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APELUL
Plenarei Comitetului Central al I’artidu- 

| lui Comunist Român și a activului central de 
partid adresat comuniștilor, tuturor oameni, 
lor muncii, întregului nostru popor, cu prile- 

: jul aniversării a 20 de ani de la Congresul al 
i IX-lea, în vederea îndeplinirii exemplare a 
; hotărîrilor Congresului al XllI-lea, a Progra- 
î inului partidului de făurire a societății socia- 
i liste multilateral dezvoltate și înaintare a 
; României spre comunism". *
i..............    J

Ferma angajare sub conducerea 
partidului, a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

pentru realizarea exemplară a hotărîrilor 
Congresului al XIII-lea

Vom creste continuu>

producția de cărbune
Am urmărit cu deosebit 

interes lucrările Plenarei 
C.C. al P.C.R. consacrată 
aniversării a două decenii 
de la istoricul Congres al 
IX-lea al partidului ca
re, dînd glas voinței una
nime a tuturor comuniști
lor, a întregului nostru 
popor, a ales în suprema 
funcție de secretar gene
ral al partidului pe cel 
mai iubit fiu al națiunii, 
tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, de numele că
ruia se leagă cele mai 
mari împliniri și realizări 
din România socialistă. 
In cei 20 de ani pe care 
cu mîndrie patriotică îi 
numim „Epoca Ceaușescu". 
mineritul Văii Jiului a 
cunoscut puternice tran
sformări și înnoiri. Prin

cipalele lucrări care se 
execută în subteran au 
fost mecanizate. La mina 
Paroșeni — mină care 
este considerată pe drept 
cuvînt portdrapelul me
canizării în Valea Jiului 
— peste 80 la sută din 
producția extrasă zilnic 
este realizată din abataje 
echipate cu complexe de 
susținere mecanizată și 
combine de tăiere.

La sectorul IV, unde îmi 
desfășor activitatea, avem 
în funcțiune un astfel de 
abataj care este echipat 
cu un complex de tipul

Sing. Ilici GARAI,IU, 
șef sector IV’, 
I.M. Paroșeni

(Continuare în pag. a 2-a)

înaltă prețuire
Mă număr printre su

tele de femei — soții și 
fiice ale minerilor — ca
re beneficiază de un loc 
de muncă într-una din 
ctitoriile epocii pe care 
cu mîndrie o numim „E- 
poca N'colae Ceaușescu". 
întreprinderea de confec
ții Vulcan îmi oferă mie 
și celorla’te muncitoare 
de aici posibilitatea îm
plinirii prin muncă a per
sonalității, a participării 
— alături de milioanele 
de femei ale țării — la 
progresul și înflorirea pa
triei noastre socialiste.

Colectivul în care mun
cesc a cinstit mărețul e- 
veniment din viața națiu
nii noastre — aniversarea

Paraschiva IVANOVICI, 
confecționeră, I.C. Vulcan

(Continuare în pag. a 3-a)

Verticalitatea — o dimensiune a tinereții orașului.

La unitățile miniere

Noi capacități de producție puse in funcțiune

Mărturii ale unei epoci înfloritoare
Ultimele două decenii 

ale istoriei noastre, anii 
„Epocii Ceaușescu" au 
marcat realizări mărețe 
de care sîntem mîndri. 
Toate localitățile și ‘jude
țele țării au cunoscut o 
dezvoltare și o înflorire 
economico-socială fără 
precedent. S-a construit

Poemul 
împlinirilor

Aici, între Paring și 
Retezat, la îngemăna
rea Jiurilor, oamenii 
și-au purtat din vre
muri de istorie dragos
tea de patrie, de mun
că, de frumos.

Aici, unde izbucneș
te lumina la lumină, 
prin efortul lor, al mi
nerilor, poetul se sim
te mai puternic atras 
spre vibrația muncii. 
Dar niciodată acești 
oameni minunați, mi
nerii, nu au trăit îm
plinirea muncii lor ca 
în cele douăzeci de 
trepte spre viitor, ani 
pe care ii numim cu 
mîndrie și recunoș 
tință, după numele ce
lui care simbolizează 
România socialistă de 
azi. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. De aceea 
poetul, in trecere pe 
aici, pe la izvoarele lu
minii, va pune azi in 
versurile salo cu ade
vărat o poezie a împli
nirilor noastre socia
liste; se va naște ast
fel un minunat poem 
al muncii, al omului și 
fericirii sale. poemul- 
frescă al „Epocii Nicolae 
Ceaușesc u"

H. ALEXANDRESCU

mult. S- au realizat o- 
biecțive de investiții care 
vor dăinui peste veacuri, 
ca mărturii ale acestei e- 
poci înfloritoare. Marile 
realizări înfăptuite în a- 
cești ani au avut la bază 
înțelepciunea și realismul 
politicii de industrializare 
promovate ferm de secre
tarul general al partidului. 
Așa cum a subliniat tova
rășul Nicolae Ceaușescu în 
magistrala sa cuvîntare 
la Plenara Comitetului 
Central al Partidului Co
munist Român și a activu
lui central de partid, Con
gresul al IX-lea al parti

dului a marcat un suflu 
nou în viața economică și 
socială a țării, a dat un 
puternic imbold gîndirii 
și acțiunii revoluționare 
a maselor de oameni ai 
muncii. întreaga epopee 
glorioasă a acestor ani are 
la bază gîndirea genială, 
ampla și neobosita acțiu
ne novatoare ale tovară-

Valentin CIIIRA, 
șeful brigăzii 20 Petrila 

a A.C.M. Petroșani

(Continuare *n pag. a 2-a)

Zilele de la mijlocul 
săptămînii recent încheia
te, cînd mtregul popor a 
sărbătorit două decenii de 
la istoricul Congres al 
IX-lea, de cînd în fruntea 
partidului se află tovară
șul Nicolae Ceaușescu, de 
numele căruia se leagă 
cele mai mărețe înfăptu
iri pe plan politic, econo
mic și social, la mina 
Petrila, pe stratul 4, s-a 
pus în funcțiune un com
plex mecanizat de înălți
me mică. Față de celelal
te complexe puse în func
țiune anul acesta, în nu
nele Văii Jiului, cel de la 
Fetnla diferă prin aceea 
că, tăierea cărbunelui și 
susținerea spațiului ex
ploatat se face la o încli
nare . de 65 grade, la 
această înclinare cărbune
le exploatîndu-se prin

metode cu trepte răstur
nate, armarea se face- 
în lemn.

Conducerea brigăzii ca
re exploatează acest com
plex a fost încredințată 
comunistului Ion C. 
Radu, de la sectorul V, 
brigadă care în anii tre- 
cuți a obținut cu un ase
menea complex produc
tivități medii de 10 tone 
pe post, cu vîrfuri de pî- 
nă la 14 tone pe post.

Vineri. 26 iulie, după 
trecerea cu bine a probe
lor tehnologice s-a reușit 
să se taie două fîșii, echi
valent cu aproape 200 to
ne, pentru care s-au con
sumat 15 posturi, obținîn- 
du-se o productivitate de 
peste 13 tone pe post. Fa
ță de vechea metodă de 
exploatare în trepte răs
turnate, productivitatea 
muncii se va dubla.

• La cea mai mecaniza
tă mină din bazinul car
bonifer al Văii Jiului —- 
I.M. Paroșeni, tot zilele 
trecute, a intrat în probe 
tehnologice un nou com
plex de susținere și tăie
re mecanizată ce va func
ționa pe stratul 15 blocul 
I din cadrul sectorului I. 
Noul complex, de fabrica
ție românească, după ce 
va trece probele tehnolo
gice, va produce zilnic 
Ivește 400 tone de cărbu
ne, _i ealizînd productivi
tăți de pînă la 14—15 tone 
pe post. La acest complex 
îșt face debutul cunoscu
tul brigadier de la pregă
tiri, Vasile Cojocaru, care 
cu o combină de înaintări, 
a obținut recorduri la a- 
Ceastă mină, unde a să
pat 200 ml de galerie în
tr-una din lunile anului 
trecut. (Gli. Spînu)
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ȘLAMUL STERIL
materie primă pentru ceramica

existat o 
care oamenii 
sentimentul 
cu toate că 
se desfășura 

normale
tehnică și

A 
în 
cu 
rii, 
lor 
condiții 
tare 
Faptul 
la fel ca 
secție de 
it/ 
o 
pe care 
zilnic prin 
încrîncenată. 
epurare a 
dc muncă, le oferea 
plin tuturor posibilitatea 
cuci munci susținute, a 
unui efort intens. Dar 
ei voiau altceva, voiau să 
fie considerați în organi
grama preparației Lu- 
peni o secție de produc
ție la fel ca oricare al - 
ia, cu șef de secție, cu 
maiștri, cu .șefi de echi
pă .și mai ales cu plan

de producție. Și acest lu
de 
de

acor- 
oa-

■ la

vreme 
trăiau 

frustra- 
munca 

în 
dc do-

eficicnță. 
că nu constituiau 

alte colective o 
sine stătătoare 

’întreprindere, le crea 
stare de nemulțumire 

și-o înăbușeau 
muncă dîrză, 

Stația 
apei, locul loi

dc

din

cru a fost înțeles 
conducerea Uzinei 
preparare, care a ; 
dat colectivului de 
meni ai muncii de 
stația de epurare a ape
lor reziduale statutul de 
secție, sau mai bine zis 
de atelier, atelierul 
S.E.A., în limbajul cu
rent al muncitorilor. In
ginerul Octavian Todea- 
să, cel care a preluat, con
ducerea nu are de ce 
plinge.în momentul 
față. Colectivul este 
închegat, oamenii 
bine pregătiți 
nai, munc 
cut o ma 
fi'are. i

se 
de 

bine 
sînt 

pro fesio- 
ra lor a cunoș
ti mare diversi- 
iar rezultatele- 

obținute — lună de lună 
planul a fost depășit — 
sînt deosebit de îmbu
curătoare. Și asta mai a- 
les de cînd în cadrul a- 
tel ierului s-a început

e-
a-

producerea de tur:e 
nergetice, produse ce 
sigură o înaltă valorifi
care a șlamului steril, 
pină nu demult depozi
tat undeva ca nefolosi
tor. Producerea turtelor 
energetice, materie pri
mă de mare utilitate 
pentru industria cerami
că, a început de puțin 
timp, fiind o activitate 
relativ nouă, dar care 
s-a impus cu rapiditate 
atît datorită cerințelor 
ridicate de beneficiari, 
cit și strădaniilor depu
se de oameni pentru a 
face față unor solicitări 

mari;
tone

din ce în ce mai 
lunar peste 12 000 
de asemenea turte 
getice iau drumul

encr-
mari-

Gli. CIIIRVASA

(Continuare in pag a 2-a» Maistrul Gheorghe Tănășescu și strungarul Radu 
Moisiu — doi tineri muncitori din cadrul S.S.H. 
Vulcan, care fac cinste colectivului din care fac parte.
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Pentru 
să fie

i „Să facem totul pentru 
ca urbea noastră să fie 
pe zi ce trece tot mai fru
moasă" — o deviză care 
pentru edilii Vulcanului 
are deplină acoperire în 

fapte. încă de la primele
• semne — târzii, într-ade- 

văr, în acest an —‘ ale 
primăverii, aff început lu
crările de curățim a șan
țurilor și rigolelor, plantări 
de puieți și extinderi de 
zone verzi, amenajarea de 
noi terenuri de joacă pen
tru copii și repararea ce
lor vechi, într-un cuvânt 
munci gospodărești speci-

1 fice primului anotimp al a- 
1 nului.
■ Și ca temei că, termi

nând acestea, gospodarii 
localității nu și-au pus 
mîinile în buzunare, mul-

; țumindu-se cu ce-au fă- 
i cut, ci, dimpotrivă, și-au 
' suflecat mînecile, trebă

luind mai departe, stau 
mărturie amplele lucrări 
privind continua înfru
musețare a orașului.

Care sînt acesta lucrări? 
Despre ele ne vorbește 
tovarășul loan Rujoi, vice
președinte al Consiliului 
popular al orașului Vul
can.

— Valoarea lucrărilor 
efectuate pe primele șase 
luni se ridică la 22 mili
oane lei. Dintre acestea 
aș aminti: amenajarea

ca orașul Vulcan 
tot mai frumos
drumului județean Vul
can — Dealul Babii, a 
străzii 1 Mai și trotuare
lor acestuia, eliberarea 
amplasamentului pentrp 
drumul de legătură între 
•Aleea Viitorului și cartie
rul Brazi, reamenajarea 
aleilor pietonale de la 
blocurile F4 — F7, D8 —

Din activitatea 
consiliilor 
populare

D13. Tot prin contribuția 
în bani și muncă patrioti
că a locuitorilor am reu
șit ca, în ultimul timp, 
să p'fnem la punct aleile 
Muncii și Viitorului, pre
cum și arterele de legătu
ră dintre ele. Pînă la ju
mătatea lunii august, a- 
vem în vedere finalizarea 
unor lucrări de acest gen 
și în cartierul Sohodol, 
iar peste cîteva luni pre
conizăm terminarea zonei 
de agrement de la Valea 
Lup: cască. Vreau să preci
zez că, pe primele șase 
luni au fost efectuate, de 
către 22 800 locuitori ai 
orașului, peste 133 000 ore

de muncă patriotică pe 
șantierele de construcții, 
la lucrări de sistematizare 
etc.

De pe agenda consiliului 
popular am mai reținut și 
alte proiecte pe planul 
gospodăririi orașului, pro
iecte ce își vor găsi împli
nirea în perspectiva ime
diată: amenajarea căilor
de acces în cartierul Brazi, 
a unui parc în același 
cartier, punerea la puncta 
unor locuri de joacă pen
tru copii pe aleea Crizan
temelor și în noul cartier 
Brazi, repararea străzii 23 
August. După cum am fost 
informați, o parte din a- 
ceste lucrări au demarat 
deja, termenul de finali
zare al unora fiind chiar 
luna august.

Demn de notat e faptul 
că — așa cum sublinia și 
interlocutorul nostru — 
locuitorii orașului, în 
frunte cu deputății, răs
pund întotdeauna prezent 
atunci când e vorba să se 
facă ceva pentru ca loca
litatea în care trăiesc și 
muncesc să fie mereu mai 
frumoasă.

Gheorghe OLTEANU

FERMA ANGAJARE
Vom crește continuu producția 

de cărbune
înalta prețuire

(Urmare din pag. I)
(Urmare din pag. I)

CMS 5 H, susținere fa
bricată în țară, cu care 
minerii au obținut adevă
rate recorduri, producti
vități medii de 24—25 to
na pe post, cu vîrfuri de 
pînă la 30 tone pe post și 
producții zilnice de peste 
1000 tone de cărbune.

Aceste complexe de 
mare înălțime, deși sînt 
de puțin timp puse în 
funcțiune, răspund solicj- 

tărilor minerilor. Pentru 
a putea să asigurăm vite
ze mari de avansare la 
lucrările de pregătiri, la 
mina noastră funcționează 
opt combine de înaintare, 
din care două la sectorul 
nostru. Prin folosirea efi-

Mărturii ale unei
(Urmare din pag. I)

șului Nicolae Ceaușescu, 
iubitul nostru conducător.

In orașul Petrila s-au 
construit în ultimii două
zeci de ani mii de noi a- 
partamente. In acest an 
vor mai fi construite alte 
158 de apartamente, se 
va da în folosință noul 
sediu al oficiului P.T.T.R., 
se va extinde bulevardul 
care marchează viitorul 
centru civic al orașului. 
Acționînd cu hotărîre pen
tru realizarea sarcinilor 
ce ne revin, ne-am pro
pus ea în acest an să con-

cientă a acestora, minerii 
sectorului IV au realizat 
în această lună suplimen
tar 30 ml de lucrări de 
pregătire.

Sîntem conștienți de 
sarcinile ce ne revin pen
tru sporirea producției 
de cărbune și de aceea 
minerii din sectorul nos
tru nu vor precupeți nici 
un efort pentru realizarea 
integrală a sarcinilor de 
pian în acest an și totoda
tă vom crea toate condiți
ile pentru realizarea pla
nului pe anul viitor și pe 
întregul cincinal 1986-1990, 
așa cum reiese din sarcini
le stabilite de înaltul fo
rum comunist al țării — 
Congresul al XlII-lea al 
partidului.

epoci înfloritoare
struim și să predăm be
neficiarului 40 aparta

mente peste planul anual.
Avem toate condițiile 

pentru a realiza cu succes 
sarcinile ce ne revin din 
istoricele documente ale 
Congresului al XlII-lea al 
partidului și ne angajăm 
să nu ne precupețim nici 
un efort pentru înfăptui
rea programului partidu
lui, prin care se asigură 
înaintarea fermă pe calea 
luminoasă a socialismului 
și comunismului.

a 20 de ani de la istoricul 
Gcngres al IX-lea al parti
dului — cu un bilanț de 
rezultate semnificative: re
alizarea producției mar
fă pe șapte luni .n pro
porție de 103 la sută a 
confecțiilor textile în pro
porție de 111 la sută, iar 
planul la export a fost 
realizat în proporție de 
106 Ia sută.

Am ascultat cu deosebi
tă emoție și profund inte
res cuvântarea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la 
Plenara Comitetului Cen
tral al P.C.R. și a activu
lui central de partid, ca
re a făcut bilanțul împli
nirilor din ultimii 20 de 
ani. Desigur, toate mari
le realizări ale poporului 
nostru din această peri
oadă se leagă nemijlocit 
de fapta și gândirea pri
mului bărbat al țării, de 
cel care veghează neînce
tat la binele și prosperi
tatea poporului său.

Doresc ca, și cu acest 
prilej, să transmit, în nu
mele meu și al colectivu
lui în care muncesc, se
cretarului general al 
partidului viață lungă și 
sănătate pentru a ne con
duce și pe mai departe, 
cu aceeași cutezanță și 
înțelepciune, spre piscu
rile luminoase ale comu
nismului.

Preocupări meritorii ale unui colectiv
Colectivul complexului 

de alimentație publică 
„Parîngul" din Petroșani 
se prezintă și in acest se
zon estival cu o carte Ce 
vizită apreciată de cei ca
re petrec cîteva ore în u- 
nitatea de profil a I.C.S.A.- 
A.P.

Pentru a fi la înălțimea 
sarcinilor și atribuțiilor u- 
nui comerț modern, civi
lizat, cu un sortiment bo
gat de produse și un lo
cal atrăgătoc pemru locui
torii marelui cartier al 
Petroșaniului — Aeroport 
— a celor care nc vizi
tează orașul, colectivul

condus de Dumitru Dră- 
gan și Marin Popescu, 
(bucătar șef Elena Tătar) 
s-a străduit și a reușit în 
perioada scursă din acest 
an să-și onoreze și depă

civilizate, conducerea u- 
nității, cu sprijinul lucră
torilor de la I.C.S.A.-A.P. 
și a altor unități presta
toare de servicii au desfă

Sezonul estival în alimentația publică

șească sarcinile de plan cu 
peste 300 000 lei, asigurînd 
clienților un bogat și va
riat sortiment de produse 
de bucătărie, băuturi și 
răcoritoai e.

Paralel cu redizarea 
planului și asigurarea u- 
nei deserviri prompte și

șurat ample lucrări de
modernizare, igienizare și 
folosire mai eficientă a 
spațiilor. Astfel, a fost i- 
gienizat întregul local; s-au 
efectuat zugrăveli și vop
sitorii exterioare, s-au re
înnoit draperiile și perde
lele etc, s-a amenajat cu

Aspect de la Terasa restaurantului.

mult gust o mini-grădină 
de vară acoperită și dota
tă cu cele necesare; s-a 
pus în funcțiune o came
ră frigorifică pentru bere, 
s-a amenajat o nouă „gu
ră" pentru servirea berii 
la grădină; noi spații de 
depozitare a mărfurilor și 
ambalajelor, cît și pentru 
sifonărie.

In toată perioada lucră
rilor, desfacerea produse
lor de alimentație publică 
și bucătărie nu a stagnat 
nici o zi, ceea ce denotă 
preocuparea întregului co
lectiv ca unitatea în care 
lucrează să fie permanent 
o gazdă bună și apreciată 
de clientelă. Și, lucrările 
de modernizare a localu
lui și grădinii de vara — 
a.șa cum ne asigură șefii 
unității — se vor un plus 
de atracție pentru cei ca
re trec pragul unității și 
cărora, colectivul le va a- 
sigura o deservire exem
plară, solicitudine și pe
trecerea unor momente în
tr-un cadru reconfortant 
în acest local de renume 
al comerțului din Petro
șani.

In aceste strădanii se 
cuvine ca și clienții să 
răspundă cu o comportare 
și ținută civilizată. (T.R.)
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Slamul steril>
(Urmare din pag. 1)

cera

a- 
consi-

lor producători de 
mică din țară.

Concominent cu 
ceastă activitate, 
derată pe bună dreptate
de mare importanță și 
eficiență economică, e- 
forturile oamenilor mun
cii sînt îndreptate per
manent spre îmbunătă
țirea calității apelor re
zultate în urma spălării 
cărbunelui, 
veaere necesitatea 
minării pînă la 
posibilă a gradului 
poluare a acestora.

In acest sens, după 
cum ne arăta inginerul 
Octavian Todeasă, șeful 
atelierului, „au fost 
doptate noi tehnologii de 
lucru, au fost efectuate 
raționalizări ale circuite
lor de apă, au fost în
treprinse măsuri eficien
te de optimizare a con
sumului de reactiv, pen
tru obținerea 
nergetice și, 
pentru asigurarea 
mai bune calități 
pe] or rezultate în 
spălării". Dealtfel, 
vind sporirea eficienței 
activității economice se 
poate vorbi chiar des
pre o schimbare în bine 
a mentalității oameni
lor, odată cu acordarea 
statutului de secție 
sine stătătoare. Acest 
cru este susținut atît 
interesul crescând

avîndu-se în 
eli- 

limita 
de

ta-

care oamenii abordează 
îndeplinirea indicatori
lor planului cît și de 
permanenta lor preocu
pare pentru perfecționa
rea pregătirii profesio
nale. Căci, alături de 
meseriașii consacrați ai 
atelierului maiștrii Ni
colae Cartin, Ion Coro- 
piță și Ilie Kalanoș, șefii 
de echipă Dumitru Pru
nă, Ion Burlacu, Nicolae 
Floroiu ori Mihai Do
boș, Bebe Epure, Ion 
Dilea, Ion Chișu, Maria 
Enache, Viorica Foldeși, 
muncitori de înaltă cali
ficare, tinerii Gh. Udriș- 
teanu, Lucian Moldovan, 
Florin Coropiță sau 
dorii Viorel Roman 
Ion Vîrlan participă 
rezultate deosebite 
întreaga activitate 
nomică a atelierului,
vedindu-se urmași des
toinici ai celor c? i-aa 
învățat tainele diferite
lor meserii în car* ei își 
etalează astăz: talentul, 
priceperea și măiestria 
profesională.

De fapt, pentru 
oamenii muncii din 
lierul 
de la 
re a 
acest

. pocii
stituie într-un

! împlinirii.
■ și prosperității în 
! domeniile vieții și 
i cii lor.

su- 
și 
cu 
la 

eco-
do-

CONSTRUCTORII din 
formația condusă de 
maistrul Constantin Mi- 
hăiescu (brigada nr. 10 a 
A.C.M. Petroșani) au re
alizat un adevărat record 
de producție. Ei au tur
nat fundațiile și au ri
dicat structura de rezis-

cartierul Aeroport — 
Petroșani în șase săptă- 
mîni. Blocul are termen 
de predare — 30 septem
brie a.c. (V.S.)

’„NAȚIONALUL" bucu- 
re.ștean va fi prezent în 
Casa de cultură din Pe
troșani, în ziua de 11 au
gust cu piesa „Poveste 
din Hollywood", de
Neil Simon. Din distri
buție fac parte artistul

la Russu, Eugenia Maci. 
Regia: Grigore Gonța.
Spectacolele vor avea loc 
începînd cu orele 17 și 
19,30.

DIVERTISMENT. „Su- 
per-show Deva ’85“ —
iată titlul unui reușit 
spectacol de divertis
ment pe care Teatrul de 
estradă din reședința de 
județ îl va susține la Ca
sa de cultură din Petro-

tență pînă la ultimul
nivel a blocului 8 din

poporului Radu Beligan, 
artista emerită Maree-

șani, mîine, începînd cu 
ora 19. Regia artistică

este semnată de Eugen 
Aron.

AMBALAJE. Două u- 
nități comerciale din zo
na „Aeroport" au aglo
merat toate spațiile de 
depozitare cu ambalaje. 
De Ia unitatea nr. 10 — 
Alimentara, ambalajele 
n-au fost ridicate de do
uă săptămâni, iar la A- 
limentara- nr. 12 „zac“ 
neridicate peste 5 cami
oane de lăzi de lemn. 
Aviz celor ân drept I 
(M.B.)

turcelor e- 
totodată, 

unei 
a a- 

urma 
pri

de 
lu
de
cu

toți 
a țo
apeide epurare a 

Uzina de prepara- 
cărbunelui Lupeni 
timp eroic, al „E- 
Ccaușcscu" se con- 

timp al 
al satisfacției 

toate 
mun-

DORIȚI să aveți flori 
frumoase în casă ? Nimic 
mai simplu : de la flo
răria din complexul de 
unități comerciale Her
mes vă puteți procura 
pămîntul vegetal nece
sar. Acest articol se li
vrează celor interesați la 
prețul de 3,5 lei/kg sau 
ambalat în pungi de 
plastic la costul de 18,65 
lei. (l.B.)

UTIL. Reamintim ce
lor interesați că unitatea

de reparații umbrele a 
cooperativei din Lupeni 

s-a mutat într-un nou 
spațiu în centrul vechi 
— lângă unitatea „Pati
serie — cofetărie" (în lo
cul vechii ceasornicării). 
(A.T.)

Rubrică realizată de 
H. ALEXANDRESCU
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Pe agenda așezămintelor de cultură

Manifestări de larg interes
Dornici de a afla care 

sînt acțiunile culturale 
programate la nivelul mu
nicipiului pentru perioa
da estivală, ne-am a-
drcsat tovarășei Cornelia 
Stănescu, președinte al 
Comitetului municipal de 
cultură și educație socia - 
listă.

— Sîntem în plină des
fășurare a sezonului esti
val. Ce acțiuni sînt pre
văzute a fi organizate de 
către C.M.C.E.S. în aceas
tă perioadă ?

— Există, la nivelul mu
nicipiului, un program 
concret care eșalonează pe 
toată perioada verii prin
cipalele acțiuni cultura
le. Ne-am orientat cu 
precădere spre acele acți
uni care pun în valoare 
scenele existente în aer 
liber, în cadrul bazelor 
de agrement, fiecare club 
muncitoresc și casa de 
cultură avînd ca obiectiv 
primordial — pentru a- 
ceastă perioadă — organi
zarea unor programe ar
tistice de calitate, cu ca

racter de divertisment, ca
re să fie susținute în aer 
liber și în care să fie an
trenate formațiile artisti
ce de amatori, partici
pante în Festivalul națio
nal „Cîntarea României". 
Existența unei preocupări 
sporite în acest sens nu

Interyiu
înseamnă neglijarea mi- 
cro-spectacolelor din săli
le de apel sau a manifes
tărilor artistice de pe 
scenele așezămintelor de 
cultură. Dorim să organi
zăm acest gen de acțiuni, 
cu prioritate la sfîrșit de 
săptămînă.

— Alte manifestări cul
turale ?

— Programele acțiuni
lor culturale au urmărit 
să sublinieze evenimen
tele de importanță majo
ră din viața municipiu
lui și a țării. Pe lîngă 
grupajul de expuneri, sim
pozioane, mese rotunde, 
care au evidențiat și con-

NOUTAȚI IN LIBRARII
• Librăria „Ion Creangă" pune la dispoziția 

iubitorilor cărții de artă noi apariții ale Edituri) 
„Meridiane" în colecția „Curente și sinteze". Este 
vorba de cărțile „Arta imperială a epocii Iui Tra
ian" de Mihai Gramatopol, „Arta stepelor" de 
Karl Jettmar, „Mentalități culturale și forme ar- 
ristice în epoca romano-bizantină", lucrare aparți- 
nlnd lui Andrei Cornea și „Clasicismul în arta 
românească" de Mihai Ispir. Pentru elevi : 
„Romanul lui Eminescu", lucrare de referin
ță a lui Cezar Petrescu (Editura „Junimea" din 
iași), „Versuri" de Tudor Arghezi (vol. I—II) a- 
părute în colecția „Mari scriitori români" (Editura 
„Cartea românesacă") și „Opera lui Mihai Emines
cu", apărută în colecția „Biblioteca pentru toți" a 
Editurii „Mintrva". (II.D.)

tinuă să pună în lumină 
marile împliniri din via
ța Văii Jiului, ale întregii 
națiuni, în cele două de
cenii de cînd se află în 
fruntea partidului și sta
tului tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, vom 
organiza acțiuni dedicate 
Zilei minerului, precum 
și sărbătorii naționale a po
porului, Ziua de 23 August.

In cinstea Zilei mine
rului vom organiza expo
ziții de carte social-politi- 
că și cu tematică minieră 
in cadrul bibliotecii mu
nicipale și a librăriilor 
din orașele Văii Jiului, o 
expoziție de artă plastică 
a cercului „Paleta" din 
Lupeni, alte expoziții de 
artă fotografică, expu
neri, proiecții de filme do
cumentare și artistice, 
spectacole tematice.

Muzeul mineritului pre
gătește pentru luna au
gust expoziții de pictură, 
insigne și medalii, docu
mente minerești, toate cu 
caracter omagial. Acțiu
nile vor atinge punctul 
culminant în perioada 
5—11 august. Vor avea 
loc, de asemenea, mani
festări artistice pe scene
le așezămintelor și in aer 
liber, cu caracter tematic.

Același gen de acțiuni 
vor fi organizate și în 
perioada 15—23 august și 
vor fi dedicate aniversă
rii Revoluției de elibera
re socială și națională 
antifascistă și antiimperia- 
listă din August 1944.

Interviu realizat de
H. ALEXANDRESCU

c

i

Sus în Retezat, la peste 2000 m altitudine, 
jnepii abia au înmugurit, iar în vecinătatea petelor 
de zăpadă s-a aprins 
eveniment : pe terasa 
Bucurii și-a făcut din 
vînd însemnul Crucii 
steag alb cu același
Da, de la începutul a- 

cestei luni, în al treilea 
an, de astă dată cu o în- 
tîrziere de o decadă din 
cauza verii întîrziate, 
în căldarea Bucura, do
minată de lacul și cele 
două vîrfuri purtînd a- 
celași nume, salvamontiș- 
tii din Lu
peni, și-au ri
dicat 
și-au 
zat 
Și 
spre 
cînd, 
ce împrejurare, arșiță, 
ceață, ploaie sau vînt, 
în ajutorul turiștilor ca
re trec cu miile, în fie
care an, pe traseele 
cestor feerice zone : 
ne.

In așteptarea unei 
vorbiri cu dr. Liviu 1 
ghinescu, șeful formați
ei Salvamont Lupeni, o- 
cupat cu inventarierea 
alimentelor și medica
mentelor cu ocazia schim
bului de serii de tabără, 
răsfoim „Jurnalul de 
cort" și „Cartea de im
presii" pentru turiștii și, 
mai ales, „pacienții" 
cestor oameni inimoși 
fiați în post de prim 
jutor.

Ne reține privirea 
încercare poetică 
aici în inima 
dominată de stîncile a- 
brupte, de un poet ano
nim, poezie din care re
producem cîteva cuvin
te nu pentru valoarea li-

„flama" rododendronilor. Alt 
vestică a căldării glaciare a 
nou apariția cortul galben a- 
Roșii. Alături, pe catarg, un 
însemn.

cîți-
a-

me-

tabăra, 
așe- 

cortul 
catargul 
a fi ori- 

în ori-

terară, 
tatea și trăinicia 
durilor exprimate 
titlul „Un cort al 
ranței" i „E soare, e 
ță, e ploaie sau vînt
sus, de pe creastă, îi vezi 
fluturind/Drapelul și sem
nul de prim-ajutor. / In

ci pentru sinceri- 
gîn- 
sub 
spe- 
cea- 
l De

pietrei,
ea, în 
Dîrzenia, 

merită re

In lumea stîncilor — în slujba oamenilor

99Un cort al speranței"

• a-
alpi-

con- 
Dur-

a- 
a- 

a-

o 
scrisă 

muntelui,

miezul de noapte zărești 
de departe / Lumini-că- 
lăuză, o vie făclie; / Spe
ranța renaște, puteri re
învie. / Acolo, în mun
te, veghează pe rînd / 
Cu ochii senini scrutînd 
orizontul / Pe brațe, pe 
piepturi, în inimi pur- 
tînd / însemn demnității 
de om — „Salvarnontul".

Găsim multe impresii 
scrise cu aceeași căldu
ră, de oameni de dife
rite profesii, din diferi
te colțuri ale țării, 
mult, unele scrise 

germană, maghiară,
lonă sau cehă, de turiști 
veniți de peste hotare. 
„E greu să așterni pe 
hîrtie — citim în caiet 
— ce simți în 
le de derută 
grupul tău, în 
crestele de la
2000, apare un caz grav, 
de extremă urgență și

ția,

mai 
în 

po-

momente- 
cînd în 
trecere pe 
cota peste

se iv< ște un om, sau 
va oameni care îți 
cordă primul ajutor 
Salvarnontul". Un 
die din Timișoara scrie:
„Pe cei mai autentici slu
jitori ai vieții i-am găsit 
aici, în lumea 
neclintiți ca și 
fața furtunilor, 
dăruirea lor, 
cunoștință...".

• ...„Sînt oameni care 
iubesc munții, această 
minunăție a României ca

re este Rete
zatul. Meri
tă mulțumiri 
acești oa
meni, ' meri
tă admirație, 

devotamen
tul, abnega- 

competența, dărui
rea lor pentru a-și ajuta 
semenii. Merită lăudați 
mai ales pentru că îi a- 
jută pe oameni să cu
noască și, deci, să iubeas
că munții, locurile, ța
ra".

...Frumos spus, frumos 
gîndit. In fine, sînt mul
te, multe asemenea în
semnări. In esență. ex
primă aceleași gînduri și 
sentimente — de mulțu
mire și recunoștință, 
dresate Spitalului 
peni, care tutelează 
mația, personalului 
mației care se află 
în inima munților, 
tru a fi, Ia nevoie, 
slujba semenilor...

(Va urma)

Ioan DUBEK

B

a-
Lu- 
for- 
for- 
aici, 
pen- 

în

„Flota“ temerară

Cu pluta 
pe Mureș

O veste interesantă, prin 
neobișnuitul său, ne-a par
venit zilele trecute. Un 
grup de oameni ai mun
cii de la Autobaza de 
transport a C.M.V.J. în
treprind o temerară cursă 
cu pluta pe Mureș. Dacă 
la prima ediție a acestei 
insolite curse au partici
pat doar 3 oameni (Dumi
tru Birlida, Carol Lauran 
și Emeric Szphanek), la 
actuala, a șaptea, numă
rul temerarilor a crescut... 
de zece ori. Din echipaje
le care vor pluti timp de 
o săptămînă pe Mureș fac 
parte șoferi, ingineri, teh
nicieni, funcționari de la 
Autobază. Cursa va fi e- 
fectuată cu plute pneuma
tice, confecționate chiar 
de pasionații deveni ți ad- 
hoc marinari.

Un alt amănunt intere
sant — expediția va dura 
o săptămînă și se va des
fășura pe traseul Mintia — 
Păuliș. Ea se va încheia 
sîmbăta viitoare la Păuliș 
în semn de omagiu adus 
eroilor căzuți hi datorie în 
istorica luptă a ostașilor 
români pentru alungarea 
cotropitorilor fasciști, din 
această localitate, la sfîr- 
șitul celei de-a doua con
flagrații mondiale.

Urînd „flotei" de plute 
vînt bun la pupa, așteptăm 
consemnările din jurnalul 
de bord, fotografiile și di
apozitivele, realizate în 
timpul expediției !

k Mircea BUJORESCU

Repaus. Foto: Vasile POLLAK

Necesitatea divertismentului

Cum va [i timpul probabil
(CRONICA RIMATA)

Pentru-a ști dacă e vară, 
dacă mai e soare-afară, 
sau de mai plouă pe seară, 
consultăm, cum este logic, 
un „Buletin meteorologic", 
(Unde-aflăm, invariabil, 
cum va fi timpul... probabil).
La vecinul, de la „nouă" 
de aseară parcă plouă, 
toți pereți-s plini de rouă. 
Tavanul căzut mi-a dat 
lung prilej de meditații. 
(Ieri un glas surescitat 
anunța... precipitații).
Un amic cu precădere, 
e barman și vinde bere, 
fiindcă-i vară și... se cere. 
Dar amicul, bunăoară, 
a turnat și apă chioară 
în butoaie. (Deci, spun dară : 
„Apa-n creștere ușoară").

Se anunță de la Mare 
o căldură foarte mare, 
nu așa cum ea se cade :
„La umbră treizeci de grade", 

ca o perspectivă sumbră. 
(Dar cine oare te pune

ca să stai, taman, la... umbră ?) 
Și fiind lipsă de răcoare, 
ca să te ții pe picioare, 
soliciți... răcoritoare, 
un obstacol greu în viață, 
fiindcă gheață nu-i pe piață. 
(Mai c-ai vrea o... grindină, 
ca să ai, la sucuri... gheață).

Soțul ei, de-o săptămînă, 
mai mult fulgeră și tună, 
deși-afară-i vreme bună.
Insă, după două zile, 
s-a făcut... vreme senină. 
(Evident, nu fu străină, 
de-acest lucru... o vecină).

Numai cei cu reumatism, 
ne anunță cu-optimism, 
dacă vremea e-n schimbare, 
cam după „ce loc" îi doare. 
(Pentru azi se-anunță soare 
...luați umbrela la plimbare !)

Mircea ANDRAȘ

Elevii și studenții — 
aflați în momentul de fa
ță într-o binemeritată va
canță după un an de mun
că și împliniri, tinerii ca
re muncesc în întreprin
deri. și instituții dornici 
de a-și valorifica cît mai 
bine timpul liber, cu toții 
au nevoie de divertismen
tul artistic. Acest divertis
ment trebuie însă organi
zat în mod corespunzător, 
pentru a se îmbina utilul 
cu plăcutul. Altfel spus, 
este nevoie ca fiecare ac
țiune de acest fel să a- 
dauge ceva bagajului de 
cunoștințe al tinerilor, for- 
mîndu-i pentru muncă și 
viață.

Am vizitat de curînd 
discoteca organizată de 
Casa de Cultură a Sindi
catelor din Petroșani, o 
discotecă recunoscută în 
municipiu, un loc unde 
muzica și dansul se îm
pletesc; un punct de a- 
tracție pentru tineri. Lu
mini și efecte de lumini

multicolore, o prezentare 
documentată a benzilor 

sonore, mergînd de la 
rock și pînă la genurile 
clasice ale muzicii de dans.

O atmosferă antrenan
tă susținută de către co-, 
mentariile „la obiect" fă
cute de „disc-jockey". Și, 
totuși ! Lipsea, parcă, ce
va. Am fi dorit la un mo
ment dat un joc de socie
tate, o glumă; fie ea lite
rară sau muzicală, un film 
de desen animat, sau, de 
ce nu, o proiecție „dia", 
ceva, care să deschidă și 
alte valențe acestor seri 
culturale. Poate rîndurile 
noastre vor fi sugestive 
pentru organizatori.

In tot cazul, ne-am în- 
tîinit cu ritmul și tinere
țea și ii invităm în lumea 
dansului pe toți prietenii 
tineri ai ziarului nostru. 
Marți, joi, sîmbătă și du
minică, între orele 18 și 
21, Casa de cultură vă 
așteaptă

H. DOBROGEANU

Culese de ici... de colo
— De ce bați, omule, 

așa de tare în ușă ?
— Vă rog să mă scu

zați Credeam că nu 
sînteți acasă.

☆
Examen la institutul 

de artă teatrală și cine
matografică.

— Ce ne puteți spu
ne despre „Doi tineri 
din Verona".

— Mai nimic. Eu țin 
<■ î Juventus Torino

☆
— Știți care-i visui 

unui ador de la tea
trul pentru copii care 
joacă br oscuțe, cocoșei 
’epurași ?

— Nu !
— Să joace și roluri

„mari" : lei, țigri, leo- 
parzi, urși...

☆
— Un oarecare, venit 

pentru prima dată în- 
tr-un oraș, se îndreap
tă către un magazin u- 
niversal. Se oprește mut 
de admirație la raio
nul de pijamale și în
treabă vinzătoarea.

— Ce sînt aceste hai
ne ?

— Sînt pijamale, se 
îmbracă noaptea, nu 
doriți una ?

— Oh, nu, nu — răs
punde omul. Eu noap
tea nu ies niciodată, 
noaptea dorm.

D.R. GĂLÂȚAN

l
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memento
MOSCOVA

Deschiderea celui de-al XII-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Studenților

MOSCOVA 27 — Trimi
sul Agerpres, M. Chebeleu, 
transmite i Sîmbătă, la 
Moscova, a avut loc des
chiderea celui de-al XII- 
lea Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților, 
manifestare importantă 
în cadrul Anului Inter
național al Tineretului, 
chemată să contribuie la 
mai buna cunoaștere re
ciprocă, la întărirea prie
teniei și colaborării din
tre tinerii de pretutindeni, 
a unității și solidarității lor 
în lupta împotriva im
perialismului, pentru opri
rea cursei înarmărilor și 
trecerea la măsuri de de
zarmare, în primul rînd 
la dezarmarea nucleară, 
pentru un viitor pașnic și
prosper.

După parcurgerea unor
artere centrale ale Mos
covei, delegațiile

> pante la festival 
sic pe marele

partici- 
au so- 
stadion

„Lujniki", din cadrul com

plexului sportiv „V.I. Le
nin", La festivitatea de 
deschidere au participat 
M.S. Gorbaciov, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., 
Andrei Grontîko, pre
ședintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., 
Nikolai Tihonov, pre
ședintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., alți 
conducători de partid și 
de stat sovietici, repre
zentanți ai organizațiilor 
naționale, regionale și 
internaționale de tineret 
și studenți.

Purtînd Drapelul de. 
stat al Republicii Socialis
te România, delegația ti
neretului din țara noastră, 
din care fac parte tineri 
muncitori, țărani, intelec
tuali, elevi — și studenți 
fruntași în muncă și la în
vățătură, a fost întîmpina- 
tă cu puternice aplauze la 
intrarea pe stadion.

Delegația tineretului din 
România este condusă de

tovarășul Nicu Ceaușescu, 
membru supleant al Co
mitetului Politic Execu
tiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comu
nist Român, prim-secretar 
ai C.C. al U.T.C,

După cuvîntul de salut 
rostit de Viktor Mișin, 
președinte al Comitetului 
Național Sovietic de orga
nizare a festivalului, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C.L., 
Jean Claude Kennedy, se
cretar coordonator al Co
misiei permanente a fes
tivalului, a declarat des
cins cel de-al XII-lea Fes
tival Mondial al Tineretu
lui și Studenților.

In cadrul manifestării 
a luat cuvîntul tovarășul 
M.S. Gorbaciov.

In încheierea festivită
ții, participants au urmă
rit un bogat spectacol cul- 
tural-spdrtiv la realizarea

încheierea Conferinței ministeriale 
a „Grupului celor 77“

DELIII 27 (Agerpres). — 
In capitala Indiei s-au 
încheiat lucrările reuniu
nii ministeriale a „Grupu
lui celor 77“ consacrate 
examinării problemelor 
privind crearea unui sis
tam global de preferințe 
comerciale între țările în 
curs de dezvoltare.

Declarația adoptată pre
vede măsuri vizînd acce
lerarea negocierii acestui 
sistem de preferințe co
merciale. So preconizea
ză ca, după efectuarea u- 
vor lucrări pregătitoare, 
prima rundă de negocieri 
să înceapă în mai 1986 și 
să se finalizeze în decurs 
de un an, Brazilia a a- 
nunțat intenția de a găz
dui în aprilie 1986 o reu
niune ministerială, care

să lanseze această pri
mă rundă de negocieri.

La reuniune s-a adoptat, 
de asemenea, o declarație 
privind situația comerțu
lui internațional și a poli
ticilor comerciale, în 
care se reafirmă necesita
tea opririi ptotecționis- 
mului și liberalizării co
merțului mondial, a creă
rii unui sistem comercial 
internațional capabil să 
asigure condiții mai favo
rabile de acces pentru pro
dusele țărilor in curs de 
dezvoltare pe piețele sta
telor dezvoltate.

In același timp, reuniu
nea ministerială a aprobat 
o rezoluție în problemele 
Namibiei, 'Africii de Sud 
și Orientului Mijlociu.

S.U.A.

Buget militar 
record

WASHINGTON 27 (A-
gerprcs). — După îndelun
gate dezbateri, o comisie 
mixtă a Senatului și Ca
merei reprezentanților ale 
Congresului american a 
aprobat un proiect legisla
tiv privind cheltuielile mi
litare S.U.A. la exercițiul 
financiar următor, care va 
începe la 1 octombrie a.c. 
In ciuda protestelor unui 
mare număr de deputați 
în Congres, și ale opiniei 
publice, bugetul militar al 
S.U.A. pentru viitorul e- 
xercițiu financiar a fost 
fixat la un nou nivel re
cord, de 302 miliarde do
lari, în condițiile în care 
Statele Unite rămîn. con
fruntate cu importante 
probleme de ordin econo
mic și social.

căruia și-au adus contri
buția mii de tineri sovie
tici.

☆
☆

In cadrul Clubului na
țional român, organizat cu 
prilejul festivalului, la 

loc de frunte sînt pre
zentate lucrări din gîndi- 
cea social-politică a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România. Sînt 
expuse volume privind 
istoria, cultura și știința 
din țara noastră, marile 
realizări ale poporului ro
mân-, în opera de edifica
re a societății socialiste 
multilateral dezvoltate. 
La sediul Clubului a fost 
deschisă o expoziție de' 
fotografii, care înfățișea
ză, în imagini sugestive, 
aspecte din munca și via
ța tineretului României 
socialiste, participant ac
tiv la înfăptuirea exem
plară a istoricelor hotă - 
rîri ale Congresului al 
XlII-lea al P.C.R.

Carnet cultural
MOSCOVA 27 (Ager

pres). — La Moscova a 
apărut dicționarul chino- 
rus în patru volume. Lu
crarea este rodul unei ac
tivități îndelungate, în- 
Irucît pregătirea sa a în
ceput în urmă cu 30 de 
ani, relatează agenția 
TASS. Dicționarul reflec
tă și fiiunca oamenilor 
de știință chinezi, la une
le capitole ale sale con- 
tribumd și cercetători de 
la Institutul de lingvisti
că al R.P. Chineze.

☆
CIUDAD DE MEXICO 

2/ (Agerpres). — Ziarul 
mexican „La Jornada" a 
publicat noi detalii privind 
ultimul volum scris pînă 
în prezent de cunoscutul 
romancier columbian Ga
briel Garcia Marquez, lau
reat al Premiului Nobel 
pentru Literatură. Volu
mul se intitulează „Iubi
rea în vremuri de furie'* 
și va apărea curînd în 
librăriile mexicane.

Autorul relatează po
vestea unei perechi de în
drăgostiți pe care o serie 
de condiții adverse îi îm
piedică să se căsătoreas
că. După o lungă separa
re în timp și spațiu, eroii 
se reîntîlnesc, la bătrîne- 
țe, relevîndu-și idila.
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PETROȘANI — 7 No- 
Iiembrie: Iubirea are 

multe fețe, I—II; Uni-
Irea: Ochi de urs; Parîn- 

gul: Sosesc păsările că- 
| lătoare.

PETRILA: Mexicul în 
• flăcări, I—II.
I LONEA’: Ziua Z.

IANINpASA: Fapt di
vers.
VULCAN — Luceafă

rul: Kramer contra Kra
mer,

LUPENI — Cultural: 
Rîdeți ca-n viață.

URICANL Raliul.
29 IULIE

FAPTUL DIVERS

fWB
FURTUNA’

propiată distanță de 
mînt.

Pă-

SUB DEVIZA „Nu ra
chetelor Tomahawk !“, la 
Yokosuka s-a desfășurat 
o demonstrație a luptători
lor pentru pace. Partici- 
panții au protestat împo - 
ti iva intrării in port a 
submarinului nuclear a- 
merican „San Francisco1, 
relatează agenția TASS

ZECI de persoane au 
fost arestate, iar numeroa
se altele rănite în urma 
intervenției forțelor poli
țienești împotriva partici- 
panților la un „marș con
tra foametei și represiu
nii", ce a avut loc . la 
Santiago de Chile, la che
marea unor organizații 
sindicale și sociale de o- 
poziție — informează a- 
gențiile France Presse 
și EFE. Ciocnirile s-au 
înregistrat în centrul ca
pitalei, unde poliția a 
lansat grenade cu gaze 
lacrimogene asupra ma
nifestaților — marea lor 
majoritate studenți și lo
cuitori ai carlierelor săra
ce.

NUMĂRUL oficial al 
persoanelor care și-au 
pierdut viața în acciden
tul provocat săptămîna 
trecută de ruperea unui 
,-iig în zona localității i- 
taliene Tesero se ridică la 
217, alte 93 fiind. în con
tinuare, declarate dispă

rute, relatează agenția 
U.P.I. Una dintre victime, 
Maria Assunta Cara, care 
supraviețuise 18 ore în
gropată, aproape în. între
gime în mîl, a încetat din 
viață vineri, în urma li
nei cangrene.

POTRIVIT unui raport 
al Comisiei C.E.E., dat pu
blicității la- Bruxelles și 
citat de . agenția ANSA, 
prețurile la produsele pe
troliere au crescut in me
die cu 48 la sulă, in țările 
comunitare în perioada ia
nuarie 1979 — iulie 1985.

DUPĂ cum au anunțat 
autoritățile judiciare din 
Lyon, procesul asupra cri
minalului nazist Klaus 
Barbie va începe în a- 
ceastă localitate pînă la 
sfîr.șitul anului, relatea
ză agenția TASS.

GUVERNUL israelian a 
anunțat concedierea a 
20 000 de angajați din 
sectorul serviciilor publi
ce.

Această măsură — re
latează agenția ADN — 
face parte din cadrul unui 
program mai amplu inițiat 
de guvern în încercarea 
de a redresa economia ță
rii afectată de o înaltă 
ratîi a inflației.

Asupra Republicii 
landa s-a abătut una 
tre cele mai puternice 
furtuni cunoscute în isto
ria acestei țări. Din cau
za trăznetelor și a căde
rilor masive de precipi
tații, liniile electrice au 
fost grav deteriorate în 
numeroase regiuni ale ță
rii, orașul Dublin rămî- 
nînd timp de mai multe 
ore fără lumină electri
că. Au fost distruse nu
meroase case, au fost do- 
borîți arbori, iâr 
de cale ferată și 
naționale au fost 
te de revărsarea

lr- 
din-

liniile 
șoselele 
avaria- 
apelor.

TERMITE
Aproximativ trei 

liarde de rupii alocă, a- 
nual, autoritățile indo
neziene măsurilor de 
combatere a termitelor, 
se spune în raportul A- 
cademiei de științe a In 
cloneziei. 
tiu? nu 
dar și construcțiile. Pă
trunderea lor în noile 
locuințe se soldează cu 
distrugerea structurii și 
a instalațiilor electrice, 
împotriva termitelor se 
folosesc insecticide foar
te otrăvitoare, iar mate
rialele de construcție 
trebuie să fie impreg
nate cu astfel d* substan
țe.

mt-

Insectele, dis- 
numai copacii,

INCENDII

3
1

i

5

s

1

„COMETA HALLEY**

I (1
i
1

I I

Festivitate cu prilejul zilei 
insurecției naționale cubaneze
HAVANA 27 (Agerpreș). 

— In orașul Uktano, a 
avut loc o festivitate pen
tru marcarea împlinirii a 

32 de ani de la asaltul 
cazărmii Moncada — Ziua 
insurecției naționale cu
baneze. Cu acest prilej, 
Castro Ruz, prim-secretar 
al C.G. al PC. din Cuba,

președintele Consiliului 
de Sta* și al Consiliului 
de Mujiștri ale Republicii 
Cuba, a evidențiat succe
sele obținute de poporul 
cubanez in dezvoltarea 
țării. El a arătat că în ul
timii cinci ani economia 
națională a înregistrat o 
creștere de 35,6 la sută

i

La Tokio s-a deschis 
expoziția internațională 
„Cometa Halley" care 
conține exponate din di
ferite țări, referitoare la 
studierea acestui inte
resant corp ceresc. Prin
tre exponate se află as- 
.trolabul și telescopul as
tronomului englez Hush, 
care a calculat cu 100 de 
ani înaintea lui Edmund 
Halley traiectoria come
tei. De asemenea, expo
ziția conține aparatură 
modernă dirijată elec
tronic, destinată Studie
rii cometei în cadrul 
experimentelor științifi
ce din 1986, cînd aceasta 
se va afla la cea mai a-

Peste 10 000 dc persoa
ne au fost evacuate timp 
de 24 de ore din cămine
le lor în localitatea ame
ricană Cedar Rapids, sta
tul Iowa, din cauza fu
mului toxic degajat de 
un violent incendiu, iz
bucnit la o uzină pentru 
tratarea deșeurilor, în 
special a reziduurilor din 
plastic, După cum au pre
cizat autoritățile locale
— care au declarat acest 
oraș, precum și localita
tea învecinată, Linn 
County, zone sinistrate
— 56 de persoane sufe
rind de arsuri și dificul
tăți respiratorii au trebuit 
să fie spitalizate. Pom
pierii au reușțt să stingă 
focul după 24 dc ore de 
eforturi.

i 
I

i t
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l.C.S, ALIMENTARA ȘI A P 
PETROȘANI

încadrează urgent
— un paznic

Condiții dc încadrare și retribuire sînt 
conform Legii nr. 57/1974 și Legii nr. 12/1971,

PETROȘANI — 7 No- 
I iembrie: Rămășagul; U- 

nirea: Sezon de pace la 
Paris; Paringul: Nick 
Carter superdetectiv.

PETRILA: Mexicul în 
flăcări, I—-II.

LONEA: Șapte zile din 
ianuarie.

YUI.CAN — Lucea- I farul: Detașament cu 
misiune specială.

| LUPENI — Cultural: I Micul dejun .în pat.
URiCANIi Madona 

| pagină.
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I 11,30 Telex.
I 11,35 Lumea copiilor.

I1 — Telefilmoteca da
ghiozdan (color). 
Așchiuță.

I 12,40 Din cununa cînte- 
cului românesc (co-I lor).

— Muzică populară. 
13,00 Album duminical 

(parțial color). 
Din sumar i

— De la un șlagăr la 
altul.
Pagini cinemato
grafice vesele,

— Versuri.

Epoca Ceaușescu.
19,35 Cîntarea Româ

— Melodii.., nîelodii.
— La zi în 600 de se-

cunde.
— Meridianele cînte-

cului.
— Telesport,
— Din istoria filmu-

lui mut,
— Secvența telespec-

tatorlllui.
14,45 însemne ale unui

timp eroic (color).
19,00 Telejurnal.
19,20 Țara mea dc azi.

I 
I 
I
II
I
I

I
I
I

I
I
I

niei (color).
20,15 Film artistic. 

Copiii lui Neveux.
21,40 Mdndovision (co

lor).
21,50 Telejurnal.

29 IULIE
20,00 Telejurnal.
20,35 Priorități 

nomie.
20,45 Tezaur fol 

(color).
21,05 Roman-foil< 

lor). 
„Bacii**.

21 50 Telejurnal.


