
Sectorul IV șî-a realizat 
planul anual

• Producția suplimentară a sectorului IV’ de la 
I.M. Petrila depășește 11600 tone de cărbune la zi, 
iar față de planul anual plusul este de 171 de tone 
• Pianul lucrărilor de pregătire pe acest an, la zi, 
a fost depășit cu 204,7 ml • Cu 2,5 tone pe post a 
fost depășit planul productivității muncii de către 
brigăzile conduse de Gheorghe Toma, Leon Deak, 
Franeisc Bartha și Stelian Maftei • Angajamentele 
asumate la începutul anului au fost depășite de peste 
2 ori • în cele 11 luni din acest an au fost economi
site peste 6 000 de posturi productive • Două bri
găzi — cea condusă de Eugen Voicu și 
Kovacs — au un avans înAș putea. începe prin a vă descrie activitatea u- nui colectiv minier văzută acolo, în adînc. Imaginea unui miez de noapte, cînd schimbul IV lua locul ai tui schimb, n-ar surprinde probabil pe nimeni. Fără alte introduceri, vă voi prezenta cîțiva oameni care muncesc în adîncul dătător de a- . vuții. Ei sînt de-acum e- . roi de legendă, din atîtea legende ale prezentului ce vor fi cu siguranță legende ale viitorului. în declarațiile interlocutorilor, tema responsabilității avea să revină mereu.

NICULAE BOBOC, miner i „Noi, minerii, știm una — trebuie cărbune, trebuie să-1 dăm. Niciodată n-am visat că voi lucra cu combina, și în- tr-u.n complex mecanizat, acum... Am trimis țării peste 50 400 tone peste sarcini. Și eu, și ortaciimei din sector, Dumitru. Pătrașcu, loan Buhuș, Io- (Continuare m pag. a 2-a)

Preocuparea consecventă 
a partidului și statului nostru 
pentru asigurarea capacității 

de apărare a patrieiar dori să ar apela,Dacă cineva ne cunoască și pentru aceasta, nu numai 
la realitățile prezentului, ci 
și la istoria noastră, ar .vedea că românul a fost obligat adesea să părăsească vremelnic coarnele plugului pentru a pune mîna pe armă. Dacă acel cine
va ar cerceta cu grijă filele acestei istorii ar vedea că românul a folosit întotdeauna arma nu pentru a cotropi populații și pămînturi străine, ci pentru a-și apăra glia și fiin
ța națională. Marii noștri conducători militari și-au cîștigat faima pe cîmpuri- le de luptă cuprinse în-, 
tre frontierele României. 
S-a construit astfel, pe .parcursul secolelor, o tradiție căreia românii îi sînt în continuare credincioși. 
O tradiție ©are a însemnat 
și înseamnă apărarea integrității teritoriale și a suveranității naționale, asigurarea condițiilor pentru 
ca plugarul, muncitorul și omul de știință să-și poată 
vedea în liniște de treabă,

Franeisc 
producție de 6 luni.nel Popa, Tudor Pătrașcu și alții, ne-am făcut datoria".MIRCEA LEHACI,maistru : „Eu nu sînt un om umblat — am făcut ucenicia Ia mină și mă bucur de orice succes pe care îl obținem. Noi minerii avem o treabă importantă de făcut și o facem cum trebuie". IOAN BODENLOSZ, maistru, locțiitor șef de sector : „Ne-am îndeplinit planul anual cu 17 zile mai de-, vreme. Este o realizare de prestigiu pe care o datorăm minerilor Franeisc Bartha, Stelian Maftei și mai ales colectivului condus de Eugen Voicu. Cu 330 de kg pe post în plus la productivitate e un pas înainte Ia condițiile noastre". GHEORGHE DOMNIȘORI), maistru e- lectromecanic : ,.Noi, e-

Dan D. IONESCU 

trăind în bună înțelegere cu vecinii lor și cu toată lumea. Tradiție care acum, în anii construcției socialiste, în care ne pregătim, printr-un efort unanim, să pășim în rîndul țărilor cu o dezvoltare medie, a căpătat noi valențe, cu atît mai puternice cu cit mai mari sînt cuceririle. revoluționare pe care trebuie să le apărăm.Partidul și statul nostru acordă atenția cuvenită întăririi și pregătirii capacității de' luptă a armatei noastre, dotînd-o cu mijloacele necesare. în același timp, credincioși vocației noastre probate de secole și pornind de la concepția că un război de a- părare nu poate fi decît un război al întregului popor, partidul și statul acționează pentru pregătirea acestuia, în așa fel încît
Mihai FABIAN 

• [Continuare in pag. a 4-a]
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„Ținem seama că utilajele moderne care sînt și vor fi introduse într-un timp mai ra
pid în mine, impun schimbarea concepției însăși despre minerit și o calificare nouă. Su
perioară, Minerul va deveni un tehnician capabil să stăpînească mașina, să știe să lui 
creze cu ea. Vom avea nu numai un miner specialist ci și un miner-tehnician care trebuie 
să cunoască mașinile din dotare, să știe să le folosească cu randament înalt, să știe să le 
întrețină și să le repare atunci cînd este necesar. Aceasta va ridica mult nivelul minerilor 
atît din punct de vedere al calificării, al pregătirii profesionale cît și al conștiinței revolu
ționare".

NICOLAE CEAUSESCU

I. M. LUPENI O experiența care șî-a dovedit
eficiența și deci trebuie generalizata

P O L I C A L I F I C Â R E ĂAceastă sarcină de mare însemnătate-pentru mineritul yăii Jiului constituie un obiectiv prioritar în cadrul acțiunilor care urmăresc creșterea continuă a productivității muncii pe

Permanenta consultare 
a brigadierului Eugen 
Voicu cu ortacii, are 
drept scop ridicarea 
continuă a ștachetei rea
lizărilor pe frontul căr
bunelui.

Foto : Ion LICIU
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Individ-
colectivitate

Oă ittfMtuini
Pentru copiii personalului muncitor din întreprindere, sindicatul de la I.M. Lupeni a început pregătirile în vederea organizării sărbătoririi Pomului de iarnă. In acest scop au fost alocați 30 000 lei. O comisie a sindicatului se preocupă în a- ceste zile de procurarea și aranjarea cadourilor compuse din dulciuri care vor fi oferite unui număr de aproape 3 000 de copii. (A.M.)

♦---- '--------
La clubul sindicatelor din Vulcan a avut loc

lucrări- acest începu- Lupeni
seama mecanizării lor din abataj. în context, încă de la tul anului, la I.M, a fost demarată acțiunea de policalificare a personalului muncitor. De la tovarășul Ion Predoșanu, secretar adjunct al comitetului de partid pe mină a- flăm că terminînd primul curs, un număr de 66 de mineri și-au însușit și meseria de eleetrolăcătuși, iar un număr de 23 de electrolăcătuși au devenit mineri. Dintre aceștia, majoritatea rele IV tatc cu za te doPrintre țișat cea de-a doua meserie Și au devenit, deci, mineri—tehnicieni, amintimpe Ion Budiliceanu, Ion Să- lăgean, Iosif Ambruș, Va- 

sînt de la sectoa- și VI, sectoare do- complexe mecani- susținere și tăiere, cei care au îmbră-

Festivalul național „Cîntarea României, ediția a ll-a

Fanfara minerilor din Lupeni 
80 de ani de activitate muzicalăCu o prezență continuă în viața oamenilor- muncii din oraș, fanfara, minerilor din Lupeni a aniversat 80 de ani de activitate. Acest eveniment, cu adînci semnificații pentru întreaga viață cultural-artistică din Valea Jiului, a prilejuit, sîmbătă și duminică, bogate manifestări la Palatul cultural din Lupeni, organizate de Comitetul Uniunii sindicatelor M.M.P.G., consiliile județean și municipal ale sindicatelor și Comitetul sindicatului I.M. Lupeni.în cadrul unui binevenit schimb de experiență înieri faza orășenească a Festivalului național „Cin- tarea României", ediția a Il-a, a, pionierilor șl e- levilor din școlile orașului. Formațiile cîștigă- toare vor participa duminică la etapa municipală care se. va desfășura pe scena Casei de Cultură din Petroșani. (T.S.)

♦ ---- -------Un grup de uteciști din organizația nr. 6 de la Preparația Lupeni au întreprins o acțiune de muncă patriotică. Oură- țind căzăturile de buncărul de la mina câni, ei au încărcat vagon de cărbune, cîțiva din tinerii eviden-
sub Uri- un Iată

sile Mărgineanu, Ion Solo- ne-am convins, la școala de mon, V asile Macavei, Du- calificare a minei și în a-mitru Grigoruță, Octavian Costache, Vasjle Bursuc, Mihai Apetrei, muncitori a căror pricepere și îndemî- nare în mînuirea utilajelor modeme din abatajele în care lucrează a fost confirmată de productivitățile î- nalte obținute pe ultimele luni. De fapt, grad de dotare peni problema rii a devenit o preocupare de prim ordin atît a comitetului de partid, cît și a conducerilor tehnice ale întreprinderii și sectoarelor. Că această acțiune este privită cu interesul ce i se cuvine este demonstrat și de începerea celui de-al doilea curs de policalificare la care participă un număr de 86 de oameni ai muncii. Cum este organizat cursul la Lupeni ? După cum

la actualul a mine; Lu- policalifică-

acest gen muzical, au fost prezentate referate care au reliefat locul, rolul și importanța acestor formații în viața și munca minerilor, preocupările în formarea repertoriilor și necesitatea pregătirii artistice continue, alte aspecte privitoare la necesitatea u- nei permanente și dirijate acțiuni de atragere a tineretului. Cu ocazia acestor festivități, fanfarei sărbătorite i-au fost atribuite diploma și insigna de merit
S. TIBERIU

(Continuare în pag. a 2-a) țiați : Lucian Cliișu, E- mil Dornik, Cornel Pop, loan Crișan, Iohan Bach, Constantin Moldovan, Aurel Maritza. (Al. Tătar) 
♦------------ ,Patru din secțiile cooperativei „Unirea" Petroșani, Petrila și nea vor fi, azi, gazdele brigăzii artistice care va prezenta spectacolul „Și pe față și pe dos", program cu care va participa și la faza județeană a Festivalului „Cîntarea României", ediția a Il-a. (MB.)

dinLo-

oa

re-am convins, la școala de teliere, unde sînt amenajate standuri pentru instruire, activitatea de policalificare se desfășoară pe baza programului de învă- țămînt special elaborat, în care ponderea o dețin cum este și firesc, problemele de tehnologie a meseriei, organizarea producției și protecția muncii. De remarcat condițiile în care se desfășoară cursurile, condiții care sînt dintre cele mai bune. Cele trei săli de clasă sînt dotate cu machete și aparate de proiecție. Lectori sînt cadrele tehni- co-ingineresti care posedă O temeinică pregătire teoretică și practică. Printre cei care își aduc o eontri-
C. GRAURE

(Continuare în pag. a 2-a)

0 reușită întrecere 
a talentelor din 

școlile municipiului în primele două zile din această săptămînă, la Casa de cultură din Petroșani s-a desfășurat etapa orășenească a Festivalului național „Cîntarea României", ediția a H-a, prin spectacole-concurs la care au participat formații cultura l-artistice ale pionierilor și elevilor. AU fost manifestări tinerești, de mare diversitate în expresie artistică și cu un conținut a- decvat vîrstej și pregătirii școlarilor din Valea Jiului, formați în spiritul valorilor umanismului socialist.De remarcat este îndeosebi potențialul cultural e- xistent în școlile din Petroșani i pe scenă au evoluat aproape 2000 de elevi — artiștii amatori care, prin cîntece, dans sau versuri au adus un omagiu muncii și vieții din patria noastră. în școli activează 13 formații corale, cărora lj se adaugă, în acest an, încă două înființate la liceele industrial și cel economic și de drept administrativ. Pionierii și elevii din Petroșani își exprimă , talentul în aproape 60 de formații de diferite genuri și stiluri : montaje literar-mu-
T. SPĂTARU

(Continuare în pag. a 2-a)
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Comerțu’ va pune brazi în vînzareNu jeiuiți pădurea!. J *
— Se apropie sărbătorile 

de iarnă. în calitate de șef 
ai Ocolului silvic Petro
șani, vă rog, tovarășe in
giner Gheorghe RADU să 
ne spuneți ears shit posi- 

abslilățile jjopMației da 
cumpăra brazi ?— Ocolul silvic nu are dreptul de a vinde brazi. Acest iucru se face de cade desfacere fi.L.F.) noi un unități prima brăduți. Deci te sursa de pro-
tre ț.n.t.îiil ■ a! ■ C.i’.V.I.f, F. d' St ('li.ar n’ri a lost ’a «tetegut al p-m'.iJ a le livra. î;i man;:i. 500 <!:■' aceasta £ curare a brazilor.

— în orice caz, această 
bogăție inestimabilă a mun
ților noștri . nu este tăiată 
ca în „codrii".— Fără îndoială. Pentru un brad de mărimea celor ce împodobesc locuințele, cu prilejul sărbătorilor de iarnă, sînt necesari 10—13 ani de la plantare. E deci firesc să nu dăm iama în plantații. Brazii se taie numai din plantații dese sau semințișuri naturale, unde cresc des și numai a- ceia care n-au perspective

• (Urmare drn pag. 1)

Pățiseră Cornelia Căprălin este una dintre cele 
mai vechi și harnice muncitoare de la laboratorul de 
cofetărie din Petrila.

Foto : O. GHEORGHE

Cîteva sugestii pentru conducerea 
pe timp de iarnăMai mult ca oricând, a- notimpul rece solicită conducătorilor auto, prin condițiile meteorologice deosebite, și o pregătire deosebită. Pe lîngă aceasta angajarea în traficul rutier impune o bună stare tehnică a autovehiculelor. Vom încerca, în rîndurile de față, să le oferim șoferilor cîteva sfaturi utile conducerii autovehiculelor pe timpul iernii .

O primă sugestie se referă la cerința de adapta
re ț/?rmanentă a regimului 
de mers la condițiile carosabilului. Aceasta pentru 
că atunci cînd șoseaua es
te acoperită de gheață, polei sau mîzgâ se pot produce cu ușurință derapări. Pentru prevenirea lor este necesară reducerea vitezei 
de deplasare fără însă a efectua frînări bruște. In aceste condiții se recoman
dă folosirea frînei de motor prin trecerea atentă și ușor sensibilă a schimbătorului de viteze în treptele inferioare. în același timp, 
s« cere atenție deosebită la apăsarea pedalei de accelerație pentru a se realiza 
o cit mai bună sincroniza
re a motorului de mers, știut fiind că orice început de derapare poatecu viteza

planul anual
• (Urmare din pag. 1)

si-a realiiat

La recenta premieră de gală a filmului „Ecaterina Teodoroiu" publicul peiroșănean 
a avut prilejul să se intilnească cu cițiva dintre realizatorii și interpret» filmului.

Foto : Gh. OLTEANU

normale de ctezvol împiedică creștere lai ți puieți.
— Mai sînt unele persoa

ne, ce-i drept puține la ,nu
măr, care taie în mod abu
ziv puieții de brad. Ce mă
suri se iau împotriva lor ?— Este un lucru- foarte grav și există „ac de cojocul tor". Conl'mrn 11 C M. !U<) dm 23 iilie 1073. ari. 1 l it B. l ti (ei rare vor l’i prinși .chiar și pe d; nn cu braz: Ițiră forme legale, sînt pasibili de-amenzi între 1000 și 2000 de fel, plus con travaloarea bradului și confiscarea lui. Țin să fac publică această măsură pentru a fi cunoscută de toți cetățenii, dar îndeosebi de acei ce sînt tentați să se „înfrupte" în mod , fraudulos din această avuție a obștei. Aceasta cu atît mai mult cu cît unitățile de desfacere ale C.P.V.I.L.F. din întregul municipiu pun la dispoziție amatorilor brazi suficienți și la prețuri convenabile.
Convorbire consemnată 

de Dumitru CRIȘAN

avea drept consecință schimbarea - direcției de mers a autovehiculului. A- ceste măsuri, trebuie luate din timp și la coborârea pantelor unde nu este indicată folosirea frînei de serviciu.O problemă deosebită 
în sprijinul oamenilor

de la volanpentru majoritatea conducătorilor auto — profesioniști sau amatori — o constituie apariția neașteptată a poleiului în apropierea și pe parcusul podurilor, în curbe umbrite, în păduri, chiar și în condițiile în care șoseaua, în general, este uscată. Intrarea ou viteză în asemenea porțiuni de drum fiind deosebit de periculoasă, se cere reducerea din timp a vitezei, respectîndu-se semnificația indicatoarelor de a- vertizare plasate în apropierea unor asemenea locuri. Trebuie reținut faptul că și în asemenea situații se recomandă folosirea fi'înei de motor, frîna de serviciu utilizîndu-se

Fanfara
• (Urmare din pag. 1)plo-ma și insigna de merit în activitatea culturală. în continuare, a avut loc un concert festiv la oare a fost interpretat și poemul simfonic „Eroii din adîneuri", compus de dirijorul formației Alexandru Drăgan.La concertul prezentat, de toate fanfarele din Va

lea Jiului în cadrul ediției a Il-a a Festivalului național „Cintarea României", a fost stabilit următorul: clasament valoric : locul I —

zicale, grupuri vocale, brigăzi artistice, formații coregrafice (tematice, moderne, populare) interpreți aj muzicii populare, ușoare sau folk, recitatori.'Spectacolele au avut semnificația unei confruntări artistice pentru selecționarea celor mai bine pregătiți în vederea participării la faza municipală a Festivalului național „Cîntarea României", ediția a doua, manifestare care subsumează și tradiționalul concurs coral municipal „Copiii cîntă patria și partidul" la 

eu deosebită prudență. A- semenea măsuri de precauție se impun luate și în cazul în care carosabilul este acoperit de un strat de zăpadă bătătorită sub care este .posibil să se fi format gheață. Aceasta pentru că stratul de ză-

padă — în asemenea condiții —- poate accentua pericolul derapării.Dacă totuși, după toate măsurile de precauție luate autovehiculul întră în derapare ușoară conducătorul auto trebuie să-și 
păstreze calmul, să nu se 
pripească, să nu facă ma
nevre greșite și, în special, 
să nu calce frîna care ar 
accentua derapajul. In a- ceste condiții trebuie ma
nevrat volanul numai în 
direcția de derapare a ro
ților, operație ce trebuie e- 
xecutată cu doesebită pre
cauție. Se cuvine făcută o remarcă: marea majoritate a șoferilor execută manevra vi rînd în sens invers, fapt ce accentuează

minerilor din LupeniLupeni ; locul II — Vulcan, Petrila, Lonea, locul III — Petroșani, Aninoasa, Uricani.—: A fost surprinzător — ne spunea tovarășul Vasile Sllfletu, activist al Consiliului municipal al sindicatelor — că la această sărbătorire a fanfarei mi- . norilor de la Lupeni unde muncesc și instrumentiștii, . nu au participat cadre n.ieo-inginerești, șefi de gadă ai minei, a căfpr mație și este, de altfel, mental. aniversativ a frumos, din punct de
teh- bri- for- Mo- fost ve-

reușită întrecerecare, în fiecare an, iau parte peste 60 de formații. Numărul formațiilor pionierești, care se vor prezenta la faza municipală, fiind mult prea mare, va fi comunicat prin școli.La etapa municipală (care va avea loc sîmbătă) vor participa următoarele formații artistice din liceele din Petroșani, cîștigătoare ale primului loc : Liceul
industrial minier — formația corală, brigada artistică, grupul folk, dansuri populare, instrumentiști (pian) : Liceul economic și 
de drept administrativ — montajul literar „Rotund
derapajul în loc să scoală autovehiculul din pericol. De aceea asemenea manevre trebuie evitate ele puțind avea consecințe grave deoarece mașina scapă de sub controlul șoferului.Ce ne facem însă în cazul în care staționăm pe un drum alunecos, acoperit cu polei ? în asemenea cazuri se va încerca deplasarea succesivă înainte și înapoj imprimîndu-j autovehiculului o mișcare de balans, iar dacă această încercare nu dă rezultate se va face apel la nisip, pietriș, crengi, la o scîndură sau în cel mai rău caz la o pătură pentru a se realiza o aderență mai bună între roți și carosabil.Evident, nu ne-am propus în aceste rîndurj să e- puizăm toate soluțiile care se recomandă în conducerea pe timpul iernii. Asu- ■ pra cîtorva dintre ele vom reveni. Pînă atunci însă, un sfat de care e bine să se țină seama: pe timpul 
iernii nu porniți la drum— mai ales șoferii amatori
— decît dacă e neapărată 
nevoie, nuinai după ce v-ați 
pregătit bine mașina din 
punct de vedere tehnic și 
după ce aț» Pus >n portba
gaj cel puțin o lopată și o 
pătură. Motivele ? Citiți încă o dată cu atenție rîn- durile de mai sus. 

Lt. major Ilie RUS

dere cultural și artistic, subliniind pregătirea bună a merituoasei formații în care cîntă mineri, activi sau pensionari. Ea a fost apreciată pe primul loc, așa cum se cuvine, în Valea Jiului.La aceste concerte a par- . ticipat și compozitorul Ion Chioreanu, membru al U- . niunii compozitorilor din țara, noastră, care, prin finirea formațiilor din Lupeni, Vulcan și Petrila, a- precia că o fanfară mineritei' se poate pregăti reprezentativă a din Valea Jiului.
formația de dans
Liceul de mate- 
fizlcă — forma-

piesa lite- 
„Al-

viu

de țară", modern ; 
matică și ția , de teatru (eu „Podul") și montajul rar-muzical-coregrafic ba Iulia".Urmărită eu foarte interes din partea fiecărei școli sau liceu, această întrecere culturală și artistică a evidențiat, printr-o comparație convingătoare, însăși valoarea pregătirilor oare au loc în tot timpul anului școlar și se verifică prin serbări trimestriale. în acest sens trebuie să facem o precizare, anume că în școlile din întreaga Vale a Jiului, nu numai din Petroșani, numărul elevilor cu preocupări cultural-artistice este cu mult mai mare, la specia- colele-concurs din cadrul Festivalului național „ființarea României", ediția a Il-a, au luat parte cei mai dotați dintre șoimii patriei, pionieri și elevi. Dar, dincolo de orice clasificare valorică, trebuie apreciat sensul profund educativ al mișcării cultural-artistice a elevilor, cultivarea, într-o formă activă, a dragostei pentru valorile artei și culturii din patria noastră.

POLICALIFICAREA
• (Urmare din pag. 1)buție de seamă la formarea viitorilor specialiști stat inginerii Titus Costa- ehe, Gheorghe Modoi, Paul Lueulescu și Victor Bolo- sin. După cum ne informa Maria Mitrea, secretara școlii de calificare, cursurile se desfășoară de două ori pe săptămînă, după un orar bine stabilit. Din cele trei cataloage care, ne-au fost puse la dispoziție reiese că frecvența este de 100 la sută. Aceasta demonstrează, odată în plus, faptul că policalificarea la mina Lupani este privită cu deosebit interes de către fiecare cursant.Inginerul Titus Costăche, directorul adjunct al între

Dumitru Maja, E- Diaconu, Niculiță și toți electrieic- fost la post zi de aici și mîndria că primii". FIIAN- 
de „Ne-am făcut

datorește maiștrilorConstăndoiu, Marchidan,

lectromeoanicii veghem la buna funcționare a mașinilor și mecanismelor. Sarcini precise. Pășești altfel pe galerie cînd știi că și tu ai contribuit la succesul colectivului. lăcătușii manoil Conica nii auzi... Do sîntem CISC KOVACS, șef brigadă: datoria, de aici și respectul colectivului..." VASILE ENE, tehnician : „Am realizat toți indicatorii, am fost în primele rîn- duri din primai ’ zi a anului și asta ne dă satisfacție. Avem un colectiv u- nit ca o familie Și asta se <’ ’ ’ ................Gheorghe Constantin Constantin Ordeanu, . Ion Busa si tuturor comuniștilor". 'ION VASILE, inginer, șeful sectorului i „De cind eram miner în brigadă mi-am dorit un colectiv unit, dornic, de a ‘ fi cît mai util pentru societate. Că ne-am îndeplinit sarcinile producției de cărbune la această oră tîrzie, după miezul nopții, este o confirmare a acestei omogenități. Ceea Ce știu de-o viață — experiența, pregătiera profesională a unui inginer —- n-au nici o valoare dacă n-ai un aliat fundamental : OMUL. Sectorul IV este un sector cu oameni harnici, destoinici, buni organizatori și vizionari. Cu oameni ca Eugen Voicu și o bună mecanizare, succesele se arată oricui".Plusul de cărbune al sectorului IV de la I.M. Petrila înseamnă mult mai mult decît un succes. Dincolo de orice calcul economic, înseamnă muncă, trudă, răbdare, dar un fel de răbdare activă, dacă se poate spune astfel. în acel miez de noapte n-am întrebat da- că au avut sau au greutăți, necazuri, dacă le-a lipsit , ceva... Mi s-ar fi răspuns „că nu", că munca a „mers" mai bine' ca niciodată și cînd afirm asta, mă gîndesc la oameni, la satisfacția împlinirii, care munca, dăruirea le-a re bucurie, munca este nea și valoarea existenței lor cotidiene, firească datorie în cugetul lor.

pe hărnicia și oferit o ma- pentru că toată rațiu-

prinderii spunea : „Mecanizarea impune, în primul rînd, oameni bine pregătiți profesional, capabili să stăpînească tehnica nouă".Redresarea producției la mina Lupeni și creșterea productivității muncii cu pînă la trej tone pe post dovedește gradul înalt de mecanizare al abatajelor/ capacitatea de organizare și nu în ultimă instanță priceperea și iscusința celor care le mînuiesc, a mi- nerilor-tehnicieni.Concluzia ce se desprinde de aici este limpede: experiența de la Lupeni în domeniul policalificării trebuie generalizată și în cadrul celorlalte întreprinderi miniere din bazinul carbonifer al Văii Jiului.
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Pregătirea copiilor 
pentru viață este în primul rînd 

sarcina părinților

Brigada condusă de Virgil Cristea de la sectorul VII al minei Vulcan a extras 
peste plan în această lună 84 tone de cărbune. în foto : brigadierul (al treilea (!■•■ 
dreapta) împreună cu ortacii din schimbul lui Ion Lucăcel.

Foto : Gh. OLTEANU

din

Un promotor al omeniei
I

♦
♦ Pentru obîrșia șefului » de brigadă de la sectorul » VII al I.M. Vulcan, Vir- :• gbl Cristea, ne-ar duce gindul cu sute de ani în urmă la vreun oștean de-al lui Ștefan, cu palmele bătătorite de muncă și cu inima pulsînd în ritm cu dorința de afir-
* 
i
♦

♦
♦♦ mare a țării. Ă moștenitacest miner, plecat Vaslui gostea cei ce alături Cîndpe stratul 5, cu un grai specific loculuj care l-a zămislit, mi-a istorisit cum Nicolae Olaru, Aurel Oprina, Anton Lucăcel •— cei mai noi ortaci din brigada pe care o conduce — au trecut ca adevărați bărbați „botezul greutăților", mi-a întărit convingerea că omul poate fi om în orice punct al Pământului. Anton Lucăcel spunea că nu va’ părăsi niciodată Valea Jiului. Cînd l-am întrebat de ce, mi-a răspuns simplu:— M-am legat de oameni.

A găsit aici oameni ca r. Ion Lucăcel, Costică Ru- 1 su, Victor Cîrstea, mineri șefi de schimb, Victor , Pîrlea, ajutor miner, care prin modul cum pri- lie trebuie să fie prezen-

♦ 
i 
i 
i

♦
♦

♦

It

din de la 17 ani, dra- față de oameni, de muncesc și trăiesc de el.intr-un abataj de

mese în brigadă pe noii tă și în brigadă. Un om încadrați la mină i-eu suportă 5 lemne pe spa- clădit o imagine clară te mai bine decît o vor- despre minerul •— ___ . — Să știi să-1 iei’ cu treaba, zicea Virgil Cristea, să-i arăți chiar și de unde se prinde lemnul. Atunci cîștigă încredere
■iHiiiiiiiiiiiiimmniiin

Bărbați
care

onorează 
titlul de 

miner 
UIIHHHIIIIIII//HHII/I/III și privește subteranul cu alți ochi. O vorbă aruncată chiar în glumă îl poate ambiționa s.au dezamăgi pe om. Să-ți dau un exemplu din familie : fiica mea, Violeta, a pierdut examenul la medicină în spus slabi cină.rut-o, dar a și ambiționat-o. N-a mai vorbit cu mine pînă într-o zi cînd 
a venit acasă și mi-a spus; „Te anunț tată că și unii dintre „cei slabi" iau examenul la medicină". Atmosfera de fami-

prima sesiune. I-am cînd a venit : cei nu reușesc la medi- O vorbă care a du-

om. bă . care-i fringe elanul". ’ Adevărul spuselor brigadierului nu putea fi măsurat decît cu talerul faptelor. Lucrînd. la investiții mulți ani, la „rapidă", la circuitul puțului nou, a găsit și el climat de omenie pe care l-a păstrat nu ca amintire, ci ca hrană sufletească pentru oamenii ce calcă prima dată în adîn- euri și care au nevoie de zîmbetul ortacului. Fiind majoritatea moldoveni, omogenitatea brigăzii vine parcă nestingherită din felul lor de a munci, de a întreba pe noul venit dacă-i de la Strunga sau Vaslui, dacă păpușoiul mai crește pe dealurile molcome ale nilor.Și așa a trecut iar Nicolae, Aurel ton știu că n-au făcut nemotivate, iar brigadierul are satisfacția că și-a îndeplinit planul. îl aud pe Virgil Cristea în timp ce urcă suitorul înaintea mea :•— Deși am avut și linele condiții mai grele, acești oameni nieioda- n-am rămas sub plan.

com pieră se definește nu numai prin existența ambilor soți ci și prin existența urmașilor, fiind alcătuită din părinți și copii. După unii oameni de știință, procrearea, educarea și inserția normală a copiilor în viața societății constituie funcția de bază a familiei. De fapt, problema existentei copiilor, a formării lor ca oameni adevărați, nu este numa; o chestiune strictă a familiei, ci în măsură cel puțin egală, privește și societatea. Iar interesul societății pentru copii este nu numai justificat, ci este cu totul îndreptățit, copiii reprezentînd viitorul.Dacă în regnul animal grija pentru urmași este normală, la om care s-a detașat de condiția sa biologică este cu atît mai a- normală lipsa grijii autentice pentru copii. Un asemenea exemplu poate fi găsit în familia soților S. Petru (44 ani) și S, Sava (42 ani) care au patru copii.Discuția leva mari aceștia cu și pornesc mărul lor.

pe toți și chiar mai. mulți. în timp ce celălalt îi consideră prea mulți. De aici pornește și atitudinea fiecărui părinte față de proprii copii. Unul se preocupă în măsura posibilităților sale, de cîte aspecte
FAMILIA - 
celula vie 

a societățiidan viața copiilor poate cuprinde. Iar celălalt îi neglijează. Și poate nu ar fi chiar atît de rău dacă ar fi numai atît. Dar acest ’ soț, mai mult sau mai puțin conștient, încearcă să sustragă copiij de sub influența celuilalt. Astfel părintele cu intenții bune pierde teren de acțiune, iar celălalt părinte își vede prestigiul tocat.Situația din . familie . reflectă atît imediat aspectul ' tuturor și; maj Ies al copiilor, cît șisituația lor școlară. Astfel, unul dintre băieți, elev în clasa a VI I-a a aissolvit clasa trecută cu media generală .3,74 avînd medii de peste 6 numai la purtare (8), educație fizică (7,33) și mu-

zică (7,33), dar a acumulat în cursul. întregului an școlar peste 290 de absențe. Fiica acestei familii, tot elevă, are o situație școlară cu ceva mai slabă și un număr de absențe a- proape egal cu fratele ei.în aceste condiții întreaga pregătire pentru viață a acestor copii este prejudiciată. In ce privește viața de familie, nu au modele de conduită pe c a r e să le urmeze și este puțin probabil, după manifestările lor actuale, ca acești . copii,_ prin comparație, să găsească drumul cel bun. Pregătirea lor profesională nu beneficiază de o temelie solidă și poate fi de asemenea _ Deși cazuri putem să nu

Vutca-un an, și An-

cu tă
Gheorghe POPESCU

se în a- în
cu părinții re- deosebiri între privire la copii chiar de la nu-Unul i-a dorit

compromisă.sînt relativ puține asemănătoare, nu să nu medităm și luăm atitudine a- tunci cînd le înțîlnim. Tânăra generație trebuie să se bucure de realizări pe .care noi abia ni le dorim. Iar pentru aceasta sintem datori să le asigurăm fundament sigur progresului •lor. Șj o putem face în multe feluri.
Valerian 1. PRODANCIUC 

sociolog

Foto : Ștefan NEMECSEK

Unul din cei mai harnici frezori de la Prepa
rata cărbunelui Coroești este tinărul Petru Muntean, 
din cadrul atelierului prelucrări mecanice. Lucrînd 
cu pricepere și pasiune, execută numai lucrări de 
bună calitate.

ATITUDINI

Epilog tragicîn urmă cu vreo doi ani, Alexandru Cîrpaci din Vulcan fusese grav rănit într-o „dispută" a- vută cu un partener de pahar. Mulțumită intervenției oamenilor în halate albe, vat. A insistență bachice. r ă u" nou, de data aceasta fi- indu-i fatal. în urma rinei certe violente cu Valentin Caranja din Lupeni, adversarul său l-a rănit mortal. Epilogul tragic al consumului de . alcool fără măsură și al promiscuității — un om a murit, un altul îndepărtat din societate, dînd seamă pentru actul său necugetat. (I.V.)

el a fost sal- frecventat cu companiile Și „ceasul a apărut din

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••»•••••••••••••••••••••»••••••••••••••••••• -A .
In focul

Mi-s la inimă, de 11 ani, „Litaniile" argheziene, de prea puțini știute poeme lapidare închinate iubirii casnice, înainte de moarte, bătrînul poet a mîngîiat cu privirea slovele abia tipărite, stăruind 
p clipă mai mult asupra „Inscripției pe o casă de țară" — poezie-crez pentru cel care pleca pe urmele iubite] sale Paraschiva : 
„Din prispa ta vreau să-mi 
aduc aminte/Din geamul 
tău gîndi-voi la trecut/ 
Privind în sus, la pasările 
sfinte/,Ce-n streșini cuib 
de-argilă și-au făcut / Voi 
îngriji ca-n fiecare seară/ 
Să-ți ardă-n virf nestinsa 
noastră stea/Pe care . voi 
aprinde-o solitară/Cu su

fletul și ruga mea". Ne recunoaștem în vers profunda noastră trăire telurică, versul ne emoționează, ni se întipărește în minte ca 
0 memorabilă întîmplare.Las litaniile de-o parte, gîndul mă duce la un a- nume om, îl cheamă Trajan Calotă, de prin Turci- neștii Gorjului. Are vreo 
40 de ani, lucră de o vreme

demnitatea ajunge ...scrum
Vîsccraa. Și-a făcut un o familie,la rost în viață și o familie, are 4 copii. Iată un bărbat de ispravă, vorcare n-au auzit însă de... isprăvile lui. Ei, bine, Traian. Calotă e stăpînit de viciul beției, fiecare escapadă bachică culmina cu scandaluri de proporții, certuri nesfîrșite cu soția, certuri soldate cu garea fapt, neom de re cartea lui de muncă am descoperit că a pelegrinat ea lăcătuș pe la vreo șase unități economice, de cele mai multe ori cut contractai pentru abateri și nemotivate, zitate —■ pînă ori i s-a făcut lichidarea, la unele întreprinderi figurează reîncadrat de 4 sau 5 ori. De fiecare dată, pjerzînd anumite drepturi,

nîi
spune u-

alun- copiilor din casă. De beția a făcut din el șl dm punct de ve- profesional. Răsfoind
i s-a desfă- de muncă* disciplinare Ca o curio- acum de 10

între care și alocația copiilor.Ultimul său „recital" a a- vut un final surpriză pentru mulți obișnuiți cu scandalurile sale. în seara
lor a făcut așchii, peste care a turnat... benzină. Da, o adusese între timp din garajul în care-și păstra motocicleta. A aprins doar un singur chibrit. In

ALCOOLUL — inamicul public nr. 1zilei de 11 noiembrie, conform „scenariului" știut, și-a alungat soția și copiii din casă ; vecinii i-au a- dăpostit pînă i-or trece pandaliile alcoolului. Traian Calotă s-a desmeticit greu, a doua zi, din aburii alcoolului, obsedat de o hotărîre sinistră, pe care a și pus-o în aplicare. La ora 8, se reîmbătase (băuturi sînt gîrlă la mentara !), prinzînd curaj, a strîns toate mititele și așternuta rile în mijlocul apartamentului, din giurgiuvelele ferestre-
deja Ali- deci veș-

deajuns ca flăcările să năpădească pună în vecinilor, cercat să Calotă i-a țitul. Au și lucrătorii de miliție...Traian Calotă a vrut să se răzbune pe vreo închipuită vină a soției și copiilor săi. Ei solicitau doar grijă și dragoste din partea capului de familie. Nu beții fără număr, abateri disciplinare, comportare necivilizată, fapte care stîr- neau oprobriul public. Tra-

apartamentul, să pericol bunurile Oamenii au în- intervină. Traian amenințat cu cu- apărut pompierii

jan Calotă a pus foc în a- partamentul construit eu atîta trudă, pe banii statului, periclitînd și apartamentele învecinate. „Răzbunarea" sa îl va costa însă scump. Fiindcă, indiferent care sînt motivele, personale, bunul obște; trebuie păstrat cu sfințenie, el i întruchipează munca tuturor, e făcut în mod expres spre bunăstarea tuturor oamenilor muncii. Iată cum i- namicul public nr. 1 al vieții noastre sociale — alcoolul — l-a împins în păcat, păcat pentru care legea se va arăta foarte severă. Dar alcoolul l-a îndepărtat, în același timp, de familie, de colegii de muncă, aruncîndu-1, bineînțeles, împleticit, bălăbănit, la periferia ' societății, acolo unde se oploșesc de obicei cei stăpîniți de vicii....Cartea nemuritorului Arghezi își deschide eons-

tant filele la „Inscripție pe o casă de țară". Inscripție care poate figura de fapt' 
pe orice casă, fie și apar-' lament de bloc, acolo unde un bărbat și o femeie se iubesc, clădesc temelii trainice căminului lor. Prin muncă cinstită, prin comportare în spiritul legilor noastre socialiste și a cutumelor poporului nostru. Respectînd înaltele valori. etice, înfierînd viciile și alte abateri antisociale. Recitesc trei versuri . dragi - mie : „Să-ți ardă în virf 
nestinsa noastră stea/Pe 
care voi aprinde-o solită-, 
ră/Cu sufletul și ruga 
mea". Și-mi dau seama că. Traian Calotă și-a pus foc,. Ia beție, căminului său, în scrum s-au pierdut nu numai bunuri materiale, ci demnitatea lui, virtuțile pe care le visase în tinerețe ca iubitor soț, ca vrednic cap de familie. Pe care, numai multă le va

de familie. Pe care, cu foarte, foarte trudă și înțelegere putea redobîndi.
Ion VULPE, 

cu sprijinul cpt. de 
Emil C1MPEANU

miliție
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FILME

fărăVizita delegației r. C. 8 
in Portugalia

LISABONA 13 (Ager- pres). — Delegația Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Virgil Cazacu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., care întreprinde o vizită, Portugalia, la invitația

Partidului Comunist Portughez, s-a întâlnit cu Antonio Dias Lourenco, membru al Comisiei Politice a C.C. al P.C.P., . directorul săptămânalului „Avânte", organul central de presă al Partidului Comunist ghez. Portu-
Situația din Nicaragua

- MANAGUA 13 (Ager- pres). — In Nicaragua au avut , loc noj ciocniri între Garda Națională, fidelă dictatorului Anastasie So- moza, și detașamente ale , Frontului Sandinist de Eliberare Națională, care a adresat poporului chemarea de a continua lupta. în vederea răsturnării regimu-

insti-demo-lui dictatorial și a tuirii unui guvern cratic, de largă unitate națională. Bucurîndu-se de un larg sprijin din partea populației civile, efective ale FSLN au atacat trupe și garnizoane ale Gărzii Naționale în diverse zone ale țării.

Orientul 
Mijlocia

WASHINGTON 13 (Ager- pres). — La întoarcerea sa dintr-un turneu întreprins în Orientul Mijlociu ca reprezentant special al președintelui Jimmy Carter, senatorul democrat Robert Byrd a apreciat că Israelul trebuie să facă un „gest semnificativ" pentru a confirma voința sa de pace. Congresul S.U.A. — a afirmat Robert Byrd — va e- zita mult să acorde noi a- jutoare Israelului, dacă a- ceastă țară va continua să folosească asistența primită pentru extinderea implantărilor sale în Cisiordania. El a reamintit că Statele Unite au considerat dintotdeauna drept ilegale aceste implantări.

• (Urinare din pag. I)

Lis abona

Dezbaterile parlamentare asupra programului noului guvern
LISABONA 13 (Ager- pres). — La Lisabona au luat sfîrșit, marți noaptea, dezbaterile parlamentare a- supra programului cabinet condus de Mota Pinto .Supusă țiunea de gramului, Partidul ghez, nu întrucît a întrunit 45 Voturi. Partidul Social-Democrat și Centrul Democratic și Social au votat contra, în timp ce Partidul Socialist Portughez, majoritar în Parlament, s-a abținut de la vot.

noului Carlosmo- a pro- 
l devotului, respingere ; prezentată Comunist Portu- a fost adoptată, de

încăAgențiile de presă ternaționale apreciază deși a reușit să treacă prin Parlament, actualul cabinet va întîmpina dificultăți în perioada următoare. Atît Partidul Social-Democrat, cît și Centrul Democratic și Social — care au votat împotriva moțiunii prezentate de comuniști — consideră că programul a- re multe lacune și ambiguități. La rîndul său, Partidul Socialist, care s-a abținut de la vot, apreciază că actualul cabinet este unul dintre cele mai conservatoare pe care le-a

cunoscut Portugalia de la revoluția de la 25 aprilie 1974. Primul ministru Carlos Mota Pinto va trebui să guverneze în condițiile în care dispune de un spațiu de manevră destul de îngust și în care țara traversează o profundă criză economică și socială.

poporul însuși să fie ori- cînd gata și capabil să facă față oricărei agresiuni.Firește, întărirea capacității de luptă a armatei și pregătirea poporului implică eforturi, țara noastră a- locînd pentru aceasta o parte din venitul său național. Dar aceste eforturi sînt raționale, ele sînt concepute în raport direct cu nevoile reale de apărare și posibilitățile țării noastre. Totodată, ele sînt condiționate și de raportul de forțe pe plan mondial. Raport care, după cum sublinia secretarul general al partidului, tovarășulNicolae Ceausescu, este favorabil forțelor ce se pronunță pentru destindere, ceea ce înseamnă că nu este necesară, în momentul de față, sporirea cheltuielilor militare dincolo de limita necesităților reale. Politica partidului și statului nostru în domeniul apărării este concepută în așa fel îneît să nu aibă e- fecte negative asupra dezvoltării economice și a nivelului de trai al popu-

a patrieiîațîei. Dimpotrivă, ea se b'azează pe creșterea puterii economice a țării, pe folosirea tuturor resurselor pentru dezvoltare, pe ridicarea continuă a nivelului de trai al maselor — cele ce sînt chemate, în ultimă instanță, să apere cuceririle obținute în anii socialismului. Această politică este un factor generator de forță morală, de sentimente patriotice, de devotament Pe de altă parte, o economie modernă, dezvoltată și puternică este pricind capabilă să preia în- tr-un timp scurt sarcinile pe care le-ar impune un război.Această orientare, care este completată de o vie activitate pe plan internațional în direcția destinderii, păcii și colaborării ample, nestingherite între state — singura justă și rațională a fost reconfirmată recent de tovarășul Nicolae Ceaușescu, care a subliniat hotărârea partidului, statului, a întregului nostru popor de a lupta pentru transpunerea în viață a hotărârilor Congresului XI-lea al partidului.

PETROȘANI iembrie • Urmăriți vină ; . Republica : Avaria ; Unirea: Zbor mortal.PETRILAi Al treilea jurământ, seriile I-II.LONEA : Haiducul cu ochi ca stelele.
ANI NO AS A : GuerillaVULCAN : Viața- regăsită.LUPENI — Cultural: înainte de tăcere.URICAN1 : Cei patru din fotografie.

TV,

Te-
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17,00 Telex. 17,05 leșcoală. 17,25 Curs de limbă rusă. 17,45 cartea naturii : , Ierul negru", 18,10 Publicitate. Handbal masculin : Dinamo București — Va- lur Reykjavik (meci retur în „Cupa Campionilor Europeni"). Transmisiune directă de la Ploiești. In pauză (18,45) la volan — emisiune pentru conducătorii auto. 19,30 Telejurnal. 19,50 Comentariul zilei. 20,00

Anchetă privind împrejurările 
masacrului de la Jonestown

WASHINGTON 13 (Ager- pres). — Un mare juriu federal din San Francisco a citat 17 membri ai sectei mistice „Templul poporului" în cadrul unei anchete privind împrejurările masacrului , soldat . cu așa- zisa sinucidere a celor pes
te 900 de adopți ai acesteia, în așezarea rurală Jonestown din Guyana. Ancheta urmează să stabilească împrejurările în care conducătorul sectei, . Jim Jones, a dispus asasinarea

-CC.

membrilor unei misiuni Congresului S.U.A. și recurs la masacrarea propriilor săi adepți, modalitățile prin care și-a procurat cele peste 10—15 milioane dolari, majoritatea depuși în conturi secrete la bănci străine, și date în legătură ticile mistice ale secte fanatice. Se ca prima parte asă se încheie pînă la sfîr- șitul lunii.

a a
precum cu prac- aeestei așteaptă anchetei

POTRIVIT DATELOR publicate de Biroul de statistică al Australiei, populația acestei țări a ajuns la 14 248 500 de locuitori, sporul anual înregistrînd 118 200 de persoane.
PARLAMENTUL VEST- 

EUROPEAN și miniștrii de finanțe ai C.E.E., care s-au întrunit marți la Luxemburg, în reuniuni paralele, nu au ajuns la o soluție de compromis asupra diferendului care îi opune în ce privește bugetul Pieței comune pentru anul viitor. Este pentru prima oară în istoria Pieței comune, scrie agenția France Presse, cînd bugetul comunitar riscă să nu fie: votat.
IN ADUNAREA GENE

RALA a Organizației Națiunilor Unite au fost a- vansate pînă acum trei proiecte : de rezoluții care condamnă în termeni severi apartheidul și propune o sene de sancțiuni îm-

potriva regimului de Pretoria. Potrivit agenției France Presse, alte proiecte vizând aceleași probleme vor fi depuse înaintea votului din Adunarea Generală prevăzut pentru vineri.
IN CADRUL UNEI IN- 

TILNIRI cu președintele S.U.A., Jimmy ■ Carter, conducătorii Asociației națio- propășirea culoareStatele U- se dea do_
nale pentru populației de (NAACP) din nite au cerut să vadă de prudență în problema reducerii programelor sociale. Ei au atras a- tenția că S.U.A. nu trebuie să-și sporească cheltuielile militare pe seama reducerii programelor sociale.

LA LUSAKA s-a anunțat că președintele Kenneth David Kaunda a fost reales pentru un nou mandat în funcția de șef al statului, în urma alegerilor desfășurate marți în Zambia. Potrivit unor date preliminare, în toate circumscripțiile electorale președintele țării a obținut cu mult peste majoritatea de voturi necesară realegerii sale.
ȘOMAJUL IN FINLAN

DA a atins, în prezent, cel ma; ridicat nivel din, perioada postbelică — 175 000 de persoane se află în căutare de lucru sau 8 la sută din populația activă. Din totalul șomerilor, 60 000 sînt tineri.

Finala „Cupei Balcanice" la fotbal

N. K. Rijeka-Jiul Petroșani 4-1 (2-0)
Aportul arbitrilor a fost decisiv...

de la trimisul nostru special I. VULPE).(Prin telefon, Cochetul' stadion „Kantri- 
da" de pe faleza Adriati- 
cil, săpat în stîncă de calcar a găzduit ieri după amiază cea de-a doua manșă a finalei „Cupei Balcanice" la fotbal.Jucătorii din Valea Jiului, cu un avans minim cucerit în prima manșă au a- yut de . înfruntat ambițioasa formație croată N.K. Rijeka, oare în ultima perioadă a dobândit un palmares impresionant, cucerind Cupa Iugoslaviei a- yînd o comportare onorabilă pînă în turul II al Cupei Cupelor, etc., Alb-albaștrij au aliniat nume sonore ale soccerului iugoslav î Avramovici, Țu- krov, Desnița, ș.a. Cum 
era și firesc, bizuindu-se 
pe forma deosebită a lui Desnița, gazdele au atacat impetuos din primele micuțe, la poarta lui Ca- 

yai consumîndu-se faze fierbinți. Deschiderea scorului 
s-a produs din cauza unei

grave greșeli a brigăzii dearbitri greci condusa la c e n t r u de Moshopou- los, care s-a făcut că nu observă în min. 11 flagranta poziție de ofsaid a lui Tornici (care s-a văzut însă la telejurnalul de seară al posturilor de televiziune din Zagreb). încercarea lui Cavai de a închide unghiul atacantului s-a soldat cu e- șec: 1—0.In minutul 25, tabela de marcaj suferă o nouă modificare — o combinație rapidă Ruzicj — Desnița — Ruzici îl pune în poziție ideală De Tornici care înscrie din apropiere. Spectrul unei înfrîngeri categorice îi mobilizează pe jucătorii noștri. După cîteva lovituri libere irosite de coechipierii săi, Mulțescu, cel mai bun din teren, primește o pasă de la Stoica, traversează terenul îi depășește consecutiv pe Filipovici și Makin,, șutul său de la 20 m este

iniparabil, atinge plasa în apropierea vinciului sung. Stupoare însă : celălalt tu- șier fanionează un ofsaid i- maginar. Așadar, 1—1 la ofsaid-uri incorecte (în „duelul" tușierilor greci Tso lai idiș și Kontzalis. Pînă la pauză, semnif icative sînt doar o nouă incursiune în adâncime a lui Mulțescu stopat de Filipovici (min. 30) și șutul razant expediat Peg ici (42).Repriza secundă a debutat cu faze de înaltă tensiune la ambele porți. Astfel, în min. 47, Avramovici. greșește degajarea dar șutul lui Bucurescu nu nimerește poarta goală.- In același minut, Ciupită comite singura sa greșeală pasînd lui... Desnița. Cavai are însă o intervenție salutară. Tribunele rămîn fără replică în min. 54, cînd, după o combinație de mare rafinament pe ruta Mulțescu — Du- mi trache — Sălăgean, cen

trarea ultimului e reluată cu capul de Mulțescu în plasă : 2—1.Soarta trofeului era din nou disputată cu șanse e- gale. A intervenit insă; vădit părtinitor, arbitrul Mos- hopoulos. De altfel „cavalerul" grec l-a invitat afară din teren pe Mulțescu (min. 56), poate doar pentru că era de neoprit spre careul Rijekăi, Același arbitru a acordat gazdelor o lovitură indirectă în careul lui Cavai (rămasă fără rezultat) apoi în min. 70 un gratuit penalty (de fapt nimeni n-a faultat, nimeni n-a fost faultat), transformat de Desnița. Patru minute mai târziu o eroare a lui Stoi- chiță îl readuce pe Desnița în fața buturilor noastre, dribling și... 4—1, fază la care Cavai a fost accidentat grav, părăsind terenul.Și astfel, gazdele au obținut cu ajutorul arbitrilor victoria și implicit „Cupa Balcanică", într-o întrecere dîrzâ în care, spre cinstea lor, jucătorii noștri (i-am aminti și pe Bă- din, Cassai, P. Nicolae, Moise și Boca) au luptat cu multă dăruire dar,..Alte amănunte la întoarcerea în țară...
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IIi Din „Cava- Film.18,15

Ora tineretului. 20,55 Publicitate. 21,00 Teatru scurt: „Dincolo de nori" de O. Sava. Premieră pe țară. 21,55 Muzică ușoară. 22,15 Telejurnal.
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PRONOEXPRES

Rezultatele tragerii
Pronoexpres din 13 

decembrie 1978Extragerea I: 30, 31, 11, 43, 41, 19Extragerea a II-a : 22, 3, 31, 25, 44, 5
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Fond de câștiguri: 1 015 514 lei

FABRiCA DE PUNE DIN PETROȘANI

— strada Oltului nr. 30 —

vinde materiale de construcții din demolări.

Informații la telefon 43802.

Mica publicitateVÎND mașină tricotat marca „ Veritas", telefon 43475.PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Ursan Costică, eliberată de I.M. Vulcan. Se declară nulă.(777)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Coman Dorel, eliberată de I.M. Aninoasa. Se declară nulă.(778)PIERDUT brățară aur, bijuterie de familie. Ofer recompensă. Comunicați în

tre 9—13 la telefon 41284. (780)PIERDUT foi de parcurs: 31 DJ 3664 13. 04. 1978554358 ; 31 DJ 3664 12. 04 1978 554510 ; 31 DJ 3664 15. 04. 1978 554511 ; 31 DJ4666 31. 05. 1978 554796 ; 31 DJ 3321 14. 07. 1978796152 ; 31 DJ 3321 14. 07. 1978 796161 ; 31 DJ 478206. 09. 1978 425655 ; eliberate de T.C. Craiova, șantierul Lupeni pe numele Luță Victor, Se declară nule. (781)
ANUNȚURI DE FAMILIEMaria, soție, Laura și nic îi vom purta o ne- Violeta, fiice,, amintesc mărginită durere. (775) că azi, 14 decembrie se ------------- --------împlinește un an de cînd La 14 decembrie 1978 FAUR VICTOR se împlinește un an de cel care a fost soțul și la dispariția din mijlocul tăticul nostru drag, a ră- nostru a celui care a fost mas doar o amintire. La- GOMBOCI ARPAD crimile noastre nu vor Amintirea iui va rămîne înceta niciodată să cadă veșnic în inimile noastre, pe mormîntul lui și veș- (739)

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Petroșani, str. Republicii, nr. 90, teleioaae 416 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). TIPARUL i Tipografia Petroșani, str. Republicii, or. 67,


