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Odată cu elaborarea 
studiilor de securitate a 
muncii, la C.C.S.M. Pe
troșani ore Joc și reali
zarea unor aparaturi, cu 
ajutorul cărora cerceta
rea tehnico-științifică es
te pregătită pentru valo
rificarea ei în produc
ție, respectiv în proce
sele de muncă din sub
teran. In laborato
rul electrosecuritate al 
C.C.S.M., unde a fost 
făcută fotografia alătu
rată. asemenea aparate 
și dispozitive devin rea
litate palpabilă. Ima
ginea prezintă una di’1 
cele mai recente reali
zări — un releu pentru 
controlul rezistenței de 
izolație, în vederea asi
gurării securității mun
cii în condiții de mină.

înaltă răspundere muncitorească 
pentru realizarea planului de construcții 

social-culturale
Mobilizarea totală pentru înfăptuirea exemplară 

a sarcinilor de plan este cuvîntul de ordine în toa
te colectivele de oameni ai muncii din municipiul 
nostru care în aceste zile, premergătoare marelui fo
rum al comuniștilor, raportează noi și însemnate suc
cese în muncă.

Ieri, la prima oră a zilei, ne aflam printre cons
tructorii de locuințe din Vulcan. Exprimîndu-și ade
ziunea deplină la proiectele documentelor pentru Con
gresul al Xll-lea al partidului, adevărată sinteză pro
gramatică a direcțiilor de dezvoltare a țării noastre în 
următoarele decenii, constructorii sînt angajați ferm 
să întîmpine mărețul eveniment din viața partidului 
Și a poporului nostru cu realizări pe măsura tradițiilor 
lor.

DUMITRU CIOBESCU, 
maistru principal, secretar 
adjunct al organizației de 
partid, șantierul nr. 3 Vul
can : „Documentele programatice ale Congresului al

Xll-lea- al palidului. pe care le-am dezbătut cu întregul nostru colectiv, pun sarcini deosebite în fața constructorilor. Misiunea noastră de a contribui la

sporirea confortului minerilor și a celorlalți oameni ai muncii din orașul Vulcan va fi dusă în bune con- dițiuni la îndeplinire. Deși planul pe. acest an la construcții de locuințe l-ain realizat, dorim ca pînă la Congres să înregistrăm în continuare succese remarcabile la celelalte lucrări pe iar.. le avem în execuție. Spre exemplu la cinematograf, unde structura de rezistență este completă și finisajul realizat în proporție de 80 la sută, ne am propus să încheiem lucrările și la sistemul de ventilare, și antifonarea tavanului. iar pînă Ia sfîrșitul
C. IOVANESCU

(Continuare în pag. a 2-a)
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Minerii care au chemat la întrecere toți minerii tării, colectivul I. M. 
Lupeni, cinstind marele eveniment politic al anului — Congresul al Xll-lea — 
au depășit planul pe 10 luni din acest an cu

Peste 33000 tone de cărbune

de ex- sea- creșterii productivi-

Minerii Lupeniului pu- ; ternic angajați. în întreee- > rea pentru cît mai mult 
ț cărbune, mai bun și mai 
i ieftin ocupă în continuare ’ locul fruntaș prin im- 
i portantele cantități J cărbune cocsificabil 
ț trase peste plan, pe 
i ma
I tații muncii, creștere care ‘ se datorește folosirii efi- i cionte a utilajelor com- 
i plexe din dotarea forma- 
J țiilor de lucrut

Expuneri 
asupra evoluției 
șl perspectivelor 

localităților 
Văii JiuluiLin inițiativa Cabinetului municipal pentru activitate politico-ideologică, la Vulcan și Petroșani au a- vuț joc, sîmbătă și ieri, ample expuneri asupra e- voluției social-economice din cincinalul actual și perspectivelor ce se deschid localităților în 1981— 1985, în lumina prevederilor cuprinse în documentele elaborate pentru Congresul al Xll-lea al partidului. Asemenea expuneri vor avea loc. mîi- ne, și în Lupeni și Petrila.Expunerile prileju' sc participanților — cadre de conducere și membri ai consiliilor oamenilor muncii, membri ai organelor 

de partid nou alese, cursanți ai Universității politice și de conducere — îmbogățirea cunoștințelor cu privire la orientările și măsurile cuprinzătoare ce se desprind din documentele programatice ale Congresului al Xll-lea, adoptate în v -dorea progresului fiecărei localități din municipiu] nostru, în contextul dezvoltfltii; .multilaterale a tuturor zonelor țării.

jjjj Producția extrasă peste planul a 10 luni din acest an se 
ridică lă 33 282 tone pe seama depășirii productivității 
muncii planificate în cărbune cu peste 500 kg/post.

ii La nivelul sectoarelor, cele mtii importante depășiri pe 
luni, le înregistrează :• Sectorul IV — plus 20 173 tone de cărbune• Sectorul9 081 time de• Sectorul3 848 tone de

VI —. plus cărbuneI — plus cărbune
<

nelalocul ei0 întrebare
O să mă privească, multă vreme, chiorîș lăcătușul acesta de la mina Aninoasa, deși sper că prietenia noastră nu va fi știrbită de o vorbă aruncată în vînt. Atunci, la o parolă, n-am avut de lucru și l-am interpelat scurt, mai mult cu gîn- dul să-i ghicesc reacția.— Și cîte nemotivate zici că ai, în ultima lună, nea Vasile ?M-a privit, o clipă surprins, de parcă vroia să-mi memoreze trăsătu- rile feței, apoi a izbucnit.

ROADELE MECANI
ZĂRII :+ Două brigăzi, cele comuniștii

LUPU-
conduse de
CONSTANTIN

— Credeam că știi cu cine ai de-a face. Umblu de 19 ani la mina Aninoasa. De 18 sînt comunist. O singură dată, în- tr-un an, am avut patru zile certificat de boală, doctorul m-a obligat să stau la pat. Nu, nu m-aș- teptam să-mi pui o asemenea întrebare. Nu pentru cine știe ce medalie am muncit la mină. Am crescut, după cum știi bine, două fete. Am de toate în casă, luna viitoare așteptăm mașina.Se părea Că îl îmbuna-
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I

i
LESCU de la sectorul și IOAN KACSO de sectorul VI și-au realizat și depășit în aceste zile 
(Continuare in pag. a 2-a) 

sem pe prietenul meu, care venise, cu ani în urmă, dintr-un fund de Moldovă să devină om cu adevărat în Valea Jiului. Nu i-a venit greu să învețe la seral, pentru a termina liceul. M-am agățat de această idee, în- trebîndu-1 la ce-j folosesc studiile, de vreme ce a rămas lăcătuș.— Păi, puteam să ră- mîn la nivelul celor patru clase primare ? Liceul l-am făcut pentru mine, să pot discuta de la egal la egal, cu oricine.

in ziarul de azi :

• Noile organe de part'd
Ia lucru (pag. a 2-a)

• SPORT
— Cronici ale meciu
rilor de fotbal divizia 
C și din campionatul 
județean(pag. a 3-a)

Brigada comunistului 
Ion Sălăgean de la mi- 

-na Lupeni a extras su
plimentar de la începu
tul anului peste 10 000 
ione cărbune. In foto : 
“n schimb al brigăzii.

Foto ; Gh. OLTEANU

nu pentru vreo funcție. Ca lăcătuș cîștig destul de bine. Apoi, în iarna viitoare, ies în pensie. O să am vreme de citit, pentru asta mi-am cultivat gustul, ca să zic așa, a- tunci mă voi înfrupta din comorile culturii.Cînd să plece, după ce și-a luat ziua bună, l-am auzit, mormăind înciudat, pe coridorul redacției.(— Auzi, întrebare, cîte nemotivate zici că ai în ultima lună ?Mi-am cerut în gînd scuze pentru întrebarea nelalocul ei.

Actori 
ai Teatrului 

de comedie; in 
mijlocul minerilorUna dintre cele mai semiiifieative dimensiuni ale culturii din țara noastră este cuprinsă în contactul, dialogul oamenilor muncii cu creatorii fenomenului artistic. Practica unor în- tîlniri între minerii Văii Jiului și diferiți artiști, t nu mai este de multă i vreme un experiment ! sau un simplu schimb de amabilități. Concludentă pentru adevărata substanță educativă a. acestor metode a fost, sîmbătă, întîlnirca minerilor de la LM. Lupeni cu un grup de actori de la Teatrul de comedie din București : j Vasilica Tastaman, Silviu Stănculeșcu, Ștefan Tapalagă, Valentin Plă- tăreanu, Dem Șfivu, Dan Tufaru și regizorul Tu- i dor Florian. Sute de mineri au luat parte la a- ceastă întîlnire spontană care le-a prilejuit ' momente de desfătare în timpul unui scurt și plăcut spectacol de muzică și poezie. Intr-un aseme- î nea cadru minerii nu'numai că au avut înmijlocul lor actori bine-3 cunoscuți prin talentul | și experiența lor, dar! au urmărit o improviza-' ție spectaculară, excelent^ reuși lă, care a reliefat! disponibilitățile interpre-j tative și repertoriul în-5 tins al unor'‘ actori de'1 : valoare ai teatrului ro-; mânesc contemporan. £— Sînt binevenite ast-ț fel de acțiuni culturalei ne spunea artificierul i Gheorghe Bădău de la' sectorul II. Noj îi cu-! noaștem mai mult dinj ! programele televiziuni^' și din filme pe actorii, prezenți astăzi aici, dar parcă e altceva să-i a-
(Coiu in pag, a 2-a)

T. SPATARU
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Noile organe de partid la lucru

Principalul nostru obiectiv- 
calitatea cărbuneluiLâ adunarea generală de dare de seamă și alegeri a organizației nr. 4 brichetai numeroși comuniști au criticat, pe bună dreptate, preocuparea' slabă pentru îmbunătățirea calității brichetelor. Datorită unor neglijențe în procesul tehnologic, coeziunea brichetelor — principalul nostru calitate — a în trimestrul proporție de față de 85 la planificat. Ilă-

ator derealizatloar însută, cit erareș în urmă este foar- are întrunit »e eoncre- :ă în sfărîmar&a bri-a determinat pe din organizația facă numeroase dzînd îrabună- :ății. La prima după alegeri,

s-a analizat calitatea brichetelor și s-a hotărît revizuirea și punerea la punct a întregii instalații de con- easare a cărbunelui uscat, precum și mai buna supraveghere a procesului de producție la brichetară și uscare. Rezultatele acestei măsuri au și început să a- pară. Media coeziunilor realizate pe acea tă iurtă a ajuns in prezent la 88 Ia sută, deci mult mai bună față de cea planificată și cu atil mai mult, față de cea din perioada anterioară. Acesta demonstrează din plin eficiența punerii in aplicare a măsurilor stabilite de comuniști.
Ion POSTELNICI.!, 

secretarul organizației nr.
4 brichelaj. preparația 

Corcești

Preocuparea centrală pe șantiere: 
predarea integrală a numărului 

de apartamenteAlături de toți oamenii muncii din Valea Jiului, în frunte cil comuniștii, constructorii de locuințe sînt ho țări ți să în timpi ne cu rezulta Le dintre cele mai bune Congresul al Xll-lea, eveniment de maximă importanță în v.iața partidului și a țării. Astfel, biroul organizației de bază și conducerea șantierului nr. 1 Petroșani au. luat o serie ■ de măsuri în vederea îndeplinirii planului fikic • și valoric pe amil 1979.Avînd în vedere că linele rămîneri în urmă s-au dațorat lipsei forței de muncă s-a hotărît concentrarea acesteia pe obiectivele care, conform graficelor. au termene de punere în funcțiune în trimestrul IV a.c. După ce aceste obiective vor fi asigurate cu forța de muncă necesară, excedentul va l'i o- rientat spre pregătirea frontului de lucru pentru anul 1980. De asemenea, pentru evitarea stagnărilor în producție și folosirea integrală a capacităților de produc^

ție se va urmări ca aprovizionarea cu materiale a punctelor de lucru să se facă ritmic, iar acolo unde se întîmpină greutăți să se intervină urgent pînă la nivelul grupului de șantiere pentru reglementarea situațiilor create.Aceste măsuri, ca de altfel întregul program de. măsuri stabilit la adunarea generală de dare de seamă și alegeri a organizației de la șantierul nr. 
1 Petroșani al T.C.H., vor duce la finalizarea lucrărilor și predarea unui mai mare număr de apartamente. Aplicarea lor în fapt a și început să dea rezultate. Pînă la sfîrșitul lunii octombrie von fj predate cele 80 de apartamente din tron, sonul CD al blocului 69, numărul apartamentelor predate de la începutul a- nului în Petroșani ridieîn- du-se în acest tel la 222.

Augustin PRODAN, 
secretarul organizației de 
partid de la șantierul nr. 1 

Petroșani al T.C.H.

* O ii:uiiwa.« și utils I acțiune desfășoară personalul TESÂ de la I l.'d. Lunea. Zi Inis: K 
Ilucrători 'din cadrul in- itreprindt’fii participă la lucrările de construcții Ide pe șantierul noii ’școli generale din !’<■ 
I tri lai Pînă în prezent 
I printre lucrările la careau contribuitI mără ..amenajarea spă- j ții lor școlare, a sălii de 
I sport, nivelarea șl amenajarea drumului je ac- Iees și a curții școlii învedere» asfaltării. (V.S.)
I
I

ILa magazinul „Sport"din Petroșani au sosit . . diferite articole necesa- ; Jre practicării sporturilor ' i de iarnă: schiuri, bocanci, pulovere, fîșuri cu glugă etc. In perioada următoare vor sosi și alte articole, atît pentru tineri cît și pentru. vîrstnici.. (C. Val.)

I IIIIIII II II I I iIII
I ..-..nvi.'.i. .................. ........ . .......... ‘

I

Apreciatul actor Silviu Stanculcscu in mijlocul minerilor de la Lupeni. 
Polo : I. LICIU

Actori 
ai Teatrului

(Urmare din pag. 1)

rcm printre noi. Pentru iot este și lln îndemn ă muncim maj bine, să ie depășim planul de cinstea Xll-lea

înalta răspundere muncitoreasca 
pentru realizarea planului 

de construcții social-culturale
(Urmare din pag. I)anului să predăm obiectivul. La blocul 21, care constituie front de lucru pentru -anul viitor, în aceste zile vom începe montarea prefabricatelor, în așa fel ca pînă la Congres să executăm un nivel la ambele scări. Acesta este angajamentul colectivului nostru**.

ROMICA PORA, norma- 
tor : „Trebuie reținut că activitatea șantierului nostru nu se rezumă numai la aceste obiective. O parte din constructori se află la grădinița pe care am pre- dat-o recent. Acolo însă mai avem de executat sistematizarea exterioară. A- eeasta am lăsat-o pe planul ■al doilea. întrueît trebuia predat obiectivul la termen, iar lucrările de sistematizare nu afectează ac

Instantaneu de la expoziția de artă culinară des
chisă ieri Ia restaurantul „Minerul** din Petroșani, de 
gazdele fazei județene a concursului „Buna servire". 

Foto : I. LEONARD

'Faza județeană a concursului „Buna servire"
In Petroșani a început 

ieri (și continuă și astăzi) 
faza județeană a coiicur- 
suluî profesional „Buna 
servire". Concursul, la 
care participă reprezen
tanți ai întreprinderilor.

șele județului Hunedoara, 
a aliniat la start 129 de 
vînzători, bucătari, ospă
tari și cofetari-patiseri. 
Câștigătorilor primelor lo
curi li se vor oferj pre-

comerciale din toate ora- mii în obiecte. (V.S.)

tivitatea din grădiniță. Tot ca o problemă de îmbunătățire a organizării muncii se înscrie și faptul că în prezent, dată fiind temperatura scăzută (ne sosesc adesea vagoane cu materiale înghețate), am suplimentat numărul de oameni în tranzit și la poligonul de lingă gară, pentru a nu stînjenj activitatea din șantier*'.
GHEORGHE JACOTA, 

maistru electromecanic : „Actuala organizare a fost determinată de faptul că șantierul nostru în prezent are o întindere apreciabilă, în parale] cu obiectivele amintite din Vulcan, se lucrează masiv pe platforma industrială de la Livezeni. în plus, în zilele care urmează vor mai fi trasate încă două blocuri, tot ca front de lucru pentru anul viitor. De felul cum vom reuși să intensificăm activitatea la lucrările în curs dc finalizare, puțind concentra forțele Ia Livezeni, vor depinde ritmurile, de execuție de acolo. Atenția

noastră se - concentrează mai ales aici unde, avem lucrări mari — fabrica de pline,*' sistematizarea poligonului de prefabricate al grupului, și vor mai fi atacate masiv încă alte două obiective (abatorul și fabrica de produse de panificație). Deci centrul de greutate al șantierului se va deplasa spre această platformă, fără a neglija însă construcțiile de locuințe din orașul Vulcan, cărora li. se acordă prioritate**.
Am consemnat opiniile 

unora dintre factorii de 
răspundere din cadrul șan
tierului nr. 3 Vulcan, co
lectiv care, asemenea tu
turor colectivelor de oa
meni ai muncii din muni
cipiul nostril și din țară, 
depune eforturi susținute 
pentru înfăptuirea neabă
tută a liniei politice gene
rale a partidului, a preve
derilor documentelor pro
gramatice ale Congresului 
al XII-iea al Partidului 
Comunist Român.

n-oducție în Congresului al il partidului.Sînt cunoscute eforturile Teatrului de cornelie pentru integrarea în dala culturală a Văii lului, fie prin spectaco- e mixte cu artiștii a- natori, fie prin dialoguri cu oamenii mun- ii, susținute în între- irinderi și instituții.— în această perioadă, ne spunea tovarășul Dumitru Făiniș, președintele comitetului sindicalului, minerii de la Lupeni continuă să albă 51000 tone de cărbune date peste plan și, în aceste zile, continuă acțiunea de introducere în subteran, la sectorul III, a unui nou complex mecanizat, construit la I.U.M. Petroșani, Pe a- Icest fond de muncă plină de responsabilitate a '.avut loc întîlnirea minerilor cu actorii Teatrului de comedie, un moment care contribuie la procesul de educație comunistă.în acest spirit, țde contact nemijlocit cu oa- : menii muncii, cu pro- ' blematica socială și e- conomică trebuie să se desfășoare culturală și continuîhd șidînd căj și metode noi, cu eficiență educativă.Iar Teatrul de comedie din București în Valea Jiuluj (cu programul atractiv început acțiunile culturale, îm-

activitatea artistică, aprofun-
continuă

anul trecut) educative, și contribuind și la bogățirfa experienței de ;Viață a actorilor presti- ; gioasei instituții <Je teatru din Capitală. :
„Steagul rogu“ 

a criticat, organele 
vizate răspund

S-a oprit apa!în răspunsul primit de la conducerea l.G.C.L. Petroșani, după apariția articolului „Cine oprește a- pa se arată că animarea lucrării s-a datorat lipsei de forță cie muncă. Mai sîntem -informați că săpătura respectivă, de pe strada „Șt. O. Iosif" din Petroșani, ..în momentul abandonării a fost împrejmuită’, dar materialul din care a fost „confecționat gardul de împrejmuire a dispărut. Articolul — ~ se spune în încheierea răspunsului — a constituit un îndemn pentru întreg personalul secției apa-canal, în vederea sporirii grijii față de a v .ii t u 1 obștesc. Personalul secției a remediat operativ, defecțiunea și s-a angajat în fața conducerii întreprinderii să dovedească- mai multă operativitate în rezolvarea intervențiilor solicitate de cetățeni'"

Peste 33000 tone
de cărbune

(Urmare din pag 1)sarcinile de plan anuale.• Brigada condusă- de 
Constantin Lupuleseu : plus 32 600 t°ne la producția extrasă, la zi, prin- tr-o depășire a productivității muncii planificate 2 500 — 3 000în medie eu kg/post. pondusă deplus 31209

îndeplinirea planului pe zpce luni și depășirea acestuia îl raportează și brigăzile conduse de 
TEODOR BONCALO — pluș 9 000 de tone de cărbune extrase, la zi, și plus 2,50 kg/post la productivitatea muncii planificată, precum și VA
LENTIN TOFANA — plus 2 500 tone Ia producția extrasă și 250 kg/post la productivitate. Ambele brigăzi sînt de la sectorul IV.• Brigada 

Ioan Kacso : tone la producția extrasă, la zi, printr--0 depășire a productivității muncii _ p _ T _ _ . . .planificate în medie cu o t C I U K U L 2 500, kg/post.
< IO AN SALAGEAN, împreună cu formația pe care 0 conduce la sectorul IV, și-a realizat și depășit planul pe 11 luni din acest an. Plusul acumulat la zi este de peste 10 000 de tone, iar sporul de productivitate de 800 kg/post.

/V,me- mî- Valeacel mai mare și maj canizaț sector de ia na Lupeni și din Jiului a obținut o economie la costurile de producție de 11,06 lei/tona de ce în lei.cărbune extras ceea înseamnă o economie valoare de 4 260 000



BASCHET, DIVIZIA B
Fotbal, divizia C
începutul meciului a dat multe emoții

ȘTIINȚA PETROȘANI — 
METALUL BOCȘA 4—1 (2—1). Așa cum începuse partida dintre Știința și Metalul Bocșa, Șe părea că studenții vor capota din nou pe teren propriu. Acțiunile lor purtau pecetea neclarității tactice ca și a unei de- lii-

poarta părăsită de Boghea- nu!Introducerea în teren, din min. 25, a „bătrânului" Sandu (în locul lui Hanganu) a dat mai multă siguranță a- părării, a limpezit jocul întregii echipe. Și după ce Ghițan (min. 26) și Gulea (min. 32) au irosit bune o- căzii, a „căzut“ și golul e-slăbiciuni în sistemulfensiv. De toate aceste _. .crurj au profitat oaspeții galizator. Autor: Șeceanschi care au. inițiat atacurț tot mai susținute la poarta luiînunBdgheantl, - reușind ea minutul 20 să înscrie gol spectaculos prin Galea. Și nu a lipsit mult ca fotbaliștii din Bocșa să-și mărească avantajul la... 3—0. Ne gîndim la cele două mari ocazii Pe care le-au avut: prima cînd Tutdși a expediat, din apropiere, balonul în bară, iar cea de a doua cînd Busuioc, după ce a trecut în dribling de toată apărarea gazdelor, a șutat, de la circa 5 metri, pe lîngă

care a transformat (min. 36) o. lovitură de pedeapsă, ca urmare a unui henț în careu, comis de un fundaș advers. Cu cinci minute înainte de încheierea primei reprize a fost rînduj lui Ghițan să-și plaseze. cu succes, cunoscuta lovitură de cap și să aducă astfel avantaj pentru echipa sa.Repriza secundă s-a, caracterizat printr-0 dominare insistentă a studenților, a unei evoluții mai aproape de valoarea componenților formației gazdă. Drept urmare, în min. 53 Colceag.

fructificând o de la Gulea, capul, un gol musețea. Continuînd să desfășoare un joc în viteză, cu predilecție spre cele două aripi, studenții creează tot mai-multe faze periculoase la poarta oaspeților. Bind pe rînd. Urzicean», Gorcea, Șeceanschi, Ghițan și Gulea ratează ocazii favorabile de a majora scorul. Totuși în min, 75 Gulea nu mai greșește ținta, pecetluind în acest fel scorul de 4—1 în favoarea tinerilor fotbaliști de la Știința.
C. MATEESCU

pasă ideală a înscris, cu de toată l'ru-
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Luptă acerba pentru balon... soldată pînă la ur
mă cu scor alb. Fază din meciul Jiul — F.C. Scorni- 
cești. Foto ; I. LICTU

Evoluție penibilă a apărării învingătorilor

Un punct pierdut, 
datorită marilor ratări

MINERUL VULCAN — 
GLORIA REȘIȚA 1—1 (1-0). După o partidă cîștigată în deplasare, cu o săptămînă în urmă, Minerul Vulcan pornea ca favorită sigură în întîlnirea cu Gloria Reșița. Chiar debutul meciului, de altfel, lăsa înțeleagă un scor să se fluviu pentru gazde. Numai deznodământul partidei veg să fie altul.In primele minute meciului, poarta oaspeților e pur și simplu asaltată de atacurile furibunde ale gazdelor. Pe acest fond de dominare scorul este' deschis în min. 11. Frățilă degajează balonul din propriul teren, Lacatoș scapă de cîțiva adversari la mijlocul terenului, pasează lui Stoenescu, bine infiltrat în careul reșițenilor, acesta prelungește la Zlate, care șutează-plasat, și 1—0. Deschiderea scorului, în loc să aducă mai multă claritate în joc, le face pe gazde să se pripească tot mai -mult, mai ales în

că
a-ale

fazele de poartă, și astfel ratează ocazii clare de gol prin Stoenescu, Iacov, Faur. Cea mai clară ocazie de majo- 'rare a scorului o notăm în min. 21 cînd Stoenescu. de la 7 metri, șutează în bară. In min. 30 Iacov se îndrep-

ta cu mingea- spre poartă, nu poate fi oprit decât prin fault, dar lovitura de la 11 metri este ratată de fundașul central Căluți, cel care și-a luat cu de la sine putere dreptul de a executa această lovitură, în speranța răscumpărării greșelii de ia Ghelar, cînd a înscris un autogol.După pauză, ratările continuă. autorii lor fiind Sântei, Iacov (bară în min. 54), Faur, Aruncuteanu (înlocuitorul lui Stoenescu). Iar cum de obicei ratările se răzbună, oaspeții reușesc în min. 63 să egaleze în urma unei greșeli de apărare a luj Greu. Și iată cum în loc de un scor la 4—5 goluri diferență (avînd în vedere numai'-ocaziile foarte clare, ratate copilărește de înaintarea gazdelor), meciul încheie la egalitate.Publicul nemulțumit, bună dreptate, cere măsuri urgente. Acestea n-au în- tîrziat. Imediat după meci, conducerea asociației a ho- tărît scoaterea temporară din lot a jucătorilor 'Căluți și Stoenescu pentru neres- pectarea indicațiilor antrenorilor-și a sarcinilor de joc.

MINERUL LUPENI — 
DUNĂREA CALAFAT 3—2 
(1—1). Drawul din etapa precedentă, obținut în teren străin, promitea o reabilitare spectaculoasă a minerilor, dar, în compania Dunării Calafat, prestația lor ș-a dovedit, foarte adesea, penibilă. Mizînd doar pe o- fensivă, apărarea gazdelor a gafat datorită nesincroni- zăril cuplului de fundași centrali Burdangiu — Truică, primul. hazardîndu-se mereu spre poarta adversă, deși Mănăitu, Pavel și Ba- roga demonstraseră că știu să se descurce cu balonul la picior. De fapt, însăși evoluția scorului ilustrând situația de groggy a fundașilor Minerului. Astfel, în min. 27, gazdele aU luat conducerea, centrarea luj Iancu, cu capul, a fost șutată dc Leca în lui Ghiță, destul de pînă atunci. N-au nici trei minute și trace lungă a lui angajează în cursă

nia mediană, jocul la ofsaid, în plasa căruia cad toți atacanții mineri. Ba maj mult, min. 61 centrarea în diagonală, de peste 40 ni, expediată de Pîrjol, este preluată de fundașul central Rămoiu, devenit,extremă stingă și acesta, d’n unghi, înscrie pe lîngă Homan. Punctează imediat și Minerul — Moraru care ini. țiase și acțiunea primului gol, centrează de pe dreapta, Leca. din viteză, șutează eu stîngui și Ghiță scoate balonul din plasă: 3—2. Oaspeții au acuzat henț și poziție de ofsaid la Leca, nu și-au stăpânit nervii, în

consecință, pentru limbaj și comportare nonșalantă cei mai buni jucători ai lor Rămoiu și Pavel au invitați minute merică de cea n-au mai fost în stare modifice scorul. Truică, poziție excelentă de șut, a pasat, Sătmăreanu a centrat defectuos, Dosan, Morarii și Voicu au șutat departe de buturj etc, etc.Deși victorioși, minerii au părăsit gazonul cu capetele plecate.

fost în cabine. In 25 de superioritate nu- (să nu mai vorbim tehnică), minerii să în

Ion VULPE
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C.A. VOINESCU

Rugbi, divizia Auepriza a doua apoarta inspirat trecut o cen- vMarcu pe Ba-rogași fundașii centrali mineri. Deși ținut „subtil" de Truică, Balsoga, •sesizînd că Homan n-a ieșit la închiderea unghiului, a șutat în colțul lung: 1—1, In min. 32, Bălti a cîștigat duelul aerian eu lăncii, dar a comis henț în careu, nesancționat de arbitru.După pauză „presionate" de dezaprobarea galeriei pentru jocul încîlcit, gazdele se detașează din start în min. 47, Leca pasează înapoi lui Voicu, șutul său este respins de Baiu, dar Iancu introduce balonul în plasă. Oltenii găsesc iute antidotul lansărilor din li-
Campionatul

onorat cu

*• JC

Pătrunderea spectaculoasă a li‘i Tudose, soldată cu o încercare, îndelung aplaudată, lăsa să se întrevadă o victorie facilă a studenților din Petroșani. Era minutul 1 al întîlnirii dintre Știința Petroșani și Știința CEM1N Baia Mare, iar si- bianul Ștefan Marea, arbitrul care nu cunoaște noțiunea „ofsaidului" consemna în carnețelul său deschiderea scorului: 4—0 în favoarea gazdelor, întrucît Palamariu ratase de puțin încercarea de transformare din poziție dificilă.Băimărenii însă, cucincisprezece format din jucători proveniți de la cele mai bune echipe din țară, se instalează . în terenul gazdelor făcîndu-j să greșească. Din nefericire, bă-
un

ju d e ț e a n

MINERUL ANINOASA — 
METALUL HUNEDOARA
3—0 (0—0) Așteptată cu interes de numeroși iubitori ai fotbalului din Aninoasa. întîlnirea dintre din localitate și Hunedoara a fost de. bun nivel tehnic și spectacular. încă din primul minut de joc asistăm la a- tacuri de o parte și de alta, dar apărările , celor două formații sînt la post. Oaspeții, intrați în teren cu dorința obținerii unui punct, au stăvilit infiltrațiile în atac ale lui Faur, Tismănaru, Dozsa și Burducea, reușind astfel o primă repriză albă,'I.a reluare, atacurile gazdelor cresc în intensitate și

MinerulMetalulun. Faur, care-1 deschi- Burducea, iar acesta imparabii și 3—0. prin scorul înregis-

în min. 50, la un corner e- xecutat de Faur, Tismănaru reia în plasă. După 3 min. un alt corner executat tot de Faur și Dumitraș ridică scorul la 2—0, iar în min. 75 asistăm la o . frumoasă faza de fotbal, autor fiind același de pe înscrieAtîtțrat pe tabela de marcaj, cît și prin prestația în teren a celor 22 de jucători (evidențiindu-se de la gazde Radu, 'Faur, Dozsă, Bur- ducea și juniorul Cioeoș), putem afirma că acest derby al. campionatului județean a fost onorat cu brio.
Corvin ALEXE

Fotbal, :-----
PREPARATORUL PETRI- 

EA — I.G.C.L. HUNEDOA- 
,RA 2—0. Rareori ni s-a dat să vedem un joc mai anost, mai șters dccît cei practicat Pe stadionul din Petrila în prinsa repriză a. niecîu- luj.-Parcă lipsiți de vlagă, plictisiți să maree după victoria cu 6—0 în etapa trecută la C.F.R. Petroșani, fotbaliștii de la Preparatorul au stîrnit dezaprobarea celor cîteva sute,, de spectatori. In 45 de minute s-au înregistrat doar două pătrunderi mai periculoase ale oaspeților și o bară a lui Chirițoiu, după un șut- centrare a lui Costea.Pauza a fost Un sfetnic bun pentru jucătorii din Petrila, care au dat o altă turnură disputei ; pe rînd Kalai, min. 50 și 51, Nicu- lescu min. 52 și apoi Lițoiu încearcă poarta de la dis-

numai o reprizătanță. Primul gol cade în min. 72. cînd Kalai înscrie cu capul peste portarul Ciochină, și scorul devine 1—0 pentru gazde.In repriza a doua jucătorii de la Preparatorul au jucat curat și au pasat precis. Pop, Costea, Chiri- țoiu și juniorul Ardelean stăpînesc terenul și încearcă des poarta adversă... Astfel, după ce Năcu de la I.G.C.L. ratează egalarea,v Pop sprintează pe stingă, combină cu Costea, reprimește în colțul careului de unde expediază un șut bombă pe poartă și în min. 80 scorul devine 2—0 pentru preparatori. La juniori Preparatorul Petrila— I.G.C.L.. Hunedoara 1—1.
Ioan Dan BALAN

GLORIA DEJ — JIUL- 
ȘTIINȚA PETROȘANI 
76—8!) (41—35). Duminică a avuj loc în sala de sport a Școlii generale nr. 1 din Dej meciul de baschet dintre echipa locală- .Gloria și Jiul-Știința- -Petroșani. Confirmând ascensiunea valorică din ultimul timp, echipa noastră a rețișit a treia victorie consecutivă (ultimele două în deplasare), adueîn- du-i un valoros plus 2 puncte în clasamentul adevărului (coșaveraj plus .15). Evoluția scorului de-a lungul partidei a alternat de o parte și de alta în final fiind favorabil jucătorilor noștri cu 76—89. Elevii antrenorului Teodor Szilagy (Crfaeorghe Ghiță care în acest meci a înscris al 150- lea punct al campionatului, împreună cu Alexe Nunii Ghiță, Nicolae Mihuți, Francisc Deak, Costel Duna, Lică Crișan. Sorin Szilagy, Octavian' Hărăbaș, Doru Brăgaru și Mihai Tăngărea- nu) au evoluat bine. Au punctat Gheorghe Ghiță (35), Alexe Nunu Ghiță (15), Mihai Tăngăreanu (13), NicolaeDeak garu Mihuți și Francisc (eîte 12) și Doru Bră- (2).

Ioszef PJLDNER, 
student

victoriașani. Oaspeții nu se resemnează totuși: după ce șînt la un pas de a-și completa pasivul, profită de indecizia defensivei gazdelor (i- nexplicabil de „blinda" la efectuarea placajelor) reducând scorul la 14—11 prin Moț. ' . ■Victorie muncită-, obținută pe muchie de cuțit de

ieții noștri comit greșeli de joc, permițîndu-j în min. 9. lui Gligor să restabilească egalitatea. Pe fondul u- nei prelungite prezențe a oaspeților în fața buturilor rugbiștilor din localitate, Nedelcu înscrie un splendid droop-gol, dar veteranul Balint stabilește scorul reprizei la 7—7.Repriza secundă marehea- . către cincisprezecele studen- ză revirimentul elevilor antrenorului Titi Ionescu, consemnat și prin splendida încercare a Iui Dinu, jucător de mare talent, insuficient valorificat însă în întîlnirea de duminică, precum și prin transformarea unei lovituri de pedeapsă de către Tudose. La 14—7 în favoarea gazdelor se părea că victoria nu mai poate scăpa Științei Petro-

ților din Valea Jiului, flata, sperăm noi, scurtă criză de formă, mod deosebit în eeea privește capacitatea de -etalare a potentelor sale ofensive. Dorim infirmată această apreciere, mîine, Pe terenul din Parcul copilului, în compania Griviței Roșii București.

a- intr-o în ce

Nicolae LOBONȚ
*•4 *

REZULTATE TEHNICE: 
Minerul Aninoasa — Me
talul Hunedoara 3—0, Pa
rîngul Lonea — Avîntul 
Hațeg 4—1, Minerul Uri
cani — Metalul Simerîa 6—0, Minerul Paroșeni — 
I.G.C.L. Petroșani 3—1, Constructorul Hunedoara — S.G.C.L. Călan 3—2. I.M.C. Bîrcea — Avîntul Zdrapți 3—0, C.F.R. Petroșani — 
Aurul Certej 2 3, Prepa
ratorul Petrila — I.G.C.L. 
Hunedoara 2—0.

ETAPA VIITOARE : 
Metalul Hunedoara — Pre
paratorul Petrila, I.G.C.L. 
Hunedoara — C.F.R. Pe
troșani, Aurul Certej — 
I. M. C. Bîrcea, Avîntul Zdrapți — Constructorul Hunedoara. S.G.C.L. Călan 
—, Minerul Paroșeni, 
I.G.C.L. Petroșani — Mine
rul Uricani, Metalul Sime- 
ria — Parîngul Lonea, A- 
Vîntul Hațeg — Minerul 
Aninoasa.

L< L A' S A M E N T U
1. Minerul Aninoasa 10 7 2 1 32—12 16
2. Constructorul Hunedoara 10 7 2 1 25—11 16
3. Aurul Certej 10 6 3 1 28—12 15
4. Minerul Uricani 10 6 2 2 34—17 14
5. Metalul Hunedoara 10 6 1 3 28—13 13
6. Parîngul Lonea 10 5 2 3 21—11 12
7. Preparatorul Petrila 10 5 2 3 19—21 12
8. Minerul Paroșeni 10 5 1 4 27—18 11
9. Avînjui llateg 10 4 2 4 26—15 10

10. I.M.C. Bîrcea 10 5 0 5 20—18 10
11. I.G.C.L. Hunedoara 10 3 2 5 13—23' 8
12. Metalul Simeria 10 3 1 6 12—28 7
13, S.G.C.L. Călan 10 1 3 6. 13—26 5
14. Avîntul Zdrapți 10 2 1 7 11—32 5
15. I.G.C.L. Petroșani 10 2 1 7 12—34 5
16. C.F.R. Petroșani 10 0 1 9 13—43 1
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Opinii, idei și imperative reliefate 
în cadrul dezbaterilor Forumului 

european pentru dezarmare și securitate
BRUXELLES29 (Agerpres). — Corespondență de la R. Bogdan : La De Ilaan (Ostende) au luat sfîrșit lucrările Forumului european pentru dezarmare și securitate. Din dezbateri s-a desprins cu claritate ideea că. încetarea cursei înarmărilor și realizarea unor progrese concrete și eficace pe calea dezarmării, în primul rînd a celei nucleare, reprezintă o condiție fundamentală a păcii și securității internaționale, a dezvoltării libere și nestingherite a tuturor popoarelor.S-au evocat concepția președintelui N i c o 1 a e Ceaușescu privind corelația dintre dezarmare și dezvoltare, aprecierile făcute șefului statului român referitoare la modul extrem de periculos pe care l-a atins cursa înarmărilor și la e- fectele deosebit de pozitive pe care le-ar avea pentru progresul popoarelor transferarea spre domeniile dez-

voliării economice și sociale a unor fonduri destinate pînă acum înarmărilor.Schimbul de opinii în cadrul forumului a pus, de asemenea, în relief iniiaor- tanța pe care opinia ptibli- , că o acordă unor măsuri concrete de dezarmare în Europa ca parte componentă inseparabilă, a procesului de edificare a securității și cooperării pe continentul nostru. în context, a fost subliniată necesitatea linei temeinice pregătiri a reuniunii general-europe- nc de la Madrid șiz rolul însemnat pe care pot să-l aibă în acest sens acțiunile și solidaritatea opiniei publice.Intervențiile delegaților români și propunerile concrete avansate în problemele aflate Pe agenda forumului au fost urmărite cu viu interes.Dezbaterile forumului au confirmat, odată în plus,

că angajîndu-se într-un dialog deschis și sincer, cercurile cele mai largi ale opiniei publice pot identifica acele poziții, care le unesc în eforturile pentru asigurarea progresului pașnic al tuturor popoarelor. Așa cum s-a relevat cu putere în cadrul forumului, dincolo de deosebirile în convingerile politice, religioase și de altă natură, opinia publică, popoarele împărtășesc tot mai ferm ideea că este de datoria lor și. în puterea lor ca prin acțiuni unite, solidare să-și aducă o contribuție decisivă la înfăptuirea dezarmă- la consolidarea păcii, in-ții, la consolidarea securității și colaborării ternaționale.
S.U.A. în fața 

recesiunii ?

spania

Demonstrație de protest împotriva 
asasinării militantului socialist Gonzales

MADRID 29 (Agerpres). — Cîteva mii de persoane au participat, duminică, la o demonstrație desfășurată în localitatea spaniolă Zu- 
maya în semn de protest față de asasinarea, sâmbătă; de către doi extremiști aparținînd organizației separatiste basce „ETA“, a militantului socialist German Gonzales. Demonstrația a fost organizată din ini-

ațiativa Uniunii generale Muncitorilor, a cărei conducere a apreciat, într-un asasinarea socialist re- atentat împo- muncitoare11, fascistă11 îm-
comunicat, că militantului prezintă „un triva clasei și o „acțiune potriva statutului de autonomie al Țării Bascilor, a- probat prin referendumul desfășurat cu cîteva zile în urmă.

WASHINGTON 29 (Agerpres). — Ministrul american de finanțe, William Miller, a admis că Statele Unite se află in fața recesiunii, dar a apreciat că aceasta va fi moderată a- tît ca intensitate, cit și ca durată. Miller a încercat să susțină că populația a- mericană nu ar fi îndreptățită si-și manifeste nemulțumirea în legătură cu faptul că politica antiinflațic- nistă a Administrație; nu a dat pînă în prezent roade, afirmînd că această optică ar fi simplistă. El a declarat că direcțiile actuale ale politicii economice a- mericane sînt promovarea unei politici, monetare "stricte, echilibrarea bugetului.

Tezele C.C. al P.M.U.P.
VARȘOVIA 29 (Agerpres). — La Varșovia au fost date publicității Tezele Comitetului Central al P.M.U.P. „Pentru dezvoltarea continuă a Poloniei socialiste, pentru bunăstarea poporului polonez11, care vor fi supuse aprobării Congresului’ al VIII-lea al partidului. Relevînd realizările obținute în dezvoltarea și modernizarea economiei poloneze, în creșterea nivelului de trai al poporului, tezele subliniază că a- ceste realizări- au fost posibile datorită accelerării, în acest domeniu, ritmurilor de dezvoltare a economiei naționale. Astfel, în perioada anilor ’70 producția iri-

dustrială a țării a crescut de aproape 2,3 ori, iar producția agricolă cu aproximativ 30 la sută.Tezele subliniază eforturile făcute de economia poloneză pentru realizarea unui plan amplu de investiții și necesitatea continuării dezvoltării economiei naționale în sensul modernizării și perfecționării ei.în capitolul privind dezvoltarea economică a R.P. Polone în următorii cinci ani se arată că venitul național va crește în această perioadă eu 14—18 la sută, iar valoarea producției" industriale cu 20—24 la sută.
Organul de presă al C.C. al P.M. din

Coreea despre cauzele asasinării fostului 
dictator sud-coreean Pak Cijan Hi

PHENIAN 29 (Agerpres),: -— într-un comentariu apărut în ziarul „Nodon Sin- mun", organ al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, sub titlul „Sfîrșitul ținui dictator11 se arată că „asasinarea lui Pak Cijan. Ui este o reflectare a crizei politice și a haosului social
EGIPT

Inundații

CAIRO 29 (Agerpres). — s-a anunțat ofi-
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FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Un trecător în ploaie ; .Republica : timpul să trăim, timpul să muncim ; 
nireă : Aventurile

li e
U- luiMark Twain, seriile I-H; 

I’ETRILA : Ultimulvals ;
LONEA : Legea e lege ;
ANINOAȘA : Ultima frontieră a morții ;
VU.LCAN : Talisinan;
LUI’ENI — Cultural : Frați de cruce ; Munci

toresc : Aleargă după ea să te prind.mine
TV

LA MARSILIA AU A- 
VUT loc festivitățile consacrate sărbătorii anuale a cotidianului regional comunist „La Marseillaise11.: Cu acest prilej, a rostit o cu- vîntare Georges Marchais, secretar general al P.C.F., care a subliniat importan
ța presei comuniste ca mijloc de luptă împotriva pro- . pagandej ideologice burgheze. „Presa comunistă — a relevat vorbitorul — este o presă a adevărului, în- -trucît se angajează în mod deschis, fără disimulări, în apărarea intereselor clasei

Pe .rcurc
muncitoare, a poporului, a națiunii".

PRIMUL MINISTRU AL 
SIRIEI, Mohammad Aii Al- Halabi, l-a primit pe Emil Wojtașzek. ministrul polonez al afacerilor externe, aflat într-o vizită oficială la Damasc. De asemenea, oaspetele a avut convorbiri cu Abdel Halim Khad-

dam, vicepremier și ministrul sirian al afacerilor externe consacrate extinderii colaborării multilaterale dintre cele două țări.
șeful departamen

tului POLITIC al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Faruk Kad- dumi, și-a încheiat vizita de trei zile la Roma, în cursul căreia a avut convorbiri cu ministrul italian al afacerilor externe, Franco,, Maria Malfatti, cu privire la aspecte ale situației din Orientul Apropiat.

La Cairoei, 1 că ploile torențiale care s-au abătut, săptămâna trecută, asupra regiunii din sudul Egiptului au provocat moartea a 42 de persoane, 25 000 oameni ră- rnînînd fără adăpost. Au pierit, luate de ape, cel puțin 10 000 de vite. Ploile torențiale, care au provocat cele mai puternice inundații din ultimii 25 de ani. au pustiit .58 distrus 5 000 au compromis producția de har a țării.
COLUMBIA

care domnește în întreaga Coree de.Sud11. „în ultimul timp — se arată în articol —, lupta pentru democrație, pentru existență a tuturor păturilor sociale a luat prin surprindere gu- vernul-marionetă de la Seul, agravînd contradic- : țiile interne; Asasinarea lui Pak Cijan Hi dovedește cit de serioasă a fost această criză politică și socială și că Un trădător națiunea : : în acțiuni poate avea alt sfîrșit". în continuare, referindu-se la haosul și tulburările .din Coreea de Sud, ziarul arată : „Evenimentele demonstrează că .este necesar să: se pună capăt regimului fascist din Coreea de Sud și că se impune democratizarea întregii societăți sud-coreene11."^

care înșeală și se angajează i necinstite nu

.17,0017,30

Teleșcoală.Film serial : „Dal
las — Compania 
petrolieră Ewing". Telex.Telex.Curs de limbă engleză.Din țările socialiste.Almanah pionieresc.Căsuța poștală T’v.17.5018,15 .Baschet masculin în „Cupa Cupelor" Steaua București — Eczacibasi Istanbul (repriza a Ii-a).18.50 1001 de. seri.19,00 Telejurnal.19,20 Țara întreagă în- tîmpină Congresul Partidului. • La zi în agricultură • Toate forțele pentru îndeplinirea exemplară >a planului.20,05 Teatru TV : „Oa
menii
oameni' ... . „pe țară.21,35 Telejurnal.
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au și jumătate din trestie-de-za-
de sate, de case

BOGOTA 29 (Agerpres). — Valul de frig și inundațiile care au afectat în ultima vreme regiunile centrale ale Columbieț au provocat moartea a circa 50 de persoane, sinistrarea a mii de locuitori., și uriașe pierderi economiei țării. în special în zonele cu culturi de cafea — au anunțat autoritățile columbiene.
Tragedia copiilor fără copilărie

Institutul de mine Petroșani
ÎNCADREAZĂ DE URGENȚĂ, direct sau prin 
transfer:

— un timplar manual universal
— un timplar întreținere
— un sudor
— un strungar
— doi electricieni
— trei lăcătuși mecanici

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

e

: O sută de milioane de; copii din lume muncesc; î 52 milioane dintre ei — în industrie și agricultură, 41 milioane — în -ffc. milii, slugi ; 7 milioane se descurcă cum" pot pentru a supraviețui. Aceste cifre — cutremurătoare — sînt conținute într-un raport prezentat recent de Biroul Internațional al Muncii îii,cdmisia de resort a Națiunilor Unite.Publicația „L’Humanite Dimănche11 a reprodus — în legătură cu aceste date — o impresionantă suită de fotografii, primite din diverse colțuri ale Terrei, îndeosebi din „Lumea a treia", chiar în a- ceaștă toamnă a Anului internațional al copilului, an care, pentru milioane de băieți și fete nu a a- vut nici primăvară, nici vară. Imaginile prezintă o lume zguduitoare, cea a copiilor nevoiți să muncească din greu pe meridianele și paralelele „geografiei foamei" ; din Co
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lumbia — unde 3 milioane de copii suferă și îmbălrinesc prematur în meserii dintre cele mai du- .. re; din India —unde statisticile atestă existența a . 20, .milioane de. . „mini,-..,muncitori", 6 la sută din forța totală de. muncă, a

Dar fotografiile provin și din țări occidentale ce propovăduiesc binefacerile: societății de consum.; Căci și țările bogate își au săracii lor : peste 50 milioane de copii sînt constrânși, în diferite state capitaliste, să preste-
A

Notă externă
țării. La .Delhi, de pildă, din 21 000 de copii-mun- citori, jumătate lucrează 12 ore pe zi.Alte fotografii provin din Africa, America Latină și Asia, unde — la 7 ani — munca peste slabele puteri ale vîrstei a secătuit corpurile și ochii abia deschiși asupra vieții. Din tr-o lume unde imperialismul a jefuit sistematic bogățiile, a aservit oamenii și a refuzat copiilor libertatea de a crește, de a surîde, de a 
trăi.

ze munci peste puterile lor.Despre realizarea copiilor supuși > unei exploatări — căreia, adesea, i se poate aplica diagnosticul de sângeroasă — vorbesc cu indignare statisticile și rapoartele organismelor internaționale. Scriind despre ea, chiar ziarele occidentale o intitulează „un scandal''.. De fapt, i s-ar potrivi mai bine denumirea de „tragedie". Căci tragică este soarta minorilor din Italia căzuți victimă u-

nor accidente de muncă. Cercetările întreprinse au arătat că pește o jumătate de milion de copii din această țară lucrează 6—8 ore pe zj pentru o remunerație derizorie. A faceriști fără scrupule din lumea occidentală na ezită să folosească mini-? muncitori proVeniți, din păturile sărace aie populației. Dealtfel, ei mărturisesc că munca copiilor îi face să cîștige „sume importante".O declarație tipică pentru cupiditatea și cinismul exploatatorilor de profesie, care nu se Iasă impresionați de candoarea copilăriei. O declara ție menită să stîrneaseă Indignarea, dar mai ales grija pentru eliminarea monstruosului fenomen care se cheamă exploatarea minorilor. Astfel incit în lume să nu mai existe-’ copii fără copilărie șl copilărie fără copii.
ED

Cererile se pot depune zilnic la Birou! 
plan-retribuire-personal, unde se vor obține 
și relații suplimentare.Mica publicitate...... ............. .... ..... ........ 'x O -strada Unirii bloc 11(890)Pe-Vodă
VÎND bieîcletă nouă han, s<‘ I ap. 4 Petroșani.VÎND Trabant 601 troșani, strada Cuza nr. 15. (895),VÎND Dacia 1300, 48 000 km. Rădoi Ilie, strada Că- tănești nr. 11, la Iscroni. (886)CUMPĂR autoturism Skoda sau Dacia. Vulcan, telefon 70689. (888)CAUT femeie îngrtj-it copil. Telefon 43183. (887)PIERDUT carnet de student pe numele Polihoviei Horațiu, eliberat de Institutul de nune. Petroșani. Se declară nul. (893)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Marian Gheorghe, eliberată de I.U.M. Petroșani. Se ’declară nulă. (895)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Kovacs

Ștefan, eliberată de IM Petrila. Se deci ară nula. (892)PIERDUT certificat naștere pe numele ’ G iul avu Ștefan, eliberat de coml'ina Runcu-xSe declară nul. (896)STUDENT caut cameră Bloc; eventual meditații. Dan Popescu, căminul 3. (891)
anunț de familieFIUL Rudolf și familia anunță cu adâncă du rere încetarea din viață a scumpei lor mamă, soacră și bunică IANOVETZ LUDOVICĂ decedată la 25 octombrie 1979. Amintirea ei va rămîne veșnic în ini-', mile., noastre. (889)
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