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„Acum, cind încheiem bilanțul unei activi- ț 

tați cu rezultate remarcabile și ne pregătim i 
j pentru o nouă etapă de dezvoltare a patriei !

noastre, să ne angajăm in mod solemn că vom ț 
i păstra .permanent spiritul revoluționar în mun- i 
i eă și luptă, că vom acționa întotdeauna pen- ;

țru înlăturarea a tot ceea ce este vechi și peri- = 
i mat, pentru perfecționarea continuă a societă- i 
i ții noastre, pentru promovarea cu îndrăznea- =

lă a noului — aceasta constituind garanția si- i 
gură a triumfului comunismului în patria noas- i 
tră, a înălțării continue a României pe noi l 

î culmi de progres și civilizație!**.i ’ ’ I
î NICOLAE CEAUȘESCU |

Mesajul * angajament al organizației 
județene Hunedoara a P. C. R.

In lumina cuvîntării tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara
C.C. al P.C.R. și a activului central de partid, consacrată 
aniversării a 20 de ani de la Congresul al IX-lea al P.C.R.

Sintem hotărîți să ne îndeplinim angajamenteleMult stimate și iubite tovarășe
secretar general 

NICOLAE CEAUȘESCU
In aceste momente solemne, de imen

să bucurie și mindrie patriotică, organi
zația de partid, toți cei ce trăiesc și mun
cesc pe meleagurile județului Hunedoa
ra, alături de întregul partid și popor, 
vă aduc, mult stimate și iubite tovară
șe secretar general, cel mai fierbinte o- 
magiu la jubileul a două decenii de la 
Congresul al IX-lea, care v-a ales în 
înalta funcție de secretar general al 
Partidului Comunist Român.

Viața, practica social-istorică de fău
rire a noii societăți în România au con
firmat in modul cel mai convingător că 
opțiunea politică majoră adoptată de 
Congresul al IX-lea a realizat în fapt 
unitatea deplină intre dimensiunile noi, 
de o nemaiîntîlnită anvergură a proce
sului constructiv și personalitatea cu cea 
mai înaltă capacitate de transpunere în 
viată a orientărilor programatice stabi
lite.’

In cele două decenii, sub înalta dum
neavoastră conducere, partidul nostru a 
desfășurat o laborioasă activitate teoreti
că, prospectivă, distinsă printr-un au
tentic spirit științific, creator, gîndire no
vatoare, culezătoare, pentru fundamen
tarea orientărilor și obiectivelor cardi
nale ale fiecărei etape revoluționare, o 
imensă muncă practică de organizare și 
conducere a societății, de valorificare tot 
mai eficientă a potențialului științific, 
tehnic și uman de care dispune poporul 
nostru, in scopul dezvoltării economico- 
sociale multilaterale a patriei socialiste.

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul nostru dau cea mai înaltă apre
ciere contribuției dumneavoastră de i- 
ncstimabilă valoare la înnoirea și dina
mizarea gîndirii și practicii revoku.a- 
nare, la îmbogățirea cu noi idei, teze și 
concepte a tezaurului socialismului ști
ințific, a patrimoniului cunoașterii și 
creației istorice a epocii noastre, la elu
cidarea conținutului vieții internaționa
le contemporane, precum și a căilor de 
soluționare a marilor probleme cu care 
se confruntă omenirea în prezent.

Gîndirea dumneavoastră activă, de o 
neasemuită forță pătrunzătoare, activi
tatea practică, revoluționară au propulsat 
întregul efort național pe coordonate net 
superioare, care au determinat obține
rea celor mai mărețe realizări din în
tregul proces constructiv în țara noastră, 
înmănuncheate fericit in ceea ce între
gul nostru popor denumește cu deplină 
mindrie patriotică „Epoca N i c o 1 a e 
Ceaușescu**.

In toată această perioadă de mari și 
profunde transformări înnoitoare la loc 
de frunte s-a situat — din inițiativa și 
orientările dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general —, activitatea 
de cercetare științifică, la a cărei dez
voltare o contribuție de excepțională im
portanță și-a ădus-o tovarășa academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu, 
eminent om de știință, personalitate 
științifică de renume mondial.

Cu legitimă mîndrie vă raportăm, mult 
stimate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, că și pentru județul 
Hunedoara cele două decenii de muncă 
și efort constructiv s-au concretizat în 
cele mai însemnate dezvoltări din întrea
ga sa istorie. Dacă în anul 1965 județul 
realiza o producție industrială de 17,1 
miliarde lei, în prezent Hunedoara con
tribuie la prosperitatea generală a pa
triei cu o producție industrială de peste 
50 miliarde lei. Agricultura hunedorea- 
nă a cunoscut, în același interval de timp, 
o creștere de peste 2,5 ori, producțiile 
vegetale și animaliere fiind duble 
sau triple față de anul 1965. însemnate 
prefaceri s-au produs în nivelul de 
viață al minerilor, siderurgiștilor, ener- 
gelicienilor, constructorilor, tuturor oa
menilor muncii hunedoreni, care be
neficiază în prezent de retribuții nete 
lunare de aproape 3 ori mai mari ca in 
anul 1965. Iar dacă mai adăugăm la a- 
cestea cele aproape 80 000 apartamente 
construite în această perioadă, cînd cele 
12 orașe ale județului au cunoscut o 
dezvoltare urbanistică fără precedent, 
cînd satele noastre au îmbrăcat podoa
bele noilor construcții, ne facem o ima
gine grăitoare a saltului uriaș, multila
teral al județului Hunedoara în „Epoca 
Ceaușescu**.

Organizația județeană de partid, co
muniștii consideră, mult stimate tova
rășe secretar general, că cel mai valoros 
omagiu pe care il putem aduce partidu
lui, dumneavoastră personal, acum, la 
două decenii de la Congresul al IX-lea, 
ii reprezintă valorificarea cu cea mai 
înaltă răspundere a bogatului tezaur teo
retic și practic pe care ni l-ați pus la 
indemină, urmarea cu fidelitate a înal
tului dumneavoastră exemplu de dărui
re și pasiune revoluționară, pentru tran
spunerea neabătută în viață a progra
mului de dezvoltare social-economică a 
patriei.

Trăind cu intensitate măreția acestei 
însemnate aniversări, comuniștii, colecti
vele hunedorene de muncă vor realiza 
suplimentar în acest an 250 milioane 
klVIi energie electrică, peste 200 tone 
metale neferoase în concentrate, 5 000 
tone profile grele și semifabricate, 15 000 
bucăți confecții din blană, 10 milioa
ne lei confecții textile. Acționăm totoda
tă hotărit pentru înfăptuirea indicați
ilor privind creșterea producției de căr
bune cocsificabil și energetic și pentru 
punerea în funcțiune a noi capacități 
de producție in minerit, in energetică 
și siderurgie.

In numele comuniștilor, al tuturor oa
menilor muncii din județul Hunedoara, 
permiteți-ne să vă adresăm, mult stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai 
calde urări de ani mulți și fericiți, de 
sănătate și deplină putere de muncă 
spre a conduce partidul, patria. întrea
ga națiune pe culmile luminoase ale so
cialismului și comunismului.

COMITETUL JUDEȚEAN HUNEDOARA 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Localitățiie Văii Jiului, pe treptele afirmării socialiste

U R I C A N I
impetuoasă dezvoltare economică S i soc

(In pag. a 3-a)

Am avut din nou ex
traordinara bucurie de a 
mă reîntîlni cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al partidu
lui, Minerul nostru de 
onoare, la Plenara C.C. 
al P.C.R. consacrată ani
versării a 20 de ani de 
la istoricul Congres al 
IX-lea, care a deschis 
României cea mai înflo
ritoare perioadă din în
treaga sa istorie milena
ră, pe care noi toți, în- 
tr-o unică și unanimă a- 
probare, am- numit-o „E- 
poca Ceaușescu**, după 
numele strălucitului ei 
ctitor. Și acum, ca și în 
toate prilejurile, secreta
rul general al partidului 
a ascultat cu atenție cu- 
vîntul rostit în numele

minerilor din Valea Jiu
lui. angajamentul lor de 
a contribui în mod exem
plar la înfăptuirea obiec
tivelor trasate de cel 
de-al XlII-lea Congres 
al partidului pentru cin
cinalul 1986—1990, care 
va constitui, pentru în
tregul nostru popor, o 
nouă etapă calitativă în 
înfăptuirea socialismului 
și comunismului în Româ
nia. In acest moment 
sărbătoresc, în care în-
tr-o singură simțire în
tregul nostru popor își
exprimă hotărîrea nestră
mutată de a obține noi
succese în activitatea e- 
conomicc-socială, minerii 
de la cea mai mare în
treprindere producătoare 
de cocs din țară s-au an
gajat, cu toată fermita

tea, pentru a extrage pî- 
nă la sfîrșitul anului 2,5 
milioane tone de cărbu
ne cocsificabil și energe
tic. Acesta este angaja
mentul nostru, al tutu
ror, acesta este obiecti
vul fundamental, pen
tru care, eu și brigada 
pe care o conduc, între
gul colectiv al minerilor 
din Lupeni, vom depune 
toate eforturile, vom mi
lita permanent pentru a 
răspunde exemplar cerin
țelor pe care partidul, 
țara, ni le adresează prin 
glasul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Minerul de 
Onoare al Văii Jiului.

Teodor BONCALO, 
Erou al Muncii Socialiste, 
miner, șef de brigadă, 

l.M. Lupeni
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Cel mai frumos dar
■ Cel 

noare : de 
cărbune pentru cocs ■ Productivități superioare 
sarcinilor cu 300 kg pe post ■ Depășirea sarcini
lor la pregătiri in cărbune cu 35 ml (plus 68 la 
tă) ■ Angajament in cinstea Zilei minerului 
„rotunjirea" plusului la 4000 tone B Dincolo 
cifre... oamenii.

mai frumos dar pentru Minerul de 
la începutul anului, plus 3600 tone

I.M. Bărbăteni. La bi
roul planificare al între
prinderii, economista Mi- 
haela Tache ne dă un re
per clar : „In aceste zile 
cînd întreaga țară oma
giază împlinirea a două 
decenii de cînd în frun
tea partidului se află to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
minerii sectorului III, 
fruntași, lună de lună, în 
procesul de extracție s-au 
întrecut pe ei înșiși în 
hărnicie.

ntre orele 13 și 14 
la „birouri" e, de 
obicei, liniște. La

această vreme, schimbu
rile se „suprapun" în sub
teran, ortacii din schim
bul II preiau „ștafeta". 

O ștafetă a muncii, a 
bătăliei pentru mai mult
cărbune. Subinginerul _________________________
Ștefan Pășcuț, adjunctul (Continuare în pag. a 2-a^J

I

O- 
de

su-

dc

șefului de sector, ne 
bește despre 
colectivului, realizări 
chinate momentului 
magial.

—. Sectorul are 7 
taje și, deși lucrăm 
condiții clasice, ne i 
ținem pe primul loc 
întrecerea 
fășurată pe 
re. De la începutul a-
nului, am cumulat un
plus de 3 600 tone de căr
bune pentru cocs, pe ba
za depășirii productivi
tății muncii cu 300 kg 
pe post. „Secretul" rea
lizării și depășirii sarci
nilor nu e pentru noi un... 
secret. Organizarea lu
ciului pe schimburi e 
precumpănitoare. Apro-

Mircea BUJORESCU

vor- 
realizările 

în- 
o-

aba- 
îri 

men- 
în 

socialistă des- 
întreprinde- 

De la începutul 
am cumulat

(

*

*

I. C. VULCAN

Răspuns faptic 
la cerințele 
conducerii 
partidului 

nostru
Prin structura producției 

sale, Întreprinderea de 
confecții Vulcan, creație 
simbolică a „Epocii 
Ceaușescu", oferă largi 
posibilități de desfășurare 
a Unei activități rodnice și 
în direcția materializării 
unei sarcini deosebit de 
importante trasate de con
ducerea partidului nostru: 
recuperarea materialelor 
refolosibile, mai ales în 
condițiile actuale, în caro 
fiecare centimetru pătrat 

de mater’al reintrodus în 
circuitul productiv consti
tuie un real cîștig pentru 
economia națională. Atelie
rul de croire este cel ca
re dă tonul în această ac
tivitate deosebit de impor
tantă pentru harnicul co-

G. C. BIRLÂDEANU

(Continuare în pag. a 2-a)

Una dintre brigăzile minei Vulcan cu cele mai bune rezultate îni acest an 
este formația condusă de comunistul Gheorghe Buliuțan (sectorul VI).
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f Odihnă binemeritată
prezenți cîte- 

mijlocul 
de vacan- 

din Eforie 
organizată 

minei 
car-

Pentru al șaselea an 
consecutiv o parte din 
minerii harnicului colec
tiv din Paroșeni petrec 
zile de binemeritată o- 
dihnă împreună, pe lito
ralul românesc.

Am fost
va minute în 
lor. în tabăra 
ță „Meduza" 
Nord, tabără 
chiar de oamenii
Paroșeni. prilej cu 
am apreciat atmosfera de 
adevărată familie care 
domnește aici. Pe par
cursul a 8 serii de tu
riști. între 1 iunie și 8 
septembrie, cele 16 căsu
țe din tabără cunosc a- 
nimația și burta dispozi
ție specifice vacanței, 
glasurile copiilor de mi
neri, jucîndu-se sub stră
lucirea soarelui de vară, 
se împletesc, parcă, 
tr-o coloană sonoră

în- 
a 

bucuriei, cu foșnetul va
lurilor ce îmbracă faleza. 
„Vin aici de trei ani. 
Din an în an mi se pare 
tot mai frumos!", ne spu
ne Petre Tudor, inginer 
șef al minei, pe care 
l-am întîlnit în tabără. 
„Sîntem în tabără cu fa
miliile noastre, ne bv.cu-

a

răm de condiții excelen
te de odihnă. Alături de 
mine se află, însoțiți de 
cei dragi, minerii Gheor- 
ghe Cîrjolan de 
torul VI, Cornel 
la sectorul VIII, 
Popescu de la
VII și mulți alții, mineri

cl. I pen- 
obținute 

socialistă

la sec- 
Savu de 

Alexa 
sectorul

Pe litoral, printre 
minerii de la Paroșeni

fruntași, mulți dintre cei 
care, prin munca lor, an 
ridicat mina noastră în 
rîndul colectivelor Irun- 
tașe. Ne simțim și aici 
ca un detașament munci
toresc în adevăratul sens 
al cuvîntului; și în anii 
care urmează tot aici, în 
această tabără de vacan
ță, organizată de mina 
noastră, voi veni".

I-am lăsat pe harnicii 
mineri din Paroșeni să-și 
continue vacanța. Am ci
tit în privirea lor 
țumirea oamenilor 
conștiința datoriei
plinite. Să nu uităm că 
recent, colectivul minei 
Paroșeni a fost distins cu

mul- 
cu 

îm-

Ordinul Muncii 
tru rezultatele 
în întrecerea 
pe 1984. Și, potrivit mun
cii lor, iată, prin grija 
partidului și statului nos
tru, personal a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al parti
dului. ca o expresie a 
dragostei și grijii perma
nente pentru viața mine
rilor și familiilor lor, an 
de an se îmbunătățesc 
condițiile de odihnă, se 
deschid noi perspective 
pentru creșterea nivelu
lui de trai al tuturor 
meriilor muncii.

Pe litoral sau în 
țiunile montane. în 
cești 20 de ani pe care, 
cu mîndrie patriotică 
numim „Epoca 
Ceaușescu", s-au 
noi și noi baze 
nă și tratament, 
grad sporit de 
comparabil cu 
mondial, unde 
nii muncii se 
binemeritate 
destindere și refacere 
forței de muncă, 
fiind expresia vie a gri
jii pentru om.

oa-

sta-
a-

ii 
Nicolae 

construit 
de odih- 
cu un 
confort, 
nivelul 

ei, oame- 
bucură de 
clipe de 

a 
totul

H. ALEXANDRESCU

Răspuns faptic
fUrmare din pag 1'

lectiv al confecționerelor 
din Vulcan. Modalități de 
recuperare a materialelor 
refolosibile există aici mai 
multe, după cum ne ară
ta Maria Lasso, inginerul 
șef al întreprinderii: „În
că de la. operația de croi
re se începe așa-zisa acti
vitate de recuperare, lu
crătoarele execuți nd cu
mare atenție croirea pen
tru ca resturile de mate
rial rămase să poată fi 
utilizate ulterior în obți
nerea unor produse de larg 

" di- 
de
a- 

în- 
de

interes, ce se execută 
rect în fluxul normal 
producție De fapt la 
cest lucru o contribuție 
semnată are și atelierul 
creație modele care perma
nent găsește noi soluții de 
valorificare a resturilor 
materiale rezultate in ur
ma operației de bază. Toa
te acestea, după o studie
re amănunțită a posibilită
ților de 
stabilirii 
confecții 
cuta din 
material.
pă

valorificare și a 
articolului de 

ce se poate exe- 
fiecare bucată de 

_____ sînt recroite du
pă modelele stabilite 
reintroduse pe fluxul 
fabricație. Rezultatele 
ținute pînă acum sînt 
general bune și r.c ~ 
duim să găsim de fiecare 
dată cele mai eficiente so
luții de valorificare a res
turilor materiale rezultate 
dm procesul de producție, 
îndeplinind, astfel, cu ma
ximă responsabilitate in
dicațiile deo'-ebit de va
loroase date de secretarul 
general ai partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
căruia îi aducem în acest 
mod un fierbinte omag.u 
acum la aniversarea a do
uă decenii de cînd se i- 
flă în fruntea partidului 
nostru".

Și 
de 

ob- 
în 

ne stră

O succintă analiză a mo
dului în care recuperarea 
și reintroducerea în cir
cuitul economic a mate
rialelor refolosibile se des-', 
fășoară, ne relevă faptul 
îmbucurător că acest ca
pitol deosebit de impor- 

• tant din activitatea coti
diană se bucură de aten
ția cuvenită, structura pro
duselor obținute pe această 
cale fiind 
re. Astfel, 
cc laborar-1 
de creație 
de croire s-au realizat pî- 
na in prezent peste 20 de 
modele de pantaloni pen
tru copii iniei, peste 15 
modele de cămăși pent v 
r.ou născu; diferite al'e 
modele de i ochii, bluze si 
alte articole vestimentare 
pentru copii. De altfel, lu- 
r.ă de lună planul la 
cuperări de materiale 
fost depășit, la fel ca 
cel al produselor realizate 
prin
rare, 
din 
bile 
cută 
Ioni, 
tițe,

activitatea de recupe- 
De exemplu, lunar 

materialele recupera
și refolosibile se exe- 
în medie 150 panta- 
250 fuste pentru fe- 
peste 100 pijamale, 

în medie 1 700 saci pen
tru mină și multe alte 
produse cu diverse între
buințări. Valoarea econo
mică a producției obținu- ' 
te prin activitatea de re
cuperare după primele 6 
luni ale anului se cifrea
ză la peste 200 000 lei, ceea 
ce demonstrează o perma
nentă și susținută preocu
pare pentru ridicarea efi
cienței activității economi
ce a întreprinderii, un per
manent și responsabil răs
puns la chemarea condu
cerii superioare de partid 
de a recupera și reintro
duce în circuitul econo
mic cît mai multe mate
riale refolosibile. i

u oameni ai muncii din 
unități miniere, alte <>- 
biective de interes econo
mic și turistic. (Al. H.)

DOCUMENTARE. Ne vi
zitează municipiul un grup 
de scriitori din Brașov, a- 
flați într-o 
cumentare în 
cial-economice 
Jiului.

Acțiunea se 
sub egida revistei 
din Brașov și a cenaclului 
literar „Panait Istrati" din 
Petroșani. Au loc întîlniri

vizită de do- 
unitățile so- 

din Valea

desfășoară
, Astra"

Llnitatea „Croitorie" 
nr. 3A Lupeni, din ca
drul cooperativei „Stra
ja”, unitate condusă de 
Valeriu Boabă este re
cunoscută pentru gama 
diversă și calitativ su
perioară a serviciilor 
prestate.
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î 
ț
I
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I 
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CEL MAI FRUMOS DAR
(Urmare din pag. I)

de 
cu cele necesare 
preocupare con- 

a conducerii 
a maiștrilor

sec- 
de

vizionarea locurilor 
muncă 
este o 
stanlă 
torului,
pe schimburi. Intr-un cu- 
vînt, mobilizarea 
ceasta însemnînd folosi
rea judicioasă a între
gului potențial tehnic și 
uman — a conclus la 
realizarea și depășirea 
preliminarului zilnic. Nu 
putem spune că totul a 
fost idilic, frumos; am a- 
vut și greutăți, 
și subiective, i 
zijcămînt, sau. 
unele nereguli 
torice. Dar n-am 
tat pe nimeni să ni 
rezolve...

Așa se face că, 
lupta pentru 
mult cărbune 

sificabil, sectorul III 
aflat mereu în frunte. în

a-

obiective 
legate de 

chiar de 
organiza- 

aștep- 
le

în 
mai 
coc- 

s-a

primele rînduri. Bri
gadieri destoinici, bărbați 
care onorează titlul de 
miner în adevăratul sens 
al cuvîntului, duc greul 
sectorului, poartă sus, cu 
demnitate ștafeta vred
niciei. Vasile Fodor, Con
stantin Onofrei, Andronic 
Grumăzescu, Vasile Co
tea și formațiile lor își 
dispută primele locuri în 
întrecere. Firesc, totul 
depinde de 
oamenilor, de 
tea 
schimburi.
în
Ion 
rie, 
lae 
Iosif Riti și alții, trebu
rile merg de la sine.

u gîndul la „ziua 
de mîine", condu
cerea sectorului 

pregătește din timp pro
ducția viitoare. Pregăti
rile în cărbune sînt de
pășite cu 68 la sută, la

priceperea 
capaci ta

ior organizatorică pe 
Dar, cînd ai 

brigadă mineri ca 
Șogar, Vasile Maca- 
Dumitru
Bălăuță, Santa

Ursu, Nico-
Ijak,

lu
ce le 
sec- 

de
ca-

colectivul
s-a anga-

Zilei

pregătiri în steril 
crează una dintre 
mai bune brigăzi ale 
torului, cea condusă 
Alexandru Diaconu,
re se află deja în avans 
cu aproape 10 metri li
niari. Cu sentimentul în
crederii în forțele pro
prii, în fața conducerii 
întreprinderii, 
sectorului III
jat că, în cinstea 
minerului, plusul cumu
lat de la începutul anu
lui se va ridica la 4 000 
tone de cărbune pentru 
cocs. Este cel mai fru
mos dar pe care pot să-l 
ofere minerii sectoru
lui III de la Bărbăteni, 
Minerului de Onoare, o- 
magiul lor adus împlinirii 
a două decenii de cînd 
în fruntea partidului se 
află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

1 
I
I
I 
I

APARIȚIE EDITORIALA
îA apărut volumul I din ediția a 11-a a monumen

talei lucrări „Istoria filosofici românești". Cartea, 
o adevărată frescă a gîndirii filosofice a români
lor, mărturie vie a contribuției înțelepciunii popo
rului nostru la îmbogățirea tezaurului de cultură 
al lumii, este reeditată 
completată, de către un 
drul Academiei „Ștefan 
din București, în cadrul 
Volumul poate fi găsit 
din Petroșani. (Al. H).

1

I

de vacanță

Foto : C. BURILEANU

re

corespunzătoa- 
printr-o strînsă 
dintre atelierele 
modele și cai

Creangă

ILINCA TOI, Petroșani: 
Pentru ca fiicei dv. să i 
se poată stabili o pensie 
de urmaș, prima condiție 
este ca tatăl decedat să fi 
fost pensionar sau să li 
îndeplinit condițiile pen
tru obținerea unei pensii. 
Nu ne scrieți ce vîrstă are 
persoana în cauză. Repro
ducem dispozițiile art. 40 
alin. 2 din Legea nr.. 
3/1977 : „Copiii urmași, ca
re, înainte de a împlini 
vîrsta de 16 ani. au deve
nit invalizi de gradul 1 
sau II, primesc, după în
cetarea plății pensiei de

într-o formă revăzută și 
grup de cercetători din ca- 
Gheorghiu" și Universității 
editurii „Academiei R.S.R.". 
la librăria

VASILE CATAHAM, A- 
ninoasa: Iîntăririle judecă
torești se întemeiază pe 
dispoziții legale, avîndu-se 
în vedere și starea de fapt 
privitoare la obiectul liti-

Curier juridic
probleme de muncă și o- 
crotiri sociale Petroșani 
care va analiza situația pe 
baza documentelor existen
te și a dispozițiilor în vi
goare.

MUNCA PATRIOTICA. 
In aceste zile, alături de 
constructorii zonei Petro- 
șani-Nord, numeroși locui
tori au participat la ac
țiuni de înfrumusețare a 
orașului. Au fost amenaja- 

f lori le 
trecă-

'e spații verzi, iar 
vor înveseli ochiul 
torului. (A. H.)

LA MODERNUL 
plex de alimentație

com- 
pu-

plică din 
suprafață 
de 2970 
intens la 
terioare.

Vulcan, a cărui 
comercială este 

mp, se lucrează 
amenajările 
Noua

comerțului
fi dată în 
na august.

mutate 
vulcănean 
folosință în 

(Gh. O.)

in-
a

va 
lu-

dePENTRU art 
excursii. La Fii 
Lupeni se mai 
înscrieri pentru 
pe itinerariul E 
Varșovia — Cracovia și re
tur. Transportul, cu avio
nul. Preț informativ 5 500 
lei. (Gh. O.)

BRIGADA lui Gheorghe 
Stoica, de la sectorul V 
deschideri pregătiri al l.M. 
Dîlja, in 
din acest 
tele obținute, a ocupat lo
cul 
cialistă. 
xim a fo 
disciplină, 
anului 
nici o nemotivată. (Gh.

primul semestru 
an, prin rezulta-

III so- 
ma- 
prin

TABARA. In această 
rioadă, elevi și eleve 
la Liceul industrial

i pc- 
de

Vul-

Programul de vacanță al 
Casei pionierilor și șoimi
lor patriei din Vulcan a- 
trage zilnic către acest a- 
șezămînt zeci 
Prof. Dumitru 
rectorul casei 
ne-a prezentat 
activitățile ce au avut 
zilele trecute:

de copii. 
Feloiu, di- 
pionierilor, 
cîteva

» 
din 
loc

+ „Mineri cu care 
mîndrim". Vizitarea 
Vulcan a prilejuit copiilor 
discuția cu mineri fruntași 
despre nobila meserie de 
miner, despre sarcinile ce 
■-tau în fața industriei mi
niere în actualele condiții.

ne
l.M.

4. „Ctitorii ale „ 
Nicolae' Ceaușescu". 
rotundă organizată în 
iulie. Elevii prezenți 
aflat amănunte despre ma- 

realizări din ultimii 
o ani ale poporului 

nostru.

,Epocii
Masă

23
au

pii se acordă numai după 
depunerea actelor necesa
re, începînd cu luna ur
mătoare. Regula stabilită 
de art. 5, alin. 2 din De
cretul 246/1977 este aceea 
că alocația se acordă so
cului și numai în anumi
te condiții, expres pre
văzute de lege, se poate 
acorda soției. Probabil că 
s-a stabilit reaua țredință 
a dumneavoastră în omisi
unea de a solicita la timp 
acest drept.

Ilie

£

ȘERB AN, 
jurist

can se află în tabăra de 
pregătire cu profil „Tir" 
de la Alexandria, unde, 
sub îndrumarea unor ca
dre competente, au posibi
litatea să-și aprofundeze 
cunoștințele și înclinația 
pentru acest sport, în ca- 

. re, pînă acum, in concursu
rile organizate au dovedit 
reale aptitudini. (G.C.)

ba de blocul nr. 5 care va 
avea 24 de apartamente și 
spații comerciale la par
ter. Termenul de predare 
al acestui bloc la benefi
ciar este 31 decembrie a.c, 
(V.S.)

*
I
I
I
IRubrică realizată de

IN CARTIERUL Bucu
ra, din orașul Uricani, con
structorii au început lu
crările la fundația unui nou 
bloc de locuințe. Este vor-

Gheorahc OLTEANU
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„Acum putem declara cu l 
| îndreptățită mîndrie că toate re- 
[ marcabilele realizări din anii socia- | 
| lismului, din acești 20 de ani, | 
] demonstrează cu puterea faptelor I 
j justețea politicii partidului nostru | 
| comunist-forța politică conducă- î 
j toare a națiunii noastre - care își | 
; îndeplinește cu cinste misiunea | 
I istorică de a conduce poporul | 
| nostru spre cele mai înalte culmi | 
| de progres și civilizație, sprej 
| societatea comunistă/4
| NICOLAE CEAUSESCU I

Localitățile Văii Jiului, pe treptele afirmării socialiste

URICANI 
impetuoasă dezvoltare 

economică și socială
ț 
ț 
I

*
*

(

ț

ț

ț

căi necunoscute"... 
cind aniversăm 20 
de mărețe reali- 

„Orice om de bu- 
Sînt emo- 

puterea lor

înălță-
care 

ca un

Orice om 
credință 
vește chipul 

al tînărului i 
câni poate să 
transformările 
înfăptuite aici în 
tă măreață epocă, ca ur
mare a politicii de dez
voltare a tuturor zonelor 
țării. Mai mult ca alte 
așezări, Uricaniul s-a

rice om de bună 
i care pri- 

nou 
oraș Uri- 

constate 
radicale 

aceas-

bariera unui miliard".
Baza economică a orașu
lui cuprinde, în prezent, 
două întreprinderi mi
niere și o carieră pentru 
cărbune, o carieră pentru 
exploatarea euarțului, o 
întinsă platformă a in
vestițiilor industriale. Se 
lucrează 
tive de 
nouă și

Un vast
efort constructiv

A trebuit să depunem 
o muncă uriașă, să 
facem multe sacrifi

cii, să desfășurăm o ac
tivitate multilaterală"... 
„A trebuit să străbatem 
multe
„Acum 
de ani 
zări"...
nă credință"._ 
ționante, prin 
de convinge
re, cuvintele 

secretarului 
general al 
partidului, 'i- 
deile 
toare 
străbat
fir roșu magistrala expu
nere prezentată la ani
versarea celor două de
cenii de la Congresul al 
IX-lea. Cu o bogată în
cărcătură emoțională, cu- 
vîntarea stîrnește senti
mente de legitimă mîn
drie și întărește convin
gerea că ne aflăm pe 
drumul cel bun. Patria 
noastră a dob'mdit un 
chip nou, luminos, mă
reț, iar viața s-a înscris 
pe coordonatele superioa- 

■. - - ‘ --i socia-
Iar exemple edifi- 

mu- 
două 
cele 

colțuri 
pildă .și 

așezare de 
Retezatului...

re ale civilizației 
liste.
catoare ale marilor 
tații petrecute în 
decenii întîlnim în 
mai îndepărtate 
ale țării. Ca de 
în frumoasa 
la poalele

înscris pregnant în cir
cuitul valorilor de bază 
ale economiei 
fiind deținătoarea i 
însemnate resurse de 
bune cocsificabil.

„Cu două decenii 
urmă, orașul Uricani 
vea o contribuție de 
mai 109 milioane Iei pro
ducție anuală industria
lă în profil teritorial, 
ne-a declarat recent to
varășul Corneliu Bololoi, 
secretatul comitetului o- 
rășenesc de partid, pri
marul localității. De la a- 
ceâstă participare modes
tă, am ajuns in 1985 la 
o producție globală situ
ată intre 750—800 milioa
ne lei și se preconizează 
ca la începutul cincina
lului următor să depășim

românești,
unor 
căr-

în
a-

nu-

intens la obiec- 
mare interes: o 
modernă prepa- 

rație pen
tru spălarea 
cărbunelui ; 
tronsonul de 
cale ferată 
pentru mina 
Valea de 
Brazi, o nouă 

pentru acumu
la Valea de 

căi-

aducțiune 
larea de 
Pești, modernizarea 
lor de transport rutier.

ezvoltarea orașului 
Uricani nu s-a fă
cut de la sine, 
proces a cuprins — 
întreaga țară —

D
Acest 
ca în
un vast efort constructiv. 
Astăzi, orice om de bu
nă credință care cunoaș
te mutațiile petrecute in 
economia orașului va a- 
precia forța creatoare a 
colectivelor de muncă, 
abnegația cu care s-a 
a'țlonat și se acționează 
pentru înfăptuirea unor 
obiective de mare însem
nătate națională.

I 
I 
I
ț

î 
î

î 
ț

ț 
ț
i

ț

I

I.M. Uricani. Frunta
șii acestui harnic co
lectiv răspund zi de zi 
chemării patriotice de 
a extrage din abataje 
cit mai mult cărbune. 
In foto, mineri din bri
gada rondusă de Glieor- 

ghe Nistor.

I M. Valea de Brazi. 
Obiecții ui prioritar al 
coliciĂului îl constituie 
urgentarea deschiderii 
viitoarelor fronturi de 
cărbune. Clișeul nostru 
înfățișează mineri din 
vestita brigadă de in
vestiții condusă de Ia- 
noș Doboș.

Profil urban contemporan

• La mina Uricani 
sint intensificate preo
cupările pentru crește
rea realizărilor fiecărui 
loc de muncă. In mod 
stăruitor, se acționează 
in brigăzile conduse de 
Traian Pop, Ion. Xicbi- 
țelea, loan Postelnicu, 
Ștefan Baciu, Alexan
dru Pato, Vasile Mi- 
băie.ș ș.a. Eforturile în
tregului Colectiv sint a- 
rientate spre creșterea 
producției fizice.

e Prin urgentarea 
lucrărilor de investiții 
la I.M. Valea de Brazi 
se preconizează deschi
derea încă din acest an 
a primelor fronturi de 
lucru, avîncl o rezervă 
anuală pregătită de 150 
mii tonț de cărbune.

Dezvoltarea edili- 
tar-urbanistică a 
Uricaniului este 

o consecință firească a 
creșterilor economice pe
trecute, și aflate în plin 
avînt, în această locali
tate. Orașul se conturea
ză după rațiuni sociale 
profunde și gusturi exi
gente. Blocuri cu aparta
mente de confort sporit, 
spații comerciale lumi
noase și cuprinzătoare, 
artere de circulație mo
derne. Au fost construite 
în ult n’ii ani, o școală 
nouă, un cinematograf 
care alături de casa de 
cultură întregesc zestrea 
orașului. Este vorba des 
pro noiii cartier „Bucu
ra", care cuprinde deja 
peste 4)0 -apartamente. 
Construcțiile vor conti
nua si in cincinalul ur
mător cînd profilul ora
șului va reflecta în mod 
sugestie' grija lată de 
îmbunătățirea calității 
vieții minerilor și viito
rilor muncitori prepara
tori din această localita
te.

Retezatului -— și-a câști
gai un bun renume și 
prin munca atentă a gos

Orașul — poartă d
intram spre splendorii

podarilor săi, consacrată 
frumosului edilitar. Zi 
de zi locuitorii, avînd în 
frunte cetățenii de vază 
ai orașului, participă la 
acțiunile de gospodărire 
și inf. umusețare. Lste im
presionantă dorința lor 
de a îmbogăți mediul am
biant. Această întrecere 
pentru frumos este sti
mulată tot de măsurile 
întreprinse pentru dezvol
tarea economică a orașu
lui. Dacă pentru crește
rea potențialului produc
tiv al Uricaniului este a- 
locată o sumă de circa 
l miliard de lei pe an, 
locuitorii înțeleg să sds- 
țină si ei aspectul plăcut 
al cartierelor și blocurilor, 
al spațiilor verzi cu o 
mică, dar neprețuită in- 

#vestiție de mumă patrio-
i ic ă.

Urtcani, c î n d v a 
doar o așezare dc- 
oieri, a devenit in

20 do ani un centru in- 
lustrial deosebit de bo- 

g„t in Valențe ec momi
re și sociale. Harnicii săi 
locuitori sînt animați de 
dorința de a asigura pi 
mai departe accelerare a 
ritmului de dezvoltare a 
localității. în pas cu pro
gresul general și înflo
rirea întregii țări.

Pagină realizată de :
Ion MUSTAȚA, Foto: Al. TĂTAR
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memento
Manifestări peste hotare 

consacrate împlinirii a două decenii 
de la Congresul al IX-lea al P.C.R.
PHENIAN 26 (Agerpres). 

In cadrul manifestărilor 
consacrate peste hotare, 
împlinirii a 20 de ani de 
la Congresul al IX-lea al 
P.C.R., sub auspiciile Mu
zeului revoluției coreene și 
Comitetului pentru relații 
culturale cu străinătatea, 
la Palatul Culturii Poporu
lui din capitala R.P.D. Co
reene a fost inaugurată o 
expoziție dedicata istoricu
lui eveniment.

cultural-științific ă a țării.
A fost expusă, la loc de 

cinste, o bogată colecție eu 
lucrări din gîndirea eco
nomică, socială și politică 
a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, apărute în țară și în 
străinătate.

*

☆
LISABONA 26 (Agerpres). 

La sediul Partidului Miș
carea Democratică Portu
gheză — M.D.P. din Lisa
bona, a fost organizată o 
manifestare dedicată Româ
niei, în cadrul căreia a fost 
prezentată o expoziție do
cumentară de fotografii, 
cuprinzînd imagini și date 
ce ilustrează succesele re
marcabile obținute de po
porul român în dezvolta
rea socială, economică și

STOCKHOLM 26 (Ager
pres). Orașul Suedez Lin- 
koping, a găzduit o mani
festare culturală româneas
că, organizată sub auspi
ciile Asociației de priete
nie Suedia — România. Au 
fost prezentate spectacole 
folclorice de către ansam
blul „Poarta Vrancei" din 
comuna Vidra, laureat al 
Festivalului „Cîntarea
României" aflat în turneu 
în Suedia.

Un comunicat al 
„Grupului de la 

Contadora“
NAȚIUNILE UNITE 26 

(Agerpres). „Grupul de la 
Contadora" a remis se
cretarului general al 
O.N.U., ‘ Javier Perez de 
Cuellar, un comunicat în 
care se subliniază voința 
de a continua procesul de 
negocieri în favoarea pă
cii și cooperării în Ame
rica Latină —- transmite 
agenția Prensa Latina. Do
cumentul — care este re
zultatul recentei reuniuni 
a miniștrilor relațiilor ex
terne din țările membre 
(Columbia. Mexic, Pana
ma și Venezuela) — rea
firmă ca validă propune
rea inițială de a desfășu
ra o acțiune diplomatică 
menită să permită guver
nelor din America Centra
lă să rezolve diferendele 
pe calea dialogului și ne
gocierilor politice, în ve
derea punerii unor baze 
solide coexistenței pașnice 
a statelor din regiune.

Acțiuni în favoarea păcii, 
pentru dezarmare nucleară
TOKIO 26 (Agerpres). In 

Parcul Păcii din Hiroshi
ma a avut loc vineri o ce
remonie organizată cu pri
lejul sosirii „Ștafetei Păcii", 
care a parcurs peste 2 000 
de kilometri pe șoselele 
Japoniei. Sute de tineri și 
tinere care au purtat în 
timpul ștafetei „Făclia pă
cii", au jurat, în fața mo
numentului victimelor bom
bardamentelor 
că nu vor 
suferințele 
cel de-al 
mondial și
potriva pericolului nuclear,

pentru pace și dezarmare, 
relatează agenția TASS.

! I

FILME

atomice, 
uita niciodată 
provocate de 
doilea război 
vor lupta îm-

TOKIO 26 (Agerpres). U- 
niunea matematicienilor dih 
Japonia pentru interzicerea 
armelor nucleare a dat pu
blicității o declarație în 
sprijinul acțiunilor de de
zarmare, relatează agenția 
TASS. Subliniindu-se pe
ricolele grave reprezentate 
de armamentele nucleare 
pentru pacea lumii, în 
document se cere lichida
rea grabnică a lor.

PETROȘANI — 7 
ienibrie: Iubirea are 
te fețe, I-II; Unirea: 
de urs; Parîngul: Sosesc 
păsările călătoare.

LONEA: Ziua Z.

No
rn ul- 
Ochi

ANINOASA ; Fapt di
vers.

VULCAN — Luceafărul;
Kramer contra Kramer.

LUPENI — Cultural ;
Rîdeți ca-n viață.

URICANI: Raliul.

> MOSCOVA. Direcția 
centrală de statistică a 
U.R.S.S. a anunțat că, la 
1 iulie 1985, populația 
U.R.S.S. număra 277 400 000 
locuitori, relatează agenția 
TASS.

au conti- 
reuniunii 

„Grupului 
consacrată exa-

+ TEL AVIV. Israelul 
va construi în cursul a- 
cestui an încă 15 noi așe
zări în teritoriile arabe o- 
cupate, a declarat David 
Levi, viccprim-ministru și 
ministrul israelian al con
strucțiilor de locuințe. El 
a menționat că asemenea 
așezări vor mai fi construi
te și în viitor, indiferent 
de dificultățile economice 
prin care trece țara.

+ BONN. Un număr de 
7 745 firme din R.F. Ger
mania au . dat faliment in 
primele șase luni ale anu
lui curent, cu 12 la sută 
mai multe decît în aceeași 
perioadă a anului trecut, 
potrivit ultimelor cifre o- 
ficiale publicate la Bonn.

După calculele sindicate
lor din R.F.G., din cauza 
falimentelor ce s-au pro
dus anul acesta, 200 000 
persoane și-au pierdut locu
rile de muncă.

UNIVERSITATE 
PENTRU CEA' DE A 

TREIA VIRSTA

Omul trebuie să 
se instruiască permanent. 
Aceasta este deviza li
nei noi instituții de învă- 
țămînt, de un gen cu to
tul nou, creată recent In 
zona Arlon din Belgia: U- 
niversiiatea pentru cea
de a treia vîrstă. Prima
reuniune a „studenților" 
va avea loc în luna oc
tombrie, după care vor 
urma o serie de conferin
țe pe cele mai diverse 
teme, cum ar fi proble
mele stressului, cauzele e- 
șecului școlar, valorile 
perene ale artei grecești 
etc.

INCENDIU

Un incendiu de
clanșat pe insula iugo
slavă Korțula a cuprins, 
potrivit agenției Taniug,

970 hectare de pădure și 
terenuri agricole. Avioane 
speciale și militari ai ar
matei iugoslave partici
pă alături de pompieri și 
populația locală la stin
gerea incendiului, generat, 
după cum au arătat in
vestigațiile, de neglijen
ța unui locuitor al insu
lei.

DUPÂ... 20 DE ANI

Cunoscutul actor de 
film Kirk Douglas a re
văzut orașul său natal, 
Amsterdam, din statul 
New York, după... 20 de 
ani. Reîntîlnirea cu locu
rile tinereții a însemnat, 
în același timp, și parti
ciparea lui Douglas la 
ceremoniile prilejuite de 
aniversarea a 100 de ani 
de la înființarea orașului. 
In semn de omagiu al 
locuitorilor din Amster
dam (New York) pentru 
actorul atît de binecuno
scut pretutindeni, a avut 
loc, în prezența lui Kirk 
Douglas, inaugurarea u- 
nei piețe purtînd nifmele 
său.

Reuniunea 
a „Grupului 

DELIII 26 (Agerpres). In 
capitala Indiei 
nuat lucrările 
ministeriale a 
celor 77“
minării unui sistem global 
de preferințe comerciale 
între țările in curs de dez
voltare și evoluțiile recen
te din comerțul internațio
nal. Luînd cuvîntul în ca
drul dezbaterilor, șeful de
legației țării noastre, a 
subliniat importanța pe ca
re o acordă România dez
voltării cooperării economi
ce cu celelalte țări în curs 
de dezvoltare, preocuparea 
ei constantă pentru întă
rirea solidarității și unită-

ministerială 
celor 77“

ții acestor țări în lupta 
pentru lichidarea subdez
voltării și reșțructurarea 
pe baze echitabile a rela
țiilor economice internațio
nale. A fost reafirmată 
propunerea țării noastre 
privind organizarea unei 
conferințe la nivel înalt 
a țărilor în curs de dez
voltare, care să convină 
măsuri pentru intensifica
rea cooperării economice 
reciproce, precum și o 
strategie comună de nego
ciere cu țările dezvoltate, 
în vederea instaurării unei 
noi ordini economice inter
naționale.

N.R. Eventualele modi
ficări intervenite în pro
gramarea filmelor apar
țin întreprinderii Cine
matografice Județene Hu
nedoara.

13,00
13,05

14,15

TV

„Cutiile
DUBLIN 26 (Agerpres). 

„Cutiile negre" ale avio
nului „Boeing 747“ al com
paniei „Air India" care 
s-a prăbușit în Oceanul 
Atlantic provocînd moar
tea tuturor celor 329 per
soane aflate la bord, nu 
aduc nici o dovadă a unei 
posibile explozii — a decla
rat joi la Cork (Irlanda) ju
decătorul Kirpal, șeful co-

negre“
misiei indiene de anchetă. 
Dezmințind informațiile 
privind existența pe ban
dă a unor urme de „deto- 
nație violentă" cu cîteva 
secunde înainte de căde
rea avionului, el a decla
rat: „In stadiul în care ne 
aflăm, nu este posibil să 
spunem ceea ce s-a petre
cut".

14,45

Pentru prevenirea violenței în sport
STRASBOURG 26 

gerpres). 
rilor din 
m e m b 
siliului 
cidentale, întruniți în 
siunc la Strasbourg, ; 
doptat o serie de măsuri 
susceptibile să prevină 
violența in sport, informea
ză agenția U.P.I.

Printre altele, s-a hotă- 
rît întărirea securității în 
timpul manifestărilor spor
tive, separarea suporterilor 
echipelor, interzicerea vîn-

(A-
Mini.ștrii sportu- 
cele 21 de țări 
r e ale Con-

Europei oc- 
i se- 
au a-

zării de alcool în incinta 
arenelor de spoit, opera
rea unor schimbări în con
strucția stadioanelor, efec
tuarea unui control sever 
asupra vînzării biletelor, 
ca și pentru descoperirea 
eventuală, la spectatori, a 
unor qrme de foc și a al
tor obiecte periculoase.

Telex.
La sfîr.șit de săptă- 
mînă (color). Din 
sumar: Cîntece și 
dansuri populare ; 
gala desenului ani- 
nimat; moment po
etic; atlas muzical; 
univers românesc 
1965—1985; melo
dia săptămînii în 
primă audiție.

Imagini și ritmuri 
cubaneze, (color)

Săplămîna politică. 
(Color)
Telejurnal. 
Teleenciclopedia.
In lumina reflectoa
relor. (color) Emi
siune de varietăți.
Film artistic, (color) 
„O casă colonială". 
Premieră pe țară. 
Producție a Televi
ziunii cubaneze.
Telejurnal.
Romanțe și melodii 
îndrăgite, (color)

20,30

Mica publicitate

TOKIO 26 (Agerpres). 
Specialiștii de la laborato
rul din Isigasaki de pe 
lingă Centrul nipon de 
fabricare a sistemelor de 
aprovizionare cu apă au 
pus la punct o metodă e- 
licientă de desalinizare a 
apei de mare. Metoda se 
bazează pe principiul sim
plu de înghețare a apei 
sărate după care sarea* se 
depune pe fundul recipi
entului. Dar folosirea ei 
implică un mare consuni 
de energie.

Inginerii niponi au găsit 
soluția la acest impediment 
prin folosirea gazelor na
turale lichefiate, în calita
te de element de răcire. In 
instalația experimentală, 
construită lingă Tokio, ga
zul este introdus direct în 
recipientul cu apă de ma
re. Evaporindu-se, el mo
difică temperatura apei și 
ea se cristalizează. Apoi,

gheața se introduce într-un 
separator în care cristale
le de apă se separă de cris
talele de sare, fiind apoi 
direcționate spre recipien
te separate.

Gu.șccnko a emis o nouă 
teorie privind activitatea 
ciclică a erupțiilor vulca
nice pe Pămînt. Analizînd 
fenomenele vulcanice de pe 
Pămînt din ultimii 1 200 de

Igor Gușcenko este au
torul catalogului intitulat 
„Erupțiile vulcanilor plane
tei", editat recent în 
U.R.S.S., informează agen
ția TASS.

PIERDUT ecuson nr. 
5996 și legitimație de ser
viciu pe numele Popescu 
Maria, eliberate de Pre- 
parația Petrila. Le declar 
nule. (4062)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Drago- 
mir Ghcorgbiță, eliberată 
de B.A. Petroșani. O de
clar nulă. (4063)

ANUNȚURI DE FAMILIE

Din. lumea științei
și tehnicii

Specialiștii consideră că
o astfel de tehnologie de
desalinizare a apei de
mare este una dintre cele
mai economi coase, iar pro-
ductivîtatea instalațieii ex-
perimentale este de iîpro-
ximativ 10 tone de apă
potabilă z i Inie, scrie
„Newsweek".

☆

MOSCOVA 26 (Agerpres).
Vulcanologul sovietic Igor

ani, el a stabilit cîteva ci
cluri de producere a aces
tor fenomene, cel mai 
scurt fiind de 5 ani, iar 
cel mai îndelungat de 180 
de ani. Printre factorii ca
re declanșează activitatea 
vulcanilor, el a numit ro
tația inegală a Pămîntu- 
lui în jurul axei sale, a- 
dincimea proceselor mag
matice, influența cosmică.

★
LONDRA 26 (Agerpres). 

Un grup de specialiști sco
țieni au ajuns la ccWicluzia 
căi respirația omului poa
te constitui o sursă de 
diagnoză pentru numeroa
se boli. Potrivit metodei e- 
laborate de ei, pacientul tre
buie să absoarbă prin in
spirație o pulbere special 
pregătită, iar apoi să ex
pire de cîteva ori intr-o 
pungă de plastic. Autorii 
metodei susțin că analiza 
aerului expirat dă o ima
gine asupra modificării 
schimburilor de substanțe 
în căile respiratorii, relevă 
ziarul britanic „The Guar
dian".

SOȚIA, copiii, nepotul anunță cu adîncă du
rere încetarea din viață, după o lungă și grea su
ferință, a scumpului lor

NAGY ANTON (50 ani)
Inmormîn tarea duminică, 28 iulie, ora 16, stra

da Mihai Viteazul. (4065) *.
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