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Pentru ca în cămările cantinelor miniere

MO-
din a-

Raid-ancheiă realizat de 
Dorin GHEȚA, 

C. IOVANESCU, 
C. GRAURE

Piscului,
s-a 

de cal-

La toate cantinele s-au 
făcut primii pași pentru 
asigurarea ..Cămărilor cu 
belșugul toamnei. Spu-

v . ...
\ i

K.. •

«Jă informăm
DE
as- 

lj strada 
• Unirii, plombări pe ștra- 
I da Aviatorilor, asfalta- 
I rea trotuarelor în zona 
I blocului cu magazine la 
. puru-r J2 și a ieșirii 
I cartierul Aeroport 

șoseaua națională 
numai o. parte din 
pa'rațiile de străzi 
minate de curind în 
trpșăni. Pe alte străzi, 
între caic Tăbăcari, Ca-, 
lea Romană, 
tot din Petroșani, 
așternut savura 
ear. (T.V )

LABORATOR
DERM, Incepînd 
cest an .( 
Grupului . __ .
din Petroșani < 
un modern laborator 
electrotehnică și 

-matieă, realizat 
muncă patriotică,. 
cercurile lor de ci 
tehnică, cu . concursul ■’ 
unor cadre didactice cle i 

.speemu „am. Aparatajuli-I 
funcționează ireproșa
bil, fapt care le-a adus 
realizatorilor faima u- 
nor „mîini de aur". Cu 
alte cuvinte, se pregă
tesc prin muncă, ' pen
tru muncă. (V.l.)

AMENAJAR1 SI’OR-
- a

I REPARAȚII
1 STRĂZI. Covor de

Ifalt complet pă
Unirii. Plombări î

I
I
I
I
I
I
I
I
I

școlar, liceenii I 
școlar minier • 

dispun de I 
noralor de I

I 
ar - 

ireație |I
I 
i 
i
I

TlVE. Baza sportivă > „ 
1 (grupului ■■ școlar minder I 
•din Petroșani (sediul TI) J 
IVa dispune, intr-un răs

timp record, de tribune 
Ide beton pentru terenu

rile de baschet - liand- 
!bal și volei. Sportivii 

grupului iși mențin ast
fel forma' prin acțiuni 

I patriotice. Și munca,
cum se știe, ii translor- 

Imă pe om.
PREMIERA. Astăzi, 

!la ora 18, în sala Tea
trului de slut „Valea 
Jiului" din Petroșani va 

Ifi prezentată premiera 
comediei „Miroasă fă- 

Iră mire" de Bogdan B. 
Bogdan. Spectacolul, I interpretat de un co
lectiv artistic al tea- 

.trului petroșănean, es- 
jte realizat de regizo
rul Florin Fătulescu.

’(T.S.).

\oă ir

Noi combine 
de înaintare

Zilnic, la in
trarea în 

schimb, cadre
le tehnico-in- 
ginerești de la 
mina Paroșeni 
stabilesc „pla
nul de bătaie" 
din abataje. In 
imagine, ingi
nerul Ilie Ga- 
raliu, șeful 
sectorului 
susținînd 
viu dialog 
minerii.

Foto : 
Ion LICIU

Sectorul investiții 
I. M. Bărbăteni a fost 
dotat cu două noi com
bine de înaintare de 
mare randament. Am
bele utilaje de mecani
zare a tăierii în roci 
sterile sînt amplasate 
în lucrările de deschi
deri din zona galeriei 
de coastă de la orizon
tul 650 — ’ 
gistrală de 
minei spre 
Lupeni. La 
celor două 
au participat 
moțiunile 
de Vetre Olteami, 
colae Bursuc, Francisc 
Csaki, Vasile Strava, 
Petru 1’a.șcu și Simion 
Neamțu.

Carol TI VOR AC, 
miner la I.M Bărbăteni

j

viitoarea ma- 
s cărbune a 

preparația 
montajul 
combine 

for- 
conduse 

Ni-

Pe șantierul viitoarei
Vulcan, niasitrul principal 
șeful echipei de dulgheri, 
pentru cea de-a doua cotă 
cent.

fajtrici de confecții
Ion Pop și Mihai Ganeș, 
consultă planul lucrărilor 
a obiectivului, atacată re- 

Foto : Gh. OLTEANU

Lupta pentru unitate națională 
a românilor din Transilvania 
in prima jumătate a secolului 

al XlX-lea
*

Trebuie, mai întîi, simț 
gospodăresc

Toamna și-a intrat în drepturile ei depline. Nu 
e o constatare ei o realitate — rodul bogat al cî topu
lui își face tot mai simțită prezența în magazine și 
în depozite. Este sezonul în care cămările sint sau, 
mai bine zis, trebuie asigurate pentru iarnă. De fe
lul cum acestea sint aprovizionate acum așa va fi și 
masa la iarnă, adic-ă mai bogată sau mai puțin boga
tă. Din acest ..considerent am întreprins de la Lonea 
pînă la Uricani un raid-anchetă prin cantinele în
treprinderilor miniere. Am-urmărit modul cum sînt 
însilozate și păstrate alimentele pentru sezonul rece.

PRIMII PAȘI mătoare va continua în- 
si lezarea, a vind in vedere 
ritmul diferit de recolta
re a produselor. Astfel, 
la cantina din Vulcan 
s-au asigurat' 30 tone car- 

nem primii pași întrucît fol* (daft -90 tone plan), 
hu demult a început a- jumătate din planul de 
provizionarea și îrisiioza- ' ceapă și întreaga ■'£•««fi
rea produselor agroali- 
mentare. Cele mai multe

tate de castraveți murați. 
Acum se repară și se 

cantine deja și-au asigu- pregătesc butoaiele pen
tru varză și celelalte mu
rături. Cealaltă cantitate 
de cartofi se va aduce în 
perioada următoare, cam-

pan,ia de recoltare în ju
deț fiind în toi. Aproape 
aceeași situație am întîl- 
nit-o și la I.M. Uricani, 
I.M. Lupeni, unde aprovi
zionarea cu produsele de 
sezon se prezintă, de a- 
semenea, foarte bine.

De altfel, toți respon-- 
sabilii de cantine ne-au 
asigurat că se află în pli
nă activitate do aprovi
zionare. De ia toate între
prinderile miniere sînt 
plecate mașini și oameni 
la C.A.P.-urile din ju

deț, existîhd posibilitatea 
ca în maxim o săptămînă 
să fie transportată și în- 
silozată întreaga cantita-
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prineipat din 1765, 
Transilvania era condusă 
de un guvernator, repre
zentant ăl curții de la Vîfe- 
na, iar monarhul sancțio
na, dacă era do acord, le
gile elaborate de dieta de 
la Cluj. Această dietă era 
alcătuită într-o majorita
te eovîrși- 
țoare din. re
prezentanți ai 
nobilimii ma
ghiare. Masu
rile reacțio
nare pe ca
re le-a adop
tat l-au fă
cut pe AVram 
lancu.
g a 1 e r 
bateri, in 1817. să aprecie
ze că „nti cu argumente 
filozofice și umanitare" 
vor putea (i convinși depu
tății, „ci cu lancea, ca Ho-

Mare tari funciari maghiari". 
Intre împărat și nobilime 
s-a ajuns la o înțelegere 
tacită, al cărei prmaipiu e- 
ra : împăratul să jefuiască 
dar să jefuim si noi.

lată de ce Revoluția din 
anul 1821, condusă 
dor Vladimirescu, 

ti t uit 
unor,
nice frămîn- 
tări în sinul 
țărănimii ar
delene și a 
speriat auto
ritățile căi-o- : 
ra Ie era 
proaspătă în. 

răscoala eon
ii o r e a.

de Tu- 
a con.ș- 
prilejul 
puter-

60 de ani de la 
formarea statului 
național român 

unitar

care.
i e la

asista din 
dez-

amintiri 
dusă de 
Scurtă vreme după izbuc
nirea revoluției în Țara 
Românească, numele lui 
Tudor era pe buzele tutu
ror românilor din Transil
vania. Țăranii ardeleni e- 
ra,u . convinși că deîndată 
ce Tudor (alintat de eî „Tu- 
doraș" sau „Todoruț") va 
isprăvi cui. boierii din Țara . 
Românească, va trece mun- ' 
ții să facă dreptate și în 
Transilvania. Primejdia e- 
ra foarte mare și peiuri 
guvernatorul Baoțfy, . mâi ’

rea". ț ...
Cea mai mare parte ; a 

populației din Transilva
nia. formata. din români, 
a ajuns la o .situație și mai 
grea în prima jumătate a 
secolului al « XlX-lea. 
„Masa valahilor sau a da- 
co-romanilor — scriau K. 
Man și F. Engels în 1853 
— se afla și se află și as
tăzi sub’ apăsarea jugului 
feudal al marilor proprie-t 

I

(Continuare in pag. a 2-a)

Prof. N. CERCHEZ

'rrniim
ginea panoramica a I.M. Vulcan.

• mdcrnele puțuri de extracție se integrează armonios in peisajul industrial al Văii Jiului. In clișeu : ima-

rat o mare parte din 
cantitatea de cartpfi, cea
pă, castraveți, varză, 

ț - râturi. In perioada alc-s ăvîndUrse în vedere 
strînsa legătură „âfît ,re- ! 

. lîigipasă cît și națională" a ț 
principatului Transilvaniei ’ 
cu Țara Roinânească. în e- i 
le trăind 6 populație strjns ; 
legată „prin origine, lim
bă, religie și moravuri". 
Comit "ie Alexe Noptsa se 
arăta, de asemenea, îngri
jorat de tulburările ce a- 
veau loc în mijlocul' ță-

semnalînd că'irănimii,
„toate împrejurările arată 
că țărănimea română de 
aici (din comitatul Hune
doara —- n.n.) privește cu 
simpatie evenimentele din ; 
Țara Românească și, în 
caz că s-ar produce o in
cursiune din partea aceea» 
s-ar arăta fără îndoială 
dispusă să i se alăture".

Este- necesar să. mențin-» 
hăm și colaborarea strîn-

(Continuare în pag a 2-a)
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fiecare 
aparat,

TOT PAHARUL™
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Magazinul 277 autoservite Lupeni. Vinzatoarea
Maria Miclea în cei 20 de ani de cînd lucrează în co
merț, a cîstigat stima si respectul clienților.

Foto : Gh. OLTEANU
a- 

cest sens : în prima jumă
tate a anului în: curs s-a 
desfăcut către populație 
Un volum de mărfuri mai

»

4
»
4
4
4
4
4
4
4
4

METAFORA EERBVI III
Asistam deunăzi la 

activitate educativă cu e- 
leyii clasei a ¥I-a dintr-o 
școală din municipiu. Te
ma : condițiile optime de 
învățătură pe care parti
dul și statul nostru le a- 

. sigură , copiilor. La un 
moment dat elevilor le-a 
fost adresată întrebarea: 
„Ce înțelegeți prin bună
stare Treizeci și șase 
de mlini s-au ridicat a- 
proape simultan. Un elev 
a răspuns : „Bunăstare
înseamnă să avem de 
toate":

Fără pretenția unei foș
ni .dări savante, definiția 
aceasta exprima, de fapt, 
chintesența unei realități.

parate I de radio, ceea 
înseamnă că 
familie are un
26 230 televizoare — unul 
la două familii, 20000 
gidere — unui la trei 
mii ii. 23 000 mașini 
spălat. Nu trebuie să 
tam miile de apartamen
te construite în anii noș
tri, zecile de spații cnm: r- 
ciale date în folosință, 
faptul că, la orice oră.

9
9
9

o avea", pe care oamenii 
muncii din Valea cărbu
nelui îl conjugă la tim
pul prezent: noi avem. 
De ce m-am oprit la de
finiția'dată de un copil? 
Simplu.: pentru că am 
pornit de la ideea că da-, 
că un copil poate explica 
ce înseamnă bunăstare, o- 
mul —- el însuși făuritor 
și beneficiar: al bunurilor 
materiale și .spirituale —- 
este cu atît mai conștient prin magazine se perindă 
de valoarea, intrinsecă a 
cuvîntuluj bunăstare.

In Valea noastră de e- 
xâniplu, comerțul socia
list cunoaște o dezvolta
re fără precedent, Cîte- 
va cifre statistice sînt, 

Da, ^copilul de 12 ani eu- cred, edificatoare în 
noștea .sensul general al 
cuvin tulul bunăstare.
Pentru el era clar că bu
năstarea înseamnă să ai .. _
de toate. Și asta o spu- mare cu. 23 milioane lei 
nea cu conștiința . celui față de perioada simila- 
eare este edificat asupra ră a anului trecut. S-au 

vîndut suplimentar 4800 
dat m.p. de covoare plușate, 
ar 
ce

afirmației' sale.
Poate că exemplul 

pare facil și cineva 
puteataă se întrebe de 
am apelat la el. Mie, însă,

4. răspunsul copilului mi s-a 
4 părut a fi expresia con- 
’ cretă a concepției noi 
4 despre semantica bună- 
• stării și, a verbului „a

mii de cumpărători, și 
vom avea imaginea con
cretă a ceea ce înseamnă 
puterea de cumpărare, o 
expresie a ceea ce în
seamnă expresia bunăstă
rii noastre.

Pentru noi toți, efor
turile și realizările parti
dului și statului nostru pe 
tărîmul construcției eco
nomice și sociale au un 
scop precis : răsfrîngerea 
nemijlocită a acestor rea
lizări ip traiul fiecărei 
familii, în bunăstarea ge- 

._ ... . nerală a întregului popor.
. 850 haine din piele pen- Cu fiecare oră, eu fiecare 
tru femei și bărbați și 
17 000 perechi de încălță
minte. Și trebuie să mai 
amintim că populația lo
calităților noastre dispu
nă, la ora cînd apar a- 
ceste rînduri, de 40000 a-

zi de activitate creatoa
re, noi zidim pietre trai
nice la .temelia . fericirii 
și prosperității noastre. Și 
aceasta pentru, oă TREBU
IE, pentru că VREM,
Dumitru Dem IONAȘCU

♦
4
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Cîntăreți și ascultători să fie
Clubul muncitoresc al 

I.M. Lonea a primit în ul
tima perioadă un sprijin 
substanțial în completarea 
bazei materiale. După ce 
în anul trec-Jt rilembrii. 
fanfarei clubului au primit 
uniforme, în acest an fan
fara a fost înzestrată cu 
noi instrumente de suflat 
în valoare de zeci de mii 
de lei. De asemenea, pen
tru formația de muzică 
populară au fost procurate 
viori și acord coane, iar 
pentru cea de muzică u-

șoară baterie de jazz com
pleta. Un sprijin deosebit 
pentru clubul nostru îl re
prezintă și cele două stații 
de amplificare cu coloane
le de difuzoare respective 
primite tot in acest an, a- 
șa incit în prezent baza 
materială de care dispunem 
ne permite desfășurarea u- 
nei bogate activități cu fan
fara, taraful și formația de 
muzică ușoară. Nu mai tre
buie decît cîntăreți !

Mihai WAHOL1), 
corespondent

]

Este greu de priceput 
pentru orice om cum de 
unii șoferi se urcă băuți 
la volan. E .". cunoscut 
numărul mare 
dente generate 
suinul de alcool 
se mai găsesc 
care se urcă

de acci- 
de con- 
și totuși 
„Viteji" 

bău ți la
volan și apoi se groză
vesc nevoie mare. Așa 
a făcut Octavian Fele- 
can din Vulcan și a 
pornit-o cu autobascu
lanta la „plimbare" pe 
strada Republicii. No
roc cu agentul de circu
lație care l-a oprit, că 
cine știe ce s-ar ti în- 
tîmplat, .
O LUNA, PE DREAPTA

străzi 
poate 

a

I 
I
I
I

con-
'll ii

în

să dintre conducătorul re
voluției, Tudor Vlad.imires- 
eu, mai ales în' timpul in 
care și-a avut tabăra la 
Cotroceni și învățatul de 
origine ardeleană Gheorghe 
Lazar. Conștiința năționa- 
9a și ideea de unitate au 
-intrat intr-o etapă nbtiă si 
4>rm activitatea neobosita 
a unei noi generații de căr
turari ce au urinat tradiți
ile „Școlii ardelene": 
Gheorghe; Bariți.i, Timotei 
feîparju, Eftimie Murgu, 
Station Bărnuțiu, Andrei 
Mureșan — ca să-i amin
tim doar )ie cei mai proe- 
minenți. .

Bariliu . și. Cipariu, călă
torind în- Țara Româneas
că, se conving că ideea u- 
«nității naționale a prins 
rădăcini adînci și peste 
crestele Carpaților.

In 1840 M. Kogâlnicea- 
«u editează la lași, revis
ta „Dacia literară" al că-

românilor
rel program prevedea 
„•ea românii să aibă o lim
bă și o literatură comună 
pentru toți". Mergînd pe 
calea daco-românismu Iui, 
Nicoiae Bălcescu și arde
leanul A.T. Laurian, profe
sor de filozofie la Colegiul 
Național din București, au 
editat, în anul 1845, revis
ta ..Magazin istoric pentru 
Dacia".

Imaginea vechii patrii 
comune, a Daeiej lui Bure- 
bista și Decebal, întinzîn- 
du-se pe ambele laturi ale 
Carpaților, domină acum 
c u g e t e l e. Revolu
ția burghezo—democratică 
română din 1848 exprima 
a.șa după cum arăta Nico
iae Bălcescu, acea arzătoa
re dorință a tuturor româ
nilor, cu puternice rădăcini 
in trecut de a • fi 
„o nație, una puternică și 
liberă prin dreptul și da
toria noastră, pentru binele 
nostru si al celorlalte na
ții..".

BS LA CENTRUL DE FIZICA A PAiMINTULUI ȘI 
SEISMOLOGIE

fizică a pă- 
seismologie

de
și

4,5 (seara

30 septem-

,f Centrul 
«nintului 
comunică :

In ziua 
bric 1978,
secunde, s-a. produs in re
giunea Vrancea, la adînci- 
mea de 140 kilometri, un 
cutremur de pămînt eu

magnitudine® 
Richter).

Intensitatea 
lui în zona epicehtrală
lost de 4 grade 
Mercalli). Nu s-au 
dus nici un fel de 
gube materiale.

Cutremurul nu 
simțit la București.

cutreniuru-
a 

(scara 
pro- 
pa-

a fost

In fiecare toamnă, după deschiderea anului șco
lar, își reîncep activitatea casele pionierilor și șoimi
lor patriei, instituții care — prin forme și metode a- 
tractive, adecvate vîrstei copiilor — participă la pro
cesul de educație a tinere lor generații. Astăzi, cele 
4 case ale pionierilor și șoimilor patriei din Valea 
Jiului își redeschid sălile pentru a primi copiii. Asu
pra acestui aspect tovarășul prof. Mircea BARON, 
președintele, Consiliului municipal al organizației pio
nierilor, ne-a spus :

— Ziua de 1 pctorribrie 
are o dublă semnificație 
în acest an : are loc des
chiderea anului școlar 
sportiv și de pregătire 
pentru apărarea patriei- 
și, totodată, pionierii își 
reîncep activitățile în ca
drul cercurilor. In ceea 
ce privește primul eveni
ment, la care participă e- 
levii dm școlile generale 
și- liceele din Petroșani, 
trebuie să amintesc că va 
cuprinde două momente: 
defilarea coloanei sporti
ve și a detașamentelor de 
pregătire militară, . apoi, 
pe stadion, se vor desfă
șura diverse competiții 
(etapa municipală a cro
sului de toamnă pentru 
clasele II-XI ; ștafete a- 
pltoative de pregătire mi
litară ( reprize de gimnas
tică executată de elevj ai 
Liceului economic și de 
drept administrativ și ai 
școlilor generale nr. 1, 
2, 5, 7 Petroșani ; demons
trații de lupte ; meciuri 
de fotbal etc.). Despre 
casele pionierilor și șoi
milor patriei trebuie să 
vă spun că în acest an

școlar activează :d.tpă Uri 
nou regulament de orga
nizare și lunci ipnarc ca
re evidențiază îndeosebi 
funcțiile și responsabili
tățile educative ale aces
tor instituții.

— Care va fi conținu
tul acestei funcții me
todice, 
liza in 
cu zi ?
— Un 

cercuri voi
te în școli, iar profilul 
lor va fi determinat de 
nivelul pregătirii și op
țiunile etevitor. Atei va 
trebui să se manifeste, 
concret, sprijinul de spe
cialitate din partea ca
selor pionierilor și șoi
milor patriei, ale căror 
cercuri, vor avea Uri ca
racter aparte, fiind des
tinate copiilor avansați. 
In acest an vom cuprinde 
75 la sută din copiii din 

Văii

cum se va rea- 
activitatea de zi

mare număr de 
fi' organiza-

școlile generale ale 
Jiului în cercuri de 
cialitate (materii) și 
nico-aplicative, care 
fi predominante.

— După ce criterii 
s-au stabilit cercurile

vor

:• (Urmare din pag. >)

| te de cartofi. Se preconi- 
| zează ca, în luna octom- 
; brie, să fie asigurat sto-
e«
E

lylVsij. OH ily .tWlgMlWV ■ izvcz 
cui de produse pentru iar
nă.

Dar mai lipsește 
cîte ceva

Dacă, in general, am 
găsit o situație satisfăcă
toare, nu înseamnă că a- 
provizionarea, Insiloza- 
rea Și păstrarea produse
lor se desfășoară peste 
tot „ca la carte". Mai e- 
xistă unele deficiențe ca
re, evident, pot fi înlătu
rate, însă pentru aceasta 
este necesară o mai mare 
concentrare de forțe pen
tru a folosi din 
timpul disponibil 
acțiuni.

Nu putem trece 
derea faptul că

plin 
acestei

cu ve
la I.M.

Simț gospodăresc
Bărbăteni s-au adus doar 
12 tone de cartofi, celelal
te produse lipsind din 
magazia cantinei, după 
cum spunea bucătăreasa 
Aneta If tenie, iar din 
lipsa butoaielor pentru 

. murături se va apela la 
secția de semiinuustriali- 
zare a C.L.F. de la Live- 
zeni. Aceeași opțiune am 
întîlnit-o, și la alte: canti
ne (I.M. Păroșeni, I.M..U- 
ricani etc) care, parțial 
sau în întregime, î.și vor 
asigura murăturile in a- 
cest mod. Sugeram servi
ciilor administrative ale 
întreprinderilor miniere 
respective un sumar cal
cul din care va rezulta 
destul de clar surplusul 
de cheltuieli generat de 
procurarea de la secția de 
semiindustrializare, de-

cit dacă s-ar fi asigurat 
prin producție proprie.

Seria neajunsurilor nu 
se încheie însă aici. La 
I.M. Dîlja am constatat o 
slabă preocupare m acti
vitatea de însilozare. Din 
46 tone de cartofi, s-ai 
adus doar 3 tone, ceapă 
deloc, murături la fel. A- 
bia se amenajează depo
zitul din apropierea can
tinei. Cu ceapa, fasolea 
uscată și murăturile nici 
I.M. Lonea nu „sta pe ro
ze", iar petrilenji încă nu 
au pregătit butoaiele pen
tru varză și magazia pen
tru rădăcinoase, 
și locul de depozitare 
cepei.
acum, 
ceput 
După 
cantina LM. Păroșeni

și început să se confrun
te cu capriciile toamnei. 
Din cele 5 tone de ceapă, 
nu s-a primit decît o to
na, deoarece depozitul 
C.L.F. Lupenj nu asigură 
o calitate corespunzătoa
re însilozării. Fasole us
cată, de asemenea, s-a a- 
dus- tot o tonă din pla
nul de 23 tone, iar carto
fii, din cauza umezelii 
căpătate în timpul trans
portului, nu prezintă ga
ranția conservării în 
le mai bune condiții.

și ce raport există în
tre tradiție și inovație 
în acest domeniu ?
—: Cele mai multe sînt 

organizate de mai mul ți 
ani, dar continuă să fie 
în centrul atenției copi
ilor care dobîndesc nu 
numai cunoștințe menite 
să completeze ce învață 
la școală, ei și deprinderi 
di; muncă independentă, 
creatoare. .Deci, 
se păstrează o 
reînnoită, de la an la an 
în conținutul ei. 
de la rezultatele 
nul trecut, vom 
pentru înscrierea la con
cursul de creație tehnico- 
științifieă a pionierilor și 
școlarilor talentat’.

— Odată cu începutul 
anului de învățămtat și 
organizația. pionierilor 

‘ și șoimilor patriei 
află integrată intr-o 
nouă etapă de mutică e- 
ducătivă. Ce alte acțiuni 
se mai află acum pe 
agenda de lucru
— Au avut loc instrui

rile pionierilor coman
danți de detașament și ale 

. eomandanților-instructori 
iar acum prioritare sînt 
adunările de detașament 
și de unitate în care se 
analizează activitatea din 
anul școlar trecut. Toate 
aceste evenimente din 
viata de organizație a 
pionierilor contribuie la 
cunoașterea, pentru a fi 
aplicată, a chemării . celui 
de al VII-lea Forum na
țional : „învățăm, mun
cim și trăim în chip co
munist".

Șoferul Nicoiae Jianu 
din Iscroni a crezut că 
dacă circulă pe 
mai lăturalnice 
conduce și după ce
„luat" ceva tare. S-a în
șelat, perrt.ru că a fost 
depistat pe strada Ma- 
lepâ din Petroșani 
ducînd a lux a.i 
21—HD—2515 sub
fluența băuturilor alco
olice. Acum, o luna va 
sta „Pe dreapta", ca să 
fie învățătură de min
te pentru el și pentru 
alții. Sfiunem aceasta 
deoarece și Mihai Ko- 
vaci a „păcătuit" la fel 
și tot la fel a fost 
sancționat. Aviz amato-

ATENȚIE LA 
PLECAREA DE PE 

LOC !

în formă 
tradiție 

„ii cili,
Pornind 

din a- 
acționa

se

| Atragem aZ( atenția
I conducătoniior auto, în '

I special aulobuziștilor, 1 
asupra plecării de pe I

Itoe. Nu ajunge să sem- i 
nahzezi intenția de a | 
intra în șosea, trebuie .

I respectată ou strictețe 
’ și o altă prevedere le- 
| gală, aceea de a te a- j

I sigura că din spate nu
I vine nici un autovehi- ;

Icul, că nu stinjeneșM , 
traficul. Nu uitați deci, 
la plecarea de pe loc a- 

semnaliaați 
au-

I

-sigurați-vă,
și abia apoi porniți 
to vehiculul !

Știm cu toții că 
versînd pe „zebră" sta
te*® feriți de accidente, 

fel
că

ca
lei'- •

fera-

Feriți, e numai un 
de a spurip pentru 
mai sînt unii șoferi 
re nu vor iri nici un
să-și strunească „armă
sarii" atunci cînd văd 
trecînd pe zebră pietoni.

Nu le stă bine 
| misul în buzunar ?

per- I 
I
I

precum
a

Și toate acestea, 
cînd toamna a în
să fie capricioasă, 
cum am constatat, 

a

Iată deci, cum acolo 
unde nu a existat o preo
cupare susținuta pentru 
o aprovizionare la timp, 
acum cînd roadele toam
nei ar trebui să fie deja 
aduse în cămări, incă mai 
lipsește cîte ceva : cartofi, 
ceapă, varză', murături, 
fasole și, de ce nu am 
spune-o, chiar... Ceva 
simț gospodăresc.

c*t 
de

Rubrică realizată 
sprijinul biroului 
circulație «l Miliției 

Petroșani
T. SPATARU

"ton?*'

I

perrt.ru
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Continuitatea pe teritoriul vechii Dacii

Descoperirea
Teză potrivit căreia pe 

•teritoriul Daciei au viețuit 
grupuri compacte de au
tohtoni în timpul și după 
ocupația romană și-a gă
sit un argument de netă
găduit prin importantele 
d escoperi ri arheol ogice fă
cute la Soporul de Cîmpie, 
județul Cluj. Materialul 
rezultat din săpături, con
vingător și perfect databil, 
demonstrează asocierea for
melor de cultură materia
lă autohtone cu elemente 
superioare ale civilizației 
romane.

Tot în apropiere se gă
sesc ocnele dc sare ale Co- 
jocnei, intens exploatate' în 
vremea ocupației romane. 
După cum sP vede, comu
nitatea etnică de lă Sopo
rul de Cîmpie nu este re
trasă, separată de pulsul 
vieții romane, ci, dimpotri
vă, se integrează clar în 
fenomenul general de or
ganizare romană. Istoria 
cercetărilor pornește de la 
o descoperire întîmplătoa- 
re : șanțul trasat pentru o 
conductă a tăiat marginea 
de sud-est a unui cimitir, 
dezgropîndu-se cîteva c- 
biecte de inventar, printre 
care urme romane. Sesi
zați, cercetătorii D. Proba
se și K. Horedt au făcut 
primele sondaje de in for- - 
mare în urma cărora s-au 
descoperit surprinzătoare 
materiale arheologice. i-d 
baza acestora s-a putut ve
dea de Ja bin început că 
la Soporul de Cîmpie a e- 
x 1st at un loc de incinerație.

de la Soporul de Cîmpie
Cercetările, continuate pe 
parcursul a șase campanii 
arheologice, au d.is la des
coperirea unui cimitir din 
epoca daco-rqmană. Inven
tarul rezultat în urma să
păturilor cuprinde în pri
mul rînd obiecte, ceramice: 
vase roșii de factură

mană, modelate din pastă 
fină, bine lucrate și uni
form arse, vase lucrate la 
roată, zgrumțuroase, ine
gal arse, de o calitate mai 
joasă, apoi vase de auten
tic stil dacic, îndeosebi oa
le fără toartă modelate cu 
mina, Incomplet anse, pur- 
tînd ornamente specifice. 
Total al recipientelor, în
tregi sau fragmentate (ur
ne, capace, vase de ofran
dă, întregi sau sparte in 
scopuri .rituale), se ridică 
la 360.

"o- eu ocazia săpăturilor 
s-au găsit podoabe (cercei, 
inele, brățări), accesorii 
pentru îmbrăcăminte (ace, 
fibule), obiecte de uz gos- 
podăreșc( pahare, cuțite,

cuie de fier) și, ceea ce es
te foarte important pentru 
datarea cimitirului, mone
de. Acestea, în număr de 
șase — cea mai veche fi
ind emisă între 112—116 
e.n., iar cea maj nouă în
tre 177—182 — permit da
tarea fără echivoc a ne
cropolei. Tulburător pentru 
înțelegerea unor lucruri 
estp obiceiul luat de autoh
toni de la coloniștii romani 
de a. pune decedatului ci
te un ban pentru plata i- 
maginară a trecerii. Styxu- 
lui. Această datină, ine
xistentă la populația daci
că înainte de cucerire, a- 
rată în ce măs.iră anumite 
practici aduse de coloniști 
au influențat sistemul de 
gîndire într-un domeniu 
conservator, acel al con
cepțiilor religioase-rituale 
ale dacilor. Ceramica au
tohtonă — în special acel 
produs specific al culturii 
materiale dacice—ceașcă, 
folosită drept capac de ur
nă — arată că defuncții ce 
se înmormîntau la Soporul 
de .Cîmpie, potrivi-t ritului 
tradițional al incinerației 
erau daci trăitori într-o 
așezare rurală din apropie
re.

Vasele de .factură roma
nă, datarea necropolei cu 
ajutorul monedelor, apoi a 
altor dovezi, ne atestă un 
grup autohton bine prins 
în țesătura economică și 
culturală romană, dar care 
exista cu mult înaintea stă- 
pinirii imperiului roman.

Viorel MORARU

Capul face, capul trage
N-am crezut în adevă

rul acestui proverb pînă 
mai zilele trecute cînd 
m-am convins pentru tot
deauna

Am vrut și eu șă mă 
fac frumos. Oi fi avînd 
eu ani mai mulți și pă
rul cam alb, dar nici să 
umblu cu el lățos nu-mi 
place. Și, cum tot stau 
frizeriile cam goale, în
tr-o seară • m-am dus 

. să-mi scurtez podoaba 
capilară. Am fost tuns 
de . o frizeriță, se zice că 
e și șefă de u- 
nitete, Luiza Sereș. Dar 
asta ■ n-are importanță. 
Am plătit și mi-am văzut 
de treabă. Eu în oglindă 
nu mă prea uit că de 
peste 6* de 
mă știu mă 
și n-am ce 
m-am uitat
dată. Am zis că dacă 
tuns .șefa... Nu oricine are . 
acest prestigiu.

A doua zi am ieșit pe 
stradă și cum eram proas
păt tuns, nu mi-am luat 
pălăria. Am observat eu 
că prietenul meu Gri- 
gore, cu care am stat de 
vorbă, s-a uitat cam lung 
la mine. Tot lung s-ă 
uitat și fata care ml-a 
servit cafeaua în centru. 
Ba niște tineri — ăștia 
au uitat că se mai prac-

ani de 
cunosc 
vedea, 
nici de

cînd 
bine

Nu 
astir 
m-a

tică frizeria 
chiar coate, 
care era și el in cafenea, 
s-a apropiat de mine :

— Nea Lascule, știi, 
n-aș vrea să te supăr, de 
ce nu ți-ai pus pălăria ? 
.. . — Păi, e plăcut afară 
și apoi, vezi, m-am tuns 
proapsăt. Nu se vede ?

— Se prea vede, de 
asta rid băieții de alături.

Am crezut că-intru sub 
pămînt. Am ieșit. Cînd 
m-am ,. ...... 
nă m-am 
conducerea 
O tovarășă 
m-a văzut 
gră de rtiînie. 
tundea «Șa pe 
meu, nu știu ce i-aș fi 
făcut ăleia !“, a zis.

Și am fost pus să fac o 
reelamație scrisă. Am în- 
regiștrat-o sub numărul 
5 811 și mi s-a spus că 
mi se trimite răspunsul 
acasă. „îmi drăște ■părul 
pînă-mi răspund ăștia !" 
mi-am zis. l-am judecat 
degeaba. ~Mi s-a răspuns 
repede că s-a • analizat 
reclamația. Ia frizerie șl 
s-a ajuns la concluzia că 

,_eu n-am „verificat calita
tea lucrului", n-am scris 
în condica de sugestii și 
reclamații, „care se gă
sește în fiecare unitate 
aparținătoare cooperativei

— și-au dat 
Un cunoscut,

văzut într-o vitri- 
dus direct la 

cooperativei, 
de acolo cum 

s-a făcut nea- 
„Dacă-1 

socru-

noastre” și în consecință 
„considerăm neîntemeiată 
și tardivă reclamația".

Așa-mi trebuie, capul 
fa, e, capul trage ! Acum 
aștept să-mi crească pă
rul, să mă tund din nou, 
să verific 
evului și...
în condica de sugestii și 
reclamații. Nu de alta, 
dar tare mă tem că pînă 
atunci o să-i taie capul 
frizeriței, că așa a zis 
un tovarăș de la coopera
tivă, „Ce vrei, să-i tai 
capul

I-asca ANTON

calitatea lu- 
apoi să scriu

Gene*

boilerelor solare este im* 
posibilitatea stocării ener
giei în cursul nopții. Siste-

ee

Povești în pastile
Și cum mergea Făt-Fruroos prin pădure, numai 

• văzu în zare ceva, așa oa un nor alb și-i zise Ilenei:
— Fii atentă, că trece un OiZ.N.

— „Vino imediat la capătul pămîntului1*, îi trimi- 
vo-rbă Zîna Zorilor, și Făt-Frumos, care făcea <M*i- 
pentru ea, își luă imediat un concediu medical de

se
ee
trei zile.

Și cum zburau Harap-Alb și cu Setilă printre Mele, 
acestuia din urmă i se făcu sete. „întreabă stăpîne, 
ceva cu „Șapte stele" nu au pe aici ? „Ba da, i se răs
punse, Carul Marț*.- i,

' — • —
Ileana Cosînzeana, venind de la apă, sparse ul

ciorul ce-1 purta pe umeri. Făt-Frumos, care venea 
în urma ei, îi zise eu drag: „Nu-i nimic, cioburile a- 
duc fericire", după care se duse să se panseze fiindcă 
tocmai călcase pe ele.

„Și. creștea copilul într-o zi, ca alții într-un an“ 
(Pasaj subliniat pentru reclamă la Lăptișorul de mat
te).

Împăratul ăsta avea mai mulți feciori : Florea, 
Costen, Petru, Dumitru,' Etcetera (Etcetera era fată).

Mire«a ANBRAȘ

instalație experimentală, în 
care căldura se stochează 
într-o soluție de sare Glau
ber. In această soluție in
tră multă căldură care, a- 
poi este eliberată la răcire. 
Ziua, razele soarelUj în
călzesc un vas cu sare, ca
re se rotește încet, iar 
noaptea, saramura se ră
cește treptat, trimițînd câte 
dura în radiatoarele boile
rul ud.

CALE FERATA SUB' 
CANALUL MINECII

Proiectul unui tunel ■ fe
roviar pe sub Canalul Mî« 
necii va fi. pus la punct 
pînă la sfîrșitul .acestui an 
de specialiștii din Marea 
Britanie și din Franța.. Du
pă oum a declarat un re
prezentant al companiei de 
stat „British Rail", noul 
proiect se deosebește de ce- 

I le precedente și va coste, 
în final, 600 milioane lire 
sterline. Lucrările de cons
truire a canalului vor fi fi-»> 
nanțate de Banca europea
nă de investiții a Pieței 
comune.

■ MUZEE, ■ MUZEE... k
La Wuperthal (R.F.G.) 

există un muze.i unic in 
felul său : Muzeul obiecte
le) găsite în lăzile de gu
noi. ■

Printre altele, între a* 
ceste exponate pot fi găsi
te cărți rare și instrumente 
muzicale.

Speranțele
1 Ji erau foarte 
bine nutrite

A atins per
fecțiunea $*••• 
s-a ars de tot

țPriniejdia îl 
păștea undeva 
într-o pajiște 
însorită

lag. Zoi lan 
Kiraiy jr.

PRili/Ti
nm J

Vi r<X. 
na insistați;

Mi
mării 

decit pentru 
rafturile de 
s«b 
(Ițea...

Rebus h Rebus & Rebus g Rebus în bătaia vîntului
ORIZONTAL: 1) Spectacol la înălțime' 

2) Calmare — Cais ! 3) Umplut cu apă... 
— ... aproape viu... — Plin pînă la refuz 
4) A egala cu zero... — ... nimic 5) Duș
mănoși — Susține o cauză anume 6) E 
o minune ! — Caro ! 7) Descriși ! — Po
doaba casei 8) S-a fript — Campioni — 
Tei '. 9) Interjecție în balans — Face pe
reche cu altul 10) Amestecuri

VERTICAL : 1) „Omul care aduce ploa
ie" 2) Atîrnă pe ramuri... — ... între lo
calități 3) Prills în nituri... — ... nu miș
că 4) Bont la mijloc! — Peste șa 1 — A- 
pel ! 5) Tulburată 6) Zeci de metri pă
țeați — E de treabă 7) Camee ! ... — ... 
de ris (pi.) 8) Efect, uneori — Unsă ! 9) 
Se agață de orice 10) Uniți prin lege.

Victor IAȚENCO

sărat!;-3) Bătăi de vînt — Vîntură-i-* 
uimi ! 4) Pot să se dea în vînt I; 5) Carac
teristic unui vînturâ-lume ! 6) Băieșl — 
Aripi de ciclon I 7) Repus iarăși ! —■ 
Laici 1 —• Ca fața bătută de vînt; 8) Vînte 
tul pentru meteorologi (pl.) pe litoral !^‘
9) Plantă de pajiște — Rîu în U.R.S.S. ;
10) Se leagănă-n vînt — Face vînt ; 11) 
A însufleți — Vorbe-n vînt!

ORIZONTAL: 1) Rafale dintr-un „Vînt. 
de libertate" — Sp duce pe copcă ! 2)
Verbul vînturătoarei 1 — Vîntuleț dulce

VERTICAL : 1) Călător pe-aripi de vînt 
— Curge in vîrtejurî; 2) E eu avint — 
Vînt turbat ; 3) Ii suflă vîntul prin bu
zunare — Pămînt tăiat; 1) Adulmecă în1 
vînt — Cale cu florj și zefiri ; 5) A gene
rat VIFORUL ; 6) Val-vîrtej și ai săi or
taci — Literă grecească ; 7) Cuib ! — Au 
pus punctul pe i ! — Cățeii pămîntului —- 
Aleargă ca vîntul (fig.) ; 8) Acalmie —• 
Zeu din Babilon ; 9) Exemplare ! — Flu
tură în. vînt ; 10) In componența aerului 
•— Vînt rece ; 11) Se dă în vîiit — Face 
vînt (fig.).

DICȚIONAR : AEV, TAV, ANU.
M. I. VLASE
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UNITE 30

lucrător comercial I.

ver-

a re.

indc- 
popor, 
în În

noi,

a avut loc 
miniștrilor ■ cea 

a 
care 

parti-

NAȚIUNILE
(Agerpres). —

La New York 
o reuniune a 
de externe ai țărilor mem
bre ale „Grupului 
77". Preocupate Să 
un puternic impuls 
tarilor în direcția

Reuniunea „Grupului celor 77“
Intervenția ministrului român 

al afacerilor externe

celor 
dea 

efor
ii chi- 

'dării subdezvoltării și e- 
dificării /Unor. raporturi 
economice echitabile, ță
rile „Grupului celor 77" 
au convenit asupra con
vocării acestei reuniuni 
în scopul trecerii in re
vistă 'a situației actuale a 
negocierilor pe această li
nie din sistemul O.N.U. și 
stabilirii unor măsuri me
nite să întărească unita
tea de acțiune a statelor 
în curs de dezvoltare.

In cadrul reuniunii

luat cuvînt-il tovarășul
Ștefan Andrei, ministrul
afacerilor externe, șeful 
delegației române la
de-a XXXII l-a sesiune 
Adunării Generale, 
a reafirmat poziția 
dului și statului nostru de 
lărgire continuă a coope
rării cu țările în curs de 
dezvoltare, ca o expresie a 
solidarității în lupta co
mună pentru dezvoltarea 
economico-socială 
pendentă a fiecărui 
pentru promovarea 
me a unei politici 
de egalitate și respect în
tre națiuni, de deplină e- 
chitate, pentru abolirea 
vechii politici, imperialis
te de dominație și asupri

Declarație 
a P.C. Italian

ROMA 30 (Agerpres). — 
Partidul Comunist Itali
an a dat publicității o de
clarație în- Care ' . , ,con- 

’ damna eu energie noile 
provocări ale grupurilor 
extremiste din Italia, sub
liniind că .„este vorba de 
un plan elaborat minuți
os în vederea -destabili
zării situației: din țară și 
a creării unui climat de. 
violență". . Documentul 
P.C.T. scoate în evidență că 
activitatea grupurilor ex
tremiste este îndreptată în 
primul rînd împotriva 
membrilor partidului co
munist, „urmărind să cre
eze o sciziune în majori
tatea parlamentară Ia ca
re participă și comuniștii".

Institutul de mine
Petroșani

tMENT

ORGANIZEAZĂ CONCURS
PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR 

POSTURI

tehnician principal (electrician, elec
tronist)7;

Concursul va avea loc în ziua de 13 oc
tombrie q.c., ora 9.

De asemenea, încadrează de urgență 
- un instalator încălzire centrală.

• NAȚIUNILE UNITE 30 
(Ag erpres). — Consiliul de 
Securitate a adoptat o re
zoluție prin care aprobă: 
raportul secretarului ge
neral al Națiunilor Uni
te privind .punerea în a- 
■plicare a planului elabo
rat de cele cinci țări oc
cidentale membre ale
Consiliului de Securitate 
— respectiv — , Franța, 
Marea Britanie, Statele 
Unite, Canada și R.F.G., 
privind accesul la indepen
dență al Namibiei sub e-

controlul Nația-

Rezoluția Consiliului de Securitate 
privind Namibia

gida și
nilor Unite.

Rezoluția declară nu
le și neavenite i toată m;i- 
surde unilaterale ale ad
ministrației sad-africane i- 
legale a Namibiei cu pri
vire la procesul electoral 
preconizat să se ’desfă
șoare în acest teritoriu. 
Consiliul de Securitate ho- 

ere- 
asis- 

U- 
dc

. târăște,. între . altele, 
area unui „Grup de 
tentă al. Națiunilor 
nite pentru perioada 
tranziție" (GANUPT). ,

CRUSTACEE
BACTERICIDE

Un grup de biologi 
mericani au anunțat des
coperirea unei substanțe 
puternic bactericide e- 
mtse de o crustacee. 
Substanța respectivă, ca
re nu a fost încă izolată 
este utilizată de vietatea 
oceanică . pentru distru
gerea integrală a micro
organismelor pe care le> 

■ ingerează odată cti. hrana 
lor — lemnul. Unul din-., 
tre cercetătorii americani,

Faptul divers
a- pe glob

Ralph Mitchell, de la la
boratorul de ecologie mi- 

- drobi ană al Universității
Harvard, apreciază că 
descoperirea deschide po
sibilitatea producerii , u- 
nor medicamente care, să 
poată fi utilizate eu suc
ces împotriva anumitor 
maladii.

se- 
e.c.

CONSILIUL MILITAR 
SUPREM DIN GHANA 
organ suprem al puterii, a 
procedat la o remaniere a 
guvernului prin introdu
cerea a șase miniștri ci
vili care înlocuiesc 
titulari din rin dările 
țeloT armate.
' STANE DOI. A NȚ,

< rotarul Prezidiului
al .Uniițnii Comuniștilor 
din Iugoslavia, aflat în 
vizită la Atena, a avut . 
convorbiri cu ilias Iliou, 
președintele Uniunii De
mocratice de Stingă ■— 
iiDA și cu Iiaralămbos 
Dracopoulos, secretar ge
neral al C.C. al Partidu
lui Comunist din Grecia

ți noua Cometa
Un astronom 'amator, 

din Japonia, 
neda, 
ani, 
o 
care

astronom
Toshio Ha

in vîrstă de 69 de 
a .descoperit 

nouă , cometă 
a fost denumită 

„cometă Haneda-Campos". 
Această denumire a fost 
acordată de Observatorul 
Institutului Smithonian 
din S.U.A., întrucît, ală
turi de Haneda, cometa 
a fost descoperită aproa
pe în același timp de un 
astronom -australian, 
Campos.

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

57/1974.

Cererile de înscriere la concurs și de în
cadrare se pot depune zilnic la Biroul plan- 
retribuire personal, unde se pot obține și re
lații suplimentare. Telefon 42580—42581 in
terior 151.

Cooperativa „Deservirea" Lupeni
ÎNCADREAZĂ DE URGENȚĂ:

— lăcătuș de întreținere

— operator centrale

fochist

pompagiu compresoare

Condiții de încadrare: act de cdlificare în

una din meseriile de mai sus.

ANUNȚ DE FAMILIE
Au trecut 6 luni de du

rere și lacrimi de. ciad" a 
încetat să niai bată inima 
celui mai scump și bun soț, 
unchi, naș, vecin si prieten 

ȘTEFO1 IO AN

model de bunătate și mo
destie.
; Un gînd, o floare și 
lacrimă pentru sufletul 
bun și blind. (582)

o
lui

FILME
1 OCTOMBRIE

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Gentleman Jim; 
Republica ; Rîul care 
urcă muntele ; Unirea: 
Brigada specială.

PETRILA : Iarba ver
de de acasă.

LONEA : Mama.
ANINOASA : F a i r 

play :
VULCAN : Rătăcire.
LUPENI — Cultural:

Melodii, melodii; Mun
citoresc : Condurul și 
trandafirul.

U.RICANI : Urmărire , 
periculoasă.

2 OCTOMBRIE
PETROȘANI — 7 I No- 

Amintește-ți 
Republica :

Uni

iembrie 
de, mine ;
Cintecul lebedei : 
rea : întoarcerea.

PETRILA : Iarba 
tie de acasă.

LONEA : Un pod 
îndepărtat.

VULCAN: Suferințe
le tînărului Werther. ■ 

LUPENI — Cultural- 
Unde apa e limped., și 

1 iarba verde ; Milnato- 
I r.esc : Milițiencele din 
I ins ilă;
I UR1CANI : Urmărire 
j periculoasă.

' TV- .
I 1 OCTOMBRIE 1978
| 8,00 Gimnastică la

domiciliu. 8.15 Tot îna
inte! 9.10 Șoimii pa
triei. 9,20 Film serial 
pentru copii — C’ărți-

J le junglei. Episodul 6. 
| 9,45 Pentru căminul dv.

satului. 
; nmzi- 

strajă 
i Telex.: 
' dtimini- 

Fotbal : Di- 
Cor- 
(di- 

a 
serial : 

One- 
58.. 

seri.

I 10,00 Viața

111,45 Bucuriile 
cii. 12,30 De

I patriei. 13,0b
13.05 Album 
cal. 16,00
nan» București — 
vin u I II mied oara 
vizia A) — repriza
I l-a. 17,30 Film
Linia maritimă 
din. Episodul
18,50 1001 . de

10.00 Telejurnal, i 
19,20 A n t o 1 o g i e ar- i 
tisțic.ă. 20,50 Film ar- | 
tistic: „Milițiencele
din insulă” — Premie
ră ȚV. Producție a stp-

| dinarilor din R.P. Chi- I 
• neză. 22.25 Telejurnal.
i 22,35 Finala Campio- ! 
I natului Mondial de vo-
, lei masculin.

I
I
I

Sport • Sport * Sport ♦ S^oij_ș_Spoj^t_j^__Sp_oj*t_^_S^orț
*

• Duminică, ora 9, în 
toate localitățile Văij Jiu
lui are ioc deschiderae a- 
nului sportiv și de pregăti
re a tineretului pentru a- 
părarea patriei. In caz de 
timp frumos, festivitățile 
vor avea ioc pe terenurile 
de sport din localitățile 
respective, iar dacă vremea 
va fi nefavorabilă la case- 
le de cultură și cluburi.

• Terenul de handbal 
al Școlii sportive din Pe-

’ troșani va găzdui duriilni- 
/ că, începînd cu ora 10, me

ciul de handbal din „Cupa 
de toamnă" dintre forma
țiile C.S.Ș. Petroșani — 
Minerul Vulcan. In conti
nuare are loc partida din
tre divizionarele B Utila
jul—Știința — Oltul Sfîn- 
tu Gheorghe. Handbalul 
este prezent, de la ora 9, 
și pe terenul de sport al 
Școlii generale nr. 4 din 
localitate. Se întîlnesc re
prezentativele Grupului 
școlar și Liceului economic- 
la «fete și Grupului școlar

și Liceului de fîzic,ă-mate-; 
matică Ia băieți.

• Azi, începînd cu ora 
13, la Lupeni are' loc în- 
lîlnirea de rugbi de divi
zia B dintre 'reprezentativa 
minerilor dirt localitate și 
Eleetroputere Craiova. •

• Fotbalul este și el 
prezent., De la ora 9 te/te 
renul din Petrila găzduieș-

Avancronică
te derbiul echipelor din 
campionatul republican de 
juniori dintre Jiul Petro
șani — C.S.Ș-. Petroșani. In 
campionatul județean, ora 
11, doar trei meciuri la noi 
în Vaela Jiului. C.F.R. Pe
troșani întîlnește pe teren 
propriu, actuala lideră — 
Constructorul Hunedoara, 
Minerul Paro.șeni pe ultimă 
clasată Preparatorul Teliuc, 
iar Parîngul Lonea pe 
E.G.C.L. Hunedoara. De la

ora 10, pc terenul Jiul II 
din Petroșani sc dispută 
partidele din campionatul 
municipal al copiilor, se- 
ria est. Se întîlnesc" forma
țiile : Școala gen. nr. 4 — 
Școala gen. nr. 5 Petroșani, 
Școala gen, nr. 6 Petroșani
— Școala gen nr. 5 Petrila 
și Școala gen. nr. 2 Petrila
— Școala gen. nr. 6 Petrila. 
Pe terenul II Vulcan, in 
aceeași competiție, se în
tîlnesc : Școala gen. nr. 5 
Lupeni — Școala gen. nr. 
6 Lupeni. Școala gen. nr. 
S' Lupeni — Școala gene
rală, Paroșcni și Liceul Vul
can — Școala gen. nr. 5 
V ilcan.

• Tot duminică, de la o_ 
i’a 10, au loc întrecerile 
de tenis de masă din cam
pionatul județean. dintre 
Știința — C.Ș.Ș. I Petro
șani, C.S.Ș. II Petroșani — 
C.F.R. și Utilajul — Vîsco- 
za (C.D.)

Etapa a ll/-a
cu... prof. Gheorghe Irimie

— Sînteți antrenorul cu cele mai vechi state de 
serviciu la aceeași echipă din Valea Jiului. Dacă-mi 
amintes-c - bine, antrenați echipa de fotbal Știința Pe
troșani. încă de la înființarea secției, deci de 18 ani, 
perioadă in care sub „bagheta" dumneavoastră echipa 
a promovat din campionatul orășenesc, din treaptă 
în, treaptă, pînă în divizia C. Ca, om cu experiență 
in materie, vă rugăm deci, tovarășe profesor, să vă 
exprimați părerea cu privire la etapa a V-ll-a a di
viziei A de fotbal.

— O fac cu plăcere deși 
pînă în /prezent campiona.- 
tul ne-a oferit multe 
s u e p r i z e. Sur
prinzătoare și întîmplă- 
toare o consider și situația, 
actuală din clasament a 
formației Jiul deoarece 
sînt convins că nu. acesta, 
este potențialul real al e- 
chipei. Dar victoria cu 
3—0 din etapa trecută ne-a 
mai. îndreptat golaverajul. 
Evident, meciul cu U.T.A. 
nu va fi deloc ușor, mai 
ales că și arădenii sînt 
„să-ftei" în ; puncte. Să nu 
uităni însă ;că, . formația 
noastră a jucat mereu bi

ne în orașul de pe Mureș. 
Dacă Jiul va juca la ade
vărata . valoare, și cred că 
așa va fi, nu-i exclus să-și 
întregească zestrea de 
puncte. Mereu în plăsa li
derului, F.C. Baia Mare 
cred că Va tranșa în fa
voarea ei Victoria în me
ciul cu A.Ș.A. Tîrgu Mu
reș, deși partida nu-i ju
cată dinainte. Corvinul se 
va strădui să obțină un 
rezultat favorabil în fața 
lui Dinamo care, se pare, 
este în revenire de formă, 
iar Steaua să-și . .consolide
ze, poziția de lider și să 
spele rușinea celor patru

goluri primite în etapa tre
cută de la ultima clasată 
Gloria Buzău, prihtr-o vic
torie la scor în meciul cu 
C.S. Tîrgoviște. Disputat se 
anunță și meciul de la 
Bacău unde gazdele au 
produs una din surprizele 
etapei trecute: ihvingînd pe 
studenții timișoreni la , ei. 
acasă. Dar și „U“ Craiova 
își are atuurile ei, întor- 
cîndu-se de la Diisscldorf 
cu un scor egal, așa că 
partida este deschisă ori
cărui rezultat. Aceleași po
sibilități le întrevăd și în 
meciurile Chimia Rm. Vîl- 
cea — Sportul studențesc, 
F.C. Bihor — F.C. Argeș, 
deși argeșenii au învins și 
Ia Atena, dar setea de 
puncte a gazdelor îi obli
gă să lupte pentru victorie. 
Mai ușoare par să fie pen
tru gazde . meciurile „Poli" 
Iași —< Olimpia și „Poli" 
Timișoara.— Gloria Buzău.
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