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In prezenta tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
pe stadionul „23 August" din Capitală 

a avut loc

Cote înalte 
de lucru 

pe șantiere

Spectacolul sportiv prilejuit
M.'

Și 
IV

de finala competiției 
naționale „Daciada11In prezența " tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului ■Comunist Român, președintele Republicii So- • ciălîste- -România, a tovarășei Elena Ceaușescu, a ; celorlalți tovarăși din conducerea partidului și statului, sâmbătă seara, a avut loc, pe marele stadion' „23 August" din Capitală. spectacolul sportiv organizat cu prilejul filialei competiției sportive național? „Daciada" — ediția 1978, cea mat cuprinzătoare întrecere de masă desfășurată în țara noastră.Împreună cu tovarășul Nicolae Ceaușeșcți și tovarășa Elena Ceaușescu, au luat parte la această grandioasă sărbătoare a sportului românesc membri și membri .supteanți ai 'Comitetului Politic Exe-

cutiv al C.C. al P.C.R. Au participat, de asemenea, membri ai C.C. al P.C.R. și ai guvernului,’ conducători, de instituții centrale, organizații de masă și obștești, activiști de partid și de stat, reprezentanți ai mișcării noastre sportive, peste 80 de mii de oameni ai muncii bucureșteni.Organizată din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, competițiasportivă națională „Daciada" pune pregnant' In lumină preocuparea dului și statului pentru creșterea lui general sportive de masă și deperformanță, pentru integrarea tot mai deplină a educației fizice și sportului în ansamblul muncii educative, în procesul formare a omului nou.

parti- nostru nivelu- al activității masă și de pentru

Sub semnul s-au întrecut, neroasă ■ și disputa sportivă, șase milioane de pârtiei panți — muncitori, răni, intelectuali, și. vîrstnîci, pionieri școlari din . întreaga ră; Extinzînd pe un plan superior tradițiile valoroase ale sportului mâneșc, „Daciada" pune ca nobil -țel rea maselor largi meni ai muncii de la o- rașe și sate în practicarea sistematică a exerciți- ilor fizice și sportului. în vederea întăririi, sănătății, ofiliri-; fizice,: i-reșterii ca-' parității lor de muncă și creație.Acum, la încheierea primei ediții a „Daciadei", în

„Daciadei" intr-o ge- stimulatoare pesteță- tineri și
ța-

ro- își pro- atrage- de oa-

• (Continuare în pag. a 4 a)

La puțul Sud al I. 
Lupeni constructorii 
montoții șantierului al LC.M.M. : pregătescfinalizarea unei noi capacități de producție. La sfîrșitul acestei luni vor . fi încheiate lucrările la montajul mașinii de extracție In prezent . se lucrează la finalizarea casei mașinii, iar echipele de mentori și instalatori — electricieni conduse de loan Popa Și Ioan Rîpa efectuează ultimele montaje și instalații electrice.

Tot la I. M. Lupeni 
sînt în curs de definiti
vare lucrările la punctul de transformare TD/6/04 kV pentru a- celași puț. Prin contribuția celor trei echipe de zidari conduse de Petre Aelenei, Nicolae Novaci și loan Oșanu, echipei de dulgheri condusă de Toma Aehir.i- loaie și betoniștilor lui Gheorghe Pavalache, <>- bieetivul va fr predat la 1 octombrie, conform graficului de punere in funcțiune.

Lucrările la instalația 
de extracție a puțului 
auxiliar Est — începute cu o urmă, se află avansat stadiucutie. Astfel, la execuția instalației de alimentare cu aer comprimat din incintă instalatorii conduși de Ilie .liana au ajuns deja la jumătatea -lucrării.

Lupeni, lună înIntr-un de exe-
Redacția l-a invitat în abatajele sectorului I pe 

inginerul Aurelian Grosu, de la Lupeni, care-și spune 
astăzi părerea în legătură cu

Montarea și punerea în îuncție
a complexului mecanizat

Aurelian Grosu de la I. M. Lupeni, inginerul care a introdus și exploatat la 1. M. Paroșeni cu ani în urmă primul complex mecanizat din Valea Jiului, a fost invitatul redacției la I. M. Aninoasa în cadrul acțiunii de presă organizată la
această mină. Vă prezentăm părerile și soluțiile oferite de tovarășul inginer Aurelian Grosu, după vizitarea locului de muncă undela sectorul I se află complexul mecanizat, de la mina Aninoasa.

Montarea corectă și operativă a unui complex 
mecanizat este o condiție necesară, dar nu sufici
entă pentru bunul mers al producției.
ȘȘȘȘ Mecanizarea trebuie privită în ansamblul ei, 
cînd constituie un ansamblu ca la sectorul I de la 
Aninoasa și nu numai pe fiecare loc de muncă, 
pe fiecare abataj în parte. Dar asta nu înseamnă 
că amănuntele pot fi neglijate.înainte de a vorbi de complexul în curs de montare aș dori să evidențiez condițiile deosebite create pentru montarea acestuia. Am văzut o camera de - montaj care ar satisface și cele mai exigente preten-. ții te'jnice. De asemenea, după cum am constatat, galeriile pe care a fost transportat complexul erau corespunzătoare din punct de vedere al secțiunii libere, dar și al susținerii, al armării executatei Cit despre complex, montarea a fost făcută, pînă la faza

care am văzut-o, aproape tară, cusur. Doar In ceea ce privește finalizarea tehnologiei de lucru, pe abataj, după punerea in funcțiune a complexului, eu aș fi optat pentru o altă soluție. Și am să încerc să-mi argumentez punctul de vedere. E adevărat, condițiile de zăcămînt, variația grosimii' stratului la „cbperiș" nu le permite adoptarea tehnologiei pe care 6 aplicăm noi la Lupeni — scoaterea „șpițtirilor" în avans. In această situație Aninoasa a recurs la folosirea a

Mesajul de felicitare 
al tovarășului 

NICOLAE CEAUSESCU
Tovarășul N i c o 1 a e 

Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, adresează participan- 
ților la spectacolul 
nizat cu L-E 
primei ediții 
ției Sportive 
„Daciada" cele 
de felicitări.

Secretarul general 
partidului felicită» de 
semenea, masele largi 
le tineretului patriei 
muncitori, țărani, 
telectuali, studenți, 
uteciști, pionieri. 
— români, maghiari, 
mani și de alte 
lități - ~

l orga- 
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: mai

ținerilor 
succe- 
activi- 

care o

cal-

al 
a- 
a-
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șoimi, 
. ger

mani și de alte naționa
lități — care au desfășu
rat, de-a lungul a doi ani 
de zile, în cadrul „Daci
adei", o amplă și bogată 
activitate sportivă, călin- 
du-și trupul și voința, for- 
mîndu-se ca oameni înain
tați, în marea întrecere 
declanșată de această ac
țiune cu caracter 
nai, pregătindu-se 
tru muncă și viață, pen
tru măreața operă de 
difieare a socialismului 
România, de înflorire 
patriei și apărare a

națio- 
pen-

e- 
în 
a 

li

bertății și independenței 
ei.

Tovarășul N i c o 1 a a 
Ceaușescu urează 
din întreaga țară 
Se și mai mari în 
tatca sportivă pe
vor desfășura în cea de-a 
doua ediție a „Daciadei", 
noi și noi’victorii în lupta 
pentru recorduri și per
formanțe superioare in 
toate ramurile sportului, 
pentru ridicarea la un ni
vel și mai înalt, în ca
drul competițiilor inter
naționale, a prestigiului 
sportului românesc 
riei patriei noastre.

Fie ca „Daciada" 
vină tot mai mult 
de manifestare a energiei, 
elanul și optimismul 
voluționar al tineretului 
patriei, al cetățenilor ță
rii, ca ea să contribuie tot 
mai mult la afirmarea ca
pacității creatoare a po
porului nostru, la educa
rea conștiinței socialiste 
a ‘ maselor, la plămădirea 
omului nou hotărît să se 
consacre în întregime no
bilei cauze a socialismu
lui și comunismului, pros
perității și fericirii nați
unii noastre socialiste, ș

și glo-

să de
cad rul 

i. 
re

Premisele unității de stat 
a românilor (I)

„Revoluția viitoare nu se mai poate mărgini a vof 
ca Românii să fie liberi... Ea nu se va mai mărgini 
a cere libertatea din lăuntru, care e peste putință 
a dobindi fără libertatea din afară, libertatea de supt 
dominarea streină, ci va cere unitatea și libertatea 
națională. Deviza ei va fi Dreptate, Frăție, Unitate. 
Ea va fi o revoluție națională. Aceasta este calea ce 
va lua re oiuția română în viitor".

(N. BALCESCU)Premisele unității românilor au fost vii în conștiința lor, neîntrerupt pe parcursul veacurilor.Originea romană a po-
l.M. Vulcan — secția 

lămpărie. Comunistul 
Nelu Bătrinu verifică 
cu atenție lămpile de 
mină.
Foto : Gh. OI.TEANU

două tehnologii de lucru — adică, pe lingă complexul mecanizat vor să folo-
(Continuare in pag. a 2-a)

24 de ore de muncă în care

pe ei înșiși

porului și a limbii române, înainte de a o cunoaște în- vățații umaniști (români, germani, italieni etc.), o știa poporul român. Din tradiția vie in conștiința poporului român de la Dunărea inferioară, preluase loan Kinatnos, istoric bizantin (sec. al XI 1-lea), știrea relativă la descendența românilor din coloniștii a- duși din Italia; amintind că „se spune" acest lucru,.- (Vezi G. Popa —- Lisseariu, „Dacia în autorii clasici", vol. II, Autorii greci și bizantini, Buc. 1943, p. 159).Umanistul român Nicolaus Oîahus — în aceeași idee afirma faptul că românii din Țara Românească, Moldova și Transilvania „șe socotesc" a fi colonie a romanilor.Conștiința de neam găsim des exprimatăpoporul nostru în moduri deosebite. Mai intri prin numele cu care se numea Pe sine : român-rumâ.n. Nu totdeauna noțiunea de român-rumân. ca și altele.
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Praf. Dumitru I’ELIGRAD

(Continuare in pag. a 2-a)
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îndeplinit
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Toți minerii, în frunte cu comuni.șii au hotărît 
„trebuie să ne facem planul !".
La 27 de ani, Dragoș 
devenit șef de brigadăLa ora 4, noaptea încă mai stăruie. La această oră, la sectorul 111 ăl minei Lonea, încă de la intrarea în schimbul .1, oamenii s-au adunat să discute o problemă deosebit de importantă; cauzele care determină nerealiza- 

rea sarcinilor de plan la

Teleagă se mindrește 
specializat.

ca a

nivelul sectorului, seră aici, cum este resc, secretarul de . partid, directorul întreprinderii și șeful sectorului. Mine
rii au etalat concret și q- perativ deficiențele în organizarea producției și a muncii și au hotărît să acționez? pentru înlătura-

Veni- 
și fi-

rea lor chiar din acea dimineață...
★Am coborit împreună cu acel schimb .din dorința de a consemna rezultatele muncii acestor oameni, hotârîți sâ nu se mai împace cu' o stare de fapt negativă. Ajunși la orizontul 400, ne facem

Valeriu UOANdrAȘ 
V. S. FENEȘANli

(Continuare ir» pag. a 2~a)
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Sectorul V este cel 
tîi colectiv productiv 
I. M. Lupeni cârc rapor
tează îndeplinirea înainte 
de vreme a planului ta 
producția de cărbune pa 
primele 9 luni ale anului. 
Cu cele 14 000 tone căr
bune extrase peste preve
deri în 
cepului 
colectiv 
cîștigat
zarea sarcinilor la cărbune 
de peste o jumătate da 
lună.

din« i 
al

perioada de la în- 
anului, vrednicul 

al sectorului a 
un avans în reali-



2 St

Premisele unității de stat a
• (Urmare din pâg 1) avea un conținut clar și precis. In general, sensul «ie comunitate etnică si lingvistică este concludent însă în numeroase cazuri. Chiar și atunci cînd se ascunde sub numele de ro- nrinus-i'uinan, sensul este a-mia de român, îndoiala ițind înlăturată de asocierea celor două nume, acela cu care se numeau romanii Pe sine și acela cu care erau numiți de străini.Diaconul Coresi identifică numele romanilor cu ai românilor in „Apostolul" ciin ÎS'5,!. Intrase in con- șmnțu poporului român relația strînsă dintre numefe ș; originea sa și in același timp între adevăratul său nume Orire-i indică descendența) și numele pe care i-1 clădeau străinii. Termenul de roman — românesc, în sens etnic și lingvistic general, după o statistică se găsește de .17 ori în .11 tipărituri romă-, naști dintre anii 1559—1588 (E. . Stanescu, „Premisele medievale ale conștiinței naționale românești", în Studii, XVII, 196< nr. 5, p. 977)1Conștiința populară a devenit, s-a transformat în conștiința cărturărească. Cărturarii urmăreau răspândirea scrisului în limba română, la fel făceau eforturi serioase pentru promovarea limbii române ca limbă de cultură. In Predoslovia „Palici de Ia Orăș- tie" (1582), după ce se motivează lipsa cărților în limba română, se oferă cartea românilor : „și le «lăruim vouă. fraților români, și cetiți și nu judecați necetind nainte, că . veți tl-U. adevăr a-afla mare visiiiariu sufletesc", (apud M. Roques, ...Palia d’Orăș- tie (1581-1582), Paris, 1925, 

p 12). .Unitatea de cultură a țarilor române, trebuie înțeleasă ca manifestarea

nouă a aceleiași spiritualități românești, rezultat al unei experiențe istorice, împărtășită deopotrivă de românii de pretutindeni. Ea este evidențiată, în primul rînd, în creația populară, din care se rășlrînge în fenomenul de perpetuă împrospătare a creației culte. Unitatea creației
zzzzzzzzzzzzzzzzz/zz/zszzzzszzzzzz>

60 de ani 
de ia formarea 
statului național 

român unitar 
rzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz populare este probată, printre altele, de ' cultivarea unor specii folclorice. Unele dintre ele se leagă de anumite practici și obicei urj străvechi, fie preluate de la daco-geți, fie însușite de aceștia in procesul romanizării lor. Altele s-au născut și s-au dezvoltat în legătură cu obștea țărănească, de-a lungul epocii de trecere la feudalism și în vremea -acestei orînduiri. Ciclul muncilor de primăvară, vară sau toamnă, cu caracter pastoral sau agricol, de asemenea ciclul sărbătorilor de iarnă (păstrînd numeroase elemente păgîne), ca și o- biceiurile legate de nașterea, nunta, moartea o- mului au constituit o serie de manifestări folclorice identice la românii din toate cele trei țari românești. Colindele, plugușo- rul, capra etc. — ca manifestări provenite din tezaurul folcloric latin și traco- dac, intrat în cultura noastră populară și perpetuat pînă azi, sînt mărturia unei bogate și consistente unități spirituale românești.Ținînd seama că, veacuri de-a rîndul, creația popu

lară a fost singura formă de cultură a poporului nostru, slind la temelia constituirii culturii naționale românești, veșnic proaspătă și unitară, putem înțelege de ce — in perioada de dezvoltare a ideii de imitate politică la români — valorificarea creației populare va fi o cărămidă la edificiul ideologii: și politic al revoluționarilor uniom.ști. Apariția .scrisului în românește a avut loc aproximativ simultan în toate cele trei țări romane. A- cest lucru demonstrează, încă o dată, identitatea și evoluția unitară a tendințelor în dezvoltarea (generală) a țărilor române. Biruința, pe deplin, a scrisului românesc din secolul al XVlI-lea a fost pregătită de activitatea tipografică în limba română și/de începuturile istoriografiei românești,Șc poate vorbi —. pe drept cuvînt — de o continuitate în- meșteșugul tipăririi cărților în țara noastră prin activitatea . a- celorași meșteri și într-o țară și în alta, prin folosirea, în parte, a acelorași tipografii în Țara Românească, Moldova, Transilvania, prin circulația de carte dintr-o țară în alta. Tipografia lui Coresi din Brașov Va satisface, o bună vreme, cererea de carte pentru românii trăitori de-o parte și de alta a lanțului carpatin. Actul de cultură, realizat de Coresi, la cererea și îndrumarea, fie a domnului, fie a mitropolitului, era expres destinat tuturor românilor.Circulația de bunuri culturale dintr-o țară în alta s-a desfășurat concomitent cu legăturile personale ale învățaților vremii ; ei se cunoșteau, se împrieteneau și activau și într-o țară și în alta.

Instantaneu «lin moderna linie cu autoservire deschisă la I.upeni în localul fostu
lui restaurant „Jiul“. Foto : Gh. OLTEANU

«Aprecieri din partea 
cumpărătorilorCartea de vizită cu care magazinele de legume și fructe nr. 38 și 25 din o- rașul Petrila întîmpină cumpărătorii, este buna a- provizionarc. Vitrinele și rafturile magazinului nr. 38, spre exemplu, condus cu competență de Constantin Brujan, recomandă cumpărătorilor un bogat sortiment de legume și . fructe de bună calitate. Acest magazin este declarat pe merit unitate model. Celălalt magazin situat în partea de sus a orașului și la fel de bine aprovizionat este condus de gestionarul Costul Călugăriță; Ambele unități sînt apreciate, căutate pentru că de fiecare dată gospodinele găsesc aici legumele și fructele dorite. De altfel, cele două unități își realizează lună de lună planul de desfacere. .

V. BELDIE, 
Viorica BUNEC'I, 

corespondenți — Petrila
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Pînă mai sînt ronduri cu flori în cartierul Aeroport — Petroșani (și nu numai acolo) avem și., cai printre blocuri !
„Trei petunii subțirele"... 
Dintr-un rond alăturat 
Se întreabă intre ele :
— Ce ne facem ? nu-i păcat 
Ca să fim așa devreme
Date pentru... rumegat ? !

1. L.

I _______

In rub

Montarea și punerea 
în funcție a complexului 

mecanizat
• (Urmare din pag. I)sească și susținerea individuală și împușcarea, în partea superioară a abatajului. Deci două transportoare pe același front de lucru — cel al complexului mecanizat și un altul, în continuare, pentru porțiunea care va fi scoasă cu susținere individuală și împușcare. Consider — mă rog, este o părere a mea, bazată pe experiența care' am acumulat-o in minerit — că era mai ușor ș« mai 
eficient să fie prelungit, 
pină la limita abatajului, 
pină la „coperiș", transpor
torul complexului. Scurtarea unui singur transportor cînd situația abatajului o impune, se va face cu un volum de muncă mai mic decît ar fi necesar pentru evacuarea unui transportor chiar dacă nu. este decît de cîțiva metri. Un alt impediment — montînd două transportoare în flux este necesar un volum de ox- cavare mai mare în dreptul stației de acționare, ca să nu mai amintesc câ este absolut necesar ca intre cele două transportoare să existe o denivelare care să asigure deversarea corectă a cărbunelui.Deși par amănunte cele spuse pină acum, pentru unii poate chiar nesemnificative, ele'.au totuși o importanță foarte mare. Nu e greu ca cineva să-și închipuie, dacă vrea, ce se poate întîmpla cînd cel de-al doilea transportor nu va funcționa normal — întregul complex va ti ținut

în loc sau va avansa în funcție de „capriciile" unui transportor de cîțiva metri.Nu pun la îndoială buna credință a cadrelor tehnice care au adoptat această soluție și că aceasta s-a făcut în urma unei analize, a unei mature chibzuințe. Dar, mecanizarea trebuie privită în ansamblul ei, cînd constituie un ansamblu ca la sectorul I și nu numai pe fiecare loc de muncă, pe fiecare abataj în parte. Spun acest lucru, pentru căi la mina Aninoa- 
sa trebuie neapărat să se 
studieze — dacă nu s-a 
făcut pînă acum — care 
este numărul optim de 
complexe necesare in func
țiune pentru realizarea sar
cinilor de plan ale secto
rului. Dacă sînt necesare două utilaje în funcțiune atunci în gestiune trebuie să aibă trei, iar dacă necesarul este de trei atunci trebuie să aibă patru în gestiune. Este absolut ne
cesar să se creeze posibili
tatea ca unul să poată fi 
demontat și revizuit, să e- 
xiste și timp pentru a pre
găti noul front unde să fie 
introdus. Acest lucru presupune o corelare perfectă între vitezele de avansare ale complexelor în funcțiune, a. decalajului .păstrat între ele, și realizarea lucrărilor de pregătire necesare creării fronturilor de Iuți® pentru complexe.Deci montarea corectă și operativă a unui complex mecanizat este o condiție necesară, dar nu suficientă pentru bunul mers al producției.

• (U r m a r e din pag. J)pianul de acțiune pentru a participa pe întreg schimbul la el ortul pe care-1 vor depune acești oameni. Astfel, după cîteva sute de metri pe care-i străbatem, începem să urcăm planul Înclinat spre abatajul frontal nr. 62. Aici găsim brigada condusă de' comunistul' Ion Cojocarii, la locul de unde s-a lansat cu câțiva ani în urmă inițiativa „Brigada de producție și educație". Perforatorul — mînuit cu pricepere de comunistul Gheorghe A- lexa — trezește cărbunele din somnul său milenar. Se execută găurile pentru pușcare, este introdus exploziv. Se declanșează explozia. Totul cu repeziciune, dar și cu a- tenție sporită. Minerii Nicolae Zorilă, Iosif Verdes, Lazăr Onisie, Ion Teancă, Petru Asultanei

și alții încarcă cărbunele pe crater. A trecut puțin timp de la intrarea in șut și cărbunele își ia drumul cu sclipiri . diamantine pe fluxul spre ziuă.— Astăzi trebuie să ne facem planul, ne spune

țat o sarcină de mare răspundere : extragereacărbunelui cu ajutorul complexului mecanizat. Asistăm la o muncă plină de abnegație a oamenilor din brigada sa. Stratul de cărbune este destul de gros și plugul

am aflat însă că este un tînăr pasionat de meserie, statornic, care s-a specializat în străinătate, s’trăduindu-se să cunoască cît mai bine utilajele moderne. Iar acum face tot ce-i stă in putere pentru a le utiliza cu ma

Se apropie sfârșitul schimbului. Panglicile negre parcă sînt și mai încărcate cu cărbune. A leargă zorite spre gura silozurilor, dâre sînt pline cu cărbune. Le privim a- lături de maistrul minier Avram Pătrili, om cu o
Oamenii s-au întrecut pe ei înșișiVăsile Anton, șeful de schimb. Am luat toate măsurile pentru ca treaba să meargă bine. Sîn-tem hotărîți cu toții...Aflăm câ harnicul șef de schimb are peste 15 ani lucrați aici și se ține întotdeauna de cuvînt.Coborî m- un suitor.Ajungem Ia brigada condusă de Dragoș Teleagă despre care auzisem că este un comunist tînăr, de numai 27 de ani, căruia i s-a încredin

aleargă dintr-un capăt in altul „mușcînd" cu lăcomie din cărbune. O pădure de stîlpi hidraulici susțin tavanul galeriei, încărcarea și transportul cărbunelui sînt operații mecanizate. Cu Dragoș Teleagă n-am putut sta prea mult de vorbă. Pentru că el este „creierul" brigăzii și trebuie să i- lerge tot timpul dintr-un loc în altul. El asigură toate cele necesare brigăzii. In preajma plecării

ximum de randament.— Trebuie să se realizeze planul, ne spune șeful de schimb Aurelian Alecu. Am chibzuit, ne-am pregătit, materiale avem, cărbune avem, a sosit timpul să ne facem planul...Auzisem peste tot a- ceste cuvinte. Toți oamenii întîlniți în cale își manifestau hotărîrea de a dovedi că pot învinge dificultățile de pînă nu demult. „

bogată experiența de muncă, aflat la numai un an în fața pensiei și care este nîîndru de activitatea oamenilor din' acel schimb. Ieșim împreună cu schimbul și-n baia de aur a soarelui- de toamnă, oamenii sînt veseli și optimiști. Trecem pe la dispecer și ne convingem că au pentru ce să fie. Rezultatele sînt pe măsura muncii și dăruirii dovedite de întregul schimb.

A doua Zi dimineața, tovarășul Andrei Colda, secretarul comitetului de partid al întreprinderii și președintele consiliului oamenilor muncii, ne-a comunicat faptul că minerii sectorului III și-au respectat ctivîntul dat. Pe cele patru schimburi, în 24 de ore. s-au extras 1 190 tone cărbune, față de ceh- 971 tone planificate. Brigada iui Ion Cm jocaru a exploatat o felie întreagă de circa 250 tone de cărbune. Celelalte brigăzi. conduse de Dragoș Teleagă, Gheorghe Rusu și Iosif Bucur și-au îndeplinit și depășit sarcinile de plan pe acea zi.Minerii sectorului III și-au respectat cuvîntul. întreeîndu-se pe ei înșiși. Oamenii s-au convins câ stă în puterea tor să îndeplinească exemplar sarcinile de plan care le revin și sînt hotărîți să Ie și depășească zi de zi.
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TEZAUR TRACIC
In timp ce efectua să

pături într-o grădină, 
țăranul cooperator 
Gheorghe Nistor, din 
Rădeni — Neamț, a des
coperit un tezaur de 
artă tracică de excep
țională însemnătate. Ar
heologii muzeului din 
Piatra Neamț apreciază 
că cele trei vase tracice, 
conținînd 940 grame de 
aur, au fost realizate în 
secolele IX-VIII î.e.n. și 
au aparținut șefilor ad- 
ministrativo-militari ai 
unor puternice și înflo
ritoare triburi tracice.

Tezaurul tracic din 
aur de la Rădeni — 
Neamț este singurul de 
acest fel din țară, des
coperirea Iui permițînd 
stabilirea unor noi con
cluzii cu privire la arta 
strămoșilor noștri traci.

In lanțul de peste 40 km al munților Vîlcan a căror înălțime nu atinge 2 000 m, Vf. Cîndetul eu cei 1 550 m altitudine pe care îi are, este socotit Un obiectiv turistic neînsemnat, inclus arareori în itinerariile drumeților de munte.Turistul - care ignoră însă o asemenea idee preconcepută și efectuează o ascensiune — dealtfel u- șoară și plăcută ■— pe a- . cest munte anonim, va aveâ~revelația unor surprize pe care nici nu le bănuia. Accesul pe Vf. Cîndetul se realizează de obicei pornind de la. motelul „Gambrinus" . din Livezeni, din dreptul că-

I 
ț

I 
V 
ț
I 
I 
I 
ț 
j
ț rula o potecă bine contu- . rată ne scoate pe vîrf, în ci rea 2 ore de mers lejer. La început drumul nostru șerpuiește prin pădurea de foioase, ieșind apoi -în poieni largi și luminoase, ca în cele din urmă să reia urcușul în porțiuni alternante de gol alpin și pădure de brad.
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VL In scurtele popasuri de

.1 •

Plîngerea șobolanilor
man și mici,

către avocatul lor Kir Pisicovlcl

Popas pc culme alpină.

Vîrfodihnă pe care turistul și Ie acordă la urcuș, pri- vlrea-i tinde să cuprindă panorama largă a așezărilor omenești de la poale : Livezeniul și mai

excwwiî/

cartierul Aeroport Petroșani, se văd palmă", întocmai ca care

u îde Est și pînă de-

Iubite, nene Kii- Pisico- vici, noi soborul șobolanilor și șoarecilor din blocul M 5, strada Republicii nr. 85, din Petroșani, îți dăm vești de sănătate . venim, riu al jalba

ales din„ca-nîntr-o imagine pe zborul Ia înălțime joasă a unui avion o oferă pasagerilor săi. Cu cit continuăm urcușul, panorama se lărgește pentru ca, văzută dc pe vîrf, să culmineze cuprinzînd a- cum o bună parte a cursului Jiului de Vest, de la confluența sa cu

Jiulparte spre izvoare. Salba localităților din Vale se desfășoară sub priviri într-o imensă hartă a depresiunii, oferind drept răsplată drumețului o autentică lecție de geografie : Iscroni, Coroeștî, Vulcan, Crividia, I’aro- șeni, . Lupeni — localitățile noastre miniere se înșiră spectaculos, oferind cu dărnicie un decor peisagistic inegalabil.Ceva mai ascunse privirilor sînt celelalte localități de pe ramura estică â Jiului — Petrila, Lonea, Cimpa — căci coama Sliina acoperă parțial, a- eeastă parte a Văii JiuluiVîrful Cîndetul este, așa cum afirmam, unul din vîrfurileale masivului Vîlcan nu atîtsale, reduse ce-i drept, în raport cu cele ale munților învecinați, ci datorită poziției sale
dominantedatorită înălțimii
de ultimă

Articulații artificiale pentru omUn grup de specialiști de la Clinica de ortopedie și traumatologie din Tlrgu Mureș, condus de dr. Cornel Ciugudeanu, in colaborare cu un colectiv dc ingineri, chimiști și' fizicieni de la întreprinderea „Me- talotehnica" din localitate și întreprinderea de piese turnate din Gheorghieni, a realizat, pentru prima oară fn țară, o serie de endo- proteze (articulații artificiale) pe bază de mase plas

tice indigene. Numeroase proteze' grefate . pînă în prezent au fost utilizate In fracturi ale șoldului, demonstrînd că sînt bine tolerate de organismul u- man și au o rezistență deosebită. Prin producerea în țară a acestor proteze se va renunța la importul unor materiale folosite pînă acum la fabricarea lor. (Agcipres)
POVEȘTI IN PASTILE

A fost odată un îm
părat care stăpinea 
două împărății... drept 
pentru care pretindea o 
normă și jumătate.

- • -
I’e feciorul cel mijlo

ciu, împăratul 11 cres
cuse de mic 'in spiritul 
învățămintelor din bă- 
trîni. Una dintre aces
tea era : ,,t ea mai bună 
băutură este apa -de 
izvor". Drept pentru 
care el își petrecea zil
nic ore plăcute la „Iz
vorul Rece".,, după ce 
în prealabil poruncise 
supușilor să șteargă de 
pe firmă un euvint Care 
înainte fusese „Bodegă".

Cel mic.se luă odată 
la harță cu un zmeu și 
pină nu-1 dobori nu se 
lăsă... După ispravă ii 
dădu 25 de lei fiului 
vrăjitoarei să meargă 
să-și cumpere altul, că 
prea plîngea cu foc.

- • -

feciorul cel mare, a 
cărui față măslinie era 
frumos umbrită de niște 
falnice plete arămii, fu 
Chemat într-o zi de că
tre împărat care îi spu
se nervos-: „Uite ce e, te 
rog să nu îmi mai iei 
peruca de sărbătoare".

Mircea ANDRAȘ

proeminență din șirul de vîrfuri care începe cu Oslea (1 946 ni) și continuă cu Arcanu (1 760 m), Șiglăul Mare (1 682 m), Muncelul (1 553 m), Vf. Negru (1 723 m), Straja (1869 m), Drăgoiu (1691 m) și... Cîndetul. Așadar, obiectivul nostru, turistic poate constitui și o bază de plecare în parcurgerea integrală a masivului Vîlcan, traseu desigur mai dificil, în special datorită lungimii sale, dar care tocmai datorită acestui motiv poate fi întrerupt pentru o noapte la cabana Straja Lupeni, sau într-una din ștînele de pe parcurs.Alte poteci se; îndreaptă către defileul Jiului, spre Iscroni sau spre coamele golașe din jur, oferind și alte posibilități de prelungire a unei frumoase excursii autumnale, într-o zi liberă.
Text și foto :
Aurel DULA

Rebus Ș Rebus
ORIZONTAL : 1) Autorul libretului comediei muzicale „Toamna se culeg roadele" pe' muzică de G. Deriețeanu ; 2) Varietate de struguri aromați — A scris poezia „Peisaj de toamnă" ; 3) Devine toamna, examenul de capacitate al gospodinelor — Cu frunza ruginită ; 4) In absență ! — Vin pelin — Nu mai are cuvinte; 5) A expune roadele toamnei ! Întocmit pentru bobocii toamnei ; 6) Din toamnă-n toamnă — A venit toamna ! — Pe tavă ! ; 7) Regretat poet,autorul versurilor intitulate „Vine toamna" — Viișoara,

Minis, etc. ; 8) Produs autumnal mai acrișor — Picături de tulburel ! — Nu dă nimic ; 9) Scriitor italian, autorul romanului „Pîinea și vinul" — La ceasul din urmă ! ; 10)Boabe de razachie ! — J£- roina din opereta „Elixirul dragostei" pentru care Ne- morino cere miraculoasa băutură, în realitate, vin curat — Toamna, pe răbojul vremii ; 11) Licoare autumnală — Poet chilian, autorul poeziei „Strugurii și vîntul".
VERTICAL: 1) A compus piesele vocale „Belșug" șl- „La cramă" In

!
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și la necaz mare prietin și agiuto- știrpei noastre, cu la proțap, fiindcă pește proaspăt n-am mai mirpsit de mult la pescăria din piață. Știi că de la strămoșul nostru Șobola- ner I (4430—4421 înaintea ratorice) bă și cinstire i librărie din centru, de cînd cărți noi se aduc cu țîrîita, fiindcă nu testează nimeni setea noastră de cultură (ah, de cînd n-am mai ros noutate !), de frica scor- butului și a altor boale, pricinuite de „conserve" bibliofile, ne-am retras cu noi nădejdi în blocul M 5. Nu stăm pe roze, burlacii și domnișoarele de aici ne țin la posturi grele, unii,; cu posturi bune, mănîneă la restaurant, în vreme ce pe noi ne nutresc dpar cu pesmet și speranțe. Apă însă e' gîrlă. Noroc dc constructorii de la T.C.H. și instalatorii de la E.G.C.L., că ne-au creat condiții ideale de viață, e drept, fără viză de flotant. A- dică, primii au făcut- instalațiile tehnico-sanitare de mîntuială, ceilalți le repară tot așijderea, ba chiar nu vin cînd sînt chemați la defecțiuni. Iată de ce, după ce au „lucrat" la garsoniera m'- 3 și n-au nsai apărut 'la nr. 5, i-am trecut In rîn- dul sfinților din calendarul nostru, că ne-au făcut viața rai.Iubite nene, știm ce fabulă latră clinii despre matale, îi lăsăm în pace, cîștigă și ei o pline. Ocrotitorul nostru scump, sîntem Ia mare ananghie, de cădem cu miile la picioarele luminatei tale minți. Ne urmărește o

soartă crudă, de cînd federația noastră de curse a interzis transferul în interes de ros în altă zonă decîț în care ne-am născut (așa, pentru promovarea talentelor locale). Ne paște primejdia exterminării, prin moartea eroică a străbunului nostru Raton al XVIII- lca prin
Foiletonerei aveam oha- într-o , dar,

Antehermes, adică deratizare. Ne-om apăra, dar fără mila și ajutorul deja șoa- geș- cu chiar fală) și Blestem
tău, sîntem ’în pămînt, sîntem (unii chivernisiți, ilicite, i de

reci tionari venituri șobolani te-om răsplăti.să fie pe capul sperjurilor — să n-aibă parte de o liniște la rădăcina barelor fotbaliștilor de la Jiul Petroșani, să facă studii de telegenie doar în ochii bufnițelor și liliecilor, cînd va fi lumină, noaptea, pe strada principală din Petroșani, să ridice gunoiul de la bloc lucrătorii de la E.G.C.L., de trei ori pe. săptămînă, cum e programat, să ne lovească și alte cataclisme igienico-sanitare, dacă n-om fi recunoscători. 
Așa că, fă ceva și vîră-ți coada unde trebuie și conv'inge-i pe lucrătorii de lă E.G.C.L. să nu-și facă., în continuare, datoria. Altfel, ne va veni sfîrșitul. Roagă-te deci la sfinți pentru noi, căci vei primi obolul dumitale, cașcaval, salamuri scumpe și cîțiva ostateci șoricei, gata de sacrificiu', pe altarul cauzei noastre de obște neprețuită.

Cu aleasă plecăciune 
și ploconul știut, 

soborul șobolanilor 
mari și mici 

din blocul M 5
P. S. Răspunsul șă ni-1 pui în cutia poștală a unui gazetar, cu pseudonimul Sever Noian, fiindcă nu-1 mai bagă în seamă nici un prieten criticat.
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plină toamnă ! ; 2) Semnatarul libretului operetei, într-un act „Bob de aur" pc muzica lui FI. Comișel ; 3) Puse la saftea ! — Paznici Ia vie ; 4) Trainic, pentru mustul care fierbe — Deprins ! ;> 5) ...la cramă !— Laboratorul autumnalal vinurilor — - Bilanțul toamnei, repartizat pe ramuri ; 6) Afecțiune agravată de răceala toamnei— Poet rus, autorul poeziei„Toamna" ; .7) Buchet autumnal cules din roada viilor — Vine pe-nserat ;8) Mică localitate in Spania — Toamna își numără bobocii — in hambare 1 ; 9) Ca frunzele doamnei — Nume feminin ; 10) Decorul toamnei arămii — Mare centru de prelucrare a vinului în jurul căruia se află podgoriile : Miniș, Pîncota, Șiria ; 11) Prinploile toamnei — Ne a lăsat pînza ^Peisaj de toamnă".
Mill va TEODOS E 1

Greutatea cărților 

de școalăEditurile pedagogice - și tipografiile din R. S. Cehoslovacă au redus considerabil, la cererea părinților și cadrelor didactice, greutatea manualelor școlare. încă din acest an școlar toate manualele pentru clasa I nu vor depăși greutatea de 1,5 kg, pentru clasa a II-a dc 2,5 kg, iar pentru clasa a IU-a de 2,75 kg. In următorii ani se va reduce și greutatea manualelor destinate claselor mai mari.
Paznic ineditDirecția parcul uj zoologic din Stockholm folosește în calitate de paznic de noapte o cobră regală cu o lungime de 4 metri. Administrația a fost nevoită să recurgă la acest procedeu în urma cteșelois tentative de furt. După spusele unui funcționar al parcului, „de cînd cobra păzește parcul nu s-a furat nimic din interior". Un a- nunț special pus pe poarta parcului avertizează pe oficine că noaptea... porțile se află în paza periculoasei rc> e.



Steagul roșu Duminică, 24 septembrie 1978

• [Urmare din pag. I) lorul cu adînca / Putereacest moment de adîncă semnificație pentru întreaga noastră mișcare sportivă, participanții își îndreaptă gînclul plin de dragoste 1 și recunoștința spre partid și secretar1 d său general pentru sprijinul direct, neprecupețit, primit în pregătirea lor pentru sport, pentru mun
că și viață, pentru con- . dițiile minunate create mișcării sportive clin- țara noastră.Aceste gînduri și simțăminte își găsesc o însuflețită expresie. în primirea caldă. entuziastă, făcută secretarului general al partidului încă din clipa sosirii la marele stadion.Stadionul a îmbrăcat haine de sărbătoare, frontispiciul uneia tribunele centrale seflă portretul tovarășului Ni colac Ceaușescu, încadrat de drapelele partidului și statului. Pe fundalul tribunei a doua este înscrisă cu litere r’ii : „Daciada" — mire cu valoare de bol, care a găsit ecou în inimile celor ce trăiesc și ceșc pe pămîntulnes.. — români, maghiari, germani și de alte naționalități. ”Pe gazonul feeric luminat, 8 000 de tineri, pur- tînd steaguri ale rilor din întreaga deschid marea toare a sporturilor.Pe pista de atletism a Stadionului pătrund ștafetele venite din toate cele 
39 de județe ale țării și din municipiul București, sugerînd amploarea pe care a luat-o mișcarea sportivă în patria noastră sub semnul „Daeiadei".Marea demonstrație și-au dat concursul pionieri, studenți, tineri din prinderi și instituții, perfor- se încheie cu ju- sportiv adresat Ro- Nicolăe noi în

Pe din
a-

purpu- denu- sim- un largtuturor mun- rotnâ-

de a birui — Jurăm ! / Sîrgu'incioși ne pregătim pentru olimpiadă / Pentru ca România cu dem- ‘ nitate s-o reprezentăm / Avînd izvoare vii .In „Daciada" / Și performanțe tot mai mari —* Jurăm ! / Cu toți sportivii lumii buni prieteni /La startul păcii ne încolonăm / Ca pacea să re / Și doar prin sport să ne luptăm — Jurăm 1 / Tovarășului Ceaușescu, cu credință : Neîncetat îndemnul î-1 urmăm / Să uree tficploru.-n biruință / Prin „Daciada11, peste veac — Jurăm! / Trăiască țara și conducătorul / Căruia visele-i întruchipăm / S-avem mereu în inimi tricolorul / Din glorii către glorii să-l urcăm — 
Jurăm !"In încheierea spectacolului, într-o atmosferă de mare entuziasm, sportivii interpretează, cîntecul, în primă audiție, „Spre noi victorii11 — versuri închinate patriei, partidului, secretarului -general : „Trăiască Ceaușescu, Partidul șă trăiască / Trăiască România, și toți ai țării fii / Români, maghiari, germani, de orice grai am fi / Un singur Imn ne-a- dună / Trăiască

triumfe-ntre popoa-

Româ-scandează
clubu- țară, sărbă-

......._____ .. numelepartidului și al seeretăru- lui său general, cei prezenți dînd expresie sentimentelor de adîncă dragoste și stimă pe care le nutresc față de conducătorul partidului și Statului, mulțumirii profunde față de grija pe care o manifesta pentru înflorirea sportului în patria noastră, pentru sul general al țări.Această vibrantă
progre-Intregii

lacareșoimi ai patriei, elevi-, într ostași, sportivi de 
rnanță, rărnîntulPartidului Comunist mân, tovarășului Ceaușescu: „Sprevictorii și în sport și muncă / Sportivi ai României Socialiste ne-ncolo- năm / Cinsți-vom trico-

manifestare de dragoste încheie în mod strălucit marea sărbătoare a sportului românesc, sărbătoare care a piîs încă o dată în lumină voința fermă a tuturor fiilor patriei — diferent— de gloria pentru rnlilui patria
in- de naționalitate a face totul pentru și măreția patriei, triumful socialis- și comunismului în noastră.

CU

Vizita delegafiei 
P. C. R. 

în Luxemburg
LUXEMBURG 23 (Agerpres). — In încheierea vi-, zîtei- .efectuate în burg, ra invitația dului Comunist burghez, delegația dului Comunist1 condusă de tovarășul sile Musat, secretar C.C. al P.C.R.,

Luxein- l’arti- Luxem- Parti- Romârt, Vaal a avut întrevederi cu tovarășul Rene Urbany, președintele P.O. Luxemburghez, cu membri ai Comitetului E- xecutiv al C.C. al P.C.L.S-a procedat la o informare reciprocă. privind activitatea și preocupările actuale ale P<C R ștP.C.L., exprimîndu-se satisfacția pentru bunele relații existente între cele două partide și dorința de a Te extinde și a- profunda în continuare. în. interesul dezvoltării raporturilor dintre cele două țări, al cauzei păcii și colaborării internaționale. Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă caldă prietenie că. detovărășeas-

FILME

UNITE 23AdunareaNAȚIUNILE(Agerpres). — Generală a O.N.U. a a- probat recomandările Biroului său privind agenda sesiunii. Aceasta cuprinde 129 puncte, cu trei mai mult față de ordinea de zi a sesiunii precedente.De asemenea plenul A- dunării n aprobat calendarul lucrărilor. Potrivit acestuia, dezbaterile de politică generală, în cadrul cărora șefii delegați-

ilor vor expune pozițiile guvernelor lor în . principalele probleme ale actualității internaționale, se vor desfășura în intervalul 25 septembrie — 12 octombrie. In continuare. Vor avea loc: dezbateri plenare asupra „dialogului Nord-Sud", dintre țările industrializatele și cele în Curs : voltare, și aSupra melor Namibiei și tului Mijlociu.

Duminică, 24 septembrie

occidenta- de dez- probl e- Orien-

PEȚROȘANI — 7 No
iembrie : E atît de a- proape. fericirea ; Repu
blica : Al 7-lea continent : Unirea ; da surprizelor relief).PETRILA : de vișină.LONEA

Para- (film înSîmburii.Rătăcire,Ploaie
Ecouri internaționale după reuniunea de la 

Davidcu căldură pentru acțiunea sa deosebită în favoarea păcii.
RABAT — In timpul vizitei întreprinse în Maroc, președintele Egiptului, Anwar El Sadat, a a- vut o întrevedere cu prințul Abdullah Ibn Abdul Aziz, al doilea vicepre- mier al Arabici Saudite, aflat la Rabat — au a- nunțat surse oficiale egiptene.

Camp
CAIRO — Președintele Egiptului, Anwar El Sadat, s-a reîntors, simbătă după-amiază, la Cairo.In întîmpi narea președintelui Egiptului — relatează agenția M.E.N. — la .aeroportul internațional clin Cairo au fost prezinți vicepreședintele republicii, Husni Mubarak, președintele Adunării Po- • porului, Sayed Mârei, primul ministru, ' Mamdouh Salem, care l-au felicitat

ANINOASA : cu soare.VULCAN : Recompensă pentru șerif ;LUPENI — Cultural : Mark nolitistuf la Geno
va ; Muncitoresc; Pro- ierni, aticul și ardelenii.URICANI : Un prea îndepărtat, ile I—II, pod seri-

stat pe harta lumii
23 (Agerpres). — Marea Britanic a a- 

juns Ia un acord privind accesul la independență de
plină a arhipelagului St. Vincent, din Marea Carai
bilor care are, în prezent statutul de stat asociat. 
Acordul a fost realizat la încheierea convorbirilor 
desfășurate timp de patru zile între o delegație bri

tanică, condusă de Ted Rowlands, ministru de stat 
la Foreign Office, și o delegație a Arhipelagului St. 
Vincent, condusă de primul ministru, Robert Milton 
Cato. Data exactă, a proclamării independenței sta
tului St. Vincent nu a fost încă stabilită. Pînă la pro
clamarea independenței urmează să fie elaborat pro
iectul de constituție.

Un nou
LONDRA

RIAD —- La încheierea celor trei zile de convorbiri cu oficialitățile ior- daniene și saudite, secretarul de stat Cyrus Vance a declarat : „Am a- vut prilejul să discut concret și aprofundat în cele două țări, dacă 'convorbirile de la Camp David au lăsat lâ ei unele semne de întrebare sau ambiguități. A fost absolut esențial să facem acest lucru și ambele țări nc-au confirmat utilitatea acestei acțiuni".

I
I
I
I
I
I
I
i

Luni, 25 septembriePETROȘANI —7 No
iembrie : Rocco și frații săi, seriile I—II ; 
Republica : Pămîn t f ierbinte Unirea : Parada surprizelor.PETRILA : Sîmburii de vișină.LONEA : Tentacule.VULCAN : Meciul secolului.LUPENI — Cultural : Aventurile lui Robin Hood ; Muncitoresc : Profetul, aurul și delenii.URICANI : Un prea îndepărtat, ile I—II.

TV.

ar-
pod seri-

LA 22 SEPTEMBRIE, A- 
CADEMICIANULUI IOR- 
GU IORDAN î-a fost cernat titlul noris causa ții „Eptvos Budapesta.y

deci c doctor boat Uni verși tă-Lorand" din

IN LOCALITATEA NIGE- clarat un purtător de cu- 
RIANA KANO au loc convorbiri între președintele Zambiei, Kenneth Kaunda, și primul ministru al Marii Britanii, James laghan. Intîinirea biano-bi'itanică la nivel î- nalt este consacrata blenielor legate de pa din Rhodesia, a

vînd britanic.
Cal-zam-pro-situa- ■de

POLIȚIA ITALIANA A 
ANUNȚAT DESCOPERI
REA, la Milano, a unui al doilea apartament folosit de Corrado Alunni, liderul organizației teroriste autointitulate „Brigăzile Roșii", înaintea arestării sale de săptămina trecută.

I
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ltdp3 3 1/1*3 AVANCRONICA

fa- pri- ae-— Echipa noastră vorită a obținut în rneie cinci etape din tualul campionat rezultate total nesatisfăcătoare. Doar două puncte din zece posibile și un golaveraj 
5—10 care ne îngrijorează. Ne facem însă datoria față de cititori și suporteri de a comenta în continuare etapele. Ca jucător de bază timp de 11 ani în apărarea Jiului, . cum vedeți, tovarășe inginer Geofghe Romoșan, etapa 
a Vi-a ?— Ca fost jucător și aa^ tual suporter al Jiului m-au durut înfrîngerile și un Ora- cert în spor- 

si- 
te în pronosticuri, din 
că 

da-

mai ales ultima la scor inexplicabil, la dea. Este un lucru că echipa nu se află ■plenitudinea formei i 
tivc și în. asemenea tuăție este greu să hazardezi Dar după furtună vin nou zile . senine, așa duminică, indiferent

că va fi. vînt, ploaie sau ninsoare, pentru suporterii Jiului sint convins eâ va fi o zi . însorita, aceasta prin victoria echipei favorite în fața Olimpiei din Satu Mare. De fapt, acum se cere mai mult câ oricînd: ca galeria să susțină cu ardoare, dar . sportiv, echipa pentru a o încuraja și conduce spre Victorie. Adevăratul suporter la nevoie se cunoaște ! Deci, duminică, să fim cu toții prezenți în tribunele stadionului.Cît despre celelalte partide ale etapei, , fragmentată deoarece chipele participante competițiile europene și-au devansat meciurile' campionat ; A.S.A. Tg. Mureș — F.C. Argeș, Universitatea Craiova — F.C. Bihor, Politehnica șoara — F.C. Bacău vut loc ieri.F.C. Baia Mare,

etapă 
: e-încii n
Timi-au a-reve-

eta-lația primelor cinci pe ale campionatului, pred că va cîștiga ambele puncte .în fața. celeilalte promovate în divizie, Chimia Boa. Vilcea. Disputat și deschis se anunță meciul C.S. Tîrgovișțe șt mo București. Gloria zău, a treia promovată, re o misiune extrem dificilă în fața Stelei,

în divizie, Vilcea. Disputat oricărui rezultat dintre Dina-Baade care a obținut în cele cinci etape maximum de puncte,' și care nu cred că va capota în fața ultimei clasate. Greu de pronosticat și deschis oricărui rezultat este și meciul de la Hunedoara dintre Corvinul și U.T.A. In îniîlnirea Sportul studențesc — Politehnica Iași, prima șansă o au gazdele. Dar rezultatele exacte le vom cunoaște abia âstăzi . spre seară, l
D. CRIȘAN

• Duminică, fotbalul este 
prezent în Valea Jiului la toate nivelele. După cele cinci boabe extrem de acre pe care ni le-a servit Jiul acum o săptămînă, astăzi, sperăm să ne ofere struguri dulci în îhtîlnirea cu Olimpia Satu Mare. In deschidere, de la ora 14,15, juniorii celor două cluburi. Potrivit programului, și cele trei echipe de divizia C din municipiul nostru joacă tot acasă. Minerul Lupeni — Bistrița Băbeni, Minerul Vulcan — Pandurii Tg. Jiu și Știința Petroșani — Vulturii- Textila Lugoj, toate meciurile respective începînd de la ora 11 și avînd în deschidere meciurile de juniori. Terenul din Petrila găzduiește de la ora 9 meciul dintre C. S. Ș. Petroșani — Cor- vinul Hunedoara Contînd pentru campionatul republican de juniori. La ora 11 au loc și meciurile din campionatul județean. Minerul Uricani înlllhește pe actuala lideră a clasamentului, echipa Explorări Deva, în timp ce Minerul

Aninoasa are drept partener formația 1.. M. C. ,Bir- 
cea. Un meci disputat se anunță și la Petrila, unde Preparatorul are de înfruntat pe Minerul Paro- șeni.

0 Baschetul, la nivelul 
diviziei B, intră și el ■ in 
actualitate. Duminica, ora 9, în sala I.M.P. șe întîl- nesc Știința Petroșani cu 

. C.S. Satu Măre.;
0 Terenul C.S..Ș. Petro

șani, găzduiește duminică, 
începînd cu ora 10, meciul 
de handbal dintre divizionarele B, Utilajul — Știința — Independența Sibiu. In deschidere —• juniorii.

0 Tot duminică, ora 10, 
începe returul campiona
tului județean la tenis de 
masă. Se intîlnesc: C..S.Ș. I 'Petroșani — Vîșcoza peni, C.F.R. Petroșani Utilajul și Știința C.S.Ș. II Petroșani.

0 La rugbi, divizia are loc duminică, orape terenul din Lonca der- 
byul Văii Jiului dintre Minerul Livezehi Și Minerul Lupeni. (D.C.).

Lu
B,
13,

I

Duminică. 24 septembrie j8,00 Gimnastica la i domiciliu. 8,15 Tot înainte ! 9,10 Șoimii patriei. 9,20 Film serial ■ pentru copii : Cărțile junglei. Episodul 5. , 9,45 Pentru căminul dumneavoastră. 10,00 Viața satului. 11,45 I Bucuriile muzicii. 12.30 i De strajă patriei. 13,00 [ Telex. 13,05 Album j duminical. 17,00 Fot- i bal : F.C. Baia-Mare — | Chimia Rm. Vilcea (di- . vizia A — repriza a : If-a). Transmisiune di- 1 rectă de la Baia-Ma- | re. 17,50 Film Linia maritimă din. 18,40 Micul cran pentru cei miei > „Prieteni mici, teni mari1*. 19,00 jurnal.istorie ;țile deLa hanul Aneuței. Spectacol de varietăți. 20,40 Film artistic „Ah, Jonathan, Jonathan!" Premieră TV. Producție a studiourilor din R.F.G 22,15 Telejurnal. Sport.

șertai One- e-prie-Tele- 19,20 File de ..Istorie la P0"- Fier“. 19,40

Luiii. 25 septembrie15,55 Telex. 16.00 Emisiune în limba, maghiară. 19,00 Reportaj TV ■ Pitești ’78. 19,20 1001de seri. 19,30 Telejur19,50 Panoramic. -nai.| 20,20Putere fără glorie, pispdulI aveți o întrebare ?'21,40 | Melodiivîrstele. 22,00 mondial.I nai.

Roman-foileton •
E-Mai5. 21,10pentru toateCadran22,20 Telejur-

EMENT
Reooblicii. nr. 90. telefon 416 62 [secretariatJ, 4 24 64 (secții). TIPARUL ; Tipografia Petroșani, m «epuburii


