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De la începutul cincinalului, brigada
condusă de EUGEN VOICU a extras

DE PREDAT

tedoul rosuss
ANUL XXXIV, NR. 8118

Numărătoarea inversă

45000 TONE DE CĂRBUNE 
PESTE PLAN

înainte 
de termen, 

un nou obiectiv 
energetic

• 9 567 tone de cărbune în 1976, 19 378 
tone în 1977 și 16 055 în cele 9 luni din 
acest an • Productivitatea medie realizată 
— cu 2 tone pe post superioară indicato
rului planificat • Depășirea de plan a fost 
obținută cu o economie de 10 991 posturi 
•In general, brigada a executat lucrările de 
extracție din două abataje frontale, iar în 
unele perioade chiar din trei frontale de 
mare capacitate.

La sfîrșitul săptămînii 
trecute l-am așteptat pe 
Eugen Voicu în sala de 
apel a minei Petrila. la 
ieșirea din schimbul I, 
nerăbdători să-l întrebăm 
cum a început trimestrul 
IV și cum va încheia 
anul ,1978. Așteptarea s-a 
prelungit mult. In 
șit, pe la 15,30 
tă-1 , în sala de 
pel împreună cu 
gul schimb. Minerii n-au 
vrut să părăsească aba
tajele înainte de a pune 
la punct cîteva detalii în 
legătură cu preluarea ce
lui de-al treilea frontal 
din ’această săptămînă.

— Vrem să încheiem 
anul 1978 cu două luni- 
mai devreme, ne-a deela-

sfîr- 
ia- 
a- 

între-

rat cunoscutul șef de 
brigadă.

— Deci,, reeditarea suc
cesului din anul prece
dent...

— C'u ceva mai mult. 
Din planul acestui an 
mai avem de extras 11 000 
de tone, iar în perioada 
celor două luni cîștigate 
vom avea condiții să re
alizăm un plus de peste 
20 000 tone.

Brigada condusă de 
Eugen Voicu deține 
recordul productivității 
muncii pe întreprindere 
și, după cite se pare, pe 
combinat. Depășirile ob

lon mustața

I,a întreprinderea mini
eră Dîlja o nouă stație e- 
nergetică, de 20/6 kV, va 
spori curînd posibilitățile 
de alimentare cu ener
gie electrică a fronturilor 
productive. Constructorii 
și montării șantierului din 
Petrila al I.C.M.M. exe
cută în aceste zile ultime
le lucrări de finisaj di
naintea predării obiecti
vului, obținînd ca și pî- 
nă acum ritmuri înalte de 
lucru. La realizarea îna
inte de termen a stației, o 
contribuție însemnată și-au 
adus echipele conduse de 
Nieolae Vizirii, Mihai 
Racz, Viorel Irimie și 
Francisc Fagarași.

718
apartamente

In ansamblul preocupări
lor. permanente ale condu
cerii partidului și statului 
nostru pentru ridicarea 
continuă a nivelului de trai 

. și de civilizație al poporu
lui, construcțiile de locu
ințe se înscriu pe primul 
plan. An de an importante 
fonduri sînt alocate pen
tru construirea de aparta
mente destinate oamenilor

In scopul unei tot mai | 
i bune aprovizionări și 

serviri a populației, în
tr-o încăpere separată 
amenajată corespunză
tor pe lingă magazinul 
alimentar cu autoser
vire nr. 15 din cartie
rul Carpați — Petro
șani își începe din a- 
ceastă săptămînă acti
vitatea un raion spe
cializat. Este vorba de 
un raion destinat a- 

I prpvizionări.i populați
ei din cartier cu pro
duse cerealiere. (T.V.)
♦---------------

Bilanțul de pînă a-
cum al acțiunii de re
coltare a fructelor de 
pădure care s-a încheiat 
pe fondurile ocolului sil
vic Petroșani se con
cretizează în 38,8 to- 

a-
fine și 650 kg afine ro

de

ne zmeură, 7,2 tone

I i

șii. Sînt în curs 
recoltare ciupercile, 
măceșele, care se re- 
cepționează zilnic la 
centrul de recoltare.
(V.S.).

informă m

în toate județele există o cerere mare de lo
cuințe. De aceea, consider că trebuie să se acțio
neze cu toată hotărîrea pentru mobilizarea forțelor 
de care dispunem în vederea înfăptuirii programu
lui de locuințe...".

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din cuvîntarea
de lucru de la
septembrie 1978).

rostită la Consfătuirea
C. C, al P.C.R., din 28

muncii din toate domeniile 
de activitate.

Acest ritm intens în care 
se construiește astăzi se 
face simțit și în Valea 
Jiului, dată fiind dezvolta
rea economico-socială a 
municipiului nostru. Pe 
lingă noile ’ capacități de 
producție în minerit, alte 
și alte sectoare ale econo
miei naționale sînt în plină 
dezvoltare.. In toate aces
tea de la o zi la alta se 
deschid noi locuri de mun
că, un număr tot mai muie 
de oameni fiind încadrați 
în producție și pentru care 
vor trebui asigurate locu
ințele necesare. In strînsă 
legătură cu această cerință. 
Grupului de șantiere Pe
troșani i-a fost stabilit un 
plan de construcții corelat 
în așa fel ca numărul a- 
partamentelor să crească 
an de an, incit toți oame
nii muncii 
Iui să aibă 
condiții de

Ne aflăm
mestru al anului. In aceaș- ■

tă 
re

etapă sărcinile priorita
pe șantierele 

struct ii din 
constau în 
grabnică a 
darea in folosință a apar
tamentelor prevăzute pen
tru acest an. Din planul de 
1 228 apartamente prevă
zute a se da în folosință 
pe parcursul anului în curs, 
au fost predate 510. < I.a 
Petroșani s-au predat 236 
din 57G, Petrila 42 diit 99, 
Vulcan 61 din 189, Lupeni 
138 din 264 și Uricani 30 
din 100 apartamente.

Referindu-ne numai 
Petroșani, arătăm că 
planul de 576 au 
predate 236 
după cum urmează : 
martie blocuri!' 
44 apartamente și 51 b cu 
70 apartamente, în 29 iu
nie blocul 19 cu 84 apar
tamente. A mai fost pre
dat 
51 a

de i.m- 
Valea Jiului .

, recuperarea 
restanțelor și

(Continuare în pag. a 2-a)

IN ZIARUL DE AZI :

din Valea Jiu- 
cele mai bune 
locuit.
în ultimul tri-

(Continuare în pag. a 2-a)

în 30 aprilie blocul 
cu 38 apartamente,

C. IOVANESCU

O frumoasă
“64

■A„De treci codri de aramă

S.S.H. Vulcan. Mani- 
festînd grijă pentru 
pregătirea tinerilor me
seriași, instructorul Du
mitru Cocheș, explică 
elevului Vaier Chince- 
șeanu modul de lucru.

acțiune educativ-formativa

Doar o dată pe an cărările ce ne, grupurile . de școlari urcau
șerpuiesc spre munții Parîngului voinicește, formînd, . de fapt, o 
cunosc un atît de impresionant * 
număr de turiști. Duminică a fost 
ziua în care’a avut loc, în jurul 
cabane, Rusu, o nouă ediție a 
frumoasei acțiuni pionierești „De 
treci codri de aramă;..*, organi
zată de Consiliul municipal al 
organizației pionierilor. Dimi
neața, ceața densă vestea că va 
fi o minunată zi de toamnă, așa . piscurile munților, 
că sute și sute de copii din Pe
troșani, Petrila, Aninoasa și Iș- 
croni s-au grăbit spre școli pen
tru a porni cît mai devreme la 
drum.

întreaga acțiune, care a stimu
lat participarea a peste 2 000 
de copii, a cuprins două momen
te principale: urcarea și, apoi, 
adevăratul spectacol ce s-a des
fășurat în jurul cabanei. Pregă
tiți pentru o astfel de ascenSiu-

nesfîrșită coloană din oraș pînă ■ 
spre locul unde trebuiau să 
meargă. Un asemenea drum 

. este și un mijloc de instru
ire, de cunoaștere a fru
museților naturale care - ■ în- 

; conjoară. Valea Jiului, puse în 
evidență ...mai alas într-o astfel 
de zi: razele: soarelui luminau 
. ," , iar ceața se
risipea în primele ore ale dimi
neții de prin vale, deasupra ora
șelor. Copiii, sensibili la aceste 
peisaje unice, admirau cu excla
mații de bucurie ceea ce vedeau, 
mulți pentru, prima dată. Dealu
rile și munții au în această pe
rioadă o bogăție cromatică în 

căreia penelul pictorilorfața

T. spAtaru

• (Continuare in pag. a 3-a)

la 
din. 
fost 

apartamente 
în 31

L 1 b cu

♦ Tematica orientativă pentru învățâmîntu! 
politico-ideologic organizat de F.U.S.

♦ Băile minerilor înaintea examenului ier
nii — raid-anchetă <pag a 2-a)

♦ Sport . (Pag. a 3-a)

i T’-

Sg

spectacolpasionant 
de la cabana Rusu, 

.......... „ ______  .....___ _____ ____ __ ___ ’... I „Trec deta- 
Clișeul de mai sus înfățișează defilarea pionierilor de la 

(Foto : Gh. OLTEANU)

In totalitatea lui constituind un mare și 
al tinereții și exuberanței, programul acțiunilor 
s-a deschis printr-o paradă pionierească sub genericul 
șamentele" I 
școlile generale din Petrila.
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La construcția noii fabrici de confecții de la Vulcan, 

se ating noi cote.

Tematica orientativă
pentru învățămîntul politico-ideologic

organizat de F.U.S. în 1978-1979
1. Programul P.C.R. de 

făurire a societății socialis
te multilateral dezvoltate 
și înaintare a României 
spre comunism, expresie a 
aplicării creatoare a teo
riei socialismului științific 
ia condițiile țării noastre.

2. Direcțiile principale ale 
făuririi societății socialis
te multilateral dezvoltate și 
înaintării României spre 
comunism. Dezvoltarea for
țelor de producție pe baza 
celor mai nbj cuceriri ale 
științei și tehnicii eontem- 
giorane — factor hotărîtor 
al edificării societății socia
liste multilateral dezvolta
te.

lui 
alte 
despre creșterea rolului 
conducător al partidului în 
procesul' făuririi societății 
socialiste multilateral dez
voltate.

4. Originile și dezvolta
rea istorică a poporului 
român. Continuitatea — 
factor de bază al unității 
(poporului român.

5. Formarea statului na-

legea
R.S.R. 

țării, 
a fie-

Documentele Congresu- 
ai XI-lea al P.C.R. și 
documente ale P.C.R. 

creșterea

țional unitar român.
6. Constituția 

fundamentală a 
Respectarea legilor 
îndatorire de bază 
cărui cetățean.

7. Concepția P.C.R. / cu 
privire la dezvoltarea de
mocrației socialiste în e- 
tapa actuală. . Organizațiile 
de. masă și obștești în sis
temul democrației socia
liste. Rolul Frontului U- 
nității Socialiste în proce
sul dezvoltării democrației 
socialiste, în mobilizarea 
oamenilor muncji Ia înfăp
tuirea Prograrpului parti
dului.

8. Codul principiilor și 
normelor muncii și vieții 
comuniștilor. ale eticii și 
echității socialiste -— îndru
mar de bază pentru com
portarea în muncă, în fa
milie și în societate a tu
turor cetățenilor. Rolul o- 
piniei publice, cetățenești 
în lupta împotriva tendin
țelor de încălcare a legali
tății socialiste și de aba
tere de la regulile de con
viețuire socială.

înaintea examenului iernii• •

Din discuțiile purtate cu mai malți oameni ai 
muncii de la întreprinderile miniere, precum și din 
unele sesizări primite la redacție am aflat că, acum, 
cînd iarna bate la ușă, băile miniere încă nu sînt 
toate pregătite să asigure cele mai bune condiții. Por
nind de la aceste aspecte, am întreprins un raid- 
anchetă la cîteva băi de la : unitățile, miniere, iar 
problemele ridicate le supunem atenției factorilor de 
răspundere pentru rezolvare.

Gavrilă Szoke, Neajunsu
rile au fost aduse la cu
noștința tovarășului Ion 
Pădureanu, președintele 
comitetului sindicatului și

Valter Purece, gospodarul 
minei, care ne asigură - că 
„în scurt timp minerii de 
la Bărbățeni vor avea 
sigurate toate condițiile în 
băi".

a-

I. M. LVPENI

O baie modernă, care mat solicită... 
modernizări

înainte de intrarea în 
„șut“ a schimbului II, baia 
se prezenta curată, aeri
sită, instalația de încălzire 
pentru uscarea hainelor de 
lucru funcționa. AîCj sînt 
create condiții pentru us
carea hainelor la o uscăto- 
rie cu o capacitate cores
punzătoare, mult apreciată 
de către mineri. Bine se 
prezenta și garderoba pen
tru haine curate. La fel 
am fi putut spune despre 
baia de aburi, numai că 
aici lipseau tocmai... abu
rii. „Nu mai funcționează 
de cîteva luni — ne spune 
minerul Ilie Pălănceanu de 
la sectorul XI — cu toate 
că baia de aburi este so
licitată de toți minerii. 
Despre razele ultraviolete, 
ce să mai vorbim, camera 
stă închisă de vreo 5 ani". 
Pe ușa camerei găsim un 
anunț, astfel aflăm că „cei 
care doresc să facă raze 
ultraviolete să se adreseze 
mecanicului de schimb" (!!). 
Nimeni nu ne poate însă

I. M. BĂRBĂȚENI

a funcționat 
„damera de 

Mai mult, 
e 

de părere că aici oamenii 
trebuie supravegheați în 
timpul tratamentului. Deci, 
ar fi necesară repartizarea 
unui cadru medical care să 
deservească această instala
ție de raze ultraviolete în 
orele de după ieșirea din 
mină. In privința apei 
calde, nu s-au făcut re
proșuri, există suficientă, 
însă reglarea se face mai 
greu, motiv pentru care, 
la început, se pierde o 
mare cantitate. Am pri
mit asigurări din partea 
celor care ne-au însoțit 
(tovarășii Mjhail Moisescu, 
de Ia sectorul XIV — ad
ministrativ și Aurel Anghe- 
ltiș din partea comitetului 
sindicatului) că în scurt 
timp .deficiențele semnalate 
vor fi remediate. Baia de 
aburi va funcționa în per
manență, la instalația de 
raze ultraviolete se va face 
ordine. ,

X

spune cînd 
ultima dată 
ultraviolete".
medicul Iosif Altmann

Lucrările de amenajare a băii au demarat 
vor termina ?Dar cînd se

In vestiare, deși cu în- 
tîrziere, au demarat lucră
rile la instalația de încăl
zire, în unele compartimen
te au fost chiar terminate. 
Se pare că totuși se lu
crează încet ; mai sînt 
ventilatoare și aeroterme 
ne monta te în unele com
partimente. Pe lîngă fap
tul că s-au făcut multe 
lucruri bune aici, trebuie 
mai .mult insistat pe lu
crările care au rămas în 
urmă. Despre baia mineri
lor de aici, șeful de schimb 
Emil Spătaru ne spunea

că „mai există cazuri cînd 
programul de apă caldă 
nu se respectă. S-a întîm- 
plat, și nu rareori, cînd ■ 
venim din șut și ne lipsește 
apa rece". Un alt miner, 
Cezar Vieru, ne spunea că 
„la uscătorie nu se rin- 
pectă programul. Din a- 
ceastă cauză sîntem nevo- 
iți să mergem a doua zi in 
mină eu hainele ude“. 
Despre dușuri am reținut 
că multe din ele sînt de
fecte, eă se irosește o mare 
cantitate de apă. Același 
fapt l-a sesizat minerul

de cărbune 
peste plan

W (Urmare din pag.

I. M. ANINOASA

Dotarea — excelentă, condițiile — mai puțin..;

Nu sînt decît doi ani de 
. cînd conducerea mine, 

ninoasa, printr-o acțiune 
lăudată la data aceea, a 
hotărît — iar apoi hotă- 
rîrea a fost înfăptuită — 
modernizarea băij mineri
lor. Cum am găsit aceeași 
baie cu prilejul raidului 
nostru ? ~

— Aici, în vestiar, ne 
spunea lăcătușul Petrache 
Cîrlig, din sectorul I al 
minei, în timp cc se îm
brăca pentru șut, condițiile 
de păstrare sînt bune. S-a 
instalat chiar și un încăl
zitor care, prin ventilație, 
ar trebui să asigure uspa- 
rea hainelor. Dar, de săp- 
tămîni în șir. acesta nu 
funcționează. Priviți haine
le dezbrăcate ieri. Sînt la 
fel do ude precum le-am 
lăsat. In baie, pereții au 
fost faianțați, . instalațiile ■ 
modernizate. Nu ne p item 
bucura de toate acestea 
datorită unor deficiențe.

Intr-adevăr, ca să-j în
soțim în baie pe Petrache 
Cîrlig și Ion Simion, . mi
rier în abatajul condus de 
Traian 
rul I, 
catalige.
scurgea.
1/4 din dușurj funcționau, 
celelalte fiind defecte. 
„Cîtă vreme instalațiile au 
fost noi, ‘instalatorii și gos
podarii minei au fost mai 
des prezenți pe aici. Dar, 
cu eît trece timpul, nemul
țumirile se înmulțesc" —

cel din urmă

să vizităm 
destinate 

mai-

Industrie pe verticală la 
J?aroseni.
L Foto : Ion LEONARD

din planul pe an.il trecut.
In prezent se află in 

curs de finalizare blocurile 
7 și 8 cu cile 24 aparta
mente, avind plan de pre
dare in iunie și respectiv 
noiembrie. Ambele vor fi' 
predate pînă la sfîrșitul 
lunii octombrie, după cum 
nc-a asigurat conducerea 
grupului de șantiere. - In
tr-un stadiu avansat se a- 
flă trei tronsoane din blo
cul 50 A, ceea ce înseam
nă 42 de apartamente din 
cele 98 care se vor preda 
pînă la sfîrșitul'acestui an. 
Dintr-un calcul sumar ar 
rezulta că pînă la sfîrșitul 

a-
se 
de 
Pe 
re-

anului în curs numărul 
parlamentelor predate 
va ridica la 334. Față 
576 cîte erau planificate 
întregul an, trebuie să

cunoaștem că diferența este 
foarte măre. Nu am inclus 
aici cele 250 apartamente 
pentru Ministerul Construc
țiilor . Industriale, a căror 
situație nu este clarificată 
pînă în prezent. Făcînd 
excepție de acestea — este 
vorba de blocul 69 A cu 
136 apartamente, care se 
află abig la etajul al doi
lea și un bloc eu 56 de 

: apartamente pentru 
C.M.V.J. — la planul de 
predări sînt mari rămîneri 
în urmă. Tocmai din acest 
motiv organizăm acțiunea 
de presă NUMARATOA- 
REA INVERSA PE ȘAN
TIERELE CONSTRUCȚI
ILOR DE LOCUINȚE.

Vă vom informa opera
tiv, stimați cititori, cu re
alizările obținute pînă la 
sfîrșitul anului pe șantie
rele de locuințe.

ținute pînă în prezent ne 
vorbesc și despre alte ca
lități ale acestei brigăzi : 
pregătirea profesională te
meinică în pas cu tehni
ca. modernă folosită în a- 
bataje, disciplina, conști
ință minerească. Pe fon
dul acestor calități, suc
cesele brigăzii ne apar 

S. firești, ele fiind rezulta- 
active a

— Dumitru 
Iuliu Bovte, 

Ioan Ene,

tul participării 
minerilor —
Panțucu,
Ștefan Alba, 
loan Bădiță, Nicolae Bo
boc, Nicolae Cioabă, Ma
rin Domnița, Ștefan Co- 
dreanu, Gheorghe Grigore 
și mulți alții,
proape

pînă a-
de 70,. eît însu

mează efectivul formației 
de lucru — la realizarea 
exemplară a preliminaru
lui fiecărei zile de muncă, 
la depășirea constantă a 
sarcinilor de plani (I.M.).

Cern.a, din sectb- 
ne-ar fi trebuit...

Apa nu se 
deși doar circa

ne-a Ț.spus 
interlocutor.

Am continuat 
încăperile băii 
igienij artificierilor,
ștrilor și inginerilor minei, 
însoțiți de tovarășul Nico
lae Ceapă, secretar adjunct 
al comitetului de partid^ 
pe mină și de medicul dis
pensarului minei, Silvestru 
Cupșan, ne-am convins că 
lucrurile 
bine în 
Totuși, o 
neplăcută 
murdăria 
preajma băilor, 
rățenia se pare că nu se 
află în grija nimănui. Ici 
— colo și instalațiile din 
bă; lăsau să se înțeleagă 
că cej numiți cu întreține
rea, lor se ocupă probabil 
cu altceva decît cu ceea 

. ce au ca obligație de’ ser
viciu.

Revenind la baia mine
rilor, mai relatăm o stare 
de lucruri ce se cere 
curmată neîntârziat : la ora 
11,45, eîțiva muncitori ce 
trebuiau să se afle la 
fronturile din subteran, în
tre care lucrătorii Cornel 
Oprea, din sectorul V, și 
Ștefan Pop, din sectorul 
II, făceau deja baie. A- 
ceasta explică de ce apa 
caldă nu ajunge întot
deauna Și pentru cei care 
întârzie în mină peste 
program, așa cum le cere 
uneori producția. Ce a i de 
zis despre acest fapt orga
nizatorii producției ?

stau ceva mai 
aceste încăperi, 
impresie foarte 

ne-a produs 
din toaleta din 

unde cu-

O concluzie se desprinde limpede : băile miniere 
trebuie să fie mai bine gospodărite. Cu attt mai mult 
eu cit în preajma iernii, asigurarea unor condiții 
corespunzătoare de curățenie și igienă, pentru men
ținerea sănătății lucrătorilor din subteran, pe bună 
dreptate trebuie să fie pretențioasă. Gospodarii mine
lor sînt chemați să-și aducă o contribuție mai eficientă 
în acest sens.

Nu întiniplător, la fiecare din. minele vizitate am 
invitat să ne însoțească membri ai comitetelor de 
partid si de sindicat, medici. Unele din neajunsurile 
constatate și au găsit pe această cale rezolvare la 
fața locului, iar altele au fost reținute în atenție, 
urmînd să fie supuse 
tive ale minelor.

discuției în conducerile colet-

Raid realizat de
GRAURE, C. IOVANESCU 

si A. HOFFMAN

. /r * . '

hărnicia lor, tinerele lustruitoare Eva Lăda- 
nyi și Silvia Vagner de la fabrica de mobilă din Pe
troșani se remarcă dînd lucrări de bună calitate-
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Sport • Sport • Sport * Sport • Sport • Sport
Fotbal, divizia C

Victorie clară, 
ca si diferența de valoare

DIVIZIA C7

MINERUL LUPENI — 
CONSTRUCTORUL CRA
IOVA 4—0 (2—0). Două 
sînt evenimentele „memo
rabile" în această partidă. 
In primul rînd. consemnăm 
faptul că la Lupeni, gale
ria. din ce în ce mai per
sistentă, dialoghează in 
contradictoriu cu cei pe 
care ar trebui să-, încura
jeze, apoi jocul de dumi
nică a pus în valoare și nu 
pentru prima dată, un cu
pla, ofensiv, pe care ju
mătate din antrenorii di
vizie; A l-ar dori titular în 
echipele lor. Este vorba de 
perechea Leca —
fiecare își împarte bine 
rolurile, primul ca reali
zator, celălalt ca autor mo
ral al golurilor. Dacă însă 
ar exista șif posibilitatea 
exersării îndelungate a 
schemelor tactice, fiindcă 
măcar Iancu are cam mul
te „nemotivate" la antre
namente...

Meciul propriu-zis a fost 
la discreția gazdelor, deși 
din nou Dosan și Voicu.au 
fost mereu în contratimp 
eu coechipierii. Constructo
rii au încercat combinații

RUGBI, „( tipa F.R.R.“

Agronomia Cluj-Napoca — Știinta Petroșani 
0-26

Cînd Știința yrea 
să demonstreze...

Duminică, Știința a re
venit la Cluj-Napoca, pen
tru a întîlni în „Cupa 
F.R.R.", „Agronomia" din 
localitate. Băieții antreno
rului emerit Titi Ionescu, 

,au revenit, însă, eu ambi
ția de a învinge, cum mai 
rar s-a văzut în ultimul 
timp, la Știința. Drept ur

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••»••••••••••••••••« s
„De treci codri de aramă"

nerală nr. 5 Petroșani),

• 'Urmare din pag. I)

n-ar cunoaște odihnă. Chiar 
numele acțiunii, rechemând 
in memorie versurile ma
relui poet, exprimă valoa
rea . multidimensională a 
unei astfel de : drumeții 
devenită tradițională pen- 
tiu școlari.

In jarul cabanei llusn se 
formase o mulțime de e- 
levi. Programul s-a des
chis prinlr-o paradă pio- 

is< ă sub nericul

Micile bucătărese s-au întrecut în preparea unor 
bucale tradiționale (mămăliguță și pui rumeniți) care au 
fost nespus de gustoase.

fragile pe extreme, au 
pierdut însă repede balo
nul, fiind obligați la o 
defensivă continuă. Scorul, 
datorită ratărilor nemaipo
menite, a fost deschis 
foarte tîrziu, abia în min. 
40, după o lansare a lui 
Rus,. Tismănaru centrează 
impecabil de pe aripa 
dreaptă, Iancu pune o pasă 
înapoi lui Leca și cu toate 
eforturile lui Ivan, Tuta 
scoate balonul din plasă. 
Cu un minut înainte de 
pauză, minerii își măresc 
handicapul : la poarta cra- 
iovenilor se consumă o

Iancu, suită de ratări, dar și de 
intervenții de ultim mo
ment ale oaspeților, după 
șuturile lui Tismănaru și 
Leca, Dosan înscrie.

Repriza secundă a fost 
o oglindă fidelă a pres
tației de dinainte de pauză. 
S-au mai înscris două go
luri (min. 48 și 55) prin 
Iancu (lovitură de cap, din 
fază fixă) și Leca (combi
nație reușită cu Iancu), 
deși diferența dintre cele 
două combatante era mult 
mai vizibilă decît o arată 
scorul. (I.V.).

mare, după numai 5 mi
nute, Nedelcu transformă 
o lovitură de pedeapsă de 
la 25 m, pentru ca, puțin 
mai tîrziu, tot el să pro
fite de o ieșire din gră
madă și să mărească sco
rul la 6—0, printr-0 lovitu
ră de picior căzută. Din 
minutul 20, Știința ia jo

„Trec detașamentele".
Cel mai bine la a- 
cest punct al programului 
s-au prezentat școlile gene
rale nr. 6 din Petroșani și 
Petrila, acordîndu-li-se lo
cul întîi. Din acel moment a 
începui sărbătoarea copiilor 
care este drumeția „De 
treci codri de aramă...". 
Au avut loc n^i multe 
concursuri, apmarite de

Dacă meciul Jiului cu U. Craiova a fost cîștigat, a- 
ceasta și datorită reflexelor Iui Cavai.

Izbîndă greu obținută
Minerul Uricani — Auto Hațeg 3—2

Partida dintre cele două 
formații nu s-a ridicat la 
nivelul așteptat. Spectato
rii prezenți la stadion nu 
au avut decît satisfacția 
golurilor și doar 30 de mi
nute de fotbal. In prima 
parte a meciului localnicii 
declanșează atac după a- 
tac și în minutul 15 Mun- 
teanu deschide scorul iar 
în min. 30 Bălan îl ridică 
la 2—0. Din minutul 30 
jucătorii uricăneni sting 
motoarele, linia de mijloc 
începe să cedeze dînd po
sibilitatea oaspeților să se 
apropie tot mai des de 
poarta gazdelor. La relua
rea partidei, Popa reduce 

cul pe cont propriu. Șarjele 
la mină plecate din pro
priul- but sînt uluitoare 
prin precizia cu care sînt 
purtate. Dobre urcă în 
atac, primește o „tușă", ra
pid bătută de Oțetaru și 
pune în terenul de țintă 
al gazdelor, un frumos 
eseu, rămas însă netrans
format datorită „dorinței" 
arbitrului Bucur din Bucu
rești. Era 10—0, scor care 
demonstra că studenții din 
Petroșani vor să cîștige, dar 
nu oricum...

Partea a doua a întîlni- 
rii a reflectat pentru Ști
ința aceleași caracteristici, 
fazele create fiind, de a- 
ceastă dată, eu regularitate 

sute de copii : „Sanitarii 
pricepuți" — pe locul I s-a 
apreciat că sînt școlile ge
nerale nr. 1, 2, 5, 7 Pe
troșani și nr. 1, 5 și liceul 
din Petrila ; tir cu arcul — 
pe primul , loc s-a detașat 
echipajul Școlii generale 
nr. 5 Petrila ; ștafeta apli
cativă — echipajul elevi
lor Școlii generale nr. 6 
Petrila a ieșit victorios ; 
orientare turistică — pe 
primul loc fiind echipajul 
de Ia Școala generală nr. 1 
Petrila. Pe lingă aceste 
acțiuni competitive, care 
au solicitat aptitudini și 
cunoștințe complexe din 
partea - elevilor, au avut 
loc și alte genuri de com
petiții, stimulînd talentul, 
fantezia sau priceperile. 
Astfel a fost confecționarea 
unul costum de carnaval 
din materialele oferite de 
împrejurimi (mai ales 
frunze) — primul loc a 
fost atribuit pionierilor de 
la școlile generale nr. 1 
și 6 Petrila și nr. 5 Petro
șani. La concursul muzical 
s-au remarcat elevele Ma- 
rioara Rădoi (Școala gene
rală Iscroni) și Ileana Bu- 
zea (Școala generală nr. 2 
Petroșani), iar la cel de 
desen elevi; Kuri Eniko 
(Școala generală nr. 6 Pe
trila), Tătar Laura (Școala 
generală nr. 2 Petroșani), 
Gyurca loan (Școala ge? 
nerală nr. 6 Petroșani), 
Ciocan Daniel (Școala ge- 

în min. 51 din handicap, 
iar în minutul 70, spre sur
prinderea tuturor, același 
Popa egalează.

Treziți la realitate, local
nicii preiau din nou iniția
tiva și în minutul 80 Va- 
sian spulberă speranțele 
oaspeților aducînd o meri
tată victorie a gazdelor. O 
izbîndă sportivă meritată 
fiindcă au avut mai mult 
inițiativa și au dorit mai 
mult victoria. Bun arbi
trajul prestat de Cornel 
Porca (la centru), Ion Bob 
și Mircea Bozdoc, toți din 
Simeria.

Alexandru PUȘCAȘ, 
Ilie COANDREȘ

materializate în puncte ! 
Oțetaru, bine țius în joc de 
Merca, reușind o frumoa
să încercare (14—0) ; Dinu, 
tot mai util de la un joc 
la altui, încheie cu un 
splendid eseu o acțiune co
lectivă ; Nedelcu transfor
mă apoi și scorul devine 
20—0.

Spre sfîrșitul întîlnirii, 
Bonea joacă la mină o lo
vitură de pedeapsă, balonul 
ajunge la Chiriac, care ne
stingherit, pune eseu la 
centru, după care Nedelcu 
își face datoria ! Scor fi
nal •< 26—0.

Ștefan COSTEA, 
student

Fanic Ana, Balasz Daniela, 
Mesaroș Gabriela (Școala 
generală nr. 2 Petrila) și 
Kiss Botont (Școala ge
nerală nr. 4 Petroșani). A 
mai avut Ioc un concurs
— „cel mai gustos meniu"
— la care s-a considerat, 
pe bună dreptate, eă . toate 
școlile au cîștigat. Diver
sitatea culinară, tradiționa
lele mămăligi pregătite de 
copii (aj utați cu sf atul sa a 
cu fapta de cadrele didac
tice sau părinți) ar fi soli
citat, pe lingă o subtilă 
competență, multă răbda
re și... rezistență din partea 
juriului. Pînă tîrziu, după- 
amiază, jocurile și cânte
cele au continuat în acea 
blîndă zi de toamnă.

La a noua ediție, „De 
treci ■ codri de aramă" 
continuă să fie o acțiune 
complexă, plină de farmec 
și de mare valoare educa
tivă. Valoarea ei con
stă în faptul că sute și 
sute de copii fac o minu
nată excursje în atmosfera 
binefăcătoare a muntelui. 
Dragostea față de turism 
este un scop nobil, turis
mul formînd caractere, so- 
licitînd pasiunea pentru 
mișcare, modelînd dragos
tea pentru frumusețile na
turii. O zi în mijlocul na
turii, o zi splendidă desti
nată jocului, bunei dispo
ziții, cînteculuj și sănătă
ții copiilor.

REZULTATE TEHNICE : 
Chimistul Rm. Vîleea — 
Unirea Drăgășani 1—0, 
Gloria Drobeta Tr. Sev. — 
Bistrița Băbeni 5—0, Me
talul Rovinari —' Minerul
Vulcan 1—1, Dierna Orșo-

CLASA
— Pandurii

M E N T U L
Tg. Jiu 0--1<

1. Pandurii Tg. Jiu 7 6 1 0 16— 5 13
2. C. F. R. Craiova 7 5 0 2 16— 7 10.
3. Chimistul Rm. Vîleea 7 4 1 2 9— 5 9
4. Minerul Lupeni 7 4 0 3 ii— 6: ■ 3
5. Dierna Orșova 7 4 0 3 17—14 3
6. Constructorul Craiova 7 3 2 2 12—10 3
7. Gloria Drobeta Tr. Severin 7 4 0 3 14—18 3
8. Unirea Drăgășani 7 3 .1 3 8—10 7i
9. Metalul Rovinari 7 3 1 3 6—10 7i

10. Metalurgistul Sadu 7 2 2 3 12— 8 3
11. Progresul Băilești 7 2 1 4 10—13 5
12. Lotru Brezoi . 7 2 1 4 5—1.0 5
13. Constructorul Tg. Jiu 7 2 1 4 7—11 5
14. Bistrița Băbeni 7 2 1 4 3—16 5
15. Minerul Motru 7 1 2 4 8— 9 4
16. Minerul Vulcan 7 1 2 4 6—10 4

ETAPA VIITOARE : Di- Bistrița Băben; -— Metalul
erna Orșova — Metalurgis
tul Sadu, Minerul Lupeni 
— Progresul Băilești, Pan
durii Tg. Jiu — Construc
torul Tg. Jiu, Minerul Mo- 
tru — Unirea Drăgășani,

DIVIZIA C 8
REZULTATE TEHNICE:

Unirea Tomnatic — Știin
ța Petroșanț 3—Electro
motor Timișoara — Gloria 
Reșița 2—0, Minerul Ora-
vița — C. F. R. Simeria C. I. L. Blaj 1—0, Lami-»
3—1, Vulturii Textila Lu norul Nădrag — Unirea
goj — I.C.R.A.L. Timișoa- Alba Iulia 2—0.

CLASAM E N T U L R
1. Unirea Tomnatic 7 4 2 1 17—7 Ift
2. Laminorul Nădrag 7 4 1 2 17—11 9.
3. Unirea Sînnicolau Mare 7 4 1 2 10— 4 9 i
4. Vulturii Textila Lugoj 7 4 1 2 16— 9 9 :
5. Electromotor Timișoara 7 3 3 .1 12— 7 9
6. Unirea Alba Iulia 7 .4 1 2 10— 5 9
7. I. C. R. A. L. Timișoara 7 3 2 2 8—11 8
8. Metalul Oțelu Roșu 7 3 1 3 9—n i
9. C. I. L. Blaj 7 2 2 3 5— 7 ' 6

10. Minerul Ghelar 7 2 2 3 7— 9 6'
11. Știința Petroșani 7 2 2 3 9—13 (?
12. Minerul Oravița 7 2 2 3 8—14 $
13. Gloria Reșița 7 2 1 4 11—14 5
14. Metalul Bocșa 7 2 1 4 9—12 5
15. Metalul Hunedoara 7 2 1 4 5—13 Ș
16. C. F. R. Simeria 7 0 3 4 3— 9 a

ETAPA VIITOARE : U- 
nirea Alba Iulia — Mine
rul Oravița, Metalul Hune
doara — Unirea Tomnatic, 
Electromotor Timișoara — 
Vulturii Tex. Lugoj, Știin
ța Petroșani — Metalul 

Sanitarii pricepuți și-au dovedit din nou indemina-

Unul din echipajele care au participat Ia acțiunea 
de orientare turistică.

va — Progresul Băilești' 
4—1, C. F. R. Craiova — 
Lotru Brezoj 2—0, M inerul 
Lupeni — Constructorul 
Craiova -1—0, Constructorul 
Tg. . Jiu — Metalurgistul 
Sadu 1—1, Minerul Motril

Rovinari, Minerul Vulcan, 
— Chimistul Rm. Vîleea,; 
Constructorul Craiova —* 
C. F. R. Craiova. Lotru 
Brezoî — Gloria Drobeta 
Tr. Severin. r

1 
ra 5—0, Metalul Oțeltl 
Roșu — Metalul Bocșa
2—0, Unirea Sînnicolau 
Mare — Metalul Hunedoa* 
ra 2—0, Minerul Ghelar —țfj

Gloria BistrițOțelu Roșu,
ța — I.C.R.A.L. Timișoara, 
C. I. L. Blaj — Laminorul 
Nădrag, Metalul Bocșa —■ 
Unirea Sînnicolau Mare, 
C. F. R. Simeria — Mine
rul Ghelar. j,

Voicu.au
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Generale

MEMBNTO
Congresul
Uniunii

George 
membru 
membru 

al 
al
Socialiste,
F.U.S. la

Ma- 
al C.C. 
al Bi- 
Consi- 
Fron-

a Studenților
Africani

ex-

Adu-

RABAT 9 ' (Agerpres). -- 
Tovarășul 
covescu, 
al l’.C.R . 
roului Executiv
Jiului Național 
♦uluj Unității 
care reprezintă 
congresul de constituire a

. partidului marocan

. narea Națională a înde, 
pehdcnților, a fost 
de. primul ministru al Ma
rocului, Ahmed Osman.

Primul ministru maro
can a rugat pe reprezen
tantul român să 
tă tovarășului 
Ceausescu, secretar 
ral al P.C.R., președinte
le R.S. România, un căl
duros salut, împreună cu 
întreaga sa admirație pen-

pi’iiriit

transmi-
Nicolae

gene-

tru activitatea neobosită și 
deosebit de rodnică pe ca
re o desfășoară pe plan 
intern și internațional. In 
cursul convorbirii, s-a
primat satisfacția față de 
dezvoltarea relațiilor ro
mă no-marocane pe mulțime 
ple planuri, precum și ro-* 
Iul pe care îl joacă legă
turile dintre organizațiile 
politice din cele două țări.

Făcînd aprecieri pozi
tive Ia adresa activității 
specialiștilor români în 
Maroc, a calității* lucrări
lor efectuate de construc
torii români ai portului 
Nador, primul ministru 
marocan a exprimat dorin
ța de a s.e extinde coope
rarea economică dintre 
le două țări.

ce-

TRIPOLI 9 (Agerpres). 
In capitala Libiei au loc 
lucrările celui de-al 5-lea 
Congres al Uniunii Gene
rale a Studenților pe în
treaga Africă, la care iau 
parte delegații reprezeri.- 
tînd 27 organizații studen
țești din Africa. Sînt pre- 
zenți, . de asemenea, invi
tați ai unor organizații 
studențești de peste ‘ ho
tare. Din România ia parte 
o delegație a. U.A.S.C.R.

In cuvîntul de deschi
dere. secretarii general 
al Uniunii Generale a 
Studenților Africani, Nau
ru A. Saki, 
solidaritatea
africani cu lupta popoa
relor din Namibia, Repu
blica Sud-Africană și din 
Zimbabwe împotriva do
minației colonialiste,
discriminării rasiale, pen
tru independență și 
greș economieo-social.

a reafirmat 
studenților

După acordul 
a focului

de încetare
în Liban

BEIRUT 9 (Agerpres). 
•— Acordul de încetare a 
focului intervenit între 
„Falangele libaneze" si 
Unitățile Forței Arabe de 
Descurajare (F.A.D.) a fost 
în eîlev'a rînduri
cat în cursul zilei de 
în cartierele de est 
Beirutului, informează 
getițiile internaționale 
presă. S-au semnalat 
victime omenești.

Referi nd u-se_ la 
din Beirut, oraș 
cercat în urma 
agenția France 
leva un tablou 
„Fumul 
nuă să 
ne. La

încăl- 
luni 
ale 
a- 
de 

noi

situația 
greu în- 

luptelor, 
Presse re- 

’dezolant )
incendiilor conți- 
se ridice din rui- 
48 ore după acor-

dul de încetare a focului, 
cartierul Achrafieh, locul 
principal a) puternicelor 
confruntări militare, ara
tă în continuare ca o zo- 

■ nă asediată. Nu există apă, 
alimente, electricitate și 
nici posibilitatea de a se 
comunica prin telefon. 
Pentru loe ii toții aces
tui cartier, ale cărui case, 
străzi au ’ fost distruse de 
bombardamente, apa a de
venit cel mai de preț lu
cru".

Potrivit unui comuni
cat al poliției libaneze, în 
ultimele zece' zîle de lupte 
din cartierele de est ale 
Beirutului și-au pierdut 
viața 1 300 persoane, alte 
peste 2 000 fiind rănite.

a

pro-

întrevedere între Leonid Brejnev 
șl Enrico Berlinguer

MOSCOVA 9 (Agerpres). a avut Ioc un schimb de 
— Lun; a avut loc o între- opinii asupra evenimente- 
vedere între Leonid Brej
nev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., președin
tele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., și En
rico Berlinguer, secretar

lor din anul care a trecut 
de la întîlnirea lor ante
rioară și s-a procedat . la 

. o informare reciprocă a- 
? supra activității celor do- 

general al P.C. Italian. Cu uă partide pe plan intern 
acest Prilej, anunță TASS, și extern.

Planul de pace al iui lan Smith, criticat 
de reprezentantul S.U.A. la O.N;U/

WASHINGTON 9 (Ager
pres). — Planul de pace 
al lui Ian Smtih — șeful 
regimului rasist minoritar 
de la Salisbury — chea
mă la o guvernare majori
tară în vorbe, dar nu și 
în fapt, — a declarat re
prezentantul permanent al 
S.U.A. Ia. O.N.U., Andrew 
Young, într-o cuvântare 
rostită, duminică, la Mont
clair, în statul New Jer
sey. El a subliniat că, po
trivit acestUj. plan, albii 
din Rhodesia ar urma să 

liste electorale 
ar avea ga - 

la sută

fie aleși pe 
separate și 
ran late 28 
mandatele parlamentare. 
De asemenea, albii ar. de
ține, în continuare, eja-

d.n

I 
I 
I
I
I

trolul asupra poliției, ar
matei și serviciilor civile, 
precum și asupra a 50 la 
sută din terenuri, în ur
mătorii 10 ani. Vorbito
rul a menționat că la fel 
ca și Frontul Patriotic 
Zimbabwe dorește ca popu
lația albă să rămină în 
Rhodesia, dar, a subliniat 
el, dacă politicienii albi 
vor candida pe liste e- 
lectorale separate, numai 
„cei mai reacționari din
tre aceștia vor fi aleși".

I
I
I
!

I
I
I
I

Bel teii j<i g

!
Diamantele negre; Mm- I 
citoresc; Guerrilla. «

I
8

; PETROȘANI — 7 No
iembrie Urmărire pe
riculoasă, seriile I-lI; 
Republica : "Furtună pe 
uscat; Unirea : :< Mark 
polițistul la Geneva;

PETR1LA: Pentru
patrie, seriile I-II ;

LONE A: Aventurile
lui Robin Hood ;

ANI NO ASA : 
torul Poenaru ;

VULCAN:
navală din 1894’;

LUPENI — Cultural:.

TV.

Convorbiri la Națiunile Unite cu liderul 
comunității cipriote turce

NAȚIUNILE UNITE 9 
(Agerpres). — Secretarul 
general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a avut con
vorbiri, la Națiunile U- 
nite, cu liderul comuni
tății cipriote turce, Rauf 
Denktaș, prezent la New 
York, cu ocazia sesiunii 
Adunării Generale a 
O.N.U. După întrevedere, 
Rauf Denktaș a declarat 
că secretarul general al 
O.N.U. încearcă să rca-

ducă cele două părți . — 
respectiv reprezentanții 
comunităților cipriote tur
că și greacă — la ma
sa tratativelor și caută un 
teren comun în acest scop. 
El a apreciat că perspec
tivele de a se în ti) ni cu 
președintele Ciprului, Spy
ros Kyprianou sporesc-, 
menționînd că sînt o mul
țime de probleme de dis
cutat.

Caz rar
rar

s or
din 

— o femeie în 
25 de ani a dat

Un caz extrem de 
în istoria 
venit )a 
Chicago 
vîrstă de

; naștere unei fetițe în Ur- 
• ma unei sarcini extrau-

Faptul divers
medicinii a 
un spital

pe glob

ționează. pe bază de 
nergie nucleară.

e-

terine. Starea mamei și 
a copilului este 
nă. M edicii afirmă 
șansa ca fătul să 
iască în urma unei 
semenea' sarcini 
na la 45 000.

Morminte
bu

că 
tră- 

a-
este u-

miceniene
din
au

CU PRILEJUL ÎMPLI
NIRII A 50 DE ANI de. la 
crearea Partidului Comu
nist Peruan, la Lima a 
avut loc o sesiune solem
nă, în cadrul căreia a luat 
cuvîntul Jorge del Prado, 
secretarul general al P.C.P., 
care a făcut o trecere in 
revistă a principalelor mo
mente din istoria partidu
lui Și a relevat 1 ipta 
P.C.P. pentru 
transformărilor 
tice din țară.

apărarea 
democrâ-

CALVO 
MINISTRUL

LEOPOLD!)
SOTELO,
SPANIOL pentru relațiile 
cu Piața Comună, a de
clarat la Paris că țara sa 
va intra îri acest organism 
în anul 1983. Dat; a pre
cizat el. intrarea va fi ur- 

de 
care ar putea dli

sau 8 ani.

mată de. o perioadă 
tranziție
ra 7

VICEPREȘEDINTELE
VIETNAM, Nguyen
Thp, și-a încheiat vi-

zita oficială de prietenie 
întreprinsă în Angola, un
de a puftât convorbiri cu 
primul ministru al țării- 
găzdă, Lopo do Nascimen- 
to. 
Cu 
da
rie de acorduri de colabo
rare între cele două țări.

RATA CRIMINALITĂ
ȚII a sporit în primele no
uă luni ale anului incurs, 
la Los Angeles, al treilea 
oraș ca mărim? din S.U.A,, 
cu 8,6 la sută, relevă dat 
tele statistice publicate 
de poliție. In septembrie, 

' omuciderile totalizau 460, 
față de 421 în aceeași pe
rioadă a anului trecut, ce
ea ce reprezintă o creș
tere de 9.3 la sută. iar 
furturile de automobile au 
totalizat 26 231 cazuri, re- 
prezentind o creștere de 
11,1 la sută față de pe
rioada corespunzătoare a- 
nului în curs.

și cu alte oficialități, 
prilejul vizitei la L'-ian- 
au fost semnate o se-

SALISBURY 9 (Ager
pres). — .Regimul minori
tar rasist ilegal rh o.-lesi

on. a arestat pînâ.un pre
zent 218 membri ai celor 
două organizații care cons-» 
tituie : Frontul Patriotic 
Zimbabwe, respectiv Uni
unea Ponorului African 
Zimbabw ■ (Z.A.P.U.) si 
Uniunea. Națională Afri
cană Zimbabwe (Z.A.N.U.), 
a căror activitate a fost 
interzisă 1una trecută de 

la Salv
ager) ția

■ -_

către regimul d'
bury, informează 
France Presse.

Primul ministru 
iranian va proceda 

la remanierea 
cabinetului său

TEHERAN 9 (Agerpres). 
— Primul ministru . al gu
vernului iranian, Jaafăr 
Sharif Emami, va proceda 
la o remaniere a . cabine
tului său ca urmare a de
misiei miniștrilor sănătă
ții, educațiiSj Sșr '.'transpor
turilor, anunță agenția U- 
nited Press International , 
citînd surse poliUce din 
capitala Iran ul ii.

Jaafar Sharif Emami a 
fost numit de șahirișahul 
Aryamehr în fruntea gu
vernului.; la 27 aug-ist a.c.

maladie 
moartea 

a-

al 
al

Rez-ultatul alegerilor de land 
din R. F. G.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 

. . . ; „Pa-1
tima fără sfîrșit" de | 
Horia Lovinescu, 22,05 
Viața rațională. 22,15 I 
Muzică ușoară și folk. , 
22,30 Telejurnal. 1

Teleșcoală. 10,00 
pen-

Â-

9,00
Antologia filmului 
tru copii Și tineret, 
nii, de aur ai: comediei-.

11,00 
Ka- 

Telex. 
Te- 

Curs 
17,05

I 10,55 Publicitate.
I In alb și negru : 
I ririo (V). 11,50
| 16,00 Telex. 16,05 
leșcoală. 16,35 
le limbă engleză.
La volan — emisiune 
pentru conducătorii a- 
uto. 17,20 Mesagerii

I cintee-.ilui și jocului 
popular. 17,40 Publici-

' late. 17,45 Arta in- 
I terpretativă . româneas

că în confruntări in- 
ternaționale. 18,25 Lec
ții TV. pentru lucră
torii din agricultură; 
18,55; întrebări și răs
punsuri. 19,20 1001 de
seri. 19,30 Telejurnal. 
19,50 Ancheta TV. 20,25 | 
Seară de teatru :

I
I
I
I

RADIO

5,00 Buletin de . știri.? 
5,05 Ritmuri matinale. 
6,00 Radioprogramul 
dimineții. 7,00 . Radio- ' 
jurnal. 8,00 Revista Pre- I 
sei. 8,10 Curierul me- I 
lodiilor. 9,00 Buletin de I 
știri. 9,05 Răspundem | 
ascultătorilor. 10,00., 
Buletin de știri..: 10,05 I 
In ritmul operetei. 10,20 1 
Alternanțe folk și rock. 1
10.40 Miorița. 11,00 Bu- ! 
letin de știri.
Atlas folcloric. 
Discoteca ,,.U“ ■ ' 
Houston. 12,00 
lin de știri. 12,05 Din ■ 
comoara folclorul ii * 
nostru. 12,20 Mărturii j 
contemporane. . 12,40 ,
Melodii de Nicolae Kjr- i 
culescu și Richard Bart- i 
zer. 13,00 De Ia i la 3. I 
15,00 Clubul curioșilor, ț 
16,00 Radiojurnal. 16,20 ț 
Coordonate economice, ț
16.40 
de 
17,00 

17,05 
tUlUj 
Publicitate.
dragoste — 
ral. 18,00 
20,00 Interpreți ai 
tecului românesc 
na Radu. 20,15 
nia — peisaj industri - | 
al contemporan. 20,30 •
Cadențe sonore. 21,00 |
Buletin de știri. .22,00 
O zî îritr-o br.ă, 23,00— I 
5,00 Non stop muzical j 
nocturn.

I 
I
I
I
I

11,05
11,35 

Thelma
Bule - I

I
I
I
I
I
I
I
1 
I
I
I
I
I
I
I

mocrată;? de opoziție, a su
ferit un ușor recul, m 
pofida aparentei întăriri 
din perioada prețnergă- 
toare alegerilor a poziției 
sale în acest land.

Rez iliatul alegerilor , de 
duminică din Hessa este 
considerat de observatori 
drept încurajator pentru 
coaliția social-democrat- 
libcrală în vederea urmă
toarelor alegeri de 
din Bavaria, care 
avea loc duminica 
toare.

BONN 9 (Agerpres). — 
Partidul Social Democrat 
și Partidul Liber Demo
crat au obținut, dumini
că. o victorie marcantă în 
landul vest-german 
Hessa. unde formează — 
ca și pe plan național — 
coaliția guvernamentală. 
P.S.D. ■
nit, în alegerile pentru 

de land
la sută 

electoratu
lui. Uniunea Creștin De-

re tuberculozei, 
. care a provocat 

a 8 803 japonezi în 
nul 1977.

Intr-un comunicat 
Ministerului japonez
sănătății dat publicității 
la Tokio se precizează că 
anual în această țară se 
îmbolnăvesc de tuber
culoză 89 000 de persoa
ne Și că rata mortalității 
a fost anul trecut de 7,8 

100 000 de locuitori.

P.L.D. au -întru-

Noi înregistrări 
muzică ușoară. 
Buletin de știri.

Memoria 
românesc.

17,50 
album 

Orele :

pămin-
17,35

De 
; CO- 
serii.
cin- 
loa- 

Romă

In satul Dendra, 
Argolida (Peloponcz), 
fost descoperite mormin
te mieeniene de o mare 
valoarea arheologică. A- 
lăluri de morminte se 
aflau scheletele foarte bi
ne conservate ale patru 
cai, sacrificați, probabil, 
cu prilejul înmormîntării 
stăpînilor lor și care, po
trivit experților, ar 
trăit aproximativ în 
2500 î.e.n.

la

Monumentul 
„Swayambhu" 

se scufundă

parlamentul 
(landtag) 50.9 
din sufragiile

land
vor

vii-

10 000 de sateliți
In perioada 1957—1978,

în spațiul cosmic a i fost
lansați
10 000 de sateliți
l'iciali, din care 4 600 con
tinuă să se afle pe or
bită — a anunțat. în ca
pitala danegă. Organi
zația Internațională pen
tru Apărarea
(I.C.D.O.). După
precizat, dintre 
un număr de 40 
bord sișteme care func-
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aproximativ
,arti-

fi 
anul

&:

Civilă 
cum s-a 

aceștia 
au la

Tribut plătit 
tuberculozei

Japonia continuă 
plătească un tribut

să 
ma-

Celebrul monument 
din 
Ne- 
se-

istoric „Swayambh i" 
apropierea capițalei 
palului, construit în 
colul I e.ri., se scufundă 
pe zi ce trece. Monu- 
inenul este considerat 
una din cele mai de sea
mă construcții funerare 
budhiste.

t
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Activitatea științifică la bordul 
complexului orbital

MOSCOVA 9 (Agerpres). 
— Cosmonauții sovietici 
Vladimir Koval ionok și 
Aleksandr Ivancenkov iși 
continuă activitatea știin
țifică la bordul comple
xului orbital „Șaliut-6" — 
„Soiuz-31" de 116 zile.

Luni, echipajul a . înde
plinit lucrări legate de des-

cărcarea navei de trans
port „Progress-4" . care a 
fost cuplată zilele trecu
te la complexul orbital.

Cosmonauții șe simt bi
ne, iar sistemele de bord 
ale complexului funcțio
nează normal, menționea
ză agenția TASS.


