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J
brigada
Soreseu

700 tone

kg/post, depășește de la începutul lunii 220 
date suplimentar, iar brigada lui Francisc 
depășindu-și la rîndul ei planul zilei, acu- 

0 producție suplimentară extrasă de 475 de

Tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU 
participat la ședința 
activului de bază

■

de comandă și de partid 
din armată

Minerii din 
lui Constantin 

au contribuit cu 
de cărbune lâ producția
suplimentară de 1700 to
ne extrasă în această lu
nă de sectorul II al I.M. 
Uricani.

MAȘINI 
ȘI UTILAJE 
in sprijinul 
minerilor al

utilaje produe- 140 de 244 to-„armături s-a reali-

J Colectivul de muncă I.R.I.U.M. Petroșani a obținut pe luna august a.c. importante realizări. Astfel, la mașini șl miniere față de o ție planificată de tone s-au realizatK ne. L.i sortul metalice T.H.", zat un plus de 463 tone, iar la stâlpi hidraulici a fost confecționat, peste prevederi, un număr de 408 bucăți. De asemenea, la piese de. schimb au fost depășite sarcinile planificate cu 161 mii lei.. _.I9e remarcat este faptul - . că ia indicatorul producția netă s-a obținut o depășire de 26,9 la sută.. au mai pro- prin • (Continuare in pag. a 4-a)

cheltuielilor producție.remarcat, valoarea de (Confirmară in pag. a ) a)

(fii i ti] armam

Toate aceste succese fost posibile printr-o bună organizare a ducției și a muncii, folosirea utilajelor la indicii planificați.
Șantierul preparației 

Coroești al I.C.M.M. ]E- 
chipa condusă de fierar- 
betonistul losif Borșodi 
execută țesătura de me
tal a unui nou decan- 
tor.

Foto : Gh. OLTEANU

I O SEARA de muzică și poezie are loc astazi (ora 1 18) in sala clubului sindicatului C.F.R. Petroșani. Cu acest prilej debutează un nou cenaclu — „Lumina", organizatorul manifestării culturale, la care participă oameni ai muncii din cadrul complexului C.F.R.
INCEPIND DIN 15 sep- . tembrie, unele din auto-

Roadele mecanizării
Adevărați mineri-tehnicieni, oamenii Paroșeniului 

din brigăzile conduse de Ilie Filiche, Francisc Fazakas 
și Titu Teacenco, brigăzi dotate cu complexe mecani
zate, obțin și in această lună succese remarcabile. In 
ziua de 12 septembrie, brigada lui Ilie Filiche a obți
nut pesta plan 130 tone cărbune și o creștere a pro
ductivității muncii cu 3 510 kg/post, ceea ce majo
rează plusul de producție pe această lună la 762 de 
tone. Brigada lui Titu Teacenco, cu cele 55 de tone 
extrase peste plan si sporirea productivității muncii 
cu 1 650 
de tone 
Fazakas, 
mulează 
tone.

AL SECTORULUI" 1,5 MILIOANE LEIPrin rezultatele economice obținute luna de lună colectivul sectorului V al I.M. Lupeni și-a confirmat eu prisosință hotărîrea de 
a ridica în' acest an pe noi trepte calitative activitatea productivă, eficiența înseriindu-sc ca un criteriu de bază al tuturor acțiunilor pe care le întreprindem. Astfel, de la începutul anului, producția de cărbune extrasă peste prevederi de către colectivul nostru depășește 1-1000 to- ne, productivitatea muncii fiind depășită în aceeași perioadă cu aproape o tonii pe. post în „cărbune" și cu cca. 300 kg/post pe sector. De asemenea, pentru a a- . linge, un nivel de realizare de peste 105 la sută a valorii producției nete, în centrul preocupărilor noastre s-a situat, permanent, reducerea teriale deTrebuie pildă, că 

buzele E.T. Petroșani vor circula după un nou orar. Pe traseul Petroșani — Lupeni, vor fi introduse autobuze care vor circula din 20 in 20 de minute, între cele de Uricani, astfel îneît pînă la Lupeni se asigură din 10 în 10 minute autobuze. In orele de vîrf vor fi asigurate dubluri pe traseele mai aglomerate. (V.S.)
AMBIȚIOȘII.de fotbal de la E.G.C.L. Petrila Iubitorii sectorul își văd

te 1,5 milioane lei, cît înregistrează de la începutul anului „contul colector de 
economii al sectorului", s-a realizat în activități de producție foarte diverse,

Eficiența 
unei inițiative 

muncitoreștiaceastă însemnînd câ întregul colectiv, fiecare om al muncii, a participat e- fectiv, la dobîndirea reușitei în aplicarea acestei valoroase inițiative muncitorești. Lunar, prin activitatea bine chibzuită a brigăzilor din abataje, am e- conomisit intre 50 și 80 mc lemn de mină față de consumurile planificate. La cherestea, prin contribuții acelorași brigăzi — cum sint cele conduse de Iosif Țurcaș. Mihai Vârzaru, Va- 

împlinit un vis. In capătul Lonei își construiesc un teren de fotbal prin acțiuni. de muncă patriotică. In ultima perioadă s-a adus zgura necesară, se lucrează la gardul împrejmuitor. Peste puțină vreme, acest stadion va găzdui derbvul campionatului municipal, apoi confruntarea celor mai bune echipe din elita județeană și, cine știe...
CREȘA NOUA. Clădirea fostului spital de copii

Rusu, Stere, Eugen
oda- nouăs-au de

sile Rusu, Nicolae Dumitru Boca, Ene Vasile Codreanu, Vladar — economiile lunare au fost de pînă la 25 metri’cubi. In preabatajele pe culcuș ale abatajelor frontale din blocul V, tă cu trecerea la o felie de exploatare, relolosit în proporție.100 la sută armăturile răpite în felia superioară. Am format o echipă specială, condusă de un minor eu experiență, loan Pall, compusă din cinei oameni retribuiți în acord, care prestează, munca de răpire, de transport și re- condiționare a elementelor liietaliee. Aceeași echipă se
Marin DUMITRU, 

secretarul comitetului 
partid

Ing. Ioan RADULESCU, 
șeful sectorului V al 

I.M. I.upeni

de

din cartierul Carpați din Petroșani a fost renovată și amenajată pentru a găzdui copiii de la fostul cămin al O.C.L. In același local își va desfășura ac- • tivitatea și fosta grădiniță I de copii nr, 6., Înscrierile | copiilor la cămin, care | și-a început activitatea Ia I 15 septembrie, se mai pot face în aceste zile. (C.D.)
oă informăm j 

Tovarășul Nicolae Ceausescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, comandantul suprem al forțelor noastre armato, a participat, simbătă, la ședința activului de bază de comandă și de partid din armată.Au luat parte tovarășii Constantin Dăscâlescu și llie Verdeț.La sosire, comandantul suprem al forțelor armate a fost întâmpinat de gene- ralul-colonel Ion Coman, ministrul apărării naționale. Numeroși militari de toate gradele, alinți în fața monumentalei intrări a Academiei militare, au făcut secretarului genera! al partidului o caldă manifestare de stimă și prețuire.Aceeași atmosferă însuflețită s-a regăsit în aula academiei, unde a avut loc ședința activului. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost primit cu vibrant entuziasm, cu aplauze furtunoase și urale îndelungate. Seandînd minute in șir „Ceaușescu—P.C.R. par- tieipanții la ședință au dat expresie dragostei înflăcărate, devotamentului nețărmurit și respectului profund pe care toți fiii țării, ce-și fac datoria sub drapelele oștirii, le nutresc față de Partidul Comunist Român, față de secretarul general al partidului, comandantul suprem al forțelor armate, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Dezbaterile din cadrul ședinței activului — începute cu o zi înainte și continuate în prezența secretarului general al partidului—■ s-au desfășurat sub semnul dorinței și hotărî- rii unanime exprimate de vorbitori de a se înfăptui și în armată imperativul stabilit de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Conferința Națională a partidului de a transforma a- .cumulările cantitative în- tr-o calitate nouă, superioară Part o înț . la di cu — i ndanți, de consilii politice și comitete de partid, șefi de state majore, alte cadre militare — au analizat activitatea desfășurată pen- înfăptuirea politicii
Săptămîna Crucii roșii4'

In perioada 17—23 septembrie în Valea Jiului, ca și în întreaga țara, se desfășoară „Săptămîna Crucii Roșii", Devenită manifestare tradițională, care se organizează în fiecare an în luna septembrie, „Săptămâna Crucii Roșii" constituie un prilej de largă mobilizare a activului obștesc în vederea cuprinderii cît mai largi a populației la acțiunile educativ-sanitafe pentru prevenirea îmbolnăvirilor, la igienizarea și ■ înfrumusețarea localităților, locuințelor și căminelor, creșterea numărului donatorilor onorifici de și organizarea de social-umanițare.- Sub conducerea a organelor și organizați^ ilor de partid, integrat în . atmosfera de puternică'angajare politică a întregu- 

sînge acțiuni

partidului în domeniul militar, pentru transpunerea în viață a orientărilor indicațiilor date de mandantul suprem al forțelor armate privind ridicarea necontenită a capacității de luptă a unităților și marilor unități, Re- liefindu-se rezultatele obținute pe această linie, s-a evidențiat experiența pozitivă dobîndită în organizarea și desfășurarea procesului de instruire și e- ducare a trupelor în spiritul concepției nostru privind patriei de către

os
ș> 

cu-

partidului apărarea Întregul popor -4' concepție care poartă amprenta revoluționară, profund creatoare a tovarășului N i c o 1 a e Ceaușescu —. au lost subliniate creșterea torței combative a armatei, sporirea gradului său de înzestrare tehnică, responsabilitatea cu care contingentele de militari își fac datoria sub arme. Cu exigență și autoexigență, vorbitorii au relevat, totodată, neajunsurile care se ma- manifestă, au făcut propuneri valoroase pentru îmbunătățirea muncii, s-au angajat să acționeze fără preget în vederea perfecționării întregii activități tășești.
Primit cu puternice 

însuflețite urale, a luat 
vintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, comandantul suprem 
al forțelor noastre armate.Cuvîn tarea tovarășului Nicolae Ceausescu, de o deosebită însemnătate pentru înfăptuirea pe mai departe a politicii partidului de apărare a patriei, a fost urmărită cu mare atenție și' interes, fiind subliniată, în repetate rlnduri, cu aplauze și ovații. Parti- cipanții au aclamat îndelung pentru partid, pentru secretarul său general, re- afirmîndu-și voința nestrămutată de a ,apara marile realizări dobînrlite in construcția socialistă, de a fi la înălțimea încrederii a- cordate, de a răspunde cu cinste grijii deosebite pe 

lui popor și pregatindu-se să întâmpine Congresul Societății de Cruce Roșie și adunările și conferințele de dări de scamă și a- legeri cu noi realizări, activul organizației de Cruce Roșie din municipiul nostru militează cu fermitate pentru îmbunătățirea calității întregii activități pe care o desfășoară în domeniul igienico-san itar și social-umanitar.In acest an, „Săptămîna Crucii Roșii" este dedicată activităților cu caracter preventiv, desfășurîndu-se sub genericul „ESTE MAI UȘOR SA PREVII, DECIT SA VINDECI", vechi dicton al medicinii, care îndeamnă la intense a'țiuni preventive.In manifestările ce vor
• (Continuare in pag a 2-at
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S.S.H. Vulcan. Grija pentru executarea unor pro
duse de bună calitate este o permanentă preocupare 
a acestui harnic colectiv. In imagine controlorul teh
nic de calitate Ovidiu Bărbulescu verifică piesele rea
lizate de strungarul Vașile Dragoș. (Foto : Gh. Olteanu)
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Î, cînte și ei in telul lor clipa. Au. făcut-o țăndărind argintiu sub cupolele grădinițelor, școlilor ce au

CopilărieGrădinile continuă să-și scuture fluturii de aur, calendarul contlnulnd să numere zilele toamnei. Altfel spus, a început a- nul școlar, zi avem trecută grafie de stropită an de re de lumină.Copilărie — gende... lată, și satele laie, coborând către cînfâce zîne și voinici cît un bob de grâu — spi*< cui de aur al. vieți; noi', fericite. în aceste zile, albul gulerașelor simbolizează anul nou al școlarilor. Nu-i o exagerare.

tară de

pe care o intr-o bio- septembrie, an eu floa-

orașelor și satelor de pe Jiuri. Altele îșr așteapti împlinirea în timpul cj- re vine. Gospodari tată n fiu, minerii gîndit mai îrt iii la Au înălțat Cetatea bunelui pe culmi, ote a prezentului ș socialist- spre a1 le folosi ca pildă
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derea anului școlar este un. eveniment, de cosmică importanță ■— un veri-
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anul școlar J Ii serbăm cu vorbe puține, prin faptele noastre harnice zpe 'copiii noștri un gînd pentru toți : SUCCES !'. '
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CARE SA FIE CAUZA?

• 'Urmare din pag. I)ocupă de scoaterea și de introducerea, după ce au fost reparați, a stupilor hidraulici. utilizați pentru susținere. Fără îndoială, că grija manifestată de către membrii brigăzilor in exploatarea elementelor de susținere, ca și vitezele de avansare ridicate atinse au favorizat folosirea pe perioade îndelungate a utilajelor, aflate în dotare..Prin organizarea sistematică, în cîte două schimburi din zilele nelucrătoare, a reviziilor și' reparațiilor la transportoare am redus numărul avariilor tehnice pe flux, am asigurat funcționarea utilajelor ia ’ capacitate, fără să le suprasolicitam, reușind totodată să organizam rațional ciclurile productive 
în abataj și să aplicăm astfel opriri programate pentru fiecare flux princi
pal. A rezultat de aici o importantă economie de e- nergie electrică.Trebuie să amintim, în aceeași idee, a sporirii e- ficienței economice, generalizarea aplicării unor scheme de pușcare optime izvorâte din experiența șefilor de schimb ai brigăzi

lor. Aceasta a - însemnat, lună de lună, o importantă economie de exploziv. Recuperarea unor tuburi de aeraj din coperișul abatajelor, refolosirea scocurilor de transportor la mai

multe felii, colectarea a peste 30 000 kg fier vechi din subteran, eliminarea deci a pierderilor de metal în zonele exploatate, precum și economisirea pe toate căile a celorlalte materiale folosite în procesul productiv, ne-a ajutat să reducem substanțial cheltuielile de producție.Se cere subliniat că inițiativa .,contul colector de economii al sectorului", în aplicarea căreia am obținut locul I pe Valea Jiului în primul semestru al a- nului, se bucură de mare atenție în organizațiile de partid. Cheltuielile mate-

riale, de exemplu, au constituit subiectul dezbaterilor în mai multe adunări generale ale celor patru organizații de bază din sector. Pe aceeași temă se poartă numeroase discuții individuale între comuniști. O bună parte din propunerile și măsurile aplicate In scopul sporirii economiilor își au rădăcina chiar în a- eeste dezbateri, în preocuparea de zi cu zi a comuniștilor . și celorlalți membri ai colectivului față de valorificarea noilor posibilități ivite în procesul muncii pentru reducerea cheltuielilor de producție. Spiritul de buni gospodari al multora dintre cei ce muncesc în sector — intre care trebuie nominalizați muncitorii și maiștrii Gheorghe Ular, loan iLoizum, Mihai Doroftei, Ion Dodoacâ, Ilie Cîrlogan, Vasile Deak, Iosif Puși, Ion Mladin, Gheorghe Fratoșticeănu, E- mil Cochină și numeroși alții — este principalul izvor al rezultatelor obținute în reducerea continuă a cheltuielilor materiale, în aplicarea unei inițiative muncitorești de mare valoare practică —contul colector de economii al sectorului.

„SĂPTĂMhA CRUCII ROȘIT
• (Urmare «ftr» p*$. Rfi organizate cu acest prilej va fi evidențiată puternic preocuparea permanentă a partidului și statului nostru, grija deosebită a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru asigurarea celor mai bune condiții de viață tuturor cetățenilor țării, pentru sănătatea și prosperitatea întregii națiuni. Avem In Valea Jiului o organizație de Cruce Roșie puternică, ce cuprinde aproximativ 45000 de membri cotizanți organizați în peste 150 comisii, cu un activ voluntar din care fac parte 3500 activiști obștești. Prin aplicarea prevederilor Decretului 561/1973, în cadrul organizației municipale de Crur ce Roșie activează 44 grupe, sanitare, 450 posturi de prim ajutor, 4 . cursuri de pregătire a surorilor de Cruce Roșie, precum și un mare număr de cursuri de igienă și prim ajutor. In întîmpinarea „Săptămînii Crucii Roșii" organizațiile

de Cruce Roșie din Valea Jiului și-au intensificat activitatea pentrii creșterea contribuției organizației la ridicarea nivelului de cultură sanitară a populației, pentru pregătirea temeinică a formațiilor sanitare voluntare și a surorilor de Cruce Roșie.Comisiile de Cruce Roșie din municipiu și-aii prevăzut pentru „Săptămîna Crucii, Roșii" numeroase și interesante activități in colaborare cu conducerile spitalelor, comitetelor pentru cultură și educație socialistă, organizațiile de sindicat, femei, tineret și pionieri și Inspectoratul școlar printre care organizarea pnui, mare număr de expuneri, conferințe, simpozioane, întîlniri csi cadre medicale, acțiuni de igienizare a localităților, căminelor de nefamilîști și locuințelor, recoltări de singe de la donatorii onorifici, cicluri de filme și expoziții de carte educativ sanitară, _ iar în școli se va declanșa concursul „Sanitarii pricepuți".
.7A,A\W.WAVJA\VAV?A,.,a,.V.',7.7AV.7AV.7,7,7/
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SPORT ® SPORT ® SPORT ® SPORT 6 SPORT * SPORT • SPORT • SPORT • SPORTAvancronică• Azi, o zi. mai săracă 
în fotbal.Divizionarii noștri A se deplasează la F.C. Bihor unde vor întîlni pe purtătoarea „lanternei" după patru etape.In divizia C doar Minerul Vulcan joacă acasă, a- ,vînd ca adversară echipa C.F.R. Craiova, ocupanta actuală a locului 5 în clasamentul seriei a 7-a- Dar yulcănenii, credem, au învățat ceva din campionatul trecut, cînd au scăpat doar în final de retrogradare, așa că „vor trage tare" la victorie spre a aduna punc
te care să-i scutească în final de emoții. Incepînd cu ora 9, pe terenul din petrila, are loc meciul din campionatul republican de juniori dintre Jiul Petroșani — C.S.Ș. Hunedoara.In campionatul județean 
de fotbal, duminică ora 11, doar un singur măci i C.F.R. Petroșani — Preparatorul Petrila. Aceasta, deoarece derbiul dintre Minerul Paroșeni — Minerul Uricani a avut loc sîmbă- tă, ora 16, pe stadionul din 
Vulcan. Tot ieri au înce

put și întrecerile din campionatul municipal de fotbal.• Atletismul a reintrat pe firmamentul întrecerilor. Duminică, ora 10, pe pista stadionului Jiul din Petroșani are loc etapa pe localitate a „Crosului de toamnă". Participă elevi din clasele II—XI.• Terenul școlii sportive din Petroșani găzduiește duminică, începînd cu ora 10, meciul amical de handbal feminin dintre echipele Utilajul — Sănătatea Vulcan. In continuare are loc tot un meci amical între echipele de băieți ale C.S.Ș. Petroșani și Jiul Petrila.• Pe stadionul institutului de mine are loc, de la ora 9, partidă de rugbi din cadrul „Cupei F.R.R." dintre Știința Petroșani — Politehnica Cluj-Napoca. Ea nivelul diviziei B se dispută, de la ora 9, partidele Minerul Lupem — Constructorul Alba Iulia și Minerul Livezeni Electro-putere Craiova. Ultimul meci se va juca duminică, ora 9, pe terenul din Eo- nea. (C.D.)

Etapa a cu ,oan Karpinecz
— Stimate tovarășe 

IOAN KARPINECZ. 
Sînteți președinte de o- 
noare al Clubului spor
tiv Jiul din Petroșani. 
Ca fost jucător de fotbal 
de performanță, ca sus
ținător înflăcărat al dez
voltării acestui sport 
în Valea Jiulai și su
porter ce pronosticuri 
dați meciurilor din eta
pa a V-a a diviziei A ?— Ca președinte de o- noare al clubului sportiv Jiul și ca simpatizant de decenii al echipei, fără să uit, bineînțeles, pe Minerul Lupeni la care am jucat, îmi permit să încep comentarea etapei a V-a tot eu Jiul. Chiar și după cele trei înfrîngerj consecutive eu am rămas optimist. Cunosc adevăratul potențial al echipei și am mare încredere în băieți. De altfel au confirmat și în etapa anterioară că înfrângerile care, e drept ne-au durut, au fost doar un accident. Meciul de la Oradea cu F.C. Bihor este cu atlt mai greu cu cît gazdele, în caz

de înfrângere, vor pierde 
contactul chiar și cu plutonul inferior al clasamentului. Deci, gazdele, însetate de puncte, vor miza totul pe victorie, dar cred că teamă de un eșec Ii va face să joace oarecum timorați. Jiul, în schimb, 
sînt convins, că va juca decis la victorie și nu este exclus să se întoarcă acasă cu un adaos de puncte lă cele actuale. F.C. Argeș, care, prin victoria cu 3—0 în fața formației Fa- nathinaikos din Atena, a luat o frumoasă zestre pentru meciul retur din cadrul „Cupei U.E.F.A.", nu pre® văd să-i scape victoria cu „U" Craiova care n-a strălucit în partida din „Cupa Cupelor" cu Fortuna Dusseldorf. La. București, 
Steaua cu 8 puncte din tot atîtea posibile, va încerca să facă scor cu A.S.A. Tg. Mureș, dar echipa lui Ti- beriu Bone dorește să încurce socotelile liderilor. Corvinul întîlnește acasă 
pe F.C. Baia Mare, o echipă bine pusă la punct și

care practică un joc tehnic, deschis chiar și In de
plasare. Deci o echipă ce pînă în prezent a confirmat locul fruntaș pe care îl ocupă în clasament, dar cred, totuși, în victoria gaz
delor. Ea Rîmnieu Vîlcea, 
Chimia va încerca, și cred 
că va reușiy să obțină prima victorie pe teren propriu de la revenirea în divizia A în dauna formației S.C. Bacău, dar nu este exclus nici un rezultat e- gal. Derbiul studențesc dintre „Poli“ Iași — „Poli" Timișoara este deschis o- ricărui rezultat. Deși n a strălucit în actualul campionat, F.C. Olimpia sînt covins că va obține victoria în fața ambițioasei, dar modestei echipe Gloria Buzău. In schimb, la Tîr- goviște, gazdele au un meci greu cu textiliștii arădeni așa că la pronosport sînt valabile toate trei variantele. La București, meciul Sportul studențesc — Dinamo s-a jucat ieri, scor 1-1.

D. CRIȘAN

Jn ziua de 8 septembrie, în Lupem a avut loc un accident de circulație din oare două aulowbh-ule au i ut șifonate. Cum era și firesc, s-a trecut la verificarea șoferului care a comis accidentul. Numai că șoferul era... șoferi-, țâ, se numește Lucreția Daneiu și hxuicște in Vulcan. Și spre mirarea tuturor, rând a lost rugată să sulle în fiola alcooscopica. a- eeasta s-a făcut verde ca iarba-n primăvară. Lucreția Daneiu consumase „o bere", iar dimineața „un coniac". Pesemne a crezut că interdicțiile de a conduce autovehicule sub influența băuturilor alcoolice se referă numai la conducătorii auto nu. și la conducătoare. întrebarea e : care să fi fost cauza accidentului? Pînă una alta "berea și coniacul au fost scump plătite, plus suspendarea permisului de conducere pe timp de două luni. O fi ajungînd timpul pentru... bere și coniac ?
DEPĂȘIREA NU SE 

FACE ORICUMȘtiu pînă și eăruțașii acest lucru. Unii șoferi însă au uitat și se angajează în depășiri dezici că vor să-și pună Capăt zilelor. Așa a făcut și Calestru Gheorghe din Lupeni. S-a angajat cu autovehiculul pe care-l conduce —- și care, aparține Exploatării . de transport Petroșani—' într-o depășire în timp ce din ăens o- pus venea alt autovehicul. Noroc că șoferul g- cestuia nu s-a pierdut, că ieșea un accident... In schimb Gheorghe Calestru și-a pierdut,., permisul pe o lună și a cîș- tifet o chitanță. Așa-i, cum zice1 proverbul „cînd, nu deschizi ochii, deschizi punga".
ATENȚIE ȘOFERI!Odată eu începerea noului an școlar a crescut numărul de copii care circulă . cu autovehicule de transport în comun, precum și al celor care merg pe jos la și de la școală. Ei sînt predispuși să se joace în apropierea părții carosabile, să traverseze strada în fugă. Circulați cu maximum de atenție! Reduceți viteza pînă la limita evitării oricărui pericol la trecerile de pietoni ! Respectați regulile conducerii preventive cînd întîlniți grupurile de copii care merg sau se întorc de la școală.

PĂRINȚI SI 
EDUCATORIEducați copii îft spiritul respectării stricte a regulilor de circulație privind traversarea străzilor ! Indrumați-i să nu se joace pe partea carosabilă, ci în locurile special amenajate, să respecte reguJ Iile de urcare și coborâre din mijloacele de transport în comun !

Rubrică realizată cu 
sprijinul biroulpi'1 s 

circulație ai Miliției 
Petroșani
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Hy-, mai re- ro-
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Edificiul cel descoperit un templu are peste 60 m lun- și trece de 40 m lăți-

inedit le-a fost cercetătorilor de

rirea a fost confirmată prin urmele puternice de incendiu puse în evidență. Dramaticul eveniment este datat și datorită monedelor de la Marcus Aurelius, monede găsite în sanctuarul lui Esculap și al Hygeii. Un moment semnalat prezența sau lipsa vestigi- un edificiu grandios, ilor, atît î

In urma săpătulrior arheologice efectuate sub conducerea dr. Hadrian Daicovicrii, directorul Muzeului de istorie al Transilvaniei, s-a reușit să se dezvelească cinci complexe arhitectonice : un sanctuar închinat zeilor medicinei, Asclepioș (Esculap) și Hy- geia, templul lui Liber Pater, u._ ■■■■■■ ... - " ,poate cel mai mare templu roman din Europa, cu excepția Italiei, un sanctuar .mai mic și un edificiu privat, situat în imediata a- propiere a amfiteatrului. I.a templul Iui Liber Pater a fost găsită o inscripție care dovedește că anul 170, în timpul boaielor marcomanice, in răz-i- namicii au ajuns pină la Sarmizegetusa, incendiind edificiile aflate în afara zidurilor cetății. Descope-In anul 2000, se pare (așa afirmă învățații !) se va produce o schimbare în magazine, aprozare ba chiar în... stații.Așa de pildă, măcelarul va fi doarsupraveghetor,

Toamna pe deal,Foto : A. DULA

i ANTICIPATiE
A... AMIM. 2000

r

iî { îf

nu va lucra cu cin tarul ci cu minicalculator. Să-și calculeze omul brutul : cotlete, ceafă, antricoate nu să le vîndă icu-amănuntul chiar pe toate... IAșa se-ntfmplă uneori acum (cîte exemple nu-s). pe măcelar îl trec sudori fiindcă-a-ncasat prea puțini* băni și-a pus un plus... (?!?) Aprozarul. In 2000 va fi precis mecanizat Vânzătorul va deveni circuit tranzistorizat.Atunci să văd ee-are-n pungă își sfeclește-un tranzistor își face mina lungă! robot... gestionar

în edificiile publice, eît și în cele private. Astfel, în amfiteatru au fost găsite urme ale populației din secolul al IV-lea, deci a locuitorilor care au " rămas pe loc după retragerea aureliană. Asemenea importante indicii au fost identificate și în sanctuarul lui Esculap și al geil.mare cent, man, gimeme. După părerea dr. Hadrian Daicoviciu, se pare că templul ar fi fost închinat unei divinități orientale. Malagbel, conform u- nfei descoperiri epigrafice mai vechi. Alături de acest lăcaș, specialiștii au identificat un - sanctuar mai mie, unde ah găsit un relief de piatră care reprezenta imaginea zeului Sil- vanus, însoțit de nouă a- caliți.Dintre obiectele descoperite în ultimul timp la Ui- pia Traiana se remarcă o mască de bronz aurit a Gorgonei, zeitate oare în mitologia greacă întruchi-
■ pa geniul răului ; de asemenea, un ornament din bronz care a aparținut, probabil, unui car roman și care înfățișează capul rinei antilope, precum și o foarte frumoasă statuetă de bronz a zeiței Venus.

Zeii din peșterăIntr-o peșteră din Munții Tian San s-a descoperit un lăcaș de cult din. epoca bronzului, cioplit in stînca muntelui acum peste 3 000 de ani. Pe pereți se află încrustate imagini ale Soarelui, alături de desene rupestre reprezentând animale sălbatice și oameni cu fețele acoperite.
Nivel maxim de 

poluareToate arterele fluviale a- le Franței trec printr-o serioasă criză ecologică. A- ‘
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dacă fiind și vînzător. 
In stațiile E.T.P, chiar ore întregi de-ai să aștepți, în „2000" din te miri ce vor apare roboți „deștepți", care să nu te plictisești cînd ■ autobuzele nu vin Vor spune sute de povești bancuri de-ale lui neaMărin și-ai să zâmbești... Deocamdată mai adresăm un gong cîntărească mai bine ci'ntarul mai dispară mina „superlong“ se respecte în transport orarul putem cu fruntea sus pășiCa

săsăsăsăspre... 2000.
Bujor MIRCESCU

u-1 \
■f- '?w

triale deversează în nuri și fluvii peste 6 tone reziduuri. Numai Sena, anual, se aruncă milioane iar maceutice nual în regiunea capitalei 10
toneîntreprinderile aruncă apele

milioane în 2 gunoi, far- a- din > tone

constituie două treimi din total.
Peregrinările unui 

manuscrisCercetând arhivele vechiului oraș tadjik Tiube, arheologii au coperit un manuscris

„Cine o i« pe 
mea de soție, spuse Ro
șu—împărat, va deveni 
un om bogat". „Intr-a
devăr, răspunse Harap- 
Alb, cine ?".

substanțe chimice otrăvi- nual, întreprinderile indus- toare.
Densitate mareIn insula indoneziana Iawa trăiesc aproximativ 80 milioane de locuitori, densitatea pe kilometru pătrat fiind de 600 de persoane. Dealtfel, dacă s-ar lua insula ca stat separat, ea ar ocupa locul 7 în lume în ce privește densitatea locuitorilor pe kilometru pătrat. Ca întindere, Iawa reprezintă 7 Ia sută din suprafața totală a Indoneziei, dar populația ei

stră- Ura- des- ........ .. ____ unic,datînd din secolul alXIH-lea — „Precizarea sferei astronomice". In această lucrare, Ubaidulla aș- Șaria, cunoscut savant din evul mediu, și-a expus concepțiile cu privire la structura Universului și a întocmit o hartă a stelelor. Soarta acestei descoperiri este deosebit de interesantă. Judecind după însemnările marginale, în anul 1447 lucrarea se afla în biblioteca iluministului și astronomului, oriental U- lugbek, care s-a îngrijit primul de restaurarea și transcrierea complicatelor tabele astronomice. ,După părerea arheologilor, lucrarea lui Ubaidulla aș-Șaria descrie cel mai a- mănunțit dezvoltarea astronomiei în Orient, înainte de Ulugbek.
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ORIZONTAL : 1) Sînt de capul lor încet dar sigur 3) Ales — State centrale ! 4) Se duc la munte — KK! 5) Orgoliu 6) A încurca ițele — Fotbalist 7) Legalizată 8) îngerul păzitor (fig.) — încă — Motocicletă 9) Șoarece — Deschis la... bancă 10) Spin — Cu 10 lacăte.
a
a

VERTICAL : 1) Mică poveste 2) Porniri pe... jumătate ! — Strămoș 3) Tunși ! — ...trăiască ! 4) Patria lui Ulise — Primul ; 5) In chimie... — O întrebare 6) Un pom gol ! — Aproape bine 7) De la nord sud (sau invers) 8) Alipită — Pecete ! Datină — Părinți 10) Pană — Ferit. la9)
Dumitru DANAȘEL, 

student

Mi-e dragă mașina asta făcută la noi, îmi spunea prietenul meu șoferul. Motor bun, puternic, o conduci lesne, m-a purtat ani de zile prin țară... vara... iarna... Nu-i vorbă am îngrijit-o și eu. Da’ acu’, în- tr-o zi, simt că nu e ceva în regulă la motor. Chem mecanicul și împreună găsim hiba. Mă duc la magazie și îi spun omului: .— Am nevoie de cutare piesă.— Amîndoi avem.,. îmi zice.— Cum, adică ?-— Așa, bine ; eu s-o am aici pe .raft și dumneata s-o montezi unde trebuie.— Acu’ ți-ai găsit să împletești vorbele, cînd mașina stă și de lucru-i gîrlă?— Uite, de cite ori am cerut, și îmi arată un braț de hîrtii. Du-te Ia careva din vecinii noștri, au și ei camioane, poate găsești, ,Mă duc la vecinii dreapta :— Caută, gaz ie, poate buie. Uite... am nevoie.— Mda, s-ar găsească, dar și eu aș vea nevoie de un parbriz... diferența, vedem noi cum facem...

frate prin aiȘi ce-mi îi spun
dinma- t receputea să se a-

pui aeFuga la noi:— Nu avem un în plus ? parbrizi— Da de unde, poate au ceilalți...Repede la vecinii din stingă. Ii repet magazionerului prima parte a istoriei. Nimic.— Nu aveți un parbriz ?— Parcă ar fi, îmi răspunde omul după o căutare, dar mie îmi trebuie un electromotor, diferența... vedem noi...— N-avem nici urmă de electromotor, mă înștiințează omul de la noi.Plec în oraș la altă întreprindere care deține, camioane. Din nou nu a- veți ce-mi trebuie mie, nu aveți un electromotor ?...-— Ba, parcă da, un electromotor da, dar am nevoie de niște supape... Ce-i în pluș sau în minus vedem noi...Dau un telefon. Nimic.O iau pe strada mare, trec podul și ajung firmă, apoi deapân tea de la început.— Hm, hm. Aveți roc nemipomenit... ultimele supape, un carburator și...— Știu, diferența... vedem noi...Tocmai atunci intră ei-

la altă poves-un no-Astea-sÎmi dați

In cele din urmă piticii făcură o ședință fulger, în care dezbătură pe loc atitudinea Albei ca Zăpada care le vorbea „cam de suș“.Vrăjitbarea încăleca pe o mătură de cinci cai putere și strigă : „Feriți pîrtia.!",„Ce să-ți aducem de la tîrg : turtă dulce, baclava. mătăsuri scumpe ?" o întrebară piticii pe Albă ca Zăpada. „Nu vreau nici unele... Totuși ce ați zice de un Kent?".„Și-am încălecat pe-o șa “ (Autorul nu specifică ce-a zis calul).
Mircea ANDRAȘ

Până să mă scuz
I 1discute nași dau unneva. menii telefon din poartă la magazia noastră.— Alo, alo, tot eu... Salut... Un carburator îmi trebuie... Phi, grozavă treabă, bine că avem, mulțumesc. Vin eu.,. Mă întorc. Musafirul pleease.— Așadar, îmi aduceți un carburator și îmi faceți rost de un pui de cîine lup... Poa’ să fie și neînțărcat... Dacă Vreți, vi-1 și plătesc.

★Acum e în căutare și tra- ge speranțe să găsească. Ce se făcea dacă îi cerea un pui de rinocer ?
V. MORARIIArii martor... 

cular.E plin ne... din
fost 
bio-de sl- cap pînă în picioare.Nu-i mai ră

mase nimic de- cît să se sinucidă. Apoi răsuflă ușurat.
Ing. Kiraly 
Zoltan jr.
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Ședința 
de bază

(Urmare din pag. I)care partidul și statul nostru o poartă armatei.Adresîrîd . tovarășului Nicolae Ceaușescu prolun- de mulțumiri pentru aprecierile cu care a onorat armata, pentru noile și mobilizatoarele sale indicații și îndrumări, pentru sarcinile 
<ie răspundere trasate, ministrul apărării naționale a asigurat pe secretarul general al partidului că desfășurarea întregului proces de pregătire și educare a cadrelor și trupelor potrivit orientărilor date de comandantul suprem, îndeplinirea necondiționată a obiectivelor care au fost puse în fața armatei vor constitui preocuparea centrală, de fiecare zi. a Ministerului Apărării Naționale, a tuturor comandanților, organelor de partid și a ce-

activului 
din armatălor de tineret, a întregului personal al armatei.Ș( n ii > ilui de ba ză de . omandă și de pai ud din armată a luat sfîrșit într-o atmosferă de puternic entuziasm. Aplau- dînd, ovaționînd și scan- dînd îndelung „Ceaușescu- P.C.R.", „Ceau.șescu și poporul", participanții au reafirmat dragostea fierbinte a întregii noastre armate față de tovarășul Nicolae Ceaușescu. adeziunea totală a militarilor țării la politica internă și externă a partidului și statului, hotărîrea lor nestrămutată de a hu-și precupeți forțele pentru înfăptuirea ei, de a-și face cu credință da- 1 >ri sa ia față • patrie, partid aopoi e a-ș în> pi,"i i> pr șa 1 obligațiile de înaltă răspundere și onoare ce le revin.

Conferința „MINESPOL 11“
BELGRAD 16 (Agerpres). La Belgrad s-au încheiat lucrările celei de-a doua conferințe a miniștrilor însărcinați cu problemele științei și tehnologiei din Europa și A ei rica de Nord - Minespol II — organizată .sub auspiciile UNESCa Participanții, între care și un reprezentant al țării noastre, au dezbătut probleme legate de stadiul dezvoltării științei și tehnologiei, contribuția acestora la dezvoltarea economică: și socială a țărilor de pe continentul european, precum și în legătură cu modalitățile, de extindere a cooperării în aceste domenii.In principalul document adoptat — „Raportul între cercetare și dezvoltare și eficiența acestora, circula- 1 ția informației științifice

IN CAPITALA AUS
TRIEI s-a deschis simpatii tradiționalul Tirg .internațional de la Viena, la care participă aproape 4000 de firme și organizații de comerț exterior din 42 de țări, între care și România.

ANSAMBLUL DE CIN- 
TECE ȘI DANSURI „CU
NUNA", din comuna Maie- ru, județul Mureș, participant la festivalul internațional de folclor, montan din localitatea poloneză Zakopane, a obținut, la categoria ansamblurilor care au prezentat folclor autentic, cea mai înaltă distincție,: marele premiu „To- porașul de Aur".

LA SEDIUL O.N.U. din New York au luat sfîrșit lucrările celei de a șaptea sesiuni a celei de a treia (’onlerințe a Națiunilor U- nite asupra dreptului mării. Participanții au hotă

rât ca sesiunea următoare a conferinței să fie convocată la 19 martie 1979 la Geneva, în vederea continuării negocierilor.
MARELE CONSILIU GE

NERAL (parlamentul) din San Marino i-a ales, vineri, în funcția de căpi- tani-regenți pe președintele Partidului Comunist San- marinez, Ermenegildo Gas- peroni, și pe socialistul A- drino Reffi. Preluarea de către reprezentanții partidelor de stînga din San Marino a funcției supreme în stat este rezultatul alegerilor generale anticipate din 28 mai a.c., soldate eu un puternic avans al stîn- gii.
Din presa străină.

Nicaragua și dinastia 
iui Somoza

(„Le Nouvel Observateur")

KURT WALDHEIM, e- ■cre.tarul general al O.N.U., l-a primit pe ambasadorul Teodor Marinescu, care, i-a prezentat scrisorile de acreditare în calitate de reprezentant permanent al Republicii Socialiste România la Organizația Națiunilor Unite.
RATA ANUALA a inflației a crescut în Marea Britanic pentru a doua lună consecutiv. Astfel. în ■august prețurile cu amănuntul indicau o majorare de .8 la siită față- de ace- •ăași lună a anului prece- 

dent.DELEGAȚIA DE PARTID 
ȘI DE STAT IUGOSLAVA, condusă de Tvietin Miato- vici. membru al Prezidiului R.S.F.I. și al Prezidiului G.C. al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, și-a încheiat vizita oficială întreprinsă la Pekin, plecînd spre Belgrad. Delegația a fost primită și a avut convorbiri cu Hua Kiio-fen, președintele C.C. al P.O. Chinez, premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze.

și tehnologice, pregătirea de specialiști, formele de cooperare regională și sub- regională". — sînt incluse recomandări referitoare la sprijinirea eforturilor proprii ale țărilor în curs de dezvoltai -
Sesiunea Consiliului 

guvernatorilor
■ VIENA 16 (Agerpres). Intre- 14. și 16 septembrie Ia Viena, a avut loc sesiunea: de toamnă a Consiliu- lui guvernatorilor organ de conducere a Agenției Internaționale pentru E- nergi'a Atomică, din care fac parte 34 de țări, între . care și România.Pe agenda reuniunii s-au aflat o serie de probleme actuale în legătură cu principiile directoare și regulile de bază în domeniul asistenței tehnice, repre- z i ta e i mai « labil a țărilor în. curs de dezvoltare în Consiliul guvernatorilor, aplicarea sistemului d - garanții al agenției ele.

Evoluția situației 
din Portugalia

LISABONA 16 (Agerpres). Secretariatul Național al Partidului Socialist Portughez — partidul cu cea mai mare reprezentare parlamentară — s-a reunit, la Lisabona, pentru a examina modalitățile de soluționare a actualei crize guvernamentale și posibilitățile pentru constituirea unui guvern care să întrunească majoritatea parlamentară necesară.Secretarul general al P.S.P., Mario Soares, a declarat, cu acest prilej, că soluția crizei politice trebuie să. rezulte din armonizarea pozițiilor președintelui Eanes și a partidelor politice. Un nou guvern — a spus el — nu trebuie constituit. neapărat ; din. membri ai partidelor politice. dar trebuie ca echipa guvernamentală să fie rezultatul negocierilor cu partidele politice, care să asigure, astfel, majoritatea parlamentară necesară activității guvernamentale.
Guvernul iranian a obtinut votul1

de încredere
TEHERAN 16 (Agerpre •). Cu 176, de voturi, 16 contra și două abțineri, guvernul condus de primul ministru Jaafar Sharif E- marni a obținut, simbătă, votul de încredere al Adunării Naționale . Constitute

ve (Majilis). După obținerea votului de inveslL tură, premierul iranian a reafirmat că guvernul său este hotărît să aplice , programul de liberalizare si de promovare a intereselor naționale.
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Lupte violente
MANAGUA 16 (Agerpres). Ciocniri deosebit de violente între forțele insurgente și trupele guvernamentale au avut loc vineri în orașul nicaraguan Deon, situat la 90 km vest de Managua. Aviația a intervenit în sprijinul trupelor guvernamentale de infanterie și blindate care forțează, în prezent, pozițiile.

în Nicaraguadeținute de Frontul Sandi- nist de Eliberare Națională. în special în cartierele Subtiava, San Juan, San Felipe și Zaragoza. Numărul victimelor este mare. Guvernul a anunțat că nu-și asumă responsabilitatea apărării vieții civililor și nici a cadrelor '.Crucii Roșii sosite>la fața lo- eului.
Nicaragua, eu o suprafață tie 130 000 kilometri pătrați și o populație . de 2,3 milioane locuitori, ,ește fără îndoială cel din urmă o- xemplu al - acelor- „Republici bananiere" care au apărut în America latină în timpul cînd Theodore Roosevelț. instaura politica „marii bîte", iar „Tâchito", al treilea descendent al dinastiei Somoza, este u- nul . dintre aliații cei mai fideli ai S.U.A. Aproximativ 500 de mercenari americani sînt înrolați în rîn- durile celor 8 500 de soldați ai Gărzii naționale, ■armata regulată a lui So- niozii.Dinastia Somoza, care domnește în Nicaragua de 41 de ani, a suferit prima sa înfringere grava, ce riscă’ a se dovedi fatală, A- ceastă „monarhie ereditară", prost deghizată în „democrație" prin alegeri trucate. cea , mai veche din America Latină, și-a șubrezit temelia sub valul de contestare populară care a izbucnit în luna ianuarie a.c. Asasinarea ziaristului Pedro Chamorro, director al cotidianului „La Pren- sa11 și unul din liderii o- poziției, a constituit punctul de plecare al manifestațiilor care n-au încetat să la amploare pe toată durata celor opt luni de ia

începutul anului. Represiunea a fost șingeroasă și a făcut deja sute de'morți.Washingtonul a susținut pînă în prezent fără nici un fel de .rezerve regimul . lui Somoza. Luna trecută i-a acordat încă un credit de 12 .milioane de dolari- „în scopuri umanitare". Somoza știe bine că, în ciu- . da opoziției Congresului american, el poate conta pe discreția Washingtonului pentru a primi perio- * die transporturi de arme destinate Gărzii naționale care rămîne principalul sprijin al regimului.Dinastia Somoza este recunoscută pentru corupția sa: posedă peste 100 de întreprinderi, controlează 80 la sută din produsul național și este_ cel mai mare proprietar de terenuri clin Nicaragua. Averea sa în străinătate depășește rezervele totale ale țării.Dar rezistența împotriva măsurilor. represive se amplifică. „Frontul lărgit" de opoziție, format din forțele moderate sprijinit de cler, la. care sînt atrasă și anumite pături ale burgheziei, își întărește rîhdurile, în timp ce amploarea luptei de rezistență armată, care se bucură de aprobarea și sprijinul popular, a devenit un factor ce poate depăși „soluția americană".

TEMPLU ROMANO echipă de arheologi a descoperit, în apropierea orașului vest-german Xanten, ruinele celui mai mare templu roman i- dentificat pînă în prezent la nord de Munții. Alpi.Pardoseala templului scoasă la lumină în cursul săpăturilor în zona ruinelor fostei așezări romane Colonia’’ L’lpia Trai a na, este formată din pietre de mari dimensiuni fixate unele de altele cu mortar. Fundația, templului, ăvînd dimensiunea de 24 pe 36 de metri, a rezistat încercărilor evidente de a fi folosită ca sui’să de material de construcție. Cele 24 de coloane ale templului au dispărut însă, presupii- nîndu-se că ele au "fost utilizate la ridicarea; altor edificii.
„DIETA PENTRU 

SANATATE"Mîn.cați mai multă pline, cartofi și fructe și' consumați mai puțin zahăr, alcool și sare !, sfătuiește. broșura intitulată „Dietă pentru - sănătate", dată publicității, joi, la Londra, de . guvernul britanic. Procedînd astfel, se spune în această broșură, reducem riscurile de a contracta boli cardiace, diabet, cancere gastroin- testinale și carii dentare.

Faptul divers 
pe glob

CONFIRMARE.'. GIn cadrul audierilor ce au loc în Camera Reprezentanților asupra împrejurărilor asasinării fostului : președinte american John F. Kennedy, doi experți in fotogralie au confirmat autenticitatea imaginilor în care L~e Harvey Oswald dște înfățișat cu pușca cu care a fost comisă crima.
BOMBAIn cartierul Kaulsdorf, din Berlin, a fost dezamorsată de către specialiști o bombă de 250 kilograme din al doilea război mondial, de fabricație britanică. Anterior peste 100 de persoane fuseseră evacuate. Operațiunea a durat trei sferturi de oră.

ORAȘ PERICULOS' New Yorkul își. justifică renujnele de „oraș periculos". Numai în primele șase luni ale acestui an poliția a înregistrat 697 asasinate, ceea ce reprezintă considerabil mai mult decît în perioada similară a anului 1977.
CVINTUPLEȚI

O femeie din Toulouse (Franța) a dat naștere u- nor cvintupleți — trei

fetițe și doi băieți.Starea sănătății mamei și nou-născuțilpr este satisfăcătoare.
ARHIVA IN HAMBARIntr-o ciad .re adiacentă Castelului Thoiry, situat îrf apropierea Parisului a fost descoperită, recent o importantă cantitate de documente do o mare valoare istorică, printre care' se află scrisori autografe. ale lui Napoleon Bonaparte, ale regilor Filip cel Frumos, Francisc I, Henrie al IV-lea și Ludovic, al XlV-lea. Această arhivă neobișnuită, uitată într-un ungher de hambar,i include de asemenea partiturile manuscrise ale unor, valsuri de Chopin, o bulă , a Papei Clement al XlV-lea și manuscrise de Voltaire, Thomas Jefferson, Marie- Joseph Lafayette, Benjamin Franklin și Georges Sand.Bogata arhivă a Castelului Thoiry — reședință seniorială avînd o vechime de patru secole — a fost ascunsă în timpul: celui de-al doilea război mondial în hambarul u'n- de a fost apoi „uitată".Piesele manuscrise, toate necunoscute pînă a- c'.lm, voi- fi prezentate pentru prima dată specialiștilor și publicului în cadrul linei expoziții ce se va deschide in curînd.
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17 SEPTEMBRIE8,00 Gimnastica la domiciliu. 8,15. Tot înainte! Bun găsit, școală dragă!> Șoimii patriei. 9.?0 Film serial pentru copii: Cărțile junglei. Episodul 4. 9,45 Pentru căminul dumneavoastră. , 10,00Viața satului. 11,45 Bucuriile muzicii. 12,30 De strajă patriei. 13.00 Telex. 13,05 Album duminical. 15,00 Stadion— Magazin sportiv în imagini. 17,00 Fotbal : F.C. Bihor — Jiul Petroșani (divizia ' A) — repriza a Il-a. Transmisiune directă de la Oradea. 17,50 Film serial : Linia maritimă Onedin. Episodul Micul ecran mici: Sună sună ! 19,0019.20 Ilepor-' metârii"-
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18.40i ce'i Clopoțel,ul, Telejurnal, taj TV : Ziua•gistului. Tîrgoviște — Cetate a -oțelului. Emisiune de Horia Vasilpni.:19.40 Portativul- veseliei. Emisiune, de i varietăți. 20,40. Film . artistic : „A- devărala glorie". Premieră TV. Producție a studiourilor americane.22.40 Telejurnal. Sport.I
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18 SEPTEMBRIE15,55 ,Telex 16.00 misiune în limba . ghiară.lui Nicolae Ceaușescu îa județele Caraș-Severin și Cluj. 19,00 Festivalul hnta 'ea • io nân ei 19,20 1Q01 de seri. 19.1,0 . 19,50 Panoramic. 20,25 Roman-fot- leton : „Putere fără glo- ’ ■" — Episodul 4. 21,15 i aveți o întrebare ?Melodiivîrstele.
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REOACTIA •>> Reoubl'tii, er, 90. telefon 4 16 63 (secretariat), 4 24 64 (sec|ii). TIPARUL i Tipogiaha Petroșani, Ut. Republicii, n. s?


