutora, 
ori de cite ori este nevoie. 
Brigada noastră este o fa
milie comunistă, unită în 
gînd si în faptă, gata ori- 
eînd să îndeplinească sar
cinile ce îi revin, contri
buind cu întreaga noastră 
pricepere la dezvoltarea 
României socialiste".

Fapte'e, măsura 
reală a muncii

În primele 
rîndtfri

ȘTEFAN ALBA, miner, 
șef de schimb în brigada 
condusă de Eugen Voicu:

ANDREI ȘTEFAN, 
ncr, sectorul I :

„Comuniștii sînt cei 
trebuie să se afle în _ 
mele rînduri. Acest princi
piu călăuzește întreaga ac
tivitate ce se .desfășoară la 
nivelul, sectorului nostru. 
Deși întimpinăm o serie de 
greutăți pe linie de pro
ducție, eu toții sîntem uniți 
în gînd și în faptă. A 

' munci în chip comunist .în
seamnă a promova o disci
plină de tier. Or, se parc 
că aceasta este una din 
cauzele nerealizărilor pe 
care le înregistrăm la sec
torul nostru. De aceea, pre- 

, ocupările din ultima perioa
dă a organizației de partid 
s-au îndreptat spre asigu
rarea unui climat optim de 
m u n c ă, de viață. 
Este adevărat că nu toți în
țeleg acest lucru, dar față 
de aceștia adoptăm o ati
tudine exigentă, fermă, ast
fel îneît să ne aducem con
tribuția maximă la înde
plinirea sarcinilor ce ne re
vin".

care
pri-

noua caii 
umană

GIIEORGHE COJOCA- 
RIU, miner, sectorul IV:

.. „Partidul ne învață 
vedem Cu simț critic 
autocritic lucrurile. ■ 
sectorul
trai cele mai bune rezul
tate în acest an, nu pu
tem fi mulțumiți de unele 
lucruri. A munci în chip 
comunist nu presupune 
nicidecum a lipsi nemoti
vat, a nu-ți îndeplini sar
cinile, a fi impasibil în fa
ța unor neajunsuri. Și în 
cadrul sectorului nostru se 
înregistrează uneori absen
țe nemotivate de la servi - 
viciu, risipă de materiale

sa
Și

Deși 
nostru a înregis-

respunzătoare în familie. 
Noi, comuniștii, nu ne pu
tem împăca cu aceste lu
cruri. Nu putem admite ca 
un comunist să aibă o anu
mită comportare în produc
ție și alta în .familie. Ini
țiativa lansată astăzi de 
brigada comunistului Eu
gen Voicu acționează toc
mai în acest spirit, ne o- 
bligă la muncă organizată, 
la viață ordonată, constru
ind un om nou, o nouă ca
litate umană. Aplicînd-o cu 
răspundere comunistă, ne 
angajăm ' ca în ziua înce
perii Congresului al XII- 
lea als partidului, sectorul 
nostru să raporteze înde
plinirea sarcinilor econo
mice pe anul 1979“.

„Să muncim și șă trăim 
în chip comunist" — o 
deviză care în munca și 
viața de fiecare zi a or
tacilor Iui Eugen Voicu 
a devenit o realitate. Pe 
acest temei au lansat 
noua inițiativă.

„Vom munci și vom trăi 
în chip comunist", aceasta 
este deviza brigăzii noastre. 
Inițiativa pe care o lan

săm astăzi, exprimă voin
ța întregii brigăzi de a răs
punde indicațiilor secreta
rului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, 
prin'fapte de muncă. In 
cele zece, luni care s-au 
scurs din acest an, briga
da noastră a realizat 29 000 
tone de cărbune peste pre
vederile de plan, iar în 
cinstea Congresului al 
XII-lea al partidului vom 
realiza încă 1000 de tone. 
Așa înțelegem noi să mun
cim în chip comunist. Așa 
înțelegem noi să răspun
dem îndemnurilor secretaru
lui general al partidului, 
minerul nostru de onoare. 
Faptele reprezintă singura 
măsură prin care putem. fi 
apreciați. Dorim ca iniți
ativa lansată de brigada 
noastră să fie îmbrățișată 
de cît mai multe formații 
de lucru, să conducă Ța 
obținerea unor noi succese 
în activitatea de producție, 
în viața comuniștilor, â în
tregului nostru colectiv".

Puterea exemplului

comunistă

Ing. AUREL MARHAN,
șeful sectorului II:

„Datoria noastră, a fiecă
rui comunist este de a ne 
realiza î.n fiecare zi sarci
nile ce ne sînt încredința
te. A munci în chip comu
nist înseamnă nu numai 
a ne realiza planul, ci și 
al depăși, prin aceasta a- 
sigurîndu-ne o nouă calita
te a vieții. Colectivul sec
torului nostru, printr-o 
mobilizare permanentă, 
reușit să realizeze în 
ceastă lună 359 tone 
cărbune peste sarcinile
plan, iar pînă la sfîrșitul 
acestui an ne angajăm să

obținem suplimentar 2 000 
tone de cărbune. Toate aces
tea le realizăm cu oamenii 
muncii, cu cei care sînt. pro
prietari și beneficiari ăi bu
nurilor materiale, a tot ce
ea ce se înfăptuiește la 
mina noastră. De aceea,, 
în rîndul oamenilor.nu pu

tem admite rebuturi. Ini
țiativa care a fost lansată 
astăzi are menirea de a ne 
mobiliza permanent, de. a 
ne face mâi ''activi pentru 
îndeplinirea sarcinilor pe 
care le avem, adueîndu-ne 
pe această cale contribuția 
deplină la făurirea unei so
cietăți noi, a unui înalt 

’ grad de bunăstare și civi
lizație".

IOAN CARPEN, miner, 
sectorul. Vil ;

a 
a- 
de 
de

Pagină realizată de Valeriu COANDRAȘ

Foto : Ion LICIU

.„îmi este mereu în. gînd 
exemplul pilduitor al se
cretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, personalitate 
proeminentă, neobdsit și 
cutezător comunist al tim
pului nostru. Este exem
plul cel mai concludent de 
a munci și trăi in chip co-

munist, pe care noi tre
buie să-l urmăm cu toții. 
Pentru aceasta milităm în 
permanență în cadrul sec
torului nostru, printr-o ac
tivă muncă de la om la brii! 
A sancționa pe cineva pen-' 
tru neîndeplinirea sarcini
lor este foarte simplu. Dar 
noi nu avem nevoie de a-
semenea oameni, care să 
nu-și facă treaba și să pri
mească sancțiuni, ci-de oa
meni, receptivi care să-și 
aducă contribuția la pre
zentul și viitorul minei 
noastre. Inițiativa lansată 
de brigada lui Voicu pre
supune întrajutorarea to
vărășească, trăsătură de 
tradiție a minerilor, în 
așa fel c,a fiecare comu
nist, fiecare colectiv să se 
afirme printr-o înaltă dem
nitate comunistă. Doresc 
ca această inițiativă să-și 
găsească loc în rînclul tutu
ror brigăzilor de. mineri".
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;n lu/me ,
Raportul tai Kurt Wakhetai 

in problema cipriotă

ARGENTINA

16,05
16,40

NAȚIUNILE UNITE 14 
(Agerpres). — In preajma 
deschiderii dezbaterilor a- 
suprâ Ciprului din Adu
narea Generală, la Națiu
nile Un;te a fost dat pu
blicității raportul secreta
rului general Kurt Wald
heim in această, problemă. 
In document, Waldheim

Situația din 
Cisiordania

BEIRUT 14 (Agerpres).
— Președintele Comitetului 
Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palesti
nei, Yasser Arafat, a ce
rut secretarului’ general al 
O.N.I. , Kurt Waldheim, să 
intervină personal Pe lin
gă autoritățile israel iene 
pentru a împiedica expul
zarea lui B'a-ssam Chakaa, 
primarul orașului Nablus — 
relatonză agenția palesti
niană de presă WAFA. In 
memorandumul adresat se
cretarului general al O.N.U.. 
liderul OEP. cere condam
narea acestei măsuri „ile
gale și inumane împotriva 
lui Chakia".

TEI, AVIV 14 (Agerpres).
— 16 primari clin Cisiorda
nia și Gază și-au prezentat 
marți demisia în semn de 
protest împotriva arestării 
de către autoritățile israe- 
liene și amenințările cu 
expulzarea a primarului 
Nablus. Bassatri Cliakaă — 
relatează agențiile Renter 
și France Presse.

★
NAȚIUNILE. UNITE 14 

(Agețpres). ■— Comitetul ; 
O.N.U. pentru exercitarea 
drepturilor inalienabile ale 
poporului palestinian și-a 
exprimat intr-un comunicat 
profunda îngrijorare în le
gătură cu arestarea lui 
Bassam Chakaa, primarul 
din Nablus (Cisiordania).

propune reluarea negocie
rilor dintre cele două co
munități din insulă, nu 
mai târziu decît în luna 
ianuarie. Singura alternati
vă la angajarea unor ne
gocieri eficiente, arată se
cretarul general al O.N.1J.. 
o constituie eontimtazea pe 
termen nedefinit a statu 
q O ului eu toate pericolele 
potențiale pe care acesta le

' implică.,

Convorbirile . jn tei comu
nitare au fost reluate în 
luna iunie a acestui an, 
după doi ani de pauză, pe 
baza unui acord în 10 
puncte realizat între pre
ședintele Spyros Kypriartou 
și liderul comunității tur- 
co-cipi’iote, Rauf Denktaș. 
Ele s-au întrerupt însă din 
nou,' pe termen nelimitat, 
di-, cauza divergențelor 
dintre cele două părți.

LA CIUDAD DE PANA
MA a avut ioc plenara C.C. 
al Partidului Poporului din 
Panama. A fost analizată 
situația internă din țară 
și au fost stabilite sarcini
le partidului în etapa ac
tuală. Plenara a ho tării ca 
congresul Partidului Po
porului din Panama să aj- 
bă loc la 8-10 februarie 
1980.

BENIGNO ZACCAGNINI, 
secretarul general al Parti
dului Democrat-Creștin I- 
.talian (de guvernământ) a 
avut, la

, cu Faruk 
ședințele 
Politic al 
tru . Eliberarea 
Cu acest 
mtr-un comunicat

Roma, convorbiri 
Al Kaddumi, pre- 

1 departamentului 
Organizației pen- 

Palestinei. 
prilej, se arată 

_  ______ difuzat 
la sfârșitul întrevederii, Be
nigno Zaccagnini a reafir
mat interesul pe care îl 
manifestă P.D.C. „Pentru o 
justă soluționare a proble-

Lupte libere, campionatul republican 
al copiilor

*

Consfătuirea principaîe’or partide politice
BUENOS AIRES 14 (A- 

gerpresj. — La Buenos Ai
res a avut loc o consfătu
ire a principalelor partide 
politice' din Argentina, ca
re s au pronunțat pentru 
restabilirea libertăților de- 
mocratice, ameliorarea si- ‘ 
ttiației economice și politi
ce, eliberarea deținuților 
politici și respectarea drep
turilor constituționale.

După cum precizează a- 
gențiile Prensa Latina și 
T A SS, -reprezentantul parti
dului’ comunist a subliniat 
necesitatea formării unei 
uniuni a tuturor forțelor 
democratice și ale mișcării 
muncitorești pentru depăși
rea crizei c-u care este con
fruntată în prezent Argen
tina.

Teleșcoală.
Curs de limbă fran
ceză (începători). 
Vis și flacără. 
Arc peste timp 1976- 
1-985.
Revista soci al-poli
tică TV.. -
1001 de seri. 
Telejurnal.
Bilanț rodnic în în
trecerea socialistă.

19,35 La zi în agricultură. 
19,45

Nick Cartel-
. 20.1a

Te . oblig

17,00
18,00

Primul congres al Partidului 
Revoluției Populare din Benin

COTONOU 14 (Agerpres). 
— La Cotonou au început 
lucrările primului 
al Partidului Revoluției 
Populare din Benin.

Luînd cuvîntul în șediri- 
. ța de deschidere a lucrări

lor, președintele Comite
tului Central al partidului, 
Mathieu Kerekou, a rele
vat rolul Partidului Revo
luției Populare în înfăptu
irea sarcinilor revoluției 
naționale. El a subliniat

necesitatea unei legături 
strînse între partid și ma- 

congres sete largi ale poporului, a 
atragerii lor la construirea 
noii societăți din Benin.. 
Vorbitorul ,a relevat că sar
cinile principale ale parti
dului constau în asigurarea 
democratizării vieții so
ciale, luptei împotriva ea- 
liitalului străin, dezvoltarea

: unei economii naționale in- 
' dependente.

o persoană și-a 
viața, iar alte trei 
rănite. Premierul•

POSTIT. BE

ghez, Maria de Lurdes Pin- 
• tăS'ilgo, a reafirmat, în-

tr-un comunicat, poziția 
Portugaliei de condamnare 
a actelor de terorism și 
^necesitatea stabilirii unui 
climat internațional de reș- 
pect uman".

POTRIVIT DECLARA
ȚIEI lui Etienne Dav iq non, j 
membru al Comisiei C.E.E.. ; 
in cursul anului viilor pro- • 
du-cția de oțel a. țărilor din ; 
Piața comună va scădea’ cu j 
4,3 la sută, ajungând la ni- | 
voiul de 134 milioane to
ne.

mei palestiniene".
AMBASADORUL ISRA

ELULUI în Portugalia, 
Ephraim Eldar, a fost ră
nit, marți, în Ir-un atentat 
comis în față sediului am
basadei sale Ia Lisabona de 
persoane rămase neidenti
ficate. în acest atac armat 

pierdut 
au lost 
portu-

RAIilO TEHERAN A ANUNȚAT 
CA UN PUTERNIC CUTREMUR. cu intensitatea de 
6.7 grade pe scara Ki. liter, s-a produs miercuri di
mineața, la ora 2,22 G.M.T.. în nord-estul Iranului. 
Epicentrul seismului ,a fost localizat în apropierea ora
șului Gonabad/, la 260 km sud de Mashhad, în .provin
cia Khorasan. Agenția iraniană de presă PARS a 

informat că cel puțin 242 de persoane și-au pierdut 
viața <a urmare a cutremurului.

Iîmi«« Sâp'mțM și Aurel Dragoiă, ikecatfipteni nafwnali

La sfirșitul saptaminii 
trecute, Sala sporturilor 
din Clu j-Napoca a polari
zat atenția iubitorilor lup
telor libere, în speță a ce- , puncte pierdute în 
lor care urmăresc cu pite '̂ 
cădere evoluția tinerei ge
nerații. în faza finală a 
camp ionatu lui. r epublic an 
al copiilor I și II,. fiindcă 
de aoestă competiție este 
vorba, întărind o tradiție, 
reprezentanții Văii Jiului 
au avut o comportare ex
celentă, prin Romeo Să- 

■pînțan și Aurel Dragotă.
Campionul național de a- 
nul trecut, antrenat de 
Ion Corbei de la Jiul Pe
trila, s-a prezentat 
saltea în limitele cate:’o-: Ies și profesorul loan, 
riei 36 kg, copil II. Lup- Blaj, de Ia C.S.S. Petro- 
tînd cu multă ambiție, șani, al cărui elev Aurel

R.cvnoo Săpînțan a reușit 
să se impună între favo- 
rițîi categoriei, dar o ne
atenție soldată cu două 

fața ’ 
ultimului adversar <cu’: 5 
■secunde înainte de final!) 
l-a țirlvat de Uliul su
prem. Oricum performan
ța din aicest an este în 
măsură să .demonstreze 
că, prin Borneo Sâpin țan, 
„tînărul val“ de luptători 
din Vale, este bine dotat 
fizic și volitional, pregă
tit cu pricepere la asocia
ția sportivă Jiul Petrila. 

La' această ediție clu
jeană a campionatelor, 

la satisfacții deosebite a cu-

1

*

V
I
I

V

Dragotă a concurat la ca
tegoria grea, copii mari. 
„Greul" din Petroșani a 
dovedit mult curaj, o pre
gătire tehnică superioară, 
viteză de execuție, reu
șind să-și întreacă toți 
adversarii întîlniți pînă m 
finală, prin tuș. După ul
tima partidă, pierdută da- 

. torită unei greșeli tacti
ce, a trebuit să se mul
țumească doar cu meda
lia de argint.

„Argintul" recoltat de 
cei doi tinerj din munici
piul nostru întregește te
zaurul de medalii cuce
rite în ultimii ani de re
prezentanții sportului la 
saltea din Petroșani și 
Petrila, confirmă tradiți
ile acestui sport bărbȘ- 
tesc, potențialul sportivi- 
lor noștri, precum și con
dițiile bune și pregătirea 
competentă asigurata de 
profesorii Și antrenorii 
celor două secții de lupte 
libere. în acest sens, per
formanțele, luptătorilor 
pot servi drept exemplu 
demn de urmat ȘÎ pentru 
-alte discipline sportive 
practicate în Valea Jiului, 4 
o,,..:;- - ------ ’

VllXfll SpOL.HVl ttCXWXlM- 7 
nați și pregătiți în ora- j 
șele municipiului nostru.

Ion VULPE

lipsite. însă de o pepini
eră proprie, f.drmată din 
tineri sportivi selecțio-

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Clipa, seriile I 
—II; Republica : Șeriful 
din Tennessee ; Unirea : 
Iphigenia, seriile I—II.

PETRILA : Frumoasa 
si bestia.

LONEA: I
superdeteetiv.

AN1NOASA 
să trăiești.

VULCAN:
vorbi la vară.

LUPENI — • Cultural : 21 03
Ciprian Porumbescu, se
riile I— II.

URICANI: Aventurile 
lui Mark Twain, seriile 
i—îi.

V om mai

18,30

18,50
19 00
19,20

Corigreșul — gînd și 
faptă comuniste.
Omagiu — spectacol 
dedicat : Congresului 
ăl Xli-lea al Parti
dului Comunist 
Român.
Critica societății 
consum. Ultimul 
pisod, 
Telejurnal.

PRONOEXPRES

TV
s,z

9,00
10,00

Teleșcoală.
Noi, femeile ! 
luare).
Muzică populară.
Eroismul cel 
toate zilele. 
Telex.11,00

16,00 Telex.

(re-

de

1 
I 
I 
I

I

de
e-

Rezult alele tragerii din
14 noiembrie 1979

5
Extragerea

32 44 42 15 26

Extragerea

I :

Ila:
24 14 12 18 33 21. ’

FOND : 1 005 614 lei.
REPORT: 233 321 lei.

Mica publicitate
SCHIMB apartament 2 

camere, încălzire, cu simi
lar, la sobe, Petrila. Adre
sați. cartier 8 Martie, bloc? 
29/11. (944)

Borcea Oprea mulțumeș- 
medicilor Vonioa, Dal- 

Benedek și persona- 
mediu sanitar, care 
îngrijit cu o ' deose- 

conxpetență profesio
nală în perioada internării. 
(949) - ' -

te 
man, 
lului 
m-.au 
bilă

PIERDUT legitimație de 
serviciu pc numele Horjea 
Vateriu, eliberată 
l.R.I.U.M. Petroșani. Se 
claiți nulă. (943)

PIERDUT legitimație
serviciu pe numele Moldo-

de 
de-

de

i i 
I
I
I 
I 
I

de 
de-

de 
Pe- 
Pe-

van Zenu, eliberată
I.UJd. Petroșani. Se 
clară nulă. (942)

. PIERDUT legitimație 
serviciu pe numele Iop 
tre, eliberată de I.M.
trila. Se declară nulă. (946)

PIERDUT în' Vulcan va
liză diplomat. Găsitorului . 
recompensă. Telefon 70793, 
după amiaaă. (948)

PIERD-UȚ legitimație de 
serviciu pe numele Maxim 
Ileana, 
Petrila. Se declară 
W3î i

PIERDUT brățară, a- 
mintire familie.*' Găsi toru
lui recompensă mare. A- 
dresați telefon- 43999. (SR9)

eliberată de I.M. 
•nulă.

ANUNT DE FAMILIE
Copiii, ginerii, nurorile, nepcSții și frații anunță 

cu adincă durere încetarea din viață a scumpei lor 
mamă si bunică

SIKLOIH VTLMA.
înmormântarea va avea loc azi, 15 noiembrie, ora 

15, -din Lonea, „trăda Republicii nr. 319. (950)
-..................... li i • ...................

SPORT • SPORT* SPO

rotbai, divizia A : „Poli* lași

Oin nou aceleași vechi racile ne-au
adus o înfringere severa

Vești lamentabile de pe 
Dealul C o p o u 1 u i : la 
Iași, formația studențească, 
și-a permis, vorba craini-

. cului-scriitor., Grigwe Ilisei, 

. un reconfortant .„galop de 
sănătate". Apărarea Jiului 
a cedat mu.it. mai . repede 
decît se așteptau chiar ad
versarii, în mjn. 7, Moise a 
scos balonul, din plasă du
pă șutul lui Cerriescti, care, sare — ce poate fi 
a 
lui Costea.
liștilor din .
n-a pus probleme moldove
nilor, ba chiar gazdele și-au 
mărit avantajul în min. 28, 
cîr.d lovitura de colț execu
tată' de Cernescu a fost re-

mai bun din teren, ca dis
pecer consacrat și-a onorat 
prezența în. teren, printr-o 
lovitură liberă pc adresa 
lui Florean, care, cu capul, 
a pecetluit scorul final. Ce 
se poate spune despre for
mația învinsă s-a mai spus, 
căderea psihică din ultime
le etape a provocat înfrîn- 
geri dezastruoase in depla- 

mai , 
beneficiat de centrarea grav decît faptul că în două 

Replica fptba- etape pe terenuri străine,
V-ale,. .palidă, portarii Jiului au încasat

tot atîtea goluri cîte au 
înscris mijlocașii formației, 
ajutați de „înaintașul" Să-

reu- 
al-ta 
îna^ 
mai 
ad-

lăgean, cu o singură 
șîtă în 1.5 etape ? în 
ordine de idei, aceiași 
intași acum nu se 
descurcă tactic in fața
vers arilor. Jocul Ia ofsaid 
nu convine lui Sălăgean și 
colegilor de linie, care cad 
în plasa lui. 17 goluri, pen
tru o apărare cu libero, 
alcătuită din sportivi cu

■ detentă, (Bădin), buni atleți 
(P. Grigore, Rusu și Mi- 
culescuj, cu simț al plasa
mentului, ni se pare prea 
mult.;. -

Sever NOIAN

CLASAMENTlI.
luată în gol de Cioacă. 1 Steaua 15 9 3 3 35-16 21

După pauză,, apărarea — .2 „U" Craîova 15 9 3 Ic.'S’’ 31-15 21
nesigură a -ibrmațipi lui 3 Dinamo 15 Ț .fi’-.’ 26-13 M
Tălmaciu și Tonca (tande 4 F.C. Baia Mare 15 8 T<i. 28-22 17
mul tehnic . TT va avea zile ■5. A.S.A. Tg. Mureș. 15 8 1 ■.’..6-/ 19-21 17
grele . și în etapele urmă- 6 Chimia Rm. Vîlcea 15 7 2 6 20-15 16
toarij, în frunte cu Moise 7 S.C. Bacău 15 4 8 3 20-20 16
în vădită criză de inspira 8 F.C. Argeș 15. 7 2 6 11-18 16
ție, a «iai fost îngenun 9 Jiiul 15 7 2 6 9-17 16
cheată și de ceilalți ata- 10 -Sp. studențesc 15 6 2 7 14-14 14
canți ai Politehnicii, în 11 „Poli" Iași 15 6 2 7 22-22 A4
min. 52, bine servite de C. T2 C.S. Tîrgovișle 15 5 4 6 19-22 14
lonescu, Costea l-a învins, 13 F.C.Mc- Galați 15. 5 4 6 20-26 14
cu ușurință, pe ultimul a- . .14 „Poli" Timișoara 15 5 2 8 20-22 12
părățor din Petroșani, cau 15 „U‘‘ Cluj-Napoca ’ 15 6 0 9 16-20 12
ză care a dus la înlocuirea 16 F.C. Scornîeești 15 5 2 8 19-27 12
sa cu Cavai. Zece minute 17 Olimpia Satu Mare ' 15 3 4 8 13-25 10
mâi tîrziu, Simionaș,. cel 18 Gloria Buzău 15 4 1 10 9-23 9
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