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in abatajele 
mecanizate

minier Valea Jiului
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asigurarea cu documentații tehnice, acestea constituind principalul sprijin de care constructorii au. nevoie din partea benefici- . arilor. Numai că acest sprijin se lasă încă mult timp așteptat, deși colectivul șantierului este mobilizat, pentru realizarea e- xemplară a planului. Rezultatele din prima parte în urmă. In cifre, nereali- a anului o confirmă. In ■ plus, la fiecare punct de lucru din șantier am constatat numeroase preocupări și contribuții în aplicarea cu consecvență a programelor de măsuri teh- nico,-organ iza lorice elaborate in acest scop. Bineînțeles, acolo unde se poate, adică la obiectivele unde lucrările au fost începute. Dar unde nu s-au început ? In așteptarea documentațiilor tehnice, constructorii și-au concentrat eforturile în vederea devansării lucrărilor aflate în construcție, în speranța acoperirii. pierderilor înregistrate că urmare a nea-, tăcării unor obiective noi. Oricît. de binevoitori ar fi,
C. IOVANESCU

proiectelorȘantierul nr. 3 Vulcan I.C.M.M. se confruntă o seamă de greutăți,: numeroase probleme tehni- co-organizatorice care frî- nează1 ritmul execuției. Și dacă după șapte luni, așa cum spuneam, la toți indicatorii se consemnau plusuri, începînd august, șantierul trează serioase din luna înregis- i’ămîneri

La I. M. Lupeni, colecti
vul de oameni ai muncii 
din cadrul sectorului IV au 
extras peste prevederi, nu
mai într-o singură zi, 233 
tone de cărbune. S-au re
marcat în întrecerea socia
listă brigăzile conduse de 
Constantin Lunulescu. Te
odor Bincolo, Ion Sâlăian, 
care printr-o mai bună or
ganizare a locului de 
muncă și utilizarea mai ra
țională a complexelor me
canizate au reușit să rea
lizeze o producție record 
pe întreprindere, Tot în 
aceeași zi, sectorul VII a 
depășit planul cu 118 tone. 
S-au evidențiat brigăzile 
conduse de Alexandru C<>- 
pandi și Martin Vincze.

a

In urma înțelegerii 
intervenite între partea 
română și cea iraniană, 
vizita in România a 
șahinșahului Aryamehr 
și a împărătesei Farah 

a Iranului a fost amîna- 
tă pentru o dată ulte
rioară.

pasiune, perseverență

Dumitru Costinaș — unul din brigadierii de frunte 
Vi sectorului investiții de la mina Lonea, este preocupat) 
permanent pentru introducerea metodelor noi de muncă,’ 
Iatâ-1 în imagine cu unul din ortacii săi.

Gîndirea tehnică înseamnă

L-am găsit aplecat a- șupra graficului de producție, și soluțiile claritate și telefonul :— Alo !să-mi
Dădea indicațiile necesare cu precizie. Sună

hidraulici ? Sînt Plo- ieștiul, formați cînd garniturile și 250.— Astăzi, răspunsul.îmi păreape acești oameni care au atîtea treburi de rezolvat. Dar insist. In sfîr- șit...— Tovarășe inginer E- meric Gergely, mă interesează cum s-a născut sistemul de comandă pentru complexul CM A pe care l-ați gîndit șl realizat ?— Dorința de a face ceva1' pentru a ușura ........... munca, efortul fizic al (Continuate in pag. a 2-a)

vă rog să ne in- ne livrați stîlpii de
minerilor din subteran. Mecanizarea este viitorul mineritului, este problema care . ne fră mintă, care mă . împinge către noi raționalizări. Fie vorba între noi, la mijloc e și pasiunea. Indicația dată în domeniul mecanizării de secretarul general al partidului, tovarășul Ni c o 1 a eCeaușescu, cu prilejul vizitei de lucru în Valea Jiului a devenit preocuparea noastră de că pății.— Ce. eficiență' are ceasta instalație ?

C. GRAURE

vine scurtCă-i încurcva cînd nos-Petrila ? spuneți agregatulrog este gata tru.

(Continuare in pag. a 2-a)

filmului 
îndepăr-

Depășiri la cărbune

statun

3

„<hic“, (na, Un altfel firmă a niatogralul nîului. Cuvîntul neaoș.

abradacabrantă, agramată, unor lucrători comerciali Su- ____ __________  _ de a epata veleități cosmopolite, înlocuind numele fi-.ale unor produse cu altele 'mai și noi pe franțuzește !). ne-a frapat, magazin

zările sînt estimate Ia peste 160 000 lei, după • cum ne spunea subingine- rul Carol Ritzi, iar în septembrie — lună de vîrf în activitatea de construcții — șansele nu sînt de a recupera această rămînere în urină, ci de a crește. Deci, o perspectivă deloc îmbucurătoare. De ce ? Din ’ programul lucrărilor pe puncte de lucru, eșalonat pe luni, constatăm că la o mare parte din obiective trebuiau încă din nici pînă. lucru nu Motivul ? ■ Lipsa tațiilor tehnice, cunoscut faptul rarea lucrărilor, rea sarcinilor de plan depinde în mod decisiv de

atacate lucrările luna iulie, însă în; prezent acest s-a putut realiza, documen- Or, este că dema- îndeplini-
Prin autodotarePe șantierul 3 Vulcan alI.C.M.M. echipa de fierar- bet'oniști a amenajat un a- ) tel ier model pentru prelucrarea armăturilor metalice. In scopul reducerii efortului fizic, atelierul a - fost dotat cu o stanță mecanică, iar prin ăutoutilare, membrii brigăzii conduse de loșif Borsodi au confecționat un dispozitiv pentru descolăeirea barelor de fipr-beton, contribuie la productivității Pentru cazurile perii

ceea ce creșterea muncii, de intem- a fost amenajată obaracă unde echipa poate continua nestingherită lucrările. Este și acesta un motiv pentru care armăturile metalice necesare șantierului sînt asigurate la timp de către fierar-beto- niștii, din rîndul cărora se evidențiază Constantin Fru- mușelu, Constantin Verde și Ion Hîrb.
<Vă informăm

O întrunire a președinților și administratorilor celor 21 de asociații de locatari din Petroșani cu reprezentanți ai conducerii I.G.C.L. și ai consiliului popular municipal, a avut Ioc vineri. Qu acest prilej au fost stabilite mă-

Realizînd ritmic sarcini
le de plan, colectivele de 
mineri din eadrul sectoa
relor II și III de la mina 
Uricani au dat peste pre
vederi, de la încenntul lu
nii. un plus de 1 650 tone 
cărbune si respectiv 415 
tone. In obținerea acestor 
rezultate a fost de mare 
importantă folosirea inte
grală a timpului de lucru 
în abataj, utilizarea mai 
bună a capacităților de pro
ducție. Brigăzile conduse 
de Constantin Sorescu, 
Gheorghe Drănău, Ștefan 
Baciu și Laurențiu Kele- 
men au obținut cele mai 
frumoase succese în muncă.

V 
î 
ț
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— Se află în faza de finalizare ; în cîteva zile este gata.Încerc să încheg o discuție, dar usa se deschide și intră un strungar :— Tovarășe inginer/’am- executat matrița pentru garniturile cu canal.Sună iarăși telefonul:— Alo ! Secția stîlpi
I. F. A. Viscoza. Har

nicele filatoare Anica 
Grecu, Olimpia Năsă- 
lean, Bertha Kileny și 
Ana Diviniceanu se re
marcă prin depășirea 
sarcinilor de plan și 
calitatea produselor.

IN ZIARUL DE AZI:
• Idealurile de uni

tate se transformă în 
acțiune politică.

• Cronica 
„Un pod prea 
Ut".

• Rubrica
(pag.

„Stop !" 
a 2-a)

• Magazin duminical.
(pag. a 3-a)

S. S. 
munistul Karoly 
șeful brigăzii de 
gări realizează 
depășiri de pînă 
la sută. Iată-1 in 
gine executînd o
principală a stilpuiui 
de susținere hidraulică.

•f•f

bloc. și reparațiilor necesare la imobile pentru, sezonul rece. (V.S.)
CONCURS. Luni dimineața lă Teatrul de din Petroșani are loeconcurs pentru ocuparea unui număr de 4 locuri (fete) în corp-ansamblu. Tinerele talentate din Valea Jiului care doresc să șurile care trebuie între- Participe la concurs, se pbt prinse pentru asigurarea încălzirii locuințelor în prezentă direct la’ sediul teatrului. (T.S.)

strada Republicii 
DIN PETRILA întîmpină toamna cu modernizarea sistemului de canalizare pe o distanță de 400 m. Canalizarea va asigura preluarea promptă a apelor pluviale In același timp se va lărgi porțiunea benzilor de circulație. (i-v.) ■ ;.

REPARAȚII. Prin grija Consiliului popular municipal, de curind au demarat lucrările de plom-

bări și reparații la drumul spre Maleea.
UN NUME NOU dir lumea sportului Văii Jiului tinde spre consacrare internațională. Este vorba de tînărul rugbist Mărcu- 1 lescu de la Știința Petroșani, chemat de antrenorii I. Țuțuianu și Al. Pop în rîndul cadeților tricolori. (IV.) *

i

iui informăm

H. Vulcan. Co- 
Nagy, 
strun- 
zilnic 
la 30 
ima- 
piesă

„Erudiție 
și... scărpinareFără a trece cu vederea unele notabile încercări de a împrospăta, uneori eu destulă imaginație, reclama comercială, sin tem obligați să stăruim asupra u- nor afișe sau înștiințări cu caracter publicitar, redactate într-o limbă bliniem dorințarose al firmelor,c-am dat-o și noi pe de caz ne-a frapat, admirînd noua ] unui magazin megieș cu cine- i „Republica" din centrul Petroșa- i 1 românesc, a fost radiat, Jocul :său pe noua firmă fiind uzurpat de teribilul și ne- J maipomenitul Lucoris. Da, nemaipomenit, fiindcă a- ; vem de-a face cu un substantiv latin lucor, forma lu- ; 

coris exprimînd genitivul și tradueîndu-se prin a, al ; 
luminii, strălucirii, lucoarei (substantiv arhaic în '■ limba română). Interesant este și faptul că infinitivul î 
lucire, etimon pentru a luci, nici măcar nu este ates- ; tat în latină, ci doar bănuit. Iată deci cum un inova- j tor lingvistic, etalîndu-și „erudiția" . ne-a propus o ; firmă incorect gîndită gramatical. Ce-ar zice un ase- i menea lucrător comercial, dacă ar fi obligat să se ce- I comande că muncește la a, al I.C.S.M.I. ? J...De cite ori trec prin fața magazinului cu prici- i na, îmi vine să mă scarpin, cu mîna stingă, pe după i cap, la urechea dreaptă. Așa de... Lucoris. (S. cu prici-

NOIAN) ?

I
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Idealurile de unitate se transformă

I

înpașoptiștilor

Cum piecuii
de pe loc ?

in acțiune politică**■

întemeiate pe o realitate deosebit de expresivă — conștiința unității etnice, lingvistice, rate, economice; profilul spiritual comun — permanențele poporului român, setea de dreptate, libertate, independență și unitate, s-au format de-a lungul secolelor afirmîn- du-se eu tot mai multă forță în planul gîndirii patriotice și al acțiunii social-politic. Secolul al XVIII-lea, și începutul celui următor, este o perioadă deosebit de semnificativă.Dimitrie Cantemir, vorbind despre originea noastră scria despre români că „pînă as
tăzi toată lumea îi vede 
și-i cunoaște. Tot acel 
vechiu neam romanesc a 
fi în Moldova și in Țara 
Muntenească și Ardealul, 
tot de acel vechiu și a 
mai marilor săi nume de 
romani țiind". La puține decenii de la afirmațiile cantemiriene, forțele sociale transilvănene pornesc o luptă politică în sensul acestor idei. Statisticile oficiale austriece din 1760 — 1762 informează că în Transilvania trăiau 66 la sută români și 34 la sută alte naționalități. Printr-o politică de deznaționalizare, pe de o parte, și prin trecerea în celelalte țări românești, pe de altă parte, proporția românilor arde-

cui tu-
In 184429 la maghiari și și 10 la sută ger-

Icni- descrește : erau 60 la sută, sută fiind secui mani. La mijlocul secolului al XVIII-lea, Inochentie Micu, om luminat și deschis valorilor europene și spiritului timpului, este șl un om
60 de ani de la 
formarea statului 
national unitar 

român

ridieării poporului din starea de pentru cadrul „to- integrarea națiunilor întemeiată care înseși de Di- Conști- mereu

politie care luptă pentru a cuceri poziții sociale și politice pentru poporul său. Toată activitatea destinată român lerat", lui înpolitice, era pe argumente seră formulate mitrie Cantemir.inia romanității, mereu prezentă în cultura românească, a permanenței pe teritoriul vechii Dacii, intrau impetuoase în mase din ce în ce mai largi. Din memoriul „Su- plex Libellus Valaehorum Transsilvaniae", elaborat de Inochentie Micu prin 1.743, se degajă atît ideea că românii descind din coloniștii romani, dar și conștiința contribuției ro-

manilor la apărarea patriei și la civilizația țarii. Se închega, astfel, un progrjm politie care era expresia amplei mișcări naționale. La sfirșitul secolului al XVIII-lea programul era îmbrățișat de păturile poporului.Ideea neatârnării țării își face drum cu tot mai multă vigoare în Moldova și Țara Românească, declanșîndu-se o acțiune politică sistematică in vederea cuceririi independenței. Datorită fondului etnic comun și conștiinței naționale, tot mai activă de la epocă la epocă, veacul al XIX-Iea este perioada istorică în care se împlinesc o parte din aspirațiile seculare ale poporului pentru unitate și independență. Acțiunile revoluționare din 1821 și 1848, deși înăbușite. au accentuat lupta pentru înfăptuirea proiectelor și idealurilor prezente programul— libertate și unitate. Procesiil statului național intra după unea timp ani. pînă la 1 decembrie 1918, moment istoric strălucitor pentru care au luptat, generații după generații, cele mai înaintate forțe social-poli- tice, întreg poporul.

de formare a unitar într-o etapă nouă 1859, slimulînd acți- maselor populare de aproape 60 de

Cum piecuți 
de pe loc ?

Bine aprovizionat, magazinul cu autoservire nr. 12 
din cartierul Aeroport — Petroșani răspunde permanent 
cerințelor cumpărătorilor.

Dicționare enciclopedice..Micul dicționar enciclopedic11, scos de curînd de sub tipar într-o a 11-a ediție, se distinge prin rigoarea sa științifică, prin bogăția de date aduse la zi, răspunzînd astfel cerințelor de largă informare a cititorilor noștri. Volumul de față reprezintă o formă îmbunătățită și completată a lucrării apărute în 1972. Modificările au în re avut vedere, în primul rînd, reprezentarea corespunzătoa- a numelor și realităților românești.l'n Editura științifică și enciclopedică vor mai apare curînd și alte lucrări cu caracter enciclopedic, dicțio- re literare rezervate scriitorilor români, greci și latini.Jn curs de editare se află, de asemenea, un dicționar enciclopedie consacrat personalităților literare naționale, clasice și contemporane.
m nar

• fUr ni or • din pag. t)

și prose află proiect așteap-

Muzica tînără cunoaște o largă răspîndire și în 
rindul iubitorilor de frumos din Valea Jiului. Clișeul 
nostru v* prezintă doi dintre interpreții acestui gen : 
Gh. Popa și Vali Ioniță.

i m
(Agerpres)

timpul?

Gindirea
(Urmare din pag. I)

tehnică

ci nu pot compensa insă nerealizăriîe 'datorate acelor obiective care deși înscrise în planurile gramele de lucru, încă în fază de sau în unele cazuri tă diferite aprobări.Dar să vedem despre ce este vorba. Pe anasamblul întreprinderii de construcții și montaje miniere Petroșani, un număr relativ mic de obiective încă nu sînt definitivate, suferă din lipsa de documentații tehnice. Cele mai multe dintre acestea aparțin șantierului 3 Vulcan. Enumerăm cîteva dintre principalele obiective fără documentație, respectiv fără proiect de execuție: baza de producție secundară, extindere I.R.I.U.M.; adaptarea instalației chetare,

familiști Vulcan, simpla înșiruire, rul lor este mare, ca să nu him de valorile de șantier din cauza faptului că, deși -prezente1 ■ în plan, ele au situația nerezolvată.De la Banca de investiții aflăm -că indiferent de obiectiv, documentația tehnică se depune cu 6 luni înainte de - începutul antică rul a se ceea ce ar fi în- unie 1977.
iunie

și cantina nr. 1 Observăm, din. că nunfă- clestul . de mai vor- pierdute
comanda) nu au fost încheiate și înaintate la torurile competente pentru aprobare.. Atît prbieetanțul cit și combinatul minier au întreprins măsuri pentru obținerea documentațiilor tehnice în discuție și se speră ca în luna aceasta să fie obținute.Deci ar în luna cert) sau gur) să fie aprobările,

Din constatările recente alo lucrătorilor de miliție, care supraveghează circulația, reiese că unii conducători auto nu înțeleg că după oprirea autovehiculului, tipul acestuia, carea de pe loc au prioritate, ci s-o acorde celor culă. Nu așa p roc ed a t conducătorulauto Dumitru Anehidim, în timp ce conducea autovehiculul 1HD7221, în ziua de 3 septembrie ă.c. . Reamintim că nea- cordarea priorității constituie o abatere care poate provoca accidente cu consecințe grave și de aceea se sancționează cu amendă , și suspendarea permisului.
Tractorul 

nu-i autobuz !

indiferent de la .plena mai trebuie ce circi im a

galvanizare, instalația pentru insertizarea furtu- nelor de înaltă presiune, dispozitive pentru ridicarea formelor de la turnătorie, piese pentru executarea bandajelor de mină. Sînt numai cîteva din lucrările care l-au făcut să devină repede cunoscut și apreciat de colectivul de muncă.— Tovarășe inginer, știu că ați început cu dispozitive simple și ați ajuns la instalații com- Institutul de mine plexe ; ați fost forjor, acum șef de secție. Cum a fost posibil ?— Muncind. Este un drum lung de peste două decenii, presărat uneori eu greutăți, dar și cu bucurii.— Ce bucurii v-au a- dus acești ani ?— învingerea greutăților este cea mal mare dintre ele.M-am despărțit de a- cest om care mi-a vorbit de rezultatele la care a ajuns, cohsidefîndu-le un punct de plecare pentru alte împliniri.

— Permite folosirea complexelor mecanizate în condiții geologice deosebite, mărește siguranța în funcționare, este de o calitate superioară.De fapt, eroul rinduri- lor noastre este forjorul de acum două decenii, cînd intrase pe porțile u- zinei din Petroșani. Aici a rămas. A urmat cursurile liceului seral, școala tehnică de proiectare, a- poi Petroșani. S-a format în uzină ca meseriaș, ca om, a îndrăgit-o și e fidel a- cestei mame bune la chemările căreia răspunde prompt ori de cite ori e nevoie. îmi povestește cu multă căldură de tovarășii de muncă — inginerul Ion, Crețu, maistrul principal Mihai Gudasz — alături de care a adus multe îmbunătățiri și raționalizări procesului producție cum ar autoutilarea cu mijloace proprii a atelierului de
de fi i

I

de brichetate, clădirea Liceului industrial Vulcan, precum și cele trei cămine de ne-

lui în cursul atacă lucrările, în cazul nostru semnat luna Deci să reținem : 1977. Au fost depuse proiectele obiectivelor cu pricina în Iuna iunie a anului trecut ? Nu 1 Nici măcar în luna iunie a acestui: an. Nici pînă în prezent, după cum aflăm de la Combinatul minier Valea Jiului, beneficiarul a- cestor investiții, documentațiile tehnice (notele de

există o șansă i septembrie (in- octombrie (si- obținute toate iar șantierul să intre în posesia proiectelor do execuție, să șe deschidă finanțarea și să fie. atacate lucrările. Chiar și cu a- ceastă întârziere rezolvarea e bine venită, existând posibilitatea recuperăriitimpului pierdut, punerii în funcțiune la timp a obiectivelor. Cu o condiție însă : să fie soluționategrabnic problemele de care depinde începerea lucrări- ■ lor și intensificarea ritmului de execuție pe șantier.

I 
i 
i 
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i 
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i 
i 
! 
I 
I I

Deși știa că se interzice transportul de persoane pe— tractor, tractoristul Francisc . Simon de la U. F. E. T. Petroșani a fost surprins circulînd pe ruta cabana Voievodu — Petrila, în ziua de 3 septembrie, cu cîteva persoane cocoțate pe platforma tractorului. Din motive similare, pe drumurile forestiere din zona municipiului Petroșani, s-au comis accidente grave. Tocmai de aceea este necesară respectarea strictă a destinației firești a tractorului, a- ceea de a transporta materiale. Tractorul nu-i autobuz! ;
PrecizareSub titlul „Mai bine fără..,“ la rubrica „Stop" de duminică, 3 septembrie a.c., din subînțelege, i roare, că Constantin fost anulat urmare a repetării aceleiași contravenții : conducerea sub influența băuturilor alcoolice. In realitate, cea de-a doua contravenție, pentru care i-a fost anulat permisul, este neaeordarea 

de prioritate.

text se dintr-o e- șoferului Florea i-a permisul ea

Rubrică realizată de
V. STRAUȚ. 
cu sprijinul 

lt. major Ilie RUS, 
șeful biroului circulație 

al miliției Petroșani

n p o prea în e p a r t a t
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Pe genericul filmului „Un pod prea îndepărtat" putem întîlni mulți actori de mare prestigiu, fapt care sporește în mod considerabil interesulspectatorilor de cinema. Primul nume de rezonanță este, firește, acela al lui Cornelius Ryan, autorul romanului, după care elaborat scenariul, celelalte nume — Bogarde, Michael Connery,
a fostPrintreDirk Caan, Sean Hackmann, Laurence O- livier, Ryan O’Neal, Robert Redford, Liv Ullman, Maximilian Schell, Hardy Kruger și Anthony Hopkins.Cartea lui Cornelius Ryan, ca toate cărțile scriitorului, este inspirată din istoria cefei de-a doua conflagrații mondiale și a fost un. mare succes de librărie. Este

JamesCaine,Gene

vorba de bătălia de la Arnhem; intrată In istorie sub numele de „Operațiunea Market Garden", consumată în condiții dramatice în septembrie 1914.Istoria celor nouă zile de luptă încordată, dusă

taliei în toate detaliile sale, de la proiectarea o- perațiunii pînă ia finalul tragic care s-a soldat cu pieirea a șaptesprezece mii de oameni. In decursul bătăliei sînt trecute în revistă figuri binecunoscute ale celui
CRONICA FILMULUIpentru cucerirea unui o- biectiv de importanță majoră, a fost transpusă pe ecran cu doi ani în urină, de către un regizor necunoscut nouă —- Richard Attenborough, dar de un profesionalism incontestabil. Reconstituirea evenimentelor care au debutat în 17 septembrie 1944 este de o fidelitate aproape ddcumentaristică. Putem urmări, astfel, întreaga desfășurare a bă-

de-al doilea război mondial, ca generalul Dwight Eisenhower, mareșalul britanic Montgomery .sau generalul american Patton. Totuși (și acest lucru e caracteristic pentru viziunea cineastului asupra istoriei) eroii peliculei sînt miile de soldați care se angajează într-o luptă patetică pentru a infringe Reichul hitlc-rist, în numele păcii trainice și în numele

destinului umanității. Cu o sinceritate absolut remarcabilă, realizatorii peliculei „Un pod prea îndepărtat11 analizează faptele cu obiectivitate, demonstrând că, în pofida scopului urmărit, indiscutabil menit să dea războiului o turnură hotărî- toare, s-au comis erori de tactică, greșeli de strategie, în absența cărora sacrificiul uman putea fi mult mai redus. Acest film e dedicat, așadar, nu gloriei generalilor, ci e- roismului extraordinar al anonimilor' ostași.Bătălia de la Arnhem — ,sugerează filmul — este o filă tragică a istoriei ultimului război mondial, îh care eroismul celor mulți a hotărît soar- ■ ta lumii..
C. ALEXANDRESCU
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Stîngăcia (folosirea mîinii 
stingi sau lateralitotea cum 
este denumită științific) ri
dică uneori probleme dificile 
pentru viața individului. Ea 
este considerata în general 
ca un defect iremediabil ori 
greu de remediat. Este ea 
intr-adevăr un defect ? Este 
oare de nevindecat ? Are» 
implicații deosebite în viața 
unui individ ? lată numai 
cîteva întrebări la care vom 
încerca să răspundem.

Problema acestui defect 
este cunoscută și studiată de 
mult timp. în scrierile isto
rice ale lui Herodot sînt 
consemnate date despre stîn- 
găcie, istoricul referindu-se 
la soldații care foloseau cu 
predilecție brațul sting în 
mînuirea armelor de luptă, 
în evul mediu apar primele 
preocupări serioase în legă
tură cu această deficiență. 
Mai tîrziu, făcînd tabloul 
clinic al criminalului, Lom- 
broso (1835-1909) îi încrimi
nează pe stîngaci ca fiind 
criminali înnăscuți. Dar a- 
ceastă teorie nu era funda
mentată științific. Este des
tul de greu de crezut că 
mîna lui Leonardo Da Vinci, 
core a pictat cu atîta finețe 
nemuritoarea „Giocondă" 
sau „La Belle Ferroniere", 
ori mîna renumitului fiziolog 
I. P. Pavlov, părintele fizio
logiei științifice, ar fi putut 
ucide, căci amîndoi au fost 
stîngaci.

La începutul secolului al 
XX-!ea, cercetările privind 
stîngăcia sînt din ce în ce 
mai bogate. Acum defectul 
este studiat și în iumea ani
mală. Rezultatele au fost sur
prinzătoare. Spre deosebire 
de om, în regnul animal la- 
teralitatea este deștul de rar 
întîlnită. Au fost cercetate 
cazurile de apariție a latera- 
lității la insecte; la cără
bușii de mai și fluturi, la 
melci etc., la aceștia din 
urină abia din 18 000 unul 
are cochilia pe stînga. Cer- 
cetîndu-se fenomenul pe 
scara zoologică, se remarcă 
procente mai mari ia mai
muțe, în special la cele su
perioare. Studiat în profun
zime, fenomenul lateralității 
la om a determinat conclu
zii contradictorii, Norbert 
Wiener (1894-1964), înteme
ietorul ciberneticii, susține că 
lateralitotea este o funcție

umană normală,' chiar speci
fic umană. Din punct de ve
dere funcțional, neurologii 
consideră emisfera cerebrală 
mai dezvoltată ca fiind opu
să mîinii mai abile. Procen
tul de stîngaci este la oa
meni de circa 15 la sută, a- 
ceștia fiind împărțiți în mai 
multe categorii : nereedu
cați, insuficient reeducați, a- 
parenți (în cazul imobiliză
rii emisferei stingi) și, în 
sfîrșit, forțați (în cazul 
amputării brațului drept).

La copil stîngăcia este 
uneori descoperită destul de 
tîrziu, în jurul vîrstei de 5-6 
ani. Potrivit Unei concepții 
învechite, mai dăinuie ideea, 
în mediul rural, că acest de; 
fect ar putea avea urmări 
grave în viața individului. 
Această idee greșită îi de
termină pe unii părinți să 
forțeze copilul să scrie cu 
mîna dreaptă. Uneori aco
modarea se face simplu, fără 
probleme deosebite, dar de 
foarte multe ori, în urma 
acestei forțări, apar tulbu
rări de vorbire la copil. Cel 
mai frecvent, în astfel de 
cazuri, apare bîlbîiala sau 
gîngăvitul, cum este cunos
cut în limbaj popular. Sînt 
cazuri cînd greșesc chiar în
vățătorii și profesorii.

Pe plan internațional, fe
nomenul este considerat ca 
ceva normal, firesc și ca ata
re fără perturbări evidente 
în viața individului. în An
glia, de pildă, copiii stîn
gaci sînt lăsați să scrie cu 
mîna stîngă, ba mai mult, 
în uzine și fabrici sînt con
struite mașini și aparate 
core să poată fi mînuite cu 
mîna stîngă. Soluția practi
că, atunci cînd observăm la 
copii acest așa-zis defect, 
este să apelăm la trata
mentul de specialitate în ca
drul unui cabinet logopedic 
(asemenea cabinete există și 
în municipiul nostru). Defec
tul nu ars urmări dacă este 
corectat la vîrsta potrivită. 
Societatea noastră socialistă 
are nevoie de brațe sigure, 
de minți sănătoase, de oa
meni integri în toate sectoa
rele vieții economice și so
ciale. Ca atare nu trebuie 
să trecem cu vederea nici 
un amănunt legat de dez- 
yoitarea fizică și intelectuală 
a tineretului patriei noastre.

Pro». Adrian MANG

La punct de răscruce. încotro o luăm ? — pare să 
spună grupul de turiști ce fac un scurt popas Ia întretăie
rea potecilor alpine. De, drumeția își are farmecul ei în 

orice anotimp.

într-o duminică pestrăjuiește majestuos și în-Obișnuit cu alegerea u- nor trasee turistice cu nume de rezonanță, drumețul de pretutindeni neglijează adesea itinerarii apropiate, cu nume „mici", necuprinse în preferințe. Așa este și cazul unora dintre traseele montane ale Văii Jiului. Sînt multe la număr, iar turiștii care bat potecile Retezatului, Parîngului, Munților Lotrului sau ale Șurianului, nu numai că nu le cunosc, dar nici nu le bănuiesc frumusețea, spectaculozitatea, neprevăzutul și surprizele pe care le oferă.Iată de ce ne-am propus să oferim cititorilor într-un ciclu de prezentări, trasee, itinerarii și obiective turistice din categoria unora care rămîn în anonimat, cu toate că ele pot rezerva turistului mari satisfacții.Pentru început ne-am o- prit asupra muntelui Obo- roca, situat în partea de nord a orașului Lupeni, carțș alături de Vf. Straja din Munții Vîlcanului, situat în partea de sud.

tr-Un decor atit de pitoresc, vechiul nostru centru minier. Cum se ajunge însă pe Oboroca? Din cen

trul Lupeniului, traversînd podul de beton de peste Jiu, străbatem drumul care ne scoate destul de repede în dreptul unei pădurici de brazi de la poalele Oborocăi. De aici drumul ține direcția Nord, ne îndreaptă către pădurea de foioase, în care începe de data aceasta urcușul, de-alungul unui pîrîiaș de munte.După numai două ore de la plecare, iată-ne ajunși la ținta drumeției noastre. Pădurea de foioase se rărește și ieșim în gol alpin. După un ultim efort de încă o jumătate de oră, ne

Cronică rimata

Rapsodie de toamnăIluzorie,—dar totuși, am simțit a dînsei boare Mai ales, de-o vreme, de cînd... vedem noriîn loc de soare Și-asta n-ar fi rău, dar cerul cînd devine gri, deodată Spală iute atmosfera cu-o... rafală-aceelerată Astfel că, de n-ai cu tine o umbrelă la-ndemină Faci urgent rost de o gripă ce te ține-o săptămînă. Iar dacă mai stai prin stații, din acelea-n cari, se știe, N-au acoperiș deasupra, faci o,., hidroterapie Incit blestemele toate care-ți vin atunci în minte| Nu știi pentru cine-anume să „le-mparți" mai înainte... ( Cert e că așa e toamna cînd sosește... pe la noi j Face rost de cîte-cele : gropi, băltoace, nervi, noroi... î Scoate-n evidență netă bunul nostru gospodari Ce se-ntreee-n hărnicie, dar... avem și-aici un „dar" 1 f Nu știu cum devine cazul, că atunci cînd toamna-și face « Apariția pe „scenă**, mai ales, de-o vreme-ncoaee, I Cu lucrări neterminate e mereu întîmpinată : I Săpături tergiversate, cîte-o groapă... -neplombață I Ori, o gloată de mormane rămase de la... furtună | Mai „zîmbesc** pe ici, pe colo, de mai bine de o lună î Astfel, cînd începe toamna cu „sonete pluviale" | Un șirag de... neajunsuri te întâmpină în cale ; De îți vine, pe-ndelete, să îți faci bagaju-ndat’ ,| Și să... Dar ai face gestul cel mai de necugetat Ș Toamna, totuși, e frumoasă —j acum nu-i simțim noi gustul: Dar curînd, cînd va apare cu...ț pastrama și cu mustul —• Ne vom da cu toții seama de-al ei farmec... inerent | De bogata ei paletă de culori. Și-ntr-un moment• De totală transformare ce doar toamna o emanăj Vom găsi deconectarea cînd urca-vom... spr,. cabană.• Că, așa e fiecare anotimp, cu ale luii Are presărat în șarmu-i, pe ici, colo, cîte-un cui ! : Cînd admiri și trandafirul, îl miroși, de ce suspini• De... rupîndu-l, se întîmplă, ca să te înțepi în spini ?
Ion LICIU

Oborocaputem considera ajunși pe culme, acolo unde, în sfîrșit, vom fi răsplătiți pentru osteneala noastră prin panorama grandioasă ce se deschide în toate punctele cardinale. Impresionează în mod deosebit Vf.Straja de peste 1 800 m. Privit din acest punct, întreg lanțul Munților Vîl- can cîștigă în spectaculos și măreție. Cu atît mai magnific ni se înfățișează lanțul .munților Paring eu cele trei vîrfuri ale salede peste 2 000 m, I’arîngul Mic, Cîrja și Mîndra.Nerăbdătoare, tinde apoi teze orizontul urmărind coama care ne aflăm.
privirea să seru- spre vest, golașă pe căci Oboroca reprezintă de fapt prelungirea înspre Est a contraforturilor . Retezatului.

Păcală

în... pastile
Păcală și fratele lui se 

gindiră să se așeze undeva, 
la casa lor, în cele din 
urmă. Așa că Păcală își 
luă o vițică drăguță, iar 
fratele lui o nevastă așiș
derea. Numai că amindouă 
umblau cam mult prin o- 
grada vecinului. Probabil 
— se gindeau ei — pentru 
că era iarba mai bună.

Intr-o zi veni vaca la 
Păcală și-i spuse : „Stăpine, 
gata, nu mai măninc 
seara, am început să fac 
burtă**.

Din lumea științei 
și tehnicii

Grefă neobișnuităNu demult, medicii secției de ortopedie a Spitalului poporului nr. 6 din Șanhai au realizat cu succes o operație de grefă e- fectuată unui băiat In vîrs- tă de 9 ani căruia i s-a transplantat în partea superioară a brațului sting un os în lungime de 7 cm. împreună cu vasele sanguine. Aceasta reprezintă o nouă realizare a medicilor chinezi în aplicarea metodei micro-chirurgicale în osteologie.
Coardă de oțel 

ultrasubțireIn diverse ramuri este nevoie de fire de oțel ultrasubțire ; de pildă, coardele destinate instrumentelor muzicale comportă a exigență și o finețe de fabricare cu totul deosebite. Recent, la una din secțiile combinatului siderurgie din Saingtan (Republica Populară Chineză) a fost realizată o asemenea coardă de oțel, avînd un diametru de numai 0,09 milimetri.
Ing. Ilie BKEBEN

Rebus K Rebus Rebus H Rebusj ORIZONTAL : 1) Prezență consemnată 
i. cu prbleme-n fiecare clasă ; 2) Tradiționala strigare precedînd ecoul sunetului de clopoțel (pl.) — Vîrf de performanță la înălțimea mediilor generale; 3) Rezonanță amuzantă-n orice recreație — „Aurul galben1* adunat în plină vacanță (pl.); 4) Variantă perimată din aflabetul I . -Aj muzicii... — ...m toate tonalitățile I —Nume masculin rusesc ; 5) Cursuri neîntrerupte nici chiar în plină vară (sing.) — Participanți la cursuri strict legate de practică; 6) Cavalcada - orelor la trecutul convențional — Concert de trompetă la ora de botanică I — Personal suplimentar ia lecția de gramatică ; 7) In pas cu

timpul pe verticala vestimentației — Se citește în grecește ; 8) Virtuoasă a socotelilor la-ndemîna elevilor — Corespondența galactică a unui cabotinism terestru ; 9) Evaluare aritmetică în condițiile efectuării operației — Oglindă retrovizoare pe drumul revederii materiei (pl.) ; 10) Furcile caudine ale unui test de capacitate.
VERTICAL : 1) Probă sine—qua-non Ia examenul de bacalaureat ; 2) Prezențăla cursuri bolnavă de... absență — Vestită școală de „tratare" cu mănuși; 3) Punctul convergent al năzuințelor ferme — Specialitate profesională, frecventată cu pasiune ; 4) Aripi de gînd și energiela-nceput de an școlar —• Expresie negativă cîtuși de puțin concesivă ; 5)' Mult mai puțin, abia jumătate I... — ...picate la bacalaureat ! — Descendenți clin istorie, la originea neamului ; 6) întoarse ele la urmă ! — Notorie încurcă- lume, în rîndul personalităților 1 — E- tapă convențională pentru' ’ parcurgerea . sistematică a materiei ; 7) Conectată larețeaua psiho-tensivă a cunoașterii materiei — Diminutiv feminin ; 8) Prezentăla începerea tuturor cursurilor — Stimulent chimic eficient al deconectării ; 9)Inepuizabilă sursă-stimulent în procesul de învățămînt ; 10) Sinteză infinitivală a cunoașterii materiei.

Vasile MOLODEȚ

De . pe Oboroca, vă sugerăm pentru divertisment, să efectuați coborîrea de întoarcere prin Dealul Farcaș, prin care ajungem în Crividia — Vulcan, com- pletînd astfel un circuit turistic local puțin practicat dar posibil de realizat într-o singură zi. Așadar, vă invităm să parcurgeți cit de curînd, în decorul toamnei, drumul spre Oboroca.
Aurel DULA

Intr-o altă zi unul din 
gospodari găsi vaca lui 
Păcală in holda cu porumb 
și pe dată veni și-i spuse 
acestuia. Păcală îl măsură 
cu privirea și ripostă liniș
tit : ,,Eu am trimis-o, ve
cine, să vadă dacă s-au 
copt știuleții**.

Spre seară vaca veni ■- 
casă atît de veselă incit 
Păcală nu se putu stăpini 
și o întrebă care e cauza 
acestei atît de bune dis
poziții. „Ia, mai nimic, 
ce să fie, spuse ea, azi ci
reada m-a ales «Miss»".

Mircea ANDRAȘ

I>E TCÎ, 
dE colo.

„Meteorologul" 
urechiatUn iepure din pădurile Bielorusiei a devenit celebru pentru previziunile sale meteorologice infailibile. Iepurele meteorolog zgîrie cu lăbuțele sale coaja unui copac . pentru a anunța cu cîteva ore înainte, locuitorii din satul Noviazka sosirea ploii.Protejat de mai mulți ani de locuitorii' acestui sat, cultivatori de morcovi, micuțul „meteorolog" patruped nu a fost remarcat în această funcție decît recent de țăranii de la No- viazka, cu toate că previziunile sale s-au dovedit „sută la sută" exacte, prin decojirea unui anumit arbore.

Zoologii bieloruși sînt de părere că se află în fața unui caz extrem de rar al relațiilor dintre a- eeastă specie de iepure și om. Bătrînii satului Novi-' azka au găsit o explicație poate mai „plauzibilă**, a-< firmînd că iepurele mulțumește locuitorilor, prin „previziunile sale meteo- rologice**, pentru morcovii ee-i sînt oferiți de către grădinari.
Automobilul — vedetăLa Hollywood s-a hotă-* rit să se acorde automobi* lului care a „jucat" multe roluri în filme pu»* tînd semnătura de prestîțȘ giu a lui Walt Disney îpț cetatea celei de-a șaptea? arte onorurile obișnuite^ Ca și alte „stele" cinema!? tografice, care șl-au lăsat? amprentele palmelor dl tălpilor pe un teren ditF beton, special prevăzut HT acest scop, limuzina-vedffiP tă a putut să-și imprime! în locul cu pricina urmele pneurilor salg „istorice"*. g
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PHENIAN 9 (Agerpres). Tovarășul Mânea Mănescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, care se află la Phenian în frun-' tea unei delegații de partid și guvernamentale penlrli .■ a participa la manifestările organizate cu prilejul
la Phenian dedicatăAdunarea festivă de

aniversării creării R.P.D. Coreene
PHENIAN 9 (Agerpres). Cu prilejul celei de-a XXX-a aniversări a creării Republicii Populare Democrate Coreene, la Phenian a avut loc o mare a- dunare festivă, la care au participat peste 3 000 de reprezentanți ai oamenilor muncii din întreaga țară.Au asistat, de asemenea,

Orientul Apropiat
BEIRUT 9 (Agerpres). Liga Arabă se va reuni la’ 12 septembrie pentru a e- xamina, la cererea Libanului, problema reînnoirii, pentru o nouă perioadă de șase luni, a mandatului Forței Arabe de Descurajare în Liban (F.A.D.), relatează ziarul ,,A1 Hawa- dess" din Beirut.

„Venus- 11“ ■
MOSCOVA 9 (Agerpres). în conformitate cu programul sovietic de cercetare a spațiului cosmic și a planetelor sistemului solar, sîmbătă în Uniunea Sovietică a fost lansată stația automată interplanetară „Venus-11 

Combinatul minier
Valea Jiului 

organizează concurs pentru ocuparea

Grupul școlar minier 
Lupeni

face înscrieri la următoarele tipuri 
de școli și forme de învățămînt:

următoarelor posturi vacante la Intre- LICEUL INDUSTRIAL, curs de zi,

prinderea pentru administrația cantine- treapta 1 :

k șl de cazare Valea Jiului Petroșani — mine, petrol, geologie
— mecanică '

• contabil șef

• șef birou administrare cantine

LICEUL INDUSTRIAL, curs de zi, 
treapta a ll-a : !

— mine
• șef birou cazare LICEUL INDUSTRIAL, curs seral.
• șef birou financiar treapta 1 :

• șef birou contabilitate — mine, petrol, geologie
— mecanică

Condiții de studii : LICEUL INDUSTRIAL, curs seral,

— absolvenți ai învățămîntului econo- treapta a H-a î

mic de specialitate ;
— mine

ȘCOALA PROFESIONALĂ, curs de zi,

Condiții de stagiu : cu absolvenți a X clase :

— 9 ani vechime în specialitate pentru 

contabilul șef și 6 ani vechime în specialitate 

pentru celelalte funcții.

— miner
— electrician de mină ț
— mecanic mașini și utilaje de mină
ȘCOALA DE MAIȘTRI, curs de zi :
— mine
Dosarele se întocmesc de către unitățileConcursul va avea loc în ziua de 20 sep-

miniere ce aparțin de Combinatul minier Valea
tembrie a.c. Jiului.

Informații suplimentare se pot primi zilnic
înscrierile se fac zilnic la secretariatul școlii,

între orele 7—15. Informații suplimentare la tele-
la serviciul personal al C.M.VJ. fon 129, Lupeni. i

celei de a XXX-a aniversări a creării Republicii Populare Democrate Coreene', a avut convorbiri cu tovarășul Li Gion Okou, membru al Comitetului Politic al C.C. al P.M.C., premierul Consiliului Administrativ al R.P.D, Coreene.Părțile au subliniat importanța hotăritoare pe 
delegații reprezentând peste 100 de state, guverne, mișcări de eliberare națională și partide politice din întreaga lume.Din țara noastră, la a- dunarea festivă a participat delegația de partid și guvernamentală condusă de tovarășul Manea Mănescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-mi nistru al Guvernului Republicii Socialiste România.

Reuniunea tripartită 
de Ia Camp David

WASHINGTON 9 (Agerpres). Secretarul de stat al Casei Albe, Jody Powell, a anunțat, sîmbătă, că în cadrul reuniunii, tripartite de la Camp David consacrată examinării situației din Orientul Apropiat „au fost realizate progrese in anumite domenii. Cu toate acestea, a adăugat el, ră- mîn încă deosebiri de vederi substanțiale asupra altor probleme importante. Atât în sferele în care s-au înregistrat progrese, cit și cele în care rămîn deo- 

care o au întîlnirile la nivel înalt, marea prietenie dintre tovarășii Nicol ie Ceaușescu și Kim Ir Son în dezvoltarea trainică a raporturilor frățești, . statornicite între partidele, țările și popoarele noastre.Convorbirile s-au desfășurat intr-o atmosferă de caldă prietenie și deplină înțelegere reciprocă.
Situația 

din Nicaragua
MANAGUA 9 (Agerpres). Poliția din orașul nicara- guan F.steli a deschis focul împotriva unui grup de manifestanți care cercau precizări în legătură cu soarta unor persoane arestate anterior. Cel puțin 20 de demonstranți au fost răniți de gloanțe.Pe de altă parte, la Ma- saya, la 30 km est de capitală, au avut loc noi ciocniri între populație și membrii gărzii naționale, 

sebiri de vederi, se referă la domenii s-au probleme importante".Agenția United Press Internațional,, notează că aceasta este' prima informație de fond care relatează despre progresul convorbirilor tripartite de la 5 septembrie, cînd a început această reuniune, la care iau parte președintele S.U.A., Jimmy Carter, președintele Egiptului, Anwar El Sadat, și primul ministru al Israelului, Menahem Begin.

LA INVITAȚIA PRE
ȘEDINTELUI R.S.F. IUGO
SLAVIA, losip Broz Ti to, regele Cari al XVl-lea Gustaf al Suediei, urmează să facă o vizită oficială de prietenie in Iugoslavia în intervalul 11 — 15 septembrie a.c. — relatează agenția Tâhiug,

IN CAPITALA COLUM
BIEI își desfășoară lucrările cea de-a doua conferință ibero-amcrieană privind protecția mediului înconjurător. pre-So-

R.F.

WILLY BRANDT, ședințele Partidului cial Democrat din Germania, și-a încheiat vizita efectuată în Iugoslavi®*;:.-.; : ' :
UN 1*01) lung de 80 de metri, aflat în construcție peste rîul Tone din Japonia, s-a prăbușit sîmbătă dimincal i. Patru muncitori și-au pierdut viața, iar nouă aU fost răniți.
PREȘEDINTELE CON

SILIULUI DE STAT AL 
R.P. POLONE, Henryk Ja- blonscki, l-a primit ne Vasco da Gama Fernandes, președintele Adunării H publicii din Portugalia, flat: în vizită oficială. Polonia.

REPREZENTANȚII CE
LOR CINCI STATE membre ale Consiliului de Securitate autoare ale unui plan de reglementare a . problemei namibiene au conferit cu secretarul ge- . neral al O.N.U., Kurt Waldheim, în vederea găsirii modalităților de depășire a impasului în care se află problema namibiană.

10 SEPȚEMBRIT 1978PETROȘANI — 7 Noiembrie: Corsarul; Republica: Eu. tu și OVidiu; Unirea: Tentacule;.
”ETRILA : U n om cu 

idei.:'. ’î : . '
LONIA: : Cîntă pentru: 

rilinfe: :
ANINOASA: Al. continent;
VULCAN: Pentru trie, seriile: I II;LUPENI — Cultural : Un pod prea îndepărtat, seriile I-TT; Muncitoresc : Vremea zăpezilor:
URICANI: Ținutul uitat de timp.
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Ig iciiimiiv, . j. icsa ucrni nunți-I tă pentru o pianină meca- 
j Pică; Republica:

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Piesă netermina-

: A Ventilările maimuței Muky; U->;- 
rea: Un pod prea îndepărtat, seriile I-II;

PETRILA : Un om idei; ț
■ LONEA: Diamantele he- grc. seriile I-I 1;

VULCAN: Ploaie cu soare;
LUPENI — Cultural:Tentacule: Muncitoresc :Vremea zăpezilor;

URICANI: Ținutul uitat de timp.

Cil

Slăbii

de trei go- unul, impare proprie poate altul din teren, convins că marca goluri.

calitate 
prim-vicepreședinte al 
C.M.E.F.S. cu vechi sta
te de serviciu pe tărî- 
mul sportului, cum ve
deți. tovarășe Aurel 
SLĂBII, etapa a IV-a 
a diviziei A de fotbal ?— Prin prisma Jiului, favorabilă. Sorții au vrut ea in primele doua meciuri pe teren propriu sa întâlnim două din cele trei nou promovate în divizia A. In ceea ce privește înscrierea de goluri, echi- ,pa noastră a spart gheața încă în etapa a Ilî-a la Hunedoara, cînd a marcat nu mai puțin luri. Păcat că rabil, a fost poartă, altfel era rezultatul Azi însă sini echipa va dar numai în poarta oaspeților și va obține victoria care să ne aducă cele două puncte puse în joc, rotunjirea golaverajului și începutul urcușului in clasament.. :. :V : '

— In rest, ce pronos
ticuri dați la etapa îh 
care azi se joacă doar 
șase partide, deoarece 
după cum știți trei s-au 
disputat ieri ?— Foartg disputat se a- nunță meciul de la Arad. După ce în etapa a 111-a gazdele au obținut doar zerozero cu Olimpia, azi vor trage tare pentru victorie.

TELEX > TELEX
Finalele „Daciadei" Ia 

polo pe apă s-au incheiat ieri în Capitală la bazinul de la ștrandul Tineretului Cil victoria selecționatei București, care a terminat neînvinsă competiția, tota- lizînd 10 puncte. Pe locurile următoare s-au clasat echipele județelor Cluj — 8 puncte, Bihor — 6 puncte, Arad — 4 puncte, Mureș — 2 puncte și Timiș — zero puncte.

10 SEPTEMBRIE 19788,00 Gimnastica la doici lin; 8.15 '9 10 Șoimii palrioi; ___ _Film'serial pentru copii: .Cărlile: junglei". (Episodul 3); .9,45 Pentru căminul dumneavoastră; 10,00 Viața satului; 11,45 Campionatele balcanice c
gimnastică'.. i ;> jy țjStrajă patriei; 13.00 Tele: 13,05 Album.17,00 Fotbal, București — Buzău, (Dlv. A)rial: 1 inia maritimă Gnedin. Episodul 55: 18.10 Micul ran pentru cei mici; 19.00 Telejurnal; 19.20 Reportaj de scriitor: Tirnă- veni '78; 19.35 Rapsodii de toamnă; 20,30 Publici- tate:20,35 Film artistic : ..Jerry în încurcătură". Premieră TV. Producție a studiourilor americane;22.20 Telejurnal. Sport.

11 SEPTEMBRIE 197815,55 Telex; ' 16,00 Emisiune 19,00 tiv ; seri ; 19,5020.20 „Putere fără glorie". Episodul 3; 21,10 Publicitate; 21,15 Mai aveți o întrebare ? 21,45 Interpreți ai cântecului românesc; 22.00 Cadran mondial; 22,20 Telejurnal.

în limba maghiară; întâlniră pe porta-i 19,20 1 001 de i19,30 Telejurnal; IP a n o ramie ; 1Româh-foileton : ifără glorie'1. Epi- j

Nu trebuie însă uitat că Steaua merge în orașul de pe Mureș în postura de lider, avtnd trei victorii la activ. Disputat se anunță și meciul de la Bacău, unde gazdele primesc replica echipei din Tîrgoviș- te care a înscris trei goluri la Vîlceă. Balanța victoriei înclină însă spre gazde, o echipă cu mai multă experiență. Olimpia Satu Mare va trage din greu pentru victorie în meciul cu Cor- vinul Hunedoara, dar formația siderurgiștilor știe -să lupte și în deplasare..Echilibrat se anunță și meciul de la Oradea dintre F. C. Bihor și Politehnica Iași. . Dar în dorința . de a scăpa de ultimul lec ' în clasament, bihorenii vor merge la,, victorie ;: dar șanse au și oaspeții. Pentru Dinamo București meciul cu Gloria Buzău pare a fi doar un galop de sănătate. Oaspeții merg însă în Capitală cu gîndul să dovedească că promovarea in divizia A nu este. întâmplătoare. Cît despre meciurile de ieri. Vă spun rezultatele exacte: Politeh- - SportulUriiversi-A. S A. și F. C.Argeș — F. C. Baia Mare 3—1.
nica Timișoara - studențesc 2—1, tn tea Craiova — Tg. Mureș 2—0

D. CK1ȘAN

In ultima zi a turneului s-au înregistrat următoarele rezultate: București — Timiș 16—2; Cluj — Arad 5—1; Bihor — Mureș 9—1.
In cadrul competiției 

internaționale masculine 
de handbal „Dinamoviada* care se desfășoară la Bratislava, echipa Dinamo București a întrecut cu scorul de 24—18 (9—8) formația Dynamo (R.D. Germană). ’
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