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Lună de lună
în fruntea întrecerii

In luna august, har
nicii mineri din bri
gada condusă de Fran- 
cisc Fazakas de la mi
na Paroșeni . au reușit 
să extragă dintr-un a- 
bataj frontal, dotat cu 
complex de susținere 
și tăiere mecanizată, o 
producție suplimentară 
de peste 3 000 tone de 
cărbune. Pe această ca
le, brigada a contri
buit în mare măsură la 
realizarea înainte de 
termen a planului . .lu
nar de către colecti
vul întreprinderii.

In imaginea de mai 
jos, fotoreporterul nos
tru a surprins pe pe
liculă, la ieșirea din 
șut, destoinicii frați- 
taliști din schimbul 
condus . de Gheorghe 
Popa, satisTăcuți de 
faptul că brigada lor 
se află, lună de lună, 
în fruntea întrecerii 
ce se desfășoară între, 
brigăzile minei. între
cere pe care au CÎȘ- 
tigat-o în nenumărate 
rînduri. ■

Exemplul personal al comuniștilor 
sau CUM A REUȘIT SECTORUL III DE LA URICANI
SA DEA 8000
. La începutul acestui 
an, colectivul sectoriu 
lui HI de la l.M. Uri
nam și-a stabilit ca o- 
biectiv depășirea luna
ră a sarcinilor de plan, 
astfel incit sa fie . recu
perate cit mai mult din 
cele 31000 tone de căr
bune nerealizate din pla
nul anului trecut. Pen
tru înfăptuirea acestui 
program, . organizația 
noastră de partid a des
fășurat o activitate po- 
litico-bi’ganizătbrică in
tensă, pejșevet-en ță. In- • 
că din prima lună a a- 
nulut, într-o adunare 
generală a organizației 
de bază, tuturor comu
niștilor le-au fost repar
tizate sarcini pre ise, în 
funcție de noile obiecti
ve economice, de anga
jamentul asumat în în
trecerea socialistă. îm
preună . cu conducerea 
sectorului, s-a urmărit 
ca> în fiecare din cele 
patru schimburi : să fie 
repartizați. mineri și 

. electrolăcătuși. cu vechi 
state de serviciu, cu o 
bogată -experiență pro
fesională. Atenția noas
tră s-a concentrat și a-

TONE CĂRBUNE
supra brigăzilor răma
se sub plan. Membrii co
mitetului de partid, ai 
C.O.M., cadre de. ingineri 
și tehnicieni au primit 
sarcina de a se ocupa di- 

- rec t, zi • de zi, de buna 
aprovizionare a acestor 
brigăzi, de rezolvarea 
optimă a problemelor 
privind organizarea ju
dicioasă a efectivelor, a 
întregii producții pe 
schimburi. O atenție de- . 
osebită am acordat-o 
promovării inițiativelor 
muncitorești. Comiiniș-. 
tli din brigăzile con
duse de Simion Budescu, 
Pop Traian, Ioan Av- 
ne, Radu Antonie, Va ■ 
sile Buraga au aplicat cu 
succes inițiativele „Bri
gadă înaltei productivi
tăți" și- „Brigada de pro
ducție și educație", pe 
baza, cărora randamen
tele în cărbune au spo
rit considerabil . și s-au 
realizat lună de Jună 
mii de tone de cărbune ■ 
peste plan. Desigur, me
ritul în obținerea a- 
cestui succes revine mi
nerilor, care în ciuda 
dificultăților întîmpina- 
te, au muncit -cu entuzi-

PESTE PLAN
asm, avînd în permanen
ță în față exemplul co
muniștilor, aflați întot
deauna în primele rîn
duri în bătălia pentru 

. înfăptuirea. angajamen
telor. Aproape în fie
care lună, propaganda 
vizuală din sala de a- 
pel a minei menționa 
printre brigăzile care se 
aflau pe primele locuri 
în întrecerea socialistă pe 
cele . conduse de comu
niștii Si m ion Budescu 
și. Traian Pop din ca
drul sectorului nostru.

Organizația . de partid 
și-a concentrat atenția 
si asupra compartimen
tului electromecanic, ști
ut fiind faptul că aces
tuia îi revine un im
portant rol în bunul 
mers al producției. Aici 
au fost luate măsuri vi- 
zînd întărirea ordinii și 
disciplinei, executarea 
reviziilor conform gra
ficelor, repararea promp-

Vintilă FLORESCU, 
secretarul organizației 
de partid 3 D de ia 

l.M. Uricani.

La Petrila se conturează

O complexă acțiune 
cultural-educativă
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lemen, Ștefan Baciu și 
Ștefan Nagy.

Primele succese 
pe luna

■ Dornici de a obține re
zultate cît mai bune, mi
nerii de la l.M. Uricani 
au înregistrat din pri
ma zi a lunii septembrie 
importante sporuri la pro
ducția de cărbune. . Bi
lanțul zilei a consemnat 

, un spor de producție de
230 tone cărbune la 
torul II și 100 tone
bune la sectorul Ill. Cel 
mai mare aport la a- 
cest succes 1 au avut cu
noscutele brigăzi con
duse de Constantin Sores - 
cu, Gheorghe Scorpie, 
Traian Pop. Laiirențhi

Rodnic bilanț 
la I. U. M. Petroșani

Constructorii de ma
șini de la I.U.M.P, au 
încheiat luna august cu 
rezultate bune )a indica
torii tehnico-eeonomici. 
«Astfel, producția globală 
a fost realizată în pro
porție de 137,2 la sută, iar 
producția marfă de 100,47 
la sută.
t Semnificativ este fali
tul că aceste succese au 
fost realizate pe seama de
pășirii productivității mun
cii planificate cu 40,12 la 
sută. Aceasta a fost po
sibilă prin utilizarea in
tensivă a capacităților de 
producție, prin organiza
rea mai judicioasă a pro
ducției și a muncii.

Crîmpei din Petrila 
de azi.

Foto: Ion LICIU
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POD IN CONSTRUCȚIE. 
Pe strada Dîmboviței din 
orașul Vulcan se lucrează 
intens la construirea unui 
pod peste pîrîul ce traver 
sează strada. Podul se 
preconizează să fie termi
nat în decurs de o săptă- 
mînă. Aceasta cu ajutorul 
locuitorilor din împreju
rimi. (C.D).

ASIGURIND O BUNA 
APROVIZIONARE cu 
fond de marfă a unităților 
de desfacere, I.G.S.M.l. 
Petroșani a depășit plahul 
circulației mărfurilor pe

In orice domeniu de ac
tivitate, inițiativele sînt 
rodul examinării atente 
a muncii desfășurate în 
timp, a aprecierii posibi
lităților de perfecționa
re. Prin prospețimea a- 
dusăj ele își au o eficien
ță bine determinată, 
fortul de căutare a 
lui eontinuindu-se 
trerupt. in procesul 
țural-educativ din 
lea Jiului, ca și în

. e- 
nou- 

neîn- 
cul-
Va- educativ, 
eco

nomie, au fost introduse în 
ultimii ani cîleva 
nifestări complexe 
au intrat în atenția 
puitorilor și le-au 
lat interesul. Astfel 
apărut „Săptămîna 
cației socialiste, 
și sportului", 
cum sînt 
cului",

ma
ca re

lo-
cap-

ati;’. 
edu-

culturii 
festivaluri 

„Cîntecul adîn- 
„Nedeia vulcă- 

neană" sau al filmului de 
animație, unele intrate în 
tradiție. Fiecare dintre 
ele iși are un caracter 
specific și o valoare dis
tinctă, răsfrîngîndu-se și 
asupra conținutului feno
menului atît de multi
form care este cultura.

Cu puține zile în ur
mă am aflat că și la Pe-

trila există , serioase pre
ocupări pentru organiza
rea unei acțiuni culturale 
de mai largă respirație în 
viața orașului. De fapt era 
și de așteptat așa ceva 
deoarece la Lupeni, Pe
troșani, Vulcan ideile noi 
au fost transformate in 
fapte de mai mult timp.

— Pornind de la poten
țialul cultural-artistic și 

de ta legătura 
lui cu procesul polîtie- 
educativ din întreprinde
rile petrilene — ne spu
nea tovarășul loan Orza, 
secretar al comitetului o- 
râjenesc de partid 
chibzuim de cîtva 
la posibilitatea și 
sitatea organizării 
săptămîni politieo-cultural- 
edacative a orașului. Am 
ajuns în etapa cristali
zării inițiativei care va 
avea loc în a doua parte 
a acestei luni, unificînd 
tot ceea 
mticativ 
ducativă 
oraș.

ș La întîi septembrie 
i am smuls calendarului 
| o filă prin care am
• deschis fereastra spre. 
; un nou anotimp : toam-
’ na., . -o .
i Merii și perii, vița 

de vie și lanurile de 
porumb sînt 
momentele
împliniri, <

' cu generozitate celor

. de-acum
marilor 

oferihdu-se

Septembrie

timp 
nece- 
unei

5
ce este mai sem- 
în activitatea e- 
și artistică din

T. SPATARU

(Continuare m pag. a 2-a)

primele șapte luni. Com
parativ eu aceeași perioa
dă a anului trecut, planul 
de aprovizionare a fost 
depășit cu 7,13 la sută, 
iar planul de desfacere cu 
9 221 mii lei.

condusă de pădurarul Pe
tre Cristea-, (S.V.),

(V.S.),

SFIRȘITUL
centrele

PINA LA
lunii august, la 
de achiziționare a fructe
lor de pădure de pe raza 
Ocolului silvic Petroșani 
au fost recoltate 25 tone 
de zmeură și 4 tone de a- 
fine, reprezentînd peste 
50 la sută’din plan. Cel- 
mai bune rezultate au fost 
obținute de brigada de a- 
chiziții de la Polatiște,

CERCUL TURISTIC 
la

1 
tra- 

a- 
învă- 

în 
va- :

„MONTANA" de 
Școala generală hr. 
Petrila, conți nuînd 
dlția existentă la 
ceastă unitate de 
țămînt, a efectuat 
timpul vacanței de 
ră o acțiune de refacere 
a marcajelor turistice în 
munții Sebeșului, 
fost aplicate peste 
de semne turistice 
Ioni de orientare, 
țiuriea a avut un 
ter de pregătire ; 
expediția turistică

Au
i 400 

Ș‘ Pi- 
Ac

ea rac- 
pentru 

pio-

care le-au vegheat 
floarea și rodul, le-au 
mîn gîiat semințele pre
sărate sub brazde, ca 
să le ducă oamenilor.

Septembrie : zile cu 
soare blind și ploi pen
tru pămîntul recolte
lor de-acum și-ăl ce
lor viitoare

Toamna : 
culorilor, album 
naturii incendiate 
roșul frunzelor de 
tani și fagi, tînătă 
re u prin verdele 
zllor.

Toamna : anotimpul 
cîrid păsări călătoare 
duc daruri și cântece și

. .carpatine 
în aripile

anotimp al 
al 
de 

cas- 
me- 
bra-

frumuseți 
românești 
deschise pentru țări "eu 
pomi fără poveri de 
zăpadă.

Mircea MUNTEANU
(Continuare în pag. a 2-a|

nierească din munții | 
Bucegi și Piatra Oralii- I 
lui (T.S.). I

ORASUL PETRILA 
și-a îmbogățit zestrea 
edilitară cu încă un bloc 
de locuințe. Noul bloc, 
recepționat recent, are 
44 de apartamente și se 
află pe strada Republi
cii, zonă în care 
sigurat frontul de lucru ■ 
în vederea construirii, în | 
anul viitor, a unui alt 
număr de blocuri. (C.I.j ..

s-a a-

wă in/e^tniini



2 Steagul roșu Duminică, 3 septembrie 197b

I

♦
I
♦

♦
♦ 
f
♦

9
9
9
9
9
9
9
9
9 
?
T

■ 9
9
4 
î
!
9
t

»
♦I

— Am trecut de mul
te ori dealul ce- desparte 
Aninoasa de Vulcan. Pe 
ploaie, pe vînt, ziua 
sau noaptea trebuia 
merg la lucru 
că în Vulcan : 
vut unde să mă 
jez.

Bernad loan, 
Vulcan, 
care 
t î n ă r ă

de...
acela

și economatul care nu hai Constantin își amin- 
satisfăcea cerințele popu- tesle : 
lației. Mergeau vuleâ-

... nenii după alimente la
să Pui, Baru Mare. Locuri.

i pentru de muncă... aproape ine-
n-am a-

anga-
xistente, în timp ce co
moara subpământeană

maistru 
derula 

pentru ge- 
sînt

imaginat, 
a existat, 

s-au luptat cu 
vicisitudinile lui. 

în Vulcan, pe
principală, 3

Unul la cîrciu-

trei becuri

la I.M. 
imagini 
nerația 
greu .. 
Timpul 
oamenii 
el, cu

Erau 
strada 
becuri,
ma lui Dumitraș, unul 
la poștă și unul la pia
ță. Erau cele trei be
curi care i-au îndemnat 

oamenii Vulcanului să 
o uzină e- 
poate aprin
de becuri. O 

u-
întu- 

ce-

Pe 
construiască 
lectrică ce 
de milioane 
răzbunare împotriva 
nei vieți in care 
nericul era mediul 
lor mulți.

O inovație tristă

aii
• 1EZA! | 
î zi, 31 , 

a< 
de * 

traficu- | 
modificat • 

de | 
din muniei- | 

ne- ■ 
necesitatea I 
ezei la li- . 

acestor | 
pentru a

— Era timpul cînd vi
sam confortul locuințe
lor noastre de azi. II vi
sam în abataje, îl visam 
în comuna ascunsă 
numai între munți, 
în propria-i 
Am fost în primul 
noi, comuniștii h 
n-am avut liniștea 
nului, ci neliniștea 
îtorului, Acum îl vedem 
cu ochii în fiecare zi, 
îl pipăim chiar. Și dacă 
n-am fi bărbați, bucu-
ria ar ațipi sub gene.

I.<” mills Ghedner, a 
prins momentul cind a- 
nul 19'8 adu.i'u 
camilui pîinea și 
ranța viitorului, 
redeschis mina, iar ora
șul a început să facă 
pași care I-au adus în 

de 
citadelă modernă în ca
re orice locuitor se poa
te afirma potrivit capa
cității si pregătirii sale.

Gheorghe POPESCU, 
Tudor MUCUȚA

nu 
ci și 

deznădejde, 
rînd 
care 
SOm-

vi-

în așteptarea bra- 
care s-o înnobi- 
șă-i dea strălucire, 
locuitorii de astăzi 

care-i 
străzile ce 
plimbare, 
bucurîn- . .
e timpul ipostaza de astăzi

zăcea 
țelor 
leze, 
Intre __ _ .
ai Vulcanului pe 
vezi zilnic pe 
te 
zîmbind 
du-se 
liber, 
meni 
re au 
cărui 
pirația frunții, a brațelor. 
Maistrul minier Mi-

îmbie la
sau

în tihnă d
sînt mulți oa- 

de ieri, oameni că
puș la temelia fie- 
edifieiu nou trans-

Exemplul personal 
al comuniștilor

ro r m a r • din pag I)

eleetroine- 
însem- 

frun- 
s-au 

Elek

rod-
?i

Vul- 
sigu- 

S-a

Septembrie
(Urmare din pag. 1)

In zilele de repaus, lucrătorii C.L.F.-ului din Pe
troșani .sini prezenți la locul de agrement „Brădet". 

Foto : Ion LEONARD

O complexă acțiune 
cultural-educativă
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ta a utilajelor. Prin a- 
pliearea inițiativei „Con
tul colector de economii 
al sectorului", 
canicii au realizat
na te economii. In 
tea acestei acțiuni 
situat tovarășii 
Miklos, Nicolae Holman, 
Ladislau Monori și alții 
care au participat la ac
țiuni de recuperare a u- 
nor piese de Ia utilaje 
scoase din uz, la repara
rea și recondiționarea u- 
nor reductoare și capete de 
acționare T.R. 3. Din iniția
tiva comuniștilor din com
partimentul electromeca
nic, pentru recuperarea 
armăturilor T.H. -s-a pus 
în funcție în subteran, în 
apropierea, locurilor de 
muncă, o instalație sim
plă de recondiționare a 
armăturilor care înainte 
se. scoteau în acest scop la 
suprafață. Economiile 
alizate prin aplicarea 
cestor inițiative au 
talizat numai în 6 luni 
rna de 1 150 000 lei.

subliniem 
însă că am acționat, con
comitent cu toată fermi
tatea împotriva chiulan
giilor, a celor care 
lipsit nemotivat. In 
zul repetării unor

cei

re- 
a- 

tb- 
su-

in urma acestor acțiuni, 
colectivul nostru se mîn- 
drește că și-a îndeplinit 
și depășit lună de lună 
sarcini le de plan După 
opt luni dc muncă 
nică au fost livrate
8 000 de tone de cărbune 
peste planul la zi. Drept 
răsplată, prin hotărîrea a- 
dunării generale a oameni
lor muncii din întreprin
dere, colectivul sectoru
lui a fost declarat frun
taș în întrecerea socia
listă, iar icele mai harni
ce brigăzi de mineri au 
primit prime speciale. .

Col ectivul nostru, 
frunte cu comuniștii, 
te hotărît să facă 
pentru â ridica 
realizărilor la cote 
înalte. O mărturie a aces
tui fapt o constituie . și 
cele 100 tone de cărbune 
peste plan obținute în 
prima zi a lunii septem- 

’ brie.

în 
es- 

totui 
ștacheta 

si mai

Acțlm, în salba de lo
calități de pe 
celor două Jiuri, prind 
contur noi fabrici . și 
case, pe verticala dez
voltării economice și e- 
dilitare.

Acum, școlile retră
iesc emoția revederii 
cu prietenii lor, re
veniți cu amintiri de 
la munte și mare, de 
la bunici, păduri și ’ 

< împii, cunoscțnd noi 
generații de copii eu 
ghiozdane' și flori, ei 
înșiși flori, flori 
în marea grădină 
ni.

"Doar adint urile 
pămîntul ui cunosc 
celași anotimp : al hăr
niciei. :

Și, de fapt, trăim azi 
eu toții anotimpul 
muncii libere, al bucu
riei și demnității.

; Valea

a

sub-
a-

Organizarea și desfășu
rarea unei acțiuni de o 
asemenea anvergură es- . 
te susținută de existența 
pe raza orașului a do
uă cluburi și a unui că
min cultural, de formați- 

Și 
u- 

ale 
Cim- 

ac- 
din 
pro- 

inițiative 
mare vi- 

și educa- 
tot potențialul 

arc de 
dînd u - 
pregă- 

eultural- 
se rotun- 
Petrila, in- 

Fes- 
.„Cînta- 

dovedește 
reali s- 

educativă 
școlilor și 
este stră

ile din întreprinderi 
școli, de - conservarea 
nor frumoase piese 
folclorului din zona 
pa-Jieț. Asociate cu 
tivitatea minerilor 
l.onea și Pe tril a — 
motori ai unor 
muncitorești, de 
luare practică ș 
ti vă —, 
cultural al Petrilei 
câștigat în 
i-se finalitate, 
tire. Inițiativa 
educativă care 
jește aeutn la

■ teprată în contextul 
tivaiulpi național 
rea României", 
că prirftr-o analiză 
tă. activitatea 
a cluburilor, a 
întreprinderiior

bătută de un conținut co
mun, exprimat prin mij
loace și forme diferite, ca
re se adresează oameni
lor, conștiinței și sensi
bilității lor. Așadar, în 
Valea Jiului își face a- 
pariția o nouă manifes
tare culturală care are 
toate datele pentru a se 
repeta în fiecare toamnă, 
contribuind la crearea ți
nui climat educativ și ar
tistic de bună valoare.

Reduceți •. i
Intr-o singură 

august, ca urmare 
ploilor, condițiile 
desfășurare a 
lui s-au 
brusc pe arterele 
circulație 
piu. Ignorind sau 
cunoscând 
reducerii vit 
mita adecvată 
condiții, 
ta derapajele, 
conducători auto, 
amatori, au derapat, 
provocând accidente ca
re din fericire nu s-au 
soldat cu urmări gra
ve. Unul din aceștia, 
Corneliu «Ambrozie, pi
lotând un autoturism 
„Skoda 120 L" aflat în 
rodaj, s-a răsturnat 
în intersecția din drep
tul noului spital din 
Petroșani.

CU PRIORITATEA 
NU-I DE GLUMIT

Doi conducători 
to, Emil Stepanek 
Iuliana Resiga, 
cît p-aci să

e-vi- 
cinei 

toți

timp 
per

și 
pe 
a-

Trebuie să

viitor,
în

au 
ca- 

ne- 
motivate, cei vinovați, 
printre care s-au numărat 
Simion Leonte I, Francisc 
Lengyel, Gheorghe Posto- 
iache II, au fost supuși 
judecății întregului schimb 
din care făceau parte. Și, 
de Ia caz la caz, schim
bul a decis sancțiunea, 
mergîndu-se uneori pînă 
9a desfacerea contractului 
de muncă. Imagine matinală intr-un început de toamnă însorită

Deficiențe gospodă
rești pe strada 

Institutului
Fiind zi de repaus, am . 

pornit spre cabana „Bră
det" spre a ne petrece câ
teva ore în acest înem ta
ior decor al orașului Pe
troșani. Mergînd însă pe 
strada Institutului, ne-a 
fot dat să vedem citeva as
pecte de ordin gospodăresc 
neplăcute. Lingă zidul 
școlii sportive au crescut 
în voie bălăriile fără ca 
cineva să se : sinchisească 
de ele. Lîngă clădirea ni. 
3 o groapă în stradă, ca
re poate conduce 
ușor la accidente, 
tuarele stricate de 
d? zile încă n-au
în prevederi pentru a fi 
reparate. Seara, la întoar
cere, era o beznă 
za becurilor care 
nici măcar acela 
intersecția cu

foarte
iartro- ' 

ani
intrat I

din cau- 
nu ard, 

de la 
. ____... . _. strada

Gheorghe Lazăr, unde es
te și o curbă destul 
periculoasă, 
străzii, și nu numai 
cer să se remedieze 
ceste deficiențe din 
re unele dăinuie de 
mulți ani.

Un grup de oameni 
muncii — Petroșani

de
Locuitorii

el, 
a- 

ca- 
mai

SPORT • SPORT* SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

• Jiul ne-a dezamăgit, 
pierzînd patru puncte din 
tot
care 
priu 
F.C.

din 
pro- 

pro movată 
astăzi, 

echipa noastră favorită 
joacă în deplasare cu 
Corvinul Hunedoara. Mulți 
dintre suporterii Jiului 
.vor fi probabil duminică 
In tribunele cochetului 
stadion din orașul side- 
rurgiștilor, mai ales că 
filiala O.J.T. Petroșani .a 
organizat o excursie pen
tru acest meci.

atîtea posibile, 
două pe teren 
cu noua 
Baia Mare ;

nirea Drăgășani, iar la 
Vulcan, Minerul inlîlncș- 
te pe Bistrița Babeni. In 
deschidere, partidele de
tnHIIIHHIHIIH/IIIHHIIHWI

Avancronică
juniori. In campionatul ju
dețean, tot de la ora 
doar două meciuri în 
le : C.F.R. Petroșani 
Minerul Aninoasa, iar 
terenul Energia,
Paroșeni — E.G.C.L. 
nedoara.

11, 
Va

i

ău
și 

erau 
pro

voace accidente de cir
culație din același mo
tiv : neacordarea prio
rității în . unele inter
secții din Petroșani. A- 
mîndoi au rămas 
de două luni fără 
mis de conducere 
au fost amendați 
loc. Reamintim cu
cest prilej .tuturor 
partieipanților - la tra
ficul rutier bă nu-i de 
glumit cu prioritatea. 
Statisticile demons
trează că datorită ne- 
acordării priorității se 
produc multe acciden
te cu consecințe gra
ve. -

MAI BINE FARA...
Doi profesioniști ai vo

lanului de Ia Exploa
tarea de transport Pe
troșani, Mușat Ste- 
garu și Constantin Flo- 
rea. cărora li s-au în
credințat autobuze 
pentru transportul că
lătorilor, au fost gă
siți în timpul serviciu
lui conducînd sub in
fluența alcoolului. Pen
tru această gravă a- 
batere de la legea cir
culației și. de la îndato
ririle profesionale, șo
ferului Mușat Stegaru i 
s-a suspendat permisul 
de conducere pe 
de o lună, iar 
Constantin Florea 
fiind la a doua 
tere gravă în mai 
țin de 6 luni —- 
anulat permisul.

Decît cu astfel 
conducători auto, 
bine fără...

V. STRAUȚ
Cu sprijinul biroului 
circulație al miliției 

Petroșani.

timp 
lui

aba- 
pu- 

i s-a

• d C 
mai

Etapa a 111-a cu... Emeric Farkaș

• Incepînd cu ora 
pe stadionul din Lupeni 
are loc partida dintre Mi
nerul din localitate și U-

pe
Minerul

Hu-

• Rugbiștii de la 
ința dau duminică,

Ști-
de

Comentăm astăzi, eta
pa a IlI-a, a campionatu
lui Diviziei A, avîndu-1 

propriilor suporteri. drept interlocutor pe to
varășul Emeric Farkaș, 
fost jucător de bază timp 
de 13 ani la Jiul Petro- 

Cluj-Napoca, azi au drept șani. ■ 
parteneri de întrecere 
sportivii de 
Club Grivița 
rești.

• In focul 
din campionatul 
B intră azi și 
promovată. echipa de 
handbal Utilajul — Știin
ța Petroșani. Meciul hand- 
baliștilor 
echipa 
doara 
și are 
C.Ș.Ș.

la ora 9,30, „spectacol" în 
fața
D.upă ce în prima etapă 
au învins cu 8—3 în de
plasare pe Politehnica

pe 
la Rugbi 

Roșie Bucu-

întrecerilor 
diviziei 

proaspăta 
echipa

petroșăneni cu 
Metalul Hune- 

începe la ora 11 
loc pe terenul 

Petroșani. (C.D.)'

— Cum vedeți etapa 
din 3 septembrie, fi
nind seama de primele 
două manșe ?
— E greu să te hazar

dezi în pronosticuri, 
ales că încă de la 
putui campionatului 
avut loc surprize. încerc 
totuși, începînd cu Jiul, 

altfel singura echipă 
care am jucat fotbal și 
care o adulez. Evident 
cele două înfrîngeri 

ne-au cam necăjit, dar nu 
acesta este adevăratul po
tențial al echipei. De alt
fel, atît la Bacău, cît și

mai 
înce- 

au

de 
la 
pe 
că

Ma- 
cartii- 

>... re- 
se 

am

acasă cu F.C. Baia 
re, am ratat „un ■ 
on de ocazii plus o. 
morcă“, iar ratările 
răzbună. Totuși, eu 
încredere în băieți,

— In rest, cam
deți etapa ?
— Noua promovată 

ria Buzău a pășit cu 
gul în divizia A și 
nevoie, ca și noi de 
fel, de puncte. Cu 
Bacău nu-i însă ușor, așa 
că rezultatul depinde de
forma de moment a u-
neia sau alteia dintre e- 
chipe. Greu e și pentru 
ieșeni cu Argeșul. 
Meciul dintre Spor
tul studențesc și Univer
sitatea Craiova este des
chis oricărui rezultat, 
mai ales că oltenii joa
că fără trac în Capitală. 
Dornici de afirmam, băt

ve-

Glo- 
stîn- 

are 
alt-

S.C.

mărenii vor trage pentru 
. victorie, dar nici F.C.

Bihor, ultima clasată, nu 
pornește înfrîhță, Chimia 
lî«. Vîlcea, care, ce a 
phyiut acasă a recuperat 
la 3S*u Mare, va încerca 
să-și mulțumească 
porterii printr-o victorie, 
dar și tîrgoviștenii 
să lupte în deplasare 
că... Meciuri de mare 
tracție și echilibrate 
anunță A.S.A. Tg.
reș — Dinamo și Steaua — 
Politehnica
Dintre 
titoare, 
prevăd 
meciul
F.C. Olimpia se 
naai ușor pentru 
dar mai știi din 
sare iepurele ?

'■ "su-

șțiU
așa 
a- 
se

Mu-

Timișoara.
cele patru compe- 
șanse mai 
la Steaua, 
dintre U.T.

mari 
DotE 

Arad șl 
anunfă 
gazde, 

ce tufă

D. CK1ȘAN
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Ulpia Traiana Sarmizegetusa 
în conștiința Renașterii

După retragerea 
hnistrației romane, 
urbană de. pe 
Daciei pălește,
lizează, iar importante o- 

în

admi- 
viața 

teritoriul 
se rura-

rase de altădată cad 
ruină și uitare.

Aceeași soartă o 
cearcă și capitala 
ei romane. Un timp 
mai pîlpîie viața ; 
dovezi arheologice 
atestă utilizarea de 
tre populația locală 
nor clădiri din orașul 
vechi, apoi — așa cum se 
.știe — urmează marile 
migrații care folosesc ex
celentele drumuri romane ; 
populația băștinașă se re
trage din calea migrato
rilor. Așezările urbane nu 
prezintă interes pentru a- 
ceștia, iar 
co-romană 
îndepărtată 
centre, le uită... 
falnice orașe cad în 
ină ; pînă și numele 
piere din memoria 
lectivă.

Interesul pentru 
ebitățile romane a 
stîrnit de valul Renaște
rii care în secolul XV 
atinge și teritoriile noas
tre. Cu ajutorul lui Ian- 
cu de .Hunedoara, tinerii 
transilvăneni au studiat 
în Italia, devenind, astfel 
la întoarcere fermenți ai 
noilor curente umaniste.

Primul dintre ei, cu nu- 
moda 

Me
la 
în 

arhidia- 
adună 

co-

grafe din 120 culese din 
Transilvania provin de la 
Sarmizegetusa și împre
jurimi.

Stcphanus Taurinus, 
poet umanist din secolul 
XVI, a cunoscut 
lui Mezerzius, și 
pirat din opera 
sorului. In lucrarea

populația da- 
ruralizată . și 

de marile 
Așadar,

colecția 
s-a ins- 
predcee-

în- 
Daci-

ru- 
lo r 

co-

cut studiile la Heidelberg 
și Padova. A trecut prin 
importante centre ale Ita
lici — Roma, Firenze, Nea- 
pole, studiază eu pasiune 
trecutul roman. întors în 
țară vizitează ruinele de 
la Sarmizegetusa, 
ge inscripții și le 
că. In opera sa ANALEC
TA se ocupă de numele o- 
ra.șului, 
donatele 
greșeala 
învățați

strîn- 
publi-

anti-
fost

INDICE sint publicate 
inscripții dintre care 
provin de la Sarmizege- 

isto- 
daco- 

retragerea 
în cir- 
legendă 
Decebal 
Streiu- 
înain-

stabilește coor- 
lui și combate 
făcută de unii 
care au confun

dat uipia Traiana cu Co
rona adică Brașovul. In
teresantă este afirmația lui 
Zamosius că locul orașu
lui de altădată e ocupat 
de satul românesc Gră
diștea, că locuitorii satu
lui descind din 
romani, lucru 
prin limba vorbită de lo
calnici.. El face cercetări 
la fața locului s.upunînd 

apeductul,;
drumuri-

Afirmă

coloniști 
dovedit

CEL MAI ORIGINAL
In muzeul orașului el

vețian Soleure se păstrea
ză — din punctul de ve
dere al „materialului de 
construcție" ales — cel mai 
original cuib de codobatu
ră din lume. Cu ingenio
zitate, pasărea și-a clădit 
locuința numai din... pie
se metalice, pe care . le-a 
cules de pe maidanul cu 
gunoi al unei fabrici de 
ceasuri. Glumeții, admi- 
rînd inventivitatea păsării, 
se gîndesc și la cel al 
fabricii vecine: nu cum
va îi va veni ideea să re
alizeze un ceas cu... co
dobatură ?

particule coloidale 
tente • într-un 
cub de singe, 
funcționare este 
permanent, de către 
sistem special de 
lizare acustică, 

putîndu-1

exis- 
milimetru 

Buna sa 
indicată, 

un 
semna- 

operato- 
suprave-

90 de compuși chimici, ca
re se folosesc în cosme
tică și medicină. Din cela 
7 000 de soiuri 
dafiri existenți 
numai 30 conțin ulei.

Pe piața mondială, 
gram de 
se vinde 
cit două

de tran- 
în lume,

un 
ulei de trandafiri 

cu același preț 
grame de aur. ,

astfel, de la

E
IMPORTANT 
TRANDAFIRUL

ghea, 
tanță.

REȚETAO
MIRACULOASA 1

Ni- 
Jnsoțit 

de acest slogan comercial 
(în fond, să nu uităm că 
reclama este sufletul co
merțului), în magazinele 
pariziene și-a făcut, apa
riția un nou mijloc, „ga
rantat, magic", pentru cei 
care doresc să dea jos ki
logramele de prisos. Fă
ră regim,, fără medicamen
te, fără gimnastică.

Ajuns acasă, fericitul 
cumpărător are surpriza 
ca, desehizînd cutia cu 
produsul miraculos. să 
descopere în ea o lingură 
găurită la mijloc, o fur
culiță cu dinții retezați, 
un cuțit fără lamă, o lis
tă de bucate cuprinzînd 
un singur fel — răbdări 
prăjite — și un cartonaș 
cu frumoasa urare „Poftă 
bună" !

„Doriți să slăbiți t 
mic mai simplu I"

APARAT ELECTRONIC 
PENTRU ANALIZA 

SÎNGELUI -
Gama . instrumentului 

medical realizat de spe
cialiști români s-a îmbogă
țit cu un nou produs : a- 
paratul electronic ; pentru 
analiza sîngelui. Cu 
torul său, această 
țioasă operație se 
tuează într-un timp 
cord. Odată probele 
sînge introduse în 
ră torul electronic 
zistorizat, aparatul 
te afișarea cifrică 
zultatulul — numărul de 
globule albe și roșii,

La iu- 
Tran- 
Bul- 

recolta,
atenției sale 
amfiteatrul și 
le' romane, 
drum roman pleca 
Ulpia Traiana 
Apullttm (Alba 
lucru perfect 
rat, el oferindu-se 
privirii pe kilometrii 
tregi. In ciuda unor ine
xactități care se strecoa
ră în operă, Zamosius se 
străduiește să prezinte ști
ințific istoria orașului. 
Mai tîrziu o întreagă ple
iadă de umaniști — AIo- 
ysius Ferdinand, Mars tli
din Bologna. Georgius So- 
terius, Iosif Kemeny, Ște
fan Moldovan * și alții vor 
cerceta inscripțiile orașu
lui.

Săpăturile 
sistematice au fost 
csepute la sfîrșitul 
lului trecut ; ele sînt 
tinuate de către C. 
coviciu și H. Daicoviciu spre 
lămurirea multiplelor pro- 
pleme istorice, arhitec
tonice, culturale, sociale 
ale unuia din pilonii ro
manității noastre.

că un 
din 

spre
Iulia), 

adevă- 
și azi 

în-

tusa. El relatează 
ria războaielor 
romane, apoi 
aureliană și pune 
culație frumoasa 
potrivit căreia 
ascunde în albia 
lui comorile sale, 
tea ultimei bătălii.

Anton Verandei 
1573) se ocupă de 
ria Transilvaniei, 
te fondul Mezerzius și lup
tă cu argumente istorice 
împotriva părerii destul 
de răspîpdite atunci că 
Valachus ar proveni de 
la numele unui - general 
roman, Flaccus. In 
unei documentări 
ologice afirmă că 
mizegetusa a fost 
tala lui Decebal și 
ea s-a suprapus 
roman Ulpia Traiana. Tîr
ziu de tot cercetările 
Constantin Daicoviciu vor 
descoperi adevărata 
tală dacică — în 
Orăștiei...

Stephan us Zamosius, 
născut la Cluj.

(1500— 
isto- 

foloseș-

aju- 
rninu- 
efec- 

re- 
de 

numă- 
tran- 

permi- 
a re-

începutul lunii 
nie, cînd în Valea 
dafinilor din R.P. 
garia se strînge 
cîțiva culegători de tran
dafiri au stabilit recor
dul de a aduna 50—60 kg 
petale zilnic. Dacă avem 
în vedere că un kilogram 
de petale de trandafiri se 
culege de la 400 de flori, 
atunci ne
parfumul cîtor flori 
înyăluie zilnic pe 
gători. Uleiul de 
firi conține

putenj imagina 
îi 

cule- 
tranda-

aproximativ

lui

Ce duce spre

Faring...

Viorel MORARII

capi-
Munții

Ro- 
lui 
Ce- 

copiate
bucu- 
mare-

arheologice
în- 

seco- 
con-
Da-

costișă

cai

pînă la

ou

Mircea AN DBAS
cȘi îi

Dar,

S. NINU

care 
ma

de

a-
care

Ing. Zoltan 
KIRALY jr.

• In pivniță 
noi aveam as
cunse cîteva... 
vicii.

In corpul unei omi- 
de se găsesc peste 200 
de mușchi.

Dumitru DANAȘEL, 
student

Vrăjitoarea încalecă pe o mătură de cinci 
putere și strigă : „Feriți pîrtia !".

Zîna-Zinelor îi arătă o vale minunată, în 
străluceau în soare castele de aur și pomi de o 
reție nemaiîntilnită, la umbra cărora o echipă 
fotbal se antrena cu mingi de argint.

Harap-Alb rămase uimit, dar zîna îi spuse că to
tul nu e decît o ficțiune : „Valea de fapt e cam fă
ră iarbă, castelele nu sînt nici pe departe din aur, 
dar se văd așa din cauza soarelui, pomii nu sint 
decît niște pruni obișnuiți, iar cei care jucau nu sînt
nici pe departe o echipă de fotbal.

.. Melcii „miros" 
jutorul limbii, cu 
detectează mirosul pă- 
mîntului și al atmos
ferei.

unei
Cîrti- 

un 
a-

100

s-a vrut convingător), 
cu laba, crunt,

în masă... 
pofti, pe. toți...

„acasă 1“

me latinizat după 
timpului — Ioannes 
ze-zius este numit 
26 ani (1496) canonic 
Alba-Iulia apoi 
con al Cojocnei — 
epigrafe romane, le 
piază, iar materialul re
zultat îl trimite la 
nu prin mijlocirea 
Filip More din Ciula, 
ie 120 inscripții 
țu exactitate s-au 
rat de aprecierea 
lui istoric Mommsen. Me
ritul mare al lui Mezer- 
zius constă în identifica
rea satului Grădiște 
orașul roman Ulpia 
iana. De altfel 36 de

4 J3
. ...J..

e

4

«
7

7
ns

linsa 
arrie-

Sar- 
capi- 
peste 

orașul ,Pe drumul de

Foto : I. LICTU

Ascultă Gcorgică, 
ca fizician spu

ne-mi : E adevărat
ce-mi spune fiu-meu că 
zilele de vară sînt mai 
lungi pentru că se dila
tă datorită căldurii ?

Harap-Alb în
liarap-Alb încalecă pe calul lui care mergea 

bază de jăratec și îi spuse : „Să mă duci ca vîntul și 
ca gindul". „Fii serios, îi spuse acesta, vrei să mă 
prindă radarul

ORIZONTAL: Spu
ne un „DA" muzical I — 

i Do-mi (pl); 2) Reci — Vers 
fără cap 1 3) Alto la cen
tru ! — Un cîntec intrat 
în șabloane ; 4) Asociația 
elevilor muzicieni (abr) — 
O domniță și zestrea ei ; 
5) Se retrag — Cîntat eu 
jale ; 6) Cîntăreți veseli ; 
7) Cîntă din Bach... — 
...la timpan I 8) Tinerii din 
centru ! — Istria ’ 9) Din
colo de timp sau o melo
die de George Grigoriu ;

jjf 10) A da un titlu — El
vis Priesley.

tt Rebus
VERTICAL: 1) Măsură 

muzicală — Poezie muzi
cală ; 2) Buni de gură ; 
3) Notă muzicală — Unul 
din rolurile lui Jean Ga- 
bin ; 4) In terță I — Cîn- 
tă cioara — Repere ! 5)
A suna... la ușă — „...lu- 
gojana" ; 6) A cînta scurt!
— Existență; 7) Nicovală
— Stă invers ! 8) Cons
pectat — Acut 1 9) Refren 
popular — A mîngîia ; 10) 
Compuși organici — Un al
bastru infinit.

fabulă
In codru-ntunccat și des, 
Leul, care fuse ales — 
A convocat, pe nemîncate, 
Ședință : „Despre 

echitate".
Dar un biet iepure, subit, 
Să-1 critice a îndrăznii ; 
Ba afirma, •—•

și chiar tenace —, 
Că, una zice, și-alta face.- 
Astfel, pe cei ce au „furat", 
El, nicidecum nu i-a 

mustrat ;
„Alesul", într-al său cuvînt 
Susținut cu discernămînt, 
Zicea că :

„Critica e bună... 
Insă acuza e-o minciună..." 
Și, printr-un gest uluitor, 
(Leul 
Izbi,

vorbitorul
„mult temut", 

Urmare „pumnului", bătut 
In masa prezidențială, ■ 
A contractat o gravă 

boală. 
Apoi, prin codrul răcoros, 
Mult timp nici

coada nu și-a scos ; 
Vezi doamne,

se-, pensionase. 
Căci laba i se amputase. 
MORALA:
Nu știu de are tîlc sau nu, 
Dar „buturuga mică" fu, 
Cum intuiți, de astă dată, 
O așchie... nevinovată.

Curiozități
Furnica este capabi

lă să ridice o greutate, 
întrecînd de cinci ori 
propria-i greutate.

s ț 
i 
i 
i
i
i 
i

In răstimpul 
singure nopți o 

-ță poate să sape 
tunel de o lungime 
jungînd 
metri.

Culese de 
Fr. MORARU

• La libră
ria X am a- 
vut prima mea 
confruntare cu 
publicul. Da» 
eu singur si ei 
30.
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FILMEZiua naționala

EMENTOf
la nivel înalt a statelor 

africane din „prima linie**
LUSAKA 2. (Agerpres).

•— La Lusaka a avut loc.
o întîlni're lâ-.nivel înalt a . re regimul ilegal de 

Salisbury ar fi inclus 
delegația britanică, 
rece Rhodesia 
ză statutul de 
tanică, actul 
unilaterale a 
țci nefiind recunoscut 
plan internațional.

statelor africane din „pri
ma linie" — țările care 
au graniță comună cu 
Rhodesia — Angola, Bots
wana, Mozambic, Tanza
nia și Zambia —. precum 
și a copreședinților Fron
tului Patriotic Zimbabwe 
—• Joshua Nkoino și Ro
bert Mugabe. Convorbiri
le au fost consacrate exa
minării 
deșia și 
faclelor 
lideri 
privind

americane, ar putea ‘ avea 
loc numai în cazul în ca- . 

la 
în 

deoa- 
își păstrea- 
colonie bri- 
proclamării 
independen - 

pe

Raportul anual al președintelui Mexicului 
cu privire la

CIUDAD DE MEXICO
2 (Agerpres). — ITozen- 
tînd în Parlament rapor
tul anual cu privire la 
Starea națiunii, președin
tele Mexicului,. Jose Lo
pez Portillo, a afirmat că 
țara se află pe punctul le 
a surmonta criza econo 
mică pe care o cunoaște 
din 1976. Creșterea eco
nomică reală, a precizatei.

starea națiunii a Libiei
va atinge cinci la sută în 
1978. Intre realizările ad
ministrației sale, Lopez 
Portillo a subliniat, de a- 
semenea, reducerea ratei 
inflației și stabilitatea pe- 
soului.

Președintele Mcxicul.it 
a admis, totuși, că gu
vernul nu a rezolvat pro
blema șomajului și redis
tribuirii pămînturilor.

situației din Rho- 
a rezultatelor con- 
avtite de diferiți 

africani din zonă 
posibilitățile re

glementării pe cale nego
ciată a problemei rhode- 
șiene. . ~ 7,

: Observatorii politici a- 
eă o 

putea
. mesei 

părțile 
pe 

anglo-

, frieani consideră 
reuniune care ar 
sa aducă în jurul 
tratativelor toate
implicate în . conflict, 
baza propunerilor

Continuă rezistența forțelor populare

MANAGUA 2 (Agerpres). 
După patrii zile de' rezis
tență împotriva atacurilor 
trupelor regimului dictato
rial al lui Somoza, ■ spri
jinite de tancuri, aviație și 
artilerie, forțele populare 
din- orașul niearaguan Ma
tagalpa s-au repliat pe 
înălțimile din imediata ve
cinătate a localității, unde

organizează noi puncte de 
rezistență. Concomitent, 
populația localităților Yali 
și Rib Blanco din departa
mentul Matagalpa s-a răs
culat, ccrînd demisia regi
mului dictatorial. La Mana
gua. capitala țării, au fost 
semnalate noi ciocniri intre 
membri ai Gărzii Nation a-

_ Ie, care susține regimul lui 
Anastasie Somoza, și gru
puri de civili. De aseme
nea. la Leon. al doilea oraș sectoarele industriale
ca mărime din Nicaragua. portante sini practic 
grupuri de civili au lansat lizate

bombe. de fabricație artiza
nală îriîpotriva unităților 
Gărzii Naționale.

Continuă, totodată, să ia 
amploare greva generală 
declanșată în urmă cu eîte- 
va zile din inițiativa Fron
tului lărgit - de opoziție. 
Potrivit unui comunicat di
fuzat-de această 'organiza
ție,
tățile economice și 
ciale în proporție de 
sută. La Managua,Primul obiectiv al S.W.A.P.O:

Eliberarea Namibiei

greva a cuprins activi- 
comer-

90 la 
toate 

im- 
para-

TRIPOLI 2 (Agerpres). 
Cu prilejul Zilei naționale 
a .iamahiriei Arabe Libiene 
Populare Socialisto, la Tri
poli au avut loc o adunare 
de masă și o paradă mili
tară.

Luînd ciivîntul la aduna
re. Moammer. El Geddafi, 
secretar. general al Congre
sului General Popular, a 
subliniat succesele remar
cabile obținute de poporul 
libian în dezvoltarea econo-; 
miei naționale, a înv.-iță- 
mîntuliii și ocrotirii sănă
tății. El a chemat la per
fecționarea continuă a for
melor de participare a ma
selor populare la conduce
rea statului, la extindi rea 
rolului oamenilor, muncii în 
transformările revoluționa
re din. țară. .

Abordînd probleme ale 
politicii externe, Moammer - 
F.1 Geddafi a 
tre altele, că 
mișcările, de 
țională care 
înlăturarea

Duminică, 3 septembrie
PETROȘANI : 7 No

iembrie : Sandokan, ti
grul Malaeziei ; Uni
rea : Ncw-York, New- 
York, seriile I-Il ;

PETRILA : I- atu de 
aproape f eric u ea ;

LQNEA : Ziua glori
ei ;

AN1NOASA : Trans- i 
america Express, seri-

■ ile' III; '.'.'y'.'
VULCAN : Iarba ver

de de acasă ;
LUPENl — Cultural: | 

Pentru patrie, seriile I 
1-11 ; Muncitoresc : A- I 
ripioară sau picior ? |

URICANi : Fair play. |

I.AGOS 2 (Agerpres’? — independența acestui teri- 
SWAPO (Organizația l’opo- toriu. aflat sub dominația ■ 

' îului din Africa de
Sud-Vest) apreciază că ad
ministrarea Namibiei pe
perioada unui an de către 
Națiunile Unite ar fi 
ciontă 
aiegeri 
Lagos 
rației.
•junul
Aork. unde va ourtk ipa la 
dezbaterile O.NU. privind

suli- 
pfentru pregătirea de 
libere, a declarat la 
presedin' -le organ - 
Sam Ni, or ta. in a- 
plecării spre New

ilegală a Africii de Sud.
întrebat asupra atitudinii 

unui viitor guvern al 
SWAPO fațade companiile 
miniere transnaționale ope- 
rînd în Namibia, Nujorna a 
afirmat că primul obiectiv 
constă în eliberarea terito
riului și că guvernul nami- 
bian va face față altor pro
bleme după dobîndirea in
dependenței.

Reuniunea miniștrilor de externe 
scandinaveai țărilor

STOCKHOLM
preș). Miniștrii

2 (Ager- 
al aceri lor 

externe ai țărilor scandina
ve, reuniți la Stockholm în 
zilele de 31 august și 1 sep
tembrie, s-au pronunțat 
pentru adîncirea destinde
rii internaționale, pentru 
înfăptuirea prevederilor 
Actului final al Conferin
ței pentru securitate și coo
perare in Europa de la Hel
sinki ea un ipt unitar.

In comunicatul dat publi-

citații la încheierea reuniu
nii este subliniată marea 
importanță pe care țările 
scandinave o atribuie acti
vității în domeniul dezar
mării și controlul arma
mentelor. corelația acesteia 
cu întărirea păcii și a des
tinderii in lume. Comuni
catul evidențiază, de aseme
nea, importanța recentei 
sesiuni speciale a Adunării 
Generale a O.N U. consa
crată dezarmării.

5

? 
I

„KAIMEI"
„Kaimei" este numele 

primei centrale electrice 
experimentale din lume 
care folosește energia va
lurilor mării. „Kaimei" a- 
re forma unei geaman- 

80 
12

Faptul divers
pe glob

.«
E 
c 
g

GREVA DE ZEL a 
trolorilor. traficului aeri
an din Franța, declanșată 
la 24 august, va lua slîr- 
șit la 4 septembrie, a a- 
nunțat vineri un purtător 
de cuvint al sindicatelor 
greviștilor. Sindicatele, a 
precizat el. consideră, că 
această hotărîre va tre
bui să permită descinde
rea negocierilor în condi
țiile cele mai bune.

NUMĂRUL ȘOMERI
LOR s-a ridicat în! Japo
nia, în luna iulie, la 
1 150 000, fiind cu 100 000 
mai mare decît. în aceeași 
perioadă a 'inului tre
cut, releva dalele statisti
ce publicate vineri la To
kio, Numărul șomerilor re
prezintă 2,31 la sută 
forța de muncă a. ț; 
menținînd u-se pen tru
nouă lupă consecutiv 
nivelul de, peste 
tă din totalul 
active.

PREZIDIUL
Populare a R.P.S, 
nia a hotărît ea alegerile

șubliniat, în- 
Libia sprijină 
eliberare na-, 
luptă pentru 
definitivă a

imperialismului, colonialis
mului și rasismului de pe 
continentul african.

2 la Su- 
popiilațlei

dc deputați in Adunarea 
Populară a celei de-a 
noua legislaturi să aibă 
loc la 12 noiembrie a.c. — 
anunță agenția ATÂ.

MINISTRUL industri
ei chimice. Miliail Flo- 
rcscu. însoții- de un grup 
de specialiști, a efectuat o 
vizită în R.P. Ungară, în 
perioada 29 august — •> 
septembrie a.c.

PREȘEDINTELE 
bl leii Populare 
Agostini io Neto, 1- 
mit pe Nimy A 
Ngimbi, director a 

< roului prezidențial 
: .Zair, 
' un

ședinlelui Mobutu Șese 
Seko. Intr-o declarație ' fă
cută; presei, ■ reprezentan
tul zairez a menționat că 
Zairul și Angola sini 
hotărîte să continue efor
turile in vederea consoli
dării relațiilor bilaterale.

Luni, 4 septembrie
PETROȘANI : 7 N«-' 

iembrie : Bătălia nava
lă din 1894 ; Republi
ca : Ziua gloriei ; Uni
rea : Tentacule ;
..PETRILA : E atît de 

aproape fericirea;
LONEA :. Ploaie cu 

soare ; ,'y ■
VULCAN : Cîntă pen

tru mine ;
LUPENl -

■ Mercenarul ;
J resc : Aripioară 
j picior ? :
| URICANI : Fair

I

Cultural: 
Munci to-

sau

play.

TV,

Adunării
Alba-

duri cu lungimea de 
de metri și lățimea de 
metri.

MOTOR SOLAR

sfîrșitul . lui 1919, 
revista „Afrique-A- 

în apropiere de Ca- 
o sta-' 
motor 
putere 
cupa ■

i La 
: scrie 
i sie",
■ iro, la Meadi, exista
? ție de. irigații
i solar 

de 65
i citate 
: so ooo 

oră. Programul Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare ..

! (P.N.U.D.) pornește astăzi
: de la aceste tehnici uita- 
,... te pentru a veni în ajutci-
i rul agriculturii, țărilor în . 

curs de dezvoltare situate 
între 35 de grade latitudi
ne nordică și 35 de grade 
latitudine sudică, adică 
pentru un miliard de‘oa
meni. Ele consumă j în 
prezent numai 1 la șută 
din energia comercială 
din lume, față de 14 la 
sută în alte țări in curs

cu 
dezvoltînd o 
C'P pentru o

de pompare de 
de litri de apă pe

de dezvoltare’și 85 la sută 
în țările industrializate.

Proiectul, al cărui cost 
este apreciat la 1,2 mili
oane dolari, cuprinde un 
program de cercetări Și de 
teste pentru sistemele de 
irigații cu energie solară 
și adaptarea telinologiilor 
existente la micile unități 
de pompare. încercările 
vor fi făcute în Mali, Fi- 
lipine și Sudan.

OBIECTE DE INTERES
ARHEOLOGIC

nieroase; fotografii, sub 
apă, pentru a localiza' 
exact nava. ■ ‘

Materialele recuperate 
— vase din lut ars, lan
terne purtînd pe ele de
sene, cupe cu decorațium. 
amfore și multe alte o- 
biecte — au fost încredin
țate experților , Muzeului 
arheologic" din Brindisi.

PENTRU PROTEJAREA
ANIMALELOR

ȘI PLANTELOR RARE

8

O serie de obiecte de 
interes arheologic. aftate 
pe o navă greacă care a 
naufragiat au fost recu
perate de specialiștii ita
lieni în cursul 'unei înde - 
lungate campanii de cer
cetări în apele din apro
pierea plajei „Torre San
ta Sabină", la 20 kilome
tri nord de Brindisi. Sca
fandrii, în colaborare cu 
arheologii, dotați, cu cele 
mai moderne mijloace 
pentrii cercetările, sub
marine, au efectuat ' nu-

Oamenii de știință so
vietici au terminat, ela
borarea „Cărții roșii" a 
animalelor și plantelor 
rare, amenințate cu dis 
pariția^ din tiora și fauna 
U.R.S.S. Cartea cuprinde 
un număr de 155 de spe
cii și subspecii de mami
fere. amfibii 
printre 
Amur, 
altele, 
este extrem de redus.

Scopul editării „Cărții 
roșii" este acela de a a- 
țrage atenția naturaliști- 

: lor pentru protejarea ani
malelor șî .plantelor rare, 
astfel- incit ele să nu dis
pară cu desăvîrșire.

care 
lupul 
al căror

și reptile, 
tigrul de 
roșcat și 

număr

>

Î-. 
f
4

5

•9-

Bi- 
d.ih 

care i^a transmis 
mesaj din partea pre-

FOLKETINGUL (Parla
mentul danez) a acordat 
cu . o largă majoritate vo
tul său de încredere

. lui . guvern de coaliție 
ciat-democrat-liberai 
dus de 
gensen. Partidele 
valor, 
popular- 
trist au 
lor noii 
întrunit 
tiu din 
le două 
liției? guvernamentale 
trofează direct 88 
date in Folketing

nou- 
so- 

con- 
premierul Joor- 

coriser- 
creștin 
t cen- 

sprijinul 
care a

pen-

radical, < 
și democrat 
acordat 
coaliții,
118 voturi

totalul de 179. Ce- 
partide ale coa- 

con-
mari-

Duminică, 3 septembrie

8,00 Gimnastica 
domiciliu. 8,15 
înainte ! Emisiune 
tril pionieri. 9,10 
mii patriei. 9,20 
serial pentru- ,'< 
Cărțile j u n g 
Episodul 2. 9,45 
tril căminul i' 
.voastră. 10,00
satului. 11.45 Bucuri
ile muzicii. 12,30 De 
strajă patriei. 13,00 Te- 

Albtim duminical, 
cuprins 13.0:5 Ora 

ki ; 14,00
ide-ănitoarea

i la 
Tot

■ pen- 
.Șoi- 
Film 

copii : 
lei.
Pen 

d tun nea- 
i Viața

II
I

Mica publicitate

întreprinderea minieră
Lonea

ORGANIZEAZĂ CONCURS

pentru ocuparea postului de
- ȘEF STĂȚIE CALCUL

. Concursul are loc în ziua de 15 septem
brie a.c.

VINI) casa (două 
tamente) Dragolici 
zalia. Laponi, 
August nr. 5.

PIERDUT legitimație 
serviciu pe numele 
ra Ionel, eliberată 
C.F.R? Petroșani, 
clară nulă.

ăpar- 
Ro- 

strada 6 
(510) 

: de
Bo

de?
de-

(521)
Se

ANUNȚ DE FAMILIE
BEBE, soț, Fănică, 

te, Valeria, Miduță,- 
ra, Olea, Marioara, 

Jlea, Vichea, Sandu, 
nați și cumnate, 
și nepoate, precum 
milia preot Adrian 

. ceat, împreună cu 
tarii din bloc,

. de 
durere, pe care timpul n-a 
șters-o și nici n-o va șter
ge niciodată, își pleacă

fra- 
Ve- 
Co- 

cum- 
nepoți 
și fa- 

Bo- 
loca- 

copleși ți 
aceeași nemărginită

frunțile cu lacrimi fier
binți pe mormîntul scump 
al celei ce a fost
ANGELICA — ANGELUȘ 

BEJENARU
(învățătoare pensionară) a 
cărei bunătate sufleteas
că,-inteligență aleasă; fru
moase calități sufletești, 
exemplu de dăruire" și 
abnegație, ca și imaginea 
ei plină de cinste, demni
tate și omenie vor rămî- 
ne veșnic in Stifle tele noas
tre neconsolate.

Recunoștință celor care 
îi vor dărui o lacrimă, » 
floare și o clipă de adu
cere aminte pe tristul ei 
mormînt.

Comemorarea va avea 
;log, duminică, 3 septem
brie 1978, la Petroșani.

(522)

W oodv 
biiclu- 

anima- 
populară; 

„Trofeul 
volei mas- 

vesel do 
„Eșcro- 

d? 
mat 

16,40 
Marino. 
Steaua 

î Timi-

veșe
— < 
eașă — desene 
te ț Muzică ] 
15,00 Finala 
Tomis" la 
culin. Teatru 
după-amiază : 
et în aer liber" 
Ion ' Biii'eșu ; Șah 
în... 15 minute. 
Republica San 
16.50 Fotbal,:!
— Politehnica 
soara (divizia A) 
repriza a 11-a. 
Film serial : Linia 
ritimă Onedln.
dul 51. 18 10 ..Coniu din 
1978". 19.00 Telejurnal. 
19.30 Roadele politicii 
partidului. București pe 
magistralele socialis
mului, 20,00 ' Film 
artistic : Cazul lui Ly- 
lah Clare. Premieră pe 
țară. Coproducție a stu
diourilor engleze, ita
liene și americane. 
21,45 Melodii pentru 
toate vîrstele. 22,30 Te
lejurnal. Sport. ■

17.5: 
ma 

Episo

1
I
I

I
I
I

t
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I
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Luni, 4 septembrie

15,55 Telex. 16,00 E- 
misiune in limba ma
ghiară. 19,00 Arii- și 
scene celebre din o- 
peretc. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal'. 
19,50 Panoramic. 20,20 
Roman foileton : Pu
tere fără glorie" (II). 
21,15 Mai aveți o în
trebare ? 21,45 Intîlniri 
pe portativ, 22,00 Ca
dran mondial. 22,20 
Telejurnal.

I
I
I
I
I
I
I
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