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CONGRESUL

I. M. VULCAN

Activitate susținută pentru buna funcționare 
a utilajelor

Jainenii muncii din ca- 
drul^ateUeruIui mecanic al 
minei Vulcan sprijină acti
vitatea minieră, atît prin 
executarea unui volum ma
re de lucrări de întreți
nere și reparație a utila
jelor din subteran.* cit și 
prin confecționarea de di
ferite piese de schimb ne
cesare bunei funcționări a

Conferințe de dare de seamă și alegeri 
ale organizațiilor orășenești de partidMarcate de exigența specifică evenimentelor care ' șe înscriu <‘a deosebit de. însemnate în viața 1 politică și social-economică a localităților, marți și miercuri au avut loc la Petrila, Lupeni și Vulcan, conferințele do dare de 'seamă, și alegeri ale organizațiilor orășenești de partid.La lucrările con Ieri ațelor au participat : la Lupeni, tovarășii Ion Ciucu, prim- secretar al Comitetului județean Hunedoara al P.C.R., 

Gheorghe Vasiu, secretar al Comitetului județean de partid, Ioan Velișcu, aeti- yișt al C.C, al P.C.R.,; la Mrita -și. Vulcan, tovarășii 
l’efre Lungu, secretar al Comitetului județean de partid, loan Dinu, activist al p.C. al P.C.R.Conferințele au analizat, cu răspundere, modul în care organele și organiza-

Beneficiind timpul
prielnic, constructorii Văii 
Jiului lucrează intens pen
tru realizarea obiectivelor 
prevăzute pentru acest an.

Foto : I. LEONARD

130 000 tone de cărbune 
extrase de o

Cunoscut în întreaga 
Vale ca un veteran al me
canizării, Titu Teacenco, 
miner specialist și șef de 
brigadă la mina Paroșeni 
nu-și dezminte renumele 
de bun organizator și om 
destoinic nici în acest an.

acestora. Acest colectiv a 
realizat în trimestrul Iii 
al anului curent sarcinile 
de plan în proporție de 

101,9 Ia sută. Printr-o mai 
bună organizare a lucrului, 
prin încărcarea cu comenzi 
a mașiniior-unelte, colecti
vul atelierului a reușit să 
depășească indicele de u- 
tilizare a acestora cu 3,9 
la sută.

ții le de partid au acționat . pentru mpbilizarea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii la îndeplinirea obiectivelor care au revenit fiecărei localități din hotărîrile cu privire la înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-șoci- alâ și creșterea producției rii potențialului productiv, materiale, adoptate în lumina indicațiilor secretarului general al partidului, tovarășul ~~
CEAUȘESCU,prilejul vizitelor de lucru în Valea Jiului. A fost subliniat faptul că în perioada scursă de la alegerile pre- , eedente orașele au cunoscut o dinamică accentuată pe baza măsurilor adoptate din inițiativa și la indicațiile secretarului general al partidului privind perfecționarea întregii activități economico sociale, dezvoltarea bazei tehnico-materi- ale din sfera productivă, îmbunătățirea condițiilor de

NICOLAE trasate cu

In pagina„ a 11-a prezentăm relatări de la con
ferința de dare de seamă și alegeri a organizației 
orășenești de partid Petrila.

La întreprinderea de tricotaje Petroșani

contribuții însemnate la reducereaSoluții noi
consumului de energie și
• Energia electrică economisită prin reducerea i- 

luminatului general asigură funcționarea fabricii pe 
timp de un trimestru • Prin îmbunătățirea schemei 
electrice la mașinile de tricotat se obține o economie 
de 0.1 kWh pe unitate de produs • Reducînd cu o zi 
pe săptămînă timpul de funcționare a generatoarelor 
de aburi pentru presele de călcat, se economisește în
tr-un trimestru cantitatea de energie necesară confec
ționării a 50 000 bucăți produse finite.Economisirea de energie combustibil, realizarea unui consum judicios, dimensionat în, deplină concordanță cu necesitățile raționale, este o importantă sursă de asigurare a energiei necesare fiecărui domeniu de activitate. Avînd în vedere atît sarcinile stabilite prin documentele celui de-al Xll-lea Congres al partidului, cît și Decretul

singură brigadă
Cu numai două zile în ur
mă, rotunjea la 130 000 
tone cărbunele extras de 

formația pe care o conduce. 
O singură brigadă con

dusă de un om harnic și 
priceput care a acumulat 
de-a lungul unui deceniu 
de activitate numai cu com
plexe mecanizate o bogată 
experiență a extras 130 000 
tone de cărbune și aceasta 
numai pe seama creșterii 
necontenite a productivită
ții muncii, a depășirii a- 
cestui indicator al muncii 
eficiente, în medie, cu 
3140 kg/post. Printre cei 
care sînt „stilpii“ acestei 
formații de lucru îi amin
tim pe minerii șefi de 
schimb, ortaci de nădejde 
ai șefului de brigadă, Con
stantin Dorobăț, Ioan fhi- 
lan și Oprea Țene.

muncă șl de viață, creșterea ccîntintiă a nivelului de trai al oamenilor muncii. Dările de seamă prezentate, dezbaterile au evidențiat justețea măsurilor întreprinse de organele o- rășeriești de partid în localități, în direcția creste- . . . " Vîndeosebi în activitatea de extracție și preparare cărbunelui și dezvoltarea cercetării tehnologice, pe baza cărora au fost obținute sporuri substanțiale la principalii indicatori tehnici și economici ai întreprinderilor.Luînd cuvîntul în cadrul dezbaterilor, comuniștii au lor :ționa neîn- înfăptuireadat expresie hotărîrii ferme de a a cotat pentru

Consiliului de Stat cu privire la gospodărirea judicioasă a energiei și combustibilului, organul de conducere colectivă de la tricotaje a stabilit noi măsuri care vizează, printre altele, obținerea unor însemnate economii de energie electrică și combustibil. In cadrul preocupărilor noastre, reducerea iluminatului general cu 90 la sută, fără să afecteze bunul mers al procesului de
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La invitația tovarășului Nicolae

Șe.ul de schimb Constan
tin Durnea, din brigada 
condusă de Florin Serban 
de la LM. Vulcan, împreu
nă cu ortacii.

Foto: Ion LICIU

al
sarcinilor politice și economii o-sociale ale fiecărei întreprinderi și localități, în conformitate cu prevederile documentelor ce vor fi a- doptate de Congresul Xll-lea al partidului.Intr-o unanimitate deplină, participanții la dezbateri au exprimat, adeziunea totală a comuniștilor a din toate organizațiile partid ale orașelor față liotărîrea Plenarei C.C. P.C.R. din 4—5 iulie, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU să fie propus pentru a fi reales în înalta funcție de secretar general al partidului, văzînd în aceasta garanția sigură a înfăptuirii aspirațiilor de■ progres și civilizație ale întregului popor.

de de al ea

producție, a ocupat încă de la început un loc aparte în activitatea de economisire a resurselor energetice. Ca urmare a aplicării acestei măsuri se economisesc pînă la finele anului 89 000 kWh Interesant de arătat în a- eest caz este faptul că, potrivit unor calcule simple, eu această economie se poate realiza timp de un trimestru întreaga producție a fabricii. In afară de această măsură oamenii
Subing. Ion BUCALAIE 

din compartimentai mecano- 
energetic și investiții 

întreprinderea de tricotaje 
Petroșani

(Continuare in pag. a 2-a)

La Invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășul 

Todor Jiykov va face o vizită 
de prietenie în țara noastră

Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist Român, președinte
le Republicii Socialiste România, tovarășul Todor 
Jivkov, prim-secretar al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Bulgaria sosește astăzi în- 
tr-o vizită de prietenie în țara noastră.

Universitățile cultural-științifice- 
mijioace de educație și culturăînde-popo-Avînd o tradiție lungată în cultura . . rului nostru, universitățile cultural-științifice sînt... mijloace de educație permanentă, oferind oamenilor muncii din Valea Jiului un cadru optim perfecționării moral-politice și profesionale. Experiența acestor instituții care sînt chemate să participe la formarea personalității umane, este determinată de diversificarea cursurilor și permanenta preocupare de a spori calitatea lor. Iată, de pildă, universitatea cultural- științifieă din Petroșani (ale cărei- cursuri se deschid astăzi, la ora 17, în sălile casei de cultură) are 36 cursuri, răspun- zînd într-o măsură mai marc solicitărilor și așteptărilor celor ce doresc să-și îmbogățească cunoștințele.Tot din această sferă de mijloace educative fac

parte și cercurile tehnieo- aplicațivc, frecventate de tot maPmulți oameni de diferite vîrste și profesii, stimulați de necesitatea practică de a dubind; noi deprinderi de natură profesională sau artistică. Dacă în anul trecut la casa de cultură funcționau 8 astfel de cercuri, acum numărul lor a sporit la 11 (fiind înființate cele de depanări auto, chitară și linul de radio), ceea ce dovedește utilitatea» și e- ficiența lor. Și astfel de activități au loc — prin metode proprii, impuse de cerințele locale — și la Petrila, Vulcan', Lupeni sau Uricani, susținînd a- tît polivalența, complexitatea actului de educație și cultură, cît și amplificarea- formelor de a răspunde spirit activ la opiniei publice. concrete într-un cerințele
T. SPATARU

Cornul abundenței din această toamnă și-a revărsat fluviul opulent peste tarabele piețelor, rafturile magazinelor și sacoșele gospodinelor.Rodul pămîntului, înnobilat de mina omului, așteaptă să-și atingă țelul final : belșug și bu- afine din abundență năstare în casele oamenilor...Pornit să-și completeze rafturile cu cele necesare traiului pe timp de iarnă, gospodarul se izbește de unele ciudățenii ale rețelei comerciale din municipiul nostru.Prin bunăvoința unor gospodine, cunoscătoare bune ale situației „de pe teren", aflăm că mult gustata zacusca de o a- niime calitate se găsește numai la alimentarele din cartierul Aeroport, în centrul orașului găsin- du-se un alt soi de a- cest produs, provenind de la o altă fabrică producătoare. Un anume sortiment de castraveți la borcan se găsește la u-

bogățiilor toamneinele alimentare, în timp ce la altele se găsește un alt sortiment, într-un magazin numai cornișon, în- tr-altul numai tăiați. în aceeași zi, la magazinul alimentai- din piața Pețro- șaniului se găsea gem de în timp ce la cele trei magazine de același fel de pe- strada principală a o- rașului nu se găsea din acest produs nici un borcan, pe motivul simplu că nu s-a primit. într-un magazin se găsește numai apă minerală „Buziaș" iar într-un altul poți cumpăra numai „Băcîia", și, în sfîrșit, într-al trei- 
. lea numai „Borsec" etc., etc...De ce oare dregătorii comerțului din municipiul nostru nu găsesc făgașul potrivit pe care, în mod egal, bogățiile toamnei să ajungă în fiecare magazin și de aici în cămara fiecărei gospodine ?

Ț. KARPATIAN

i
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Mobilizați de mărețele sarcini ce le revin, 
comuniștii acționează cu hotărîre pentru 
dezvoltarea economico-socială a orașuluipu-an- în- ș.ar-Desfășurată într-o ternică atmosferă de' gajare plenară pentru făptuirea exemplară acinilor ce revin din documentele de partid, conferința de dare de seamă .și alegeri a organizației orășenești de partid Petrila a analizat ăctii'ftatea comitetului orășenesc de partid, a stabilit măsurile care să asigure materializarea în profil teritorial a sarcinilor cfecurg din documentele Con great parti-care seor- de

Ct programatice ale sulul al Xll-lea duiui.In perioada lareferă darea de seamă, ganizația orășenească partid, cu sprijinul efectiv al organelor superioare de partid, a reușit să mobili- . zeze comuniștii. oamenii muncii din unitățile orașului la realizarea sarcinilor economice de plan, a găsit noi posibilități și metode în vederea folosirii eficiente a bazei materiale și a capacităților de producție. 
O atenție deosebită s-a a- cordat creșterii rolului organizațiilor -de partid în conducerea activității politice și economico-sociale. Atenția prioritară a fost îndreptată în direcția realizării sarcinilor economice, reducerea consumurilor de materiale, energie și combustibil.Ca urmare a muncii desfășurate de organele și or-’ ganizațiile de partid, a înfăptuirii hotărîrilor, prin munca comitetelor de partid de la întreprinderile miniere,'preparație și celelalte unități din oraș, s-a reușit ca unele colective de muncă să obțină rezultate pozitive. Astfel, colectivul I.M. Pețrila a Obținut, numai în acest, an, o producție suplimentară de peste 20 000 tone de cărbune, pe scama creșterii productivității muncii și, ca urmare, depășirea producției neta••••••••••••••

hîrtiilor ?Strada din spatele gării C.F.R. Petroșani a căpătat în ultima vreme un aspect deplorabil. Din recipientul destinat transportului gunoaielor s-au răspîndit hîr- tii pe care vîntul le poartă de ici, colo. Nu demult, printr-o lăudabilă acțiune de muncă patriotică, elevii Liceului economic și de drept administrativ au a- dunat frunzele căzute sub pala frigului și le-au dat foc. Dar nimeni n-a transportat cenușa rezultată din arderea frunzelor. Aspectul dezolant oferit de hîrtiile caro se amestecă cu cenușa se prelungește pînă sub pasarela pentru circulația pietonilor. Unii dintre cetățenii care trec pasarela nesocotesc cerințele respectării curățeniei orașului, a- runeînd sub pasarelă, la coborîrea din Piața Victoriei, diferite resturi de ambalaje, pungi și ghemotoace de hîrtii. Să fi uitat oare, cei ce au ca atribuție de serviciu curățenia o- orașului, această zonă centrală ?Să fi uitat că, venind în- tr-un oraș, prima impresie- 
a oaspeților se creează că din gară ? în-

loan CIUR, 
pensionar

cu peste 13 milioane lei. Dintre colectivele și organizațiile de partid de aici se evidențiază . sectoarele IV și investiții, brigăzile conduse de Eugen Voicu, Francisc Kovacs, Constantin Alexa. Alexandru La- zov, Ghcorghe Toma, Vasile Pavel. Pe aceeași linie se înscriu registrate duse de Gheorghe lonuț, Viorel Negru, Nicolae Golea, Dumitru Costi- naș, Cornel Țîr, de la mina Lonea, ca și cele obți-
și rezultatele înde brigăzile con- losif Clamba, Poenar. Traian

Conferința de dare de seamă și alegeri a 
organizației orășenești de partid Petrila

nute de comuniștii prepa- rației.Fără îndoială, eforturile depuse de minerii de la I.M. Petrila au fost încununate de succese. Condiții pentru realizarea integrală 
a sarcinilor de plan au e- xistat și la I.M. Lonea, însă, colectivul de aici nu a găsit întotdeauna căile pentru valorificarea deplină a posibilităților create, ceea ce a făcut ca nici rezultatele să nu fie pe măsura. așteptărilor.Preocupări, susținute au avut comuniștii și în privința mecanizării lucrărilor miniere, a îmbunătățirii condițiilor de muncă și viață ale minerilor și celorlalți oameni, ai muncii și ridicarea nivelului politic și profesional al acestora.în mod deosebit darea de seamă s-a referit la volumul mare de investiții industriale și social-cultu- rale, la o gamă variată de lucrări edilitar-gospodărești realizate în această perioadă, beneficiarii acestora fiind oamenii muncii, locuitorii orașului, cei care

Film de actualitate, de- tașîndu-se de alte producții care schematizează problematica omului contemporan, „Ora zero“ (producție a Casei de filme numărul 4) îmbină tentativa de investigație psihologică cu _ tensiunea spec- din carac-dramatică, oferind tătarului o secțiune atmosfera atît de teristică nopții de trecere de la un an la altul. Prin tradiție, o astfel de noapte pare a fi rezervată doar petrecerii și veseliei, tem tentați a crede momentele dramatice, bligațiile sociale sînt pendate. Scenariul pirat al lui Coman ește transpus într-o ră cinematografică, seori pasionantă, ită de regizorul iCorjos.Naturalețea, spontaneitatea, lipsa fardului — cu care se mai împodobește viața în unele filme cu pretenții de actualitate — sînt principalele calități ale „Orei zero". Regizorul urmărește cu siguranță firul narativ al scenariului în care opoziția dintre personajele pozitive și negative — ca să le spunem în acest fel uzat — dintre moduri diferite • de viață, dintre sentimentul datoriei, este prea netă încă de la început (ca- re-i prea expozitiv, lungit, probabil pentru a crea atmosferă), In centrul atenției se află un grup de electricieni, fiii lui Căruntu, harnici și bili, munca lor, în seara de dinaintea zero“ cînd toată într-o agitație colorată și veselă, se pregătește pen-

sîn- că o'- sus- ins- Șova> ope- ade- realiza- Nicolae

neacapa-- chiar„Orei lumea, 

de fapt au dat tot sprijinul constructorilor pentru ca obiectivele să fie predate la timp.In cadrul dezbaterilor, în spirit critic și autocmic. numeroși participanți la dezbateri, intre care tovarășii Aurel Brînduș, Gheor- ghe Feier, Victor Chiaburii, s-au referit la necesitatea mobilizării într-o mai mare măsurii a colectivelor de oameni ai muncii, la, realizarea integrală a sarcinilor economice, creșterea producției de cărbune. a productivității muncii, pe 

baza ridicării gradului de mecanizare a lucrărilor miniere, îmbunătățirea calității cărbunelui, la crearea condițiilor pentru a prelua integral sarcinile anului viitor. Alți vorbitori — Nicolae Golea, Ioan Cojoca- riu, loan Bodenlosz, Constantin Nicola — s-au angajat ca în cinstea Congresului al Xll-lea să obțină succese de prestigiu în activitatea economii® și să. încheie anul cu însemnate depășiri de plan.în cadrul dezbaterilor tovarășii Petru Groza, Speranța Popescu, Lucia Daniel, Mihai Niculescu, Emilia Iancu au subliniat necesitatea intensificării preocupărilor organelor și organizațiilor de partid din învățămînt, cultură, celelalte instituții ale orașului pentru ridicarea nivelului politico-ideologic al comuniștilor, educația maselor de oameni ai muncii, întărirea rolului organizațiilor de masă și obștești în antrenarea cetățenilor 
la problemele majore ale orașului.
tru Revelion. Dar substanța filmului și accentele dramatice, o formează experiența lui Mihai Căruntu, asupra căruia planează culpa unui accident
Cronica filmului

în- va-
tragic de automobil, accident produs de fapt de un coleg de școală, acum stîlp de cafenea și cu un trai parazitar. Dar, pînă la dezlegarea acestor tîmplări și afirmarealorilor eticii, toată familia traversează momente încordate, trăite cu intensități diferite. Trecînd peste inevitabile scăderi de detaliu, „Ora zero" își păstrează un ton de naturală narare cinematografică, este plauzibil, implicând spectatorul la a- ceastă dezbatere morală care ni se dezvăluie cu

J-tașpunzind solicitărilor cetățenilor din Petroșani, activitatea taxi- riietriștilor din stația Piața Victoriei a f o s t organizată pe trei schimburi. Apelind la telefoanele 42801 și 41714 (dispeceratul central care anunță echipajele prin radio), la orice | oră din zi și noapte vă 

Numoriias ■ prop ii n o s-au iii 'Ut iu privire sporirea bazei materiale locali'.ații. îmbunatulirea sistemei medicale, edili țiu sanitară îndeosebifemeilor și copiilor (Gheor- ghe Drăgliici). eliminarea, neajunsurilor care s-au mai manilestat în privința aprovizionării. creșterea Volumului desl'a; urilor du' mărfuri (Constantin Ihti- < an). (.) mare atenție au a- cordat participam,ii la dezbateri condițiilor de locuit ale oamenilor muncii, insuficiența numărului de a- partamente, nerespeotarea priorităților în programarea reparațiilor, probleme esențiale în stabilizarea forței de muncă, îmbunătățirii aprovizionării populației (Andrei Colda, Aurel Brînduș, Ghcorghe Feier, Mihai Grunță). .La acestea s-au referit tovarășii Ioan Cojocariu, Petru Satmari, Constantin Nicolae, preocupați fiind ca orașul în care trăiesc și muncesc să arate mai frumos, să fie mai bine aprovizionat, să ofere locuitorilor săi cele mai bune condiții.Pe baza propunerilor făcute în conferința orășenească de partid, ca de altfel și în adunările generale din organizațiile de bază, și a concluziilor desprinse în urma dezbaterilor, s-a adoptat o amplă hotărîre care va conduce la creșterea rolului organelor și organizațiilor 'de partid, la perfecționarea și conducerea vieții economico-sociale ă orașului.Conferința a reales funcția de al Comitetului de partid pe 
GavrilS David, adjuncți ai comitetului o- rășcțnesc de partid au fost aleși tovarășii Petru Șoșoi, 
loan Orza și Victoria Sicoe.

înprim-secretar orășenesc tovarășul secretari
C. IOVANESCU

fiecare imagine (realizată cu talent de Vivi Drăgan Vasile).La realizarea . acestui film — care se detașează prin calitățile lui de alte producții ale cinematografiei nu atît prin subiect, ci prin limbajul adecvat și stilul lui — nu poate fi trecut cu vederea jocul natural al actorilor. . Geo Costiniu, este convingător în rolul său de liniștit, simpatic și drăgostit, apoi în riențele dramatice răvășesc. La felDumitrescu, actriță are farmec și har, Carmen' Galin, Dan Nuțu, careevoluează cu siguranță în rolul său. Tamara Cre-țulescu, Horațiu Mălăele, Rodica Tapalagă, Silviu Stănculescu.„Ora zero“, film de debut al regizorului Nicolae Corjos, se recomandă certe calități artistice se adaugă substanței tice compunînd o ație de valoare a cinematografiei noastre.
T. SPATARU

tînăr în- expe- care-1 Catrinel care

prin caree-cre-
stau la dispoziție 4 taximetre. (l.V.)

★La punctul de documentare de la I.M. Uri- eani, în fața maiștrilor și tehnicienilor din întreprindere, a avut loc o dezbatere avînd ca temă „Mecanizarea lucrărilor în subteran, condiție e- sențială’a sporirii producției de cărbune, sarcină primordială trasată de tovarășul Nicolae Ceausescu, secretarul general al partidului cu

Uricani. înălțimi noi „răsărite" pe malurile Jiului. 
Foto : Gh. OLTEANU

(Urmare din pag l)

unor soluții tehnice să determine dimi- considerabile ale energetice, aminti : e- a Ini- în tri-

muncii din fabrică sînt preocupați continuu de 'găsirea care nuâri consumurilor < Dintre acestea aș îmbunătățirea schemei lectrice de funcționare mașinilor de tricotat, țial, odată cu punerea funcțiune a mașinii de cotat, se aprindea automat și iluminatul loca] al a- cesteia. Prin intercalarea în circuitul electric a unui contactor automat se poate decupla circuitul iluminatului local al mașinilor care nu este necesar în timpul zilei. Altfel spus, prin această soluție tehnică gîndită și aplicată în fabrică, iluminatul local al mașinilor de tricotat este independent de funcționarea acestora. Măsura în sine aduce o economie de energie electrică de 0,1 kWh pe unitatea de produs. Dacă ne gîndim că aici se confecționează lunar mii de bucăți de tricotaje, apreciem că aplicarea în practică a acestei măsuri aduce contribuții valoroase în acțiunea de larg interes i-educere a energiei.Pentru obținerea unor fecte utile maxime și minim de consum energetic, organizația de partid de la întreprinderea de tricotaje, oamenii muncii și-au orientat eforturile și spre reducerea timpului de lucru la generatoarele de aburi. Astfel, printr-o mai bună organizare a lucrului la secția de confecții se poate reduce o zi pe săptăinînă funcționarea generatoarelor de aburi pentru presele de călcat fără să se stînjeneascâ producția. Prin aplicarea metodei sus amintite se economisesc în acest trimestru 4 300 kWh. Cu această economie se pot 

dee-cu

prilejul vizitei din august 1979 în Valea Jiului". 
(Al. Cor.)

★La Lupeni au început și se desfășoară din plin lucrări de regularizare a albiei Jiului de Vest pentru protejarea de inundații a zonei de extindere a I.F.A. „Vîscoza". Prin finalizarea acestei - lucrări în valoare totală de 7 milioane lei, Jiul de Vest va fi indiguit pe o porțiune de circa 800 m. 

foarteîn că

confecționa 50 000 bucăți produse finite.Anali zînd situația existentă organizația de partid, conducerea fabricii, au a- juns la concluzia că există posibilități certe de eliminare a oricărei surse de risipă în sectorul nostru de activitate. domeniu prea puțin explorat pînă nu demult. Prin măsurile curente care au ca scop raționalizarea consumurilor de energie electrică și combustibil se numără și evitarea mersului în gol a mașinilor precum și scoaterea a- cestora de sub tensiune în timpul pauzei de masă, organizarea în așa fel a programului de lucru Incit să se folosească cît mai mult lumina naturală. Trebuie spus că, prin modul cum a fost construită, fabrica permite un bun iluminat natural, prezent putem afirma s-au luat măsuri corespunzătoare, de revizuire și i- z dare a instalației termice (pregătirea acesteia pentru iarnă) în scopul valorificării depline a agentului termic. Apoi trebuicpyot; mai adăugăm că "instaiafio. pentru energia termică este 
în așa fel concepută îneît să se poată efectua separat încălzirea secțiilor, adică numai . acolo unde este necesar.Pe viitor,, colectivul întreprinderii de tricotaje este ferm hotărît și preocupat continuu de găsirea a noi metode și soluții tehnice care să conducă la o eficiență mereu sporită a întregii activități, la reducerea substanțială a consumului de energie electrică pe unitatea de produs. In acest sens în centrul activității fiecărui om al muncii de la noi stă un nou concept și anume gospodărirea tît mai judicioasă a energiei și combustibilului, cerință esențială a zilelor noastre.Conducerea școlii de șoferi amatori din Petroșani ne-a informat că pentru candidații înscriși, care în seriile precedente nu au promovat testele psihologice se organizează o nouă testare. în vederea programării, cei interesați trebuie să se prezinte de* urgență la secretariatul școlii. (S.P.)Ui-
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Endivid — Colectivitate • Individ Colectivitate
SA TE AFIRMI ACOLO

Cînd a venit -la conducerea brigăzii, treburile nu mergeau prea bine. Nu pentru că oamenii n-ar fi vrut să meargă, ci pentru că se confruntau cu o serid'-do greutăți. La orizontul de bază 200 de la sectorul I al minei Petrila, transportul se desfășura anevoios, condițiile de zăcământ nu erau dintre cele mai bitne iar apa i- nundase de șcîteva ori. si-turile colectoare de cărbune:'- -.Constantin Alexa a a-
-----------—

Un gest de umanismEra duminică dimineața, în piața Pctroșaniului, Iunie multă, forfotă, ca ” de obicei după diverse cumpărături în această toamnă tîrzie. Deodată, a- tenția a fost atrasă, de uit bărbat între două vîrste care a căzut pe caldarâm. Nimeni nu știa ce se întâmplase și cum să intervină. Din mulțime, s-a auzit însă o voce stridentă : „Dați-mi voie, vă rog 1“ Un tînăr mic de statură, îmbrăcat 'sportiv și-a făcut loc printre oameni și a sărit_în ajutorul cetățeanului necunoscut. I-a prins mîna, a ascultat pulsul, și apoi a exclamat către cei din jur : „Trăiește ! Ajutați- mă să-1 așez aici..J*A început să-1 maseze în jurul inimii, să-i întărească pulsul, să-1 readucă la viață. După cîte-
Ajutorul se acordă 
celui care-l merităErrare humanum est ! — spunea latinul. Sîntem perfect de acord că greșeala e omenească, dar atunci cînd aceasta ar putea fi evitată, circumstanțele nu mai sînt atenuante.Cum de altfel nu pot exista circumstanțe atenuante nici în cazul lui Florea Buciu de la I-M. Lupeni al cărui hobby e automobilismul. Din păcate insă, amatorul acestui sport nu e atestat in mânuirea volanului, adică nu posedă permis de conducere- Cu toate acestea, și-a permis. o. escapadă la bordul unui autoturism, șfidind interdicțiile în domeniu. Cel puțin dacă și-ar fi resțrins „raza de acțiune'* la vreun teren care nu prezintă pericole. Dimpotrivă, „a dat o fugă" pînă pe la Cîmpu lui Neag, însoțit de un copil. Spre „fericirea** lui, în acest drum nu întîlnește pe nimeni care să-1 oprească. La întoarcere, pe traseu completează cele două locuri libere cu două persoane, autostopiști ' necu- hoăcuți, continuînd cursa aducătoare de necaz. La

UNDE ESTEflat de toate acestea — era firesc să i se spună — dar nu s-a dezamăgit. Din contră, am spune, l-au făcut mai hotărît, l-au îndîrjit chiar, pentru ă-și dovedi convingerile pe care mereu' le mărturisește ortacilor .; „trebuie . să te afirmi acolo unde este mai greu, nu unde treburile merg bine...".Așa a coborît Constantin Alexa în blocul zero, straiul trei, cu gîndul de a-și pune în valoare cunoștințele. pentru a demonstra puterea sa de acțiune, a unui comunist călit la școala subteranului.— Ce-am făcut a- tunci ? ! — zîmbește, seu- tindu-mă de întrebare. Am încercat să-1 fac pe fiecare să înțeleagă, să se simtă implicat. Mă duceam aproape pe fiecare schimb și lucram alături. de ortaci,A trecut timp destul.

va clipe, bolnavul a deschis ochii, s-a uitat împrejur, regăsindu-și tovarășa de viață mai mult decît disperată. A fost momentul în care tînărul salvator a fugit la cel mai apropiat telefon și a anunțat urgența spitalului.în scurt timp sirena salvării s-a auzit prin mulțime. Bolnavul a fost urcat pe brancardă și dus la spital. în timp ce tînărul salvator pleca cu treburile lui.Un gest firesc, de profundă omenie. Un gest pe care aș fi vrut să-1 descriu cu litere aurite și la care mă simt dator să adaug numele tânărului în cauză : Dumitru Bîrli- da, lucrător la I.R.U.C. Petroșani, un pasionat sal- vamontist al Văii Jiului.
C. VALERIC

Valea de Brazi, ghinion. La o curbă, datorită vitezei excesive, și evident lipsei lui de experiență într-ale conducerii automobilului, era cît pe-aci .să intre într-un parapet, îl evită cu greu, „salvează" chiar și o casă aflată în curbă, dar mașina, care deja se afla în zbor, se oprește într-o mlaștină. Nu se lasă cu victime, ci doar cu „șifonarea" serioasă a mașinii (mlaștina a atenuat coliziunea).Intervin organele de miliție, se face dosar de cercetare. Se cere punerea în discuția colecti vului din care face parte vinovatul. Dar aici s-a întâmplat ceea ce era de așteptat. Colegii de muncă, e- vocînd nenumăratele absențe ale lui Buciu de la serviciu și faptul că nici acolo nu se achită de sarcinile primite, i-au refuzat sprijinul, cerînd trimiterea sa în judecată. Aceasta ca învățătură de minte, pentru că acorzi ajutor doar celor care-l merită. Dar Buciu nu l-a meritat. Deci, perseverare diabolicum !
C. ST.ANESCU

MAI GREUAu fost deschise două frontale, echipate cu stîlpi de susținere individuală, s-au introdus pompe și conducte pentru evacuarea 'aPei, s-a reglementat în bună parte transportul;.. Brigada a început să-și realizeze planul, să obțină și cîte 400 tone de cărbune pe zi, aproape dublu față de prevederi.— Este una dintre brigăzile fruntașe ale minei, adaugă Marcu Androne, secretarul comitetului de partid pe întreprindere. De la începutul anului producția de cărbune a fost depășită cu 2 000 tone, iar în cinstea Congresului al XII-lea al partidului, brigada s-a angajat să obțină încă 300 tone de cărbune peste plan.Despre comunistul Constantin Alexa ne vorbea și Gheorghe Silitrea și Dionisie Moroși — doi mineri de nădejde, printre cei mai statornici din cadrul brigăzii. Cuvintele lor — superlative care reflectă munca depusă de Alexa — puse unul lingă altul, conturează portretul comunistului de astăzi, curajos și hotărît. prezent acolo undo este mai greu, unde se cor puse în valoare adevăratele valențe umane.
Valeriu.C OANDRAȘ

De peste zece ani bri
gadier' harnic, conducă
tor priceput al forma
ției de lucru din aba
tajele adîncurilor Ani- 
noasei, minerul Iuliu 
Damian, și-a încheiat 
zilele trecute activitatea, 
ieșind la pensie. Un pri
lej fericit pentru foto
graful amator Eugen 
Ilerbei, de a imortaliza 
momentul solemn al 
ieșirii la pensie a vred
nicului brigadier. (I.L.)

Pe adresa redacției iie-a sosit o scrisoare prin care semnatara sa, Ecate- rina Bokor din Petroșani, ne solicita sprijinul in rezolvarea unei situații pentru care suferă foarte mult, tocmai datorită formalităților de care încă se mai cramponează u- nii oameni, îndrițuiți să vină in sprijinul cetățenilor. Pentru o mai bună edificare, petenta s-a prezentat și la redacție, unde, cu lacrimi în ochi, ne-a povestit, cu lux de a- mănunte, drama sa.Pe scurt, despre ce este vorba. In urmă cu cîțiva ani s-a despărțit de soțul său, Iosif Bokor. Prin hotărîre judecătorească, mamei i-au fost încredințați spre creștere cei trei copii minori, iar tatăl a fost obligat să plătească o pensie lunară de întreținere de 800 lei. Bineînțeles, tatăl nu se achită de aceste sarcini și este condamnat la un an închisoare, cu executarea pedepsei pe un șantier de construcții. Locuind la căminul nr. 1 al T.C.1I. din Petroșani, dă tîrcoale domiciliului soției, aflat în apropiere, și încearcă, să ademenească copiii pentru a veni la ci, pentru a scăpa astfel de plata la care era obligat prin lege. Ceea ce și-a propus reușește cu timpul. Mai întîi, cu primul băiat, Iosif, elev la Grupul școlar minier nr. 1, care părăsește școala, bucuros că n.u-1 va mai obliga nimeni să-și continue studiile și

„Să dăruiești toată priceperea 
meseriei pe care ți-ai ales-o“„Convingerea mea este că forța morală a omului care trăiește și se formează în fabrică, este cea care-l ajută.să se împlinească cinstit și deplin în viață. Aceasta deoarece — Oameni crescuți la școala munciispune' comunista Ana Ban- ță — fabrica a fost și ră- mîne una din cele mai minunate școli de educație comunistă**.Semnatarul acestor rîn- duri s-a gîndit să o prezinte pe eroina reportajului său prin cuvintele ei, prin gândurile ei. Nu i-a fost ușor să o găsească ia locul de muncă, sala mașinilor, de la secția a treia „răsucit" de la I.F.A. „Vîs- coza“ Lupeni. O zărim pe A- la cei mai înalți parametri calitativi și cantitativi".na Banță. Trece cu repeziciune peste bio-

că va ’ avea mai mult timp să vagabondeze pe străzile orașului. Convins că acesta e „argumentul forte", tatăl îl folosește și pentru atragerea celui de al doilea copil, Nicolae, pe care, între timp, mama îl înscrisese la casa de 
Copii în derivă.

Lunecușul pe panta perienhasă 
a decăderii trebuie 

oprit prin aplicarea legii
copii din Uricani. spe- rînd că aici va avea o supraveghere mai bună, va fi educat, iar mai târziu va învăța o meserie pentru a fi readus pe drumul cel bu,n. (Datorită situației create în. familie, băiatul repetă pentru a doua oară clasa a VII-a). Dar s-a înșelat. Tatăl își atinge ținta, îi promite copilului marea cu sarea și a- cesta, în aprilie 1979, părăsește internatul, vine, la Petroșani alături de tatăl și fratele mai mare, locuind în aceeași încăpere de _ja cămin. Fără îndoială tatăl îi făcea jocul, nu-1 obliga să meargă la școală, îi lăsa timp „li

grafia ei, zăbovind mai mult la destinul fabricii în care muncește cu tragere de inimă și cu mulțumire de 23 de anr, respectiv din 1956. „Cînd am venit la meserie, fabrica era depar
te de ceea ce este astăzi. Nici producția de acum nu se poate compara cu cea de atunci, dar azi nu atît cantitatea contează, cît calitatea, că la noi la „Vîs- coza" se duce o luptă intensă pentru calitate**.Șefa de schimb Maria Berchez, cea care de fapt ne-a recomandat o pe comunista Ana Banță, spunea că „indiferent de situația fabricii, munca acestei femei S-a situat întodeauna 

ber" pentru a bate străzile.Aflînd situația, mama încearcă să-1 readucă la internat, dar in zadar. Cere sprijinul comisiei de tutelă, al miliției, primește promisiuni, dar rezol

varea întârzie. Intre limp, însă, , cineva trebuie să plătească întreținerea copilului la internat. Acel cineva este mama copilului, Ecaterina Bokor, cea care l-a. internat și căreia i se reține suma de 520 lei pe Iurtă, din- tr-o retribuție modestă (lucrează la un depozit al I.C.R.A.j. Dar, oare, este clrept șă plătească din moment ce copilul a părăsit școala, plecînd la tată, iar acesta ,nU mai a- chită pensia alimentară ? Aici, însă, intervine e- fecțul nefast al birocratismului, al hîrtiilor, care, de cele mai multe ori, înmormântează adevărata față a lucrurilor.

Aflăm că este un adevărat exemplu pentru toate „fe- - tele** din secție, nu numai pentru că lucrează mereu la cîte două mașini, dar mai ales că pune suflet și dăruire în tot ceea ce face.Cînd am întrebat-o despre satisfacțiile vieții ei ne-a răspuns, fără șovăire; „îmi iubesc meseria și poate tocmai de asta, cea mai mare satisfacție este să nu o neglijez niciodată, să-i dăruiesc toată priceperea mea. Aceasta este de fapt, cred eu, prima condiție a comunistului de azi".Ne-am convins de bucuria și satisfacția comunistei Âna Banță, care din 44 de ani de viață, 23 i-a petrecut la Vîscoza, urmărind-o în acest „concert" al mașinilor de răsucit. „Și 
nu mi-ar fi greu, se confesa Ana Banță, să lucrez Ia 3 mașini deodată** — semn că în om există resurse multiple.

Alexandru TATAR

De la directorul casei de copii din Uricani, Miron Flueraș, ' și de la comisia de tutelă, prin tovarășa Margareta Breiti- gam, aflăm că s-au luat măsuri pentru ca aceste cheltuieli să fie suportate de tatăl copilului, ba mai mult, acesta să fie obligat a-1 readuce la școală, neavind situația încheiată pe anul școlar 1978—1979. Ou toate a- cestea, însă, situația nu s-a -schimbat cu nimic.Și, în acest, fel, o situație care, în urma unei ho- țărîri judecătorești, părea să fie rezolvată s-a complicat mai rău. pentru că cei însărcinați cu ducerea la îndeplinire a prevederilor legale au scăpat din vedere tocmai esențialul —' rezolvarea la timp și în bune condiții a cazului în speță.Să mai amintim că în timp ce această situație se discuta prin diferite birouri, căutîndu-se căile de soluționare, loșif . Bokor (tatăl) își încheie perioada de condamnare, își face lichidarea de la șantier și pleacă împreună cu copiii în jud.?țul Satu Măre,; Comisia de tutelă a luat legătura cu organul de miliție de acolo . pentru a l’i urmărit în vederea clarificării șitțiației, însă aceasta va mai dura.De aceea lansăm un. a- pel aici, să fie urgentată întrucît nu ne e indiferentă soarta copiilor și a părinților acestora.C. A. V OINESCU
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SITUAȚIA DIN RHODESIA

FILMEintîlnirea consultativă 
a reprezentanților parlamentelor 

din unele fări socialiste
FRAGA 17 (Agerpres). — 

La Fraga aii început lucrările unei întâlniri consultative a pa,lamentărilor din statele pațticîpante la Tratatul de la Varșovia.Reuniunea este consacrată efectuării unui schimb de păreri în. legătură cu e- vbluția situației din Europa, creșterea contribuției parlamentarilor la soluționarea unor probleme de deosebită actualitate, cum sînt dezangajarea militară și dezarmarea, întărirea securității și dezvoltarea cooperării pe continent.Prezentând poziția țării noastre în problemele înscrise pe ordinea do zi a întâlnirii. conducătorul delegației române, Nicoiae. Gio* 'san, președintele. Marii -'A- dunări iNâțibriale, a subliniat contribuțiile constructive ale României la asigurarea păcii și dezvoltarea cooperării în Europa .și în
SAN SALVADOR

,,Programul 
al juntei

SAN SALVADOR 17. (Agerpres). Junta de gu- Vernămînt care luni a preluat puterea în EI Salvador, a adoptat un „program de urgență".Programul, dat publicității de către coloneii Jaiine Abdul Gutieryez și Adolfo Arnoldo Majano, evidențiază - hoiărîrea guvernului militaro-eiyll de a combate. terorismul, de a organiza alegeri libere intr-un interval de timp „rezonabil" și de. a "piftie îppractică o reformă agrară. Totodată, acest program cuprinde o serie de inițiative în domeniile economic, social și relațiilor, internaționale. ' ■Junta proclamă, d • asume nea. libertatea formării de partide politice,, amnistierea tuturor exilați lor și prizonierilor politici, respectarea drepturilor sindicale și a libertății de expresie. Noile autorități denunță încălcarea drepturilor omului și încurajarea de către regimul generalului Carlos Humberto Romero a corupției, care a creat „un adevărat dezastru economic: și social".în ceea ce privește po- 

întreaga lume, politica sa care se bucură de un-deo- sebit prestigiu pe toate meridianele lumii, . datorită concepției . pe care se întemeiază. al cărei promotor neobosit este tovarășul Nicoiae Ceaușescu, A fost subliniată necesitatea ca toate guvernele, toate parlamentele Să acționeze cu mai multă fermitate pentru transpunerea în viață a angajamentelor asupiate la .Helsinki, pentru aplicarea Actului final. ,ca un tot u- nitar, pregătirea temeinică a reuniunii de la Madrid din 1980, pentru promovarea inițiativelor menite să contribuie la consolidarea -cursului spre destindere.
★Șe fii delegații lor participante la întâlnire au fost primiți de Gustav Husâk, secretar general al C.C. al din Cehoslovacia, președintele Republicii Sociali ste Cehoslovace.

cLe urgență“ 
militarelitica externă,. Juntar exprimă dorința Sa de a întări legăturile cu poporul și guvernul Republicii Nicaragua, de a restabili relă- țile diplomatice cu Honduras și de a extinde raporturile cu celelalte țări din America Latină.

LA SEDIUL BIBLIOTE
CII Clentofte din Copenhaga a fost deschisă ex.pozi-, ția „Imagini din România" și o expoziție de carte românească. Un interes deosebit este manifestat pentru operele. tovarășului. Nicoiae Jteiiș’escu, președintele Republicii Socialiste România, secretarul general al Partidului Comunist Român.Cele două expoziții organizate sub auspiciile Asociației Danemarca — România. se bucură de atenția unui mare număr de vizitatori;

INTR-UN DțSCURS pro nunțat în Congres, ministrul american al finanțelor. William Miller, a declarat că perspectivele economiei americane ră- mîn marcate de ' incertitudinile legate de prețul și

Îngrijorare în rîndui 
statelor din prima linie

LONDRA 17 (Agerpres). Un purtător de cuvînt al Celor cinci state africane din prima linie — Angola, Zambia, Mozambic, Botswana și Tanzania — , â declarat, la Londra, că excluderea Frontului Patriotic de la negocierile privind, soluționarea. situației din Rhodesia „provoacă cea mai profundă îngrijorare", informează agențiile Rcjuter și Associated Press. El a arătat că această .ho- farîre a Marii Britanii pu
Poziția Frontului Patriotic Zimbabwe
LONDRA 17 (Agerpres). — Discuțiile bilaterale dinții lordul Carrington și șeful regimului de Ia Salisbury, Muzorewa, constituie o violare flagrantă a acordurilor realizate în cadrul conferinței Common- .wealth-ului, de la Lusaka, .ce' prevedeau realizarea u- nci soluții cu participarea tuturor părților implicate în conflictul rliodesian — a

Declarație
LUANDA. 17 (Agerpres): Intr-o declarație dată publicității la Luanda, Organizația Poporului din Africa de.sud-vest (S.W.A.P.O.) denunță manevrele britanice vizînd impunerea unei „soluții" a problemei rho- desiene în dezacord cu aspirațiile majorității popii-, lației țării, informează a- genția Angop.S.W.A.P.O. reamintește

cantitatea pe.rolului dis ponibil. Recentele măsuri pe plan financiar, a adăugat el, vor avea fără îndoială, la rîndui lor, repercusiuni asupra activității economice. Recesiunea cu care sînt confruntate Statele Unite nu va fi totuși severă. William Miiler a reafirmat că inflația ră- mîne preocuparea numărul unu a Administrației.
NOUL PR1M-MINISTRU 

AL ISLANDEI, Benedikt Groendâl (Partidul socialdemocrat), a procedat la dizolvarea parlamentului țării (Althing), anunțînd organizarea de alegeri gene

ne în pericol tot ceea ce s-a realizat pînă în prezent în direcția rezolvării po- ■ lifi.ee a problemei rhode- siene, determinînd, totodată, intensificarea luptei forțelor patriotice Zimbabwe pentru răsturnarea regimului minoritar de la Salisbury. „Fără tratative Ia care să participe toate părțile interesate nu ’există nici o speranță pentru soluționarea negociată a situației din Rhodesia", a a- firmat purtătorul de cuvînt.
declarat purtătorul de cuvînt al Frontului Patriotic Zimbabwe, Adison Șvogbo. Atît timp cît nu ,vor fi elucidate problemele care au provocat impasul negocierilor, a relevat purtătorul de cuvînt, copreședinții Frontului Patriotic, Robert Mugabe și Joshua Nkomo, vor refuza să ia parte la convorbirile de la Lancaster House.
S.W.A.P.O.că hotărîrile adoptate Ia reuniunea la nivel înalt a ;Commpn.weăIth-iiliJi. — pe baza cărora a fost convo-, cată conferința de la Londra — prevăd inițierea de; negocieri între toate părțile implicate în conflictul rliodesian, astfel îneît excluderea Frontului. Patriotic de la convorbiri constituie o încălcare a acestor decizii.rale, în zilele de .2 și 3 decembrie a.c. Anterior a- cestei, decizii; . premierul Groendâl a prezentat parlamentului lista noului cabinet social-democrat minoritar, carc-va asigura, cu titlul interimar, girarea problemelor curente ale țării.

CIRCA 10 TONE DE 
MARIJUANA au fost găsite la bordul unui avion de tip „DC-7‘‘, .abandonat pe aeroportul din Pueblo (statul Colorado) cu motoarele încă în funcțiune — a anunțat poliția Ideală. Potrivit poliției, avionul a. aterizat după închiderea aeroportului, probabil datorită unor defecțiuni de ord'm tehnic, iar echipajul a fugit. Valoarea încărcăturii este evaluată la a- proape 6 milioane dolari pe piață drogurilor.
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ORGANIZEAZĂ CONCURS

pentru ocuparea următoarelor posturi , •
— un tehnician principal — exploatări 

miniere
— tehnician principal — topografie. 

ÎNCADREAZĂ DIRECT SAU PRIN TRANSFER:
— un timplar manual universal
— un timplar întreținere
— un strungar
— doi lăcătuși mecanici

— un electrician.
Concursul va avea loc în data de 31 oc

tombrie 1979.
Condițiile de participare la concurs, de 

încadrare și retribuire sînt conform Legii nr. 
12/1971 și Decretului 188/1977.

Cererile se pot depune zilnic la biroul 
plan-retribuire-personal, unde se pot obține 
și relații suplimentare, telefon 42973.
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Se impun corective de ultimă oră

La pomul lăudat...
Ieri după-arhiază, Jiul a primit replica divizionarei C. Explorări Deva. Nici în această partidă revanșă oaspeții nu au creat probleme, adversarilor lor, rareori Adam sau Goia, peregrini prin tdate formațiile hu- nedorene, s-au aflat în preajma buturilor Iu; Caval. De fapt, partida de verificare .nu și-a atins de- cît parțial scopul, deoarece, mai. ales în prima repriză, înaintașii Jiului, infatuați peste măsură, au pierdut copilărește duelurile cu a- părătorii deveni. Bucurescu 

a driblat pînă a fost faultat, Lixandrll n.-a reușit să protejeze balonul, doar Să- lăgean s-a arătat mai incisiv, dar nu întotdeauna 4 fost înțeles de mijlocași. 

în acest context, ocazii mai multe au avut Varga și Stoicliiță, execuțiile tehnice finale au lăsat de dorit.După pauză, cu Eneseii vîrf, înaintarea gazdelor a părut mai insistentă, mai ales că Mușat s-a desfășurat' ca o adevărată extremă, bine susținut de Stoi- chiță și chiar de Bedd. Divizionarii A și-au asigurat victoria prin golurile lui Stoica (min. 57, șut . de la distanță) și Sălăgean (74, centrare impecabilă Mușat, plonjon spectaculos Sălăgean), înscrise în urma u- nor faze bine gîndite de întreaga echipă. Amicalul de ieri a demonstrat însă că — să punem răul înainte — ieșirea din apărare , se face, uneori, cu prea mitltc preluări și pase înapoi, ca

re fragmentează jocul, e- xact cind sînt necesare manevre abile și rapide « pentru a surprinde adversarul pe picior greșit. De asemenea. „dispecerii" din zona mediană pasează a- desea la întîmplare și pentru faptul că atacanții ră- mîn „lipiți" de „urnbrele" lor. Și, nu în ultimul rînd, în fazele ofensive „penuria" de fantezie face ca multe baloane să se irosească, fără a fi șutate pe spațiul porții. Sînt necesare deci corective de ultimă oră, pentru a ne prezenta în fața militarilor mureșeni, nu numai cu avantajul terenului propriu. Ci cu o pregătire tactică superioară și cu un angajament fizic exemplar.
Sever NOIAN

Așteptat eu deosebit interes, meciul de rtigbi dintre Știința Petroșani și Steaua București a debutat sub auspicii favorabile. Timp frumos, public numeros. cărți de vizită impresionante, ca să nu mai vorbim de ecourile încă vii ale turneiiliii plin de succese pe care tricolorii l-au făcut în Țara Galilor, niulțl dintre ei fiind pre- zenți ieri pe stadionul Știința.XV-Ie studenților începe curajos partida Și ratează înscrierea unui drop- gol, chiar în primele minute.Steaua replică viguros și cu mai multă șansă descinde scorul prin același procedeu tehnic, în min. 7 prin Alexandru, în urma unei tușe în apropierea buturilor echipei gazdă. După numai 4 minute, în urma unui atac prelun

git al înaintării militarilor, scorul .ește majorat prin e- seuț lui Teleașă, pe care a- celași Alexandru îl transformă. Așadar 9—0 pentru oaspeți. Știința își revine, are o scurtă perioadă de dominare materializată prin încercarea reușită de Băloi, din păcate netransformată.Repriza a doua subliniază — ca și prima de altfel — superioritatea înaintării echipei Steaua. Enache niar- cînd în min. 58 al doilea eseu, iar încercarea e transformată de Alexandru.La 15—4 pentru oaspeți, Știința renunță la jocul, închis, bazat pe lovituri de picior — majoritatea nereușite — deschizînd jocul, dar această insistență nu s-a soldat decît cu o înviorare a partidei, din păcate fără efect pe- tabela de marcaj.

în ultimul minut de joc, același Alexandru reușește o nouă lovitură de picior căzută, fixînd rezultatul la 18— 4 pentru Steaua. . - :Oaspeții au meritat victoria; muncind mult pentru ea, dai- reușita lor a fost faci li tatii de replica — ieri slabă — a Științei, care a contat doar pe eforturile înaintării animate și de această dată de inimos sul Mircea Ortelecan. Linia de treisferturi a transmis baloanele cu întârziere aripilor, placajele au funcționat defectuos. în plus, echipa nu a beneficiat de un transformer în. zi bună, pierzând astfel posibilitatea de a însârie prin lovituri de picior, tri aceste condiții, rezultatul cu care s-a încheiat întrecerea reflectă fidel realitatea din teren.
Aurel DULA
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