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ȚÂRII CIT MAI MULT CĂRBUNE I 1
PREMISE CERTE PENTRU

ÎNDEPLINIREA PLANULUI
— Tovarășe inginer 

șef. Ion Gheorghe, vă 
rugăm să ne spuneți da. 
că mina DÎIja are po-

. sibilitatea ca din a_ 
ceaștă lună să extragă 
producția medie zilnică 
la nivelul celei planifi
cate pentru ianuarie 
1987 ?— De săptămîna viitoare, sperăm să creștem producția zilnică reaiizată cel puțin la nivelul trimestrului I al anului viitor, la nivelul mediu zilnic al lunii ianuarie și trimestrului 

I. De fapt, am avut și pe parcursul lunii decembrie pînă acum, zile în care producția realizată a fost chiar superioară mediei planificate pentru prima 
parte a anului viitor. '

— Cum ați pregătit a_ 
ceastă creștere de pro
ducție .?— In primul rînd prin

sporirea capacităților de producție, prin menținerea în funcțiune a unei linii de front active, cel puțin la nivelul sarcinilor de plan. Vom pune în
vitatea muncii, pe sector, a fost depășită cu 200 kg pe post în abataje și am atins productivități de 6,4 mairea- de

Cu planul anual
îndeplinit

Prin creșterea 
produttivită|ii

muncii cu înIndeplinindu-și, aproape două luni devans, planul anual, brigada 1 condusă de Constantin Toncea, de 
la I.M. Cîmpu lui Neag, 
raportează extragerea, 
suplimentară pînă la 1 
decembrie, a unei can
tități de 121 000 tone 
de cărbune.

Succesul brigăzii, ca
re Iți desfășoară acti
vitatea în zona A-j-C 
din perimetrul carie
rei, este rodul' mobili
zării de excepție a fie
căruia dintre cei 60 de 
membri ai formației, 
oameni temeinic pre
gătiți profesional, cum 
sînt forezorul Victor 
Ifîrșoveanu, excavato- 
riștii Ion Zorzoană, Ist
van Mate, Daniel 
Curteanu sau buldoze
ristul Francisc Szat- 
mari. Din relatarea 
ing. Silviu Constanti- 
nescu, directorul ur 
tății, mai reținem în 
un fapt semnificativ 
îndeplinirea în devans a planului și realizarea acestei importante producții suplimentare sînt rezultatul accentului pus pe creșterea productivității muncii în brigadă — indicator care, în 1986. este cu 135 la sută mai mare decit în anul trecut —, cît și devansării și. depășirii cu 122 000 mc a planului la lucrările de des- copertă.

(Cont. în pag. a 2-a)

IN DECEMBRIE - 
PRODUCȚIA ZILNICA 

LA NIVELUL LUNII 
IANUARIE '87funcțiune, la sectorul I, un tul în na cu vom folosi ca de lucru tavanul de zistență. De fapt tot torul II folosește tavanul de rezistență și rezultatele sînt evidente .: producti-

abataj cameră pe stra- 5, iar la sectorul II, cîteva zile, vom termi. echiparea unui abataj front scurt în care tehnologie re- sec-

tone pe post — cea mare productivitate lizată la noi în astfel abataje. Dată fiind eficien. ța acestei metode pe care minerii noștri și-au însușit-o pe deplin, la sfîrșitul trimestrului I al anului viitor o vom extinde și în cadrul sectorului I. nind la sectorul II, șă mai amintesc și crările de pregătire se execută în acest
Reve- vreau de lu- care __ .... sectorde la nivelul orizontului 350 și care vor contura capacități de producție ce vor fi puse în funcțiune anul viitor.

Interviu realizat de 
Dorin GHEȚA

(Continuare in pag. a 2-a)

Vizita de prietenie 
în țara noastră a președintelui

Republicii Arabe Egipt, 
Mohamed Hosni Mubarak

Ceremonia sosiriiLa invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, sîmbătă după.amiază a sosit la București, într-o vizită de prietenie în țara noastră, președintele Republicii Arabe Egipt, Mohamed ni Mubarak.Noua întîlnire președintele României șl președintele Egiptului re-
Hos-dintre și

prezintă expresia voinței celor două state de a da noi dimensiuni conlucrării bilaterale pe multiple planuri, de ă.și spori contribuția la soluționa
rea marilor probleme care preocupă lumea de azi, la cauza păcii și colaborării internaționale.Ceremonia sosirii înaltului oaspete a avut loc pe ■ acroportui jnternațio-

nai Otopeni. Deasupra salonului oficial al aerogării se aflau portretele președinților Nicolae Ceaușescu și Mohamed Hosni Mubarak, încadrate de drapelele de stat ale României și Egiptului.La ora 18,00, aeronava cu care a călătorit oaspetele egiptean a aterizat.
(Continuare în pag. a 4 a)

începerea convorbirilor oficialeLa Palatul Consiliului de Stat au început, sîmbătă după amiază, convorbirile oficiale între președintele Republicii Socialiste România, tovarășul- Nicolae Ceaușescu, și președintele Republicii A- rabe Egipt, Mohamed Hosni Mubarak .La convorbiri participă persoane oficiale române și egiptene.

Președintele NicolaeCeaușescu a salutat cu 
căldură noua vizită în țara noastră a președintelui Republicii Arabe E. gipt, evidențiind că a- ceasta constituie o expresie a trăiniciei raporturilor prietenești.cite între cele două țări și popoare. Totodată, tovarășul Nicolae Ceaușescu a exprimat convingerea

statorni-

că înțelegerile la care se va ajunge cu prilejul actualelor convorbiri vor întări și mai mult conlucrarea--dintre. România și Egipt, atît pe plan bilateral, cît și în sfera vieții internaționale, corespunzător voinței și aspirați- ilor de pace și progres ale ambelor popoare.
(Continuare în pag. a 4-a)
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O singură formație
85 de oameni, trei abataje și peste 

50 000 tone extrase suplimentarIn acest an, primul an al cincinalului 1986—1990, brigada pe care o conduc a extras cea mai mare producție de la înființarea ei. Este o performanță cu care ne mîndrim nu de dragul performanței în 'sine, ci pentru că, în felul acesta, am reușit să dăm economiei naționale peste 50 000 tone de cărbune în plus față de sarcinile ce ne.au fost stabilite .pentru 
anul 1986. Această canti
tate de cărbune extras su
plimentar este răspunsul 
nostru la grija deosebită 
pe care ne-o poartă secre
tarul general al partidului, 
tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, Minerul de O- j 
noare al țării, nouă mi
nerilor Văii Jiului, între
gului popor. Urmărind cu 
fermitate indicațiile și 
rientările secretarului 
neral al partidului
reușit, prin strădanii con
tinue, să creștem nivelul 
productivității muncii cu 
peste 3000 kg de cărbune 
pe post față de sarcinile 
de plan stabilite.

Am obținut aceste rezultate din cele 3 abataje frontale unde ne desfășurăm activitatea, abataje frontale în care folosim o tehnologie de lucru care și-a dovedit pe deplin e- ficiența și anume — tavanul de rezistență. Toți cei
EXPERIENȚA
ÎNAINTATĂ -

VALOARE COLECTIVA

CEA MAI IEFTINA SURSA DE ENERGIE

Vîrfurilor energetice ale zilei 
trebuie sâ le corespunda 

vîrfuri în acțiunea 
de reducere a consumurilor

o- 
ge- 
am

85 de mineri, cîți sîntem 
în formație, respectăm cu 
mare strictețe prevederile 
tehnologiei de lucru, sau 
altfel spus disciplina teh
nologică este la mare 
cinste în brigada noastră 
și nu doar disciplina teh-' 
nologică ci și disciplina 
muncii. Pentru aceasta 
este nevoie de oameni des
toinici, de mineri pricepuți, 
bine calificați, dar și cu
o conștiință înaintată, de .
oameni care să acționeze (Continuare tn pag. a 2-a) 
în permanență cu un înalt 
simț de răspundere mun- i

citoreaseă. Și, în formația noastră sînt astfel de oameni, deși media de vîrstă nu depășește 35 de ani.Noi nu am apelat niciodată la alte formații din sector pentru a ne completa brigada atunci cînd cineva a ieșit la pensie sau a fost promovat șau redistribuit Ia alte brigăzi. Ne creștem singuri .minerii, îi călăuzim spre școlile de calificare, spre completarea studiilor. In Ultima vreme în formație am stabilizat 35 de tineri pe care î-am îndrumat spre cursurile școlii de calificare. Am propus 5 mineri, cei mai buni, să urmeze școlile de maiștri. Așa cum spuneam ne pre. gătim singuri eșalonul necesar de mineri, schimbul
, Ștefan ALBA, 

miner șef de brigadă 
I.M. Petrila

mult, în timpul sezonului rece, vîrfurile energetice ___  ... , ______ _ _ , . ale zilei sînt accentuate de pentru mai buna înțelegere așa-zisul vîrf energetic de a necesității de a se șvita consumurile peste cele nor_- mate, mai ales la vîrfurile energetice, de a se lua, de către consumatori, măsuri adecvate.După- cum se știe, consumul de energie electrică nu este, în decursul a 24 de ore, liniar. Apar, între anumite ore, cînd consumul casnic este mare, perioade de maximă soliei, tare a sistemului energetic național. Aceste solicitări se instalează brusc, și nu pot fi satisfăcute, tot atît de repede, cu suplimentări în producția de energie ' electrică, din două pricini: pe de o parte energia e- lectrică nu poate fi „stocată", ca în aceste vîrfuri să fie furnizată; pe de altă parte, nu pot fi puse, cu promptitudine, alte centrale în funcțiune — o termocentrală, pentru a intra „în paralel" are nevoie de 8 ore, iar hidrocentrale, le (care ar putea să producă în maxim 6 minute) nu dispun, datorită secetei prelungite din vara și toamna acestui an, de debitele de apă necesare. Mai

Nu este cazul să intrăm în detalii tehnice, totuși, cîteva precizări se impun, iarnă, determinat de necesitatea de a se asigura a- gentul termic pentru încălzire, de dificultățile pe care le creează sectorului energetic temperaturile scăzute etc.Specialiștii cunosc foarte bine asemenea.' aspecte ; au fost luate măsuri în consecință. Dar tot atît de important este ca marii și micii consumatori să a. dopte „comportamente e- nergetice" corespunzătoare. Cum se reflectă,: concret, o asemenea cerință, pe raza de activitate a Centrului de distribuire a energiei electrice Petroșani.Cele două vîrfuri ' energetice ale zilei sînt dimi. neața (între orele 7—10) și seara (între orele 17—22), In acest interval de timp, fiecare întreprindere nu trebuie sâ depășească o anume putere medie planificată și comunicată de către organele IRE. în general, se constată un fenomen îmbucurător: toate unitățile economice.
C.T. DIACONU

Un schimb al brigăzii Iui Dumitru Izvoreanu 
din sectorul III al I.M. Uricani, formație de mineri 
fruntașă. Foto: Ăl. TATAR

I
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(Continuare in pag. a 2-a)

TREI GENERAȚII Șl ÎMPLINIREA LORIdeea acestui reportaj 
s-a conturat cu mai bine 
de o lună în urmă, cînd, c i, la . Tipogra- din Petroșani, nouă generație ■ de copii primeau cu emoție cravata roșie cu tricolor din mîinile unor destoinici sculptori ai columnei contemporane a Văii Jiului, muncitorii tipografi. Am asistat atunci la un moment de înaltă vibrație patriotică, un moment festiv după care mulți dintre cei aflați Ia vîrsta pionieriei au pornit spre școală, știind acum cum se tipăresc cărțile de citire și aritmetică.

astăzi pe aceiași dăltuitori ai lite- , ' ' , trăindun alt moment emoționant — „Ziua tipografilor". De data aceasta, un moment care amintește de țiile de- luptă ale nicului detașament citoresc, tipografii,

Iată-i harnici relor în plumb,
tradi- puter- mun- și, în același timp, un moment care se constituie ca Un prilej de bilanț al izbîn- zilor de zi cu zi, în muncă. ' . '. -Cel ce pătrunde în lumea literelor —- tipografia — va simți din atmosfera de muncitorească; plin familie oameni

harnici, oameni poartă în inimi și țiri înalte virtuți, poate fi mai fascinant decît această fereastră a omului deschisă spre cultură, prin munca ce. lor ce știu să pună în litere devotamentul, pa.' sihnea pentru meseria aleasă. -„Sîntem aproape 50 de tipografi — îmi. spunea secretarul organizației de partid, Emil Demian. Cine vine la noi în colectiv, cine dorește să ne ~cu-
Horațiu ALEXANDRESCU

care sim-Ce

(Continuare în pag. a 2-a)
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In dezvoltarea social- economică și bună gospodărire a fiecărei localități din Valea Jiului, consiliile populare acționează, spiritul democrației muncitorești, revoluționare, împreună .cu deputății și toți cetățenii, contribuind printr-un efort unitar, crearea unor condiții muncă și viață tot bune. Un cadru ■ adecvat de stimulare a participării nemijlocite a cetățenilor la realizarea unor obiective de interes obștesc este Legea nr. 1/1985, cu semnificații deosebite în autofinanțarea localităților. Analizîndu-se acest domeniu cu implicații deosebite în continua perfecționate a vieții sociale, îrr recenta sesiune a Consiliului popular s-a remarcat că în an s-a acumulat o riență valoroasă, legea ști- mulînd, încă din primele luni, o largă participare cetățenească la stabilirea, obiectivelor edilitare șT social-culturale, la înfăptuirea lor și buna gospodărire și înfrumusețare a localităților. In cele 177 de adunări cetățenești, desfășurate în prima lună a acestui an, au participat peste 28 000 de locuitori care au hotărît o contribu-, ție bănească de 10,55 milioane lei, pentru 39 000 de familii, cu una sau mai multe persoane apte de muncă, și 431 652 zile muncă pentru un număr de 71 942 persoane și 4953 zile

cu mijloace de transport deținute de 825 cetățeni. La toate aceste impresionante posibilități locale în , șe mai adaugă 9859 zile muncă stabilite de consiliile populare pentru 1415 mijloace- de transport din unitățile economice. Lapuține zile înainte dc încheierea acestui prim anla de mai

municipal acest expe-

ponsabilițate obligațiile legale. Din sumele încasate s-au realizat reparații drumuri și poduri, five de gospodărie com.U- nlă, s-au reparat din învăță mint, și alte obiective de interes social.In domeniul contribuției în muncă (s-au efectuat

de obiec-clădiri sănătate larg

CONTRIBUȚIA CETĂȚENILOR 
materializată în obiective 

de larg interes social

din al 8-lea cincinal, cînd se face și bilanțul muncii și contribuției cetățenești, se remarcă mai buna or. ganizare a activității Lupeni, Vulcan și cam, localități în s.au efectuat importante lucrări de sistematizare pe arterele principale de circulație și în noile caria ridicarea gradului de urbanizare cît și la dotarea edilitar-gospodărească. Pînă la începutul acestei luni s-au încasat 7,258 milioane lei (rezultate bune au obținut consiliile populare din Bănița — 96 la sută,: Uricani — 80 la sută, Lupeni — 78 la sută, Vulcan — 77 la sută) din con. tribuția în bani, pînă la sfîrșitul anului urmînd ca toți cetățenii să-și îndeplinească, cu întreaga res-

267 220 zile cu brațele, 2983 zile cu mijloace de transport ale cetățenilor și 4938 zile cu mijloace de transport ale unităților socialiste) deputății, au remarcat atît experiențe bune, cît și modalități încă perfectibile de evidență a participării oamenilor. In Uricani, spunea Cornel tiere, contribuindu-se atît > Bololoi, primarul orașului, și la Vulcan, preciza loan Rujoi, vicepreședinte al Consiliului popular o- rășenesc, cetățenii au manifestat receptivitate și responsabilitate civică, par. ticipînd în mod sistematic la lucrările din construcții și sistematizarea

diverselor zone din localități.In luna viitoare vor a- vea loc adunări cetățe. nești pentru stabilirea contribuției pentru anul 1987, manifestări ale democrației în care se vor contura și obiectivele ce se vor realiza. Pentru înfăptuirea prevederilor Legii' nr. 1/1985 consiliile populare, printr-o consultare permanentă cu cetățenii, trebuie să-și perfecționeze modalitățile de cunoaștere exactă și evidență a muncii, să acționeze cu responsabilitate, discernă- mînt și fermitate pentru orientarea eforturilor spre du. în în

Premise certe pentru 
îndeplinirea planului

(Urmare din pag. I)

înUri-care
lucrări importante și rabile. Un exemplu: 1987 se vor construi Valea Jiului 3000 de apartamente ; pentru aceasta, cetățenii calificați în diverse meserii (zidari, instalatori, tîmplari etc) să fie orientați să-șr efectueze zilele muncă pe șantiere. Consiliile populare, s-a subliniat la sesiune, trebuie să orienteze contribuția în muncă spre astfel de lucrări care să contribuie la dezvoltarea tehnico-edilitară a localităților, creînd condiții mai bune de confort și civilizație pentru locuitorii Văii Jiului.

liberia SPĂTARE

— Care este situația 
efectivului ? ' ■— Sîritem sub nivelul planificat cu 250 de oameni. Acoperim însă posturile prestate în cărbune, asigurăm plasarea nece. . sară, chiar dacă pe subteran avem un minus de 200 de oameni. Această lipsă de personal se resimte mai ales în aprovizionare și deservire.

— In întreținerea lu
crărilor miniere, nu ?-— Nu. întreținerea lucrărilor miniere nu ridică probleme. Singurul punct de strangulare va fi lichidat cît de curînd. Dar revenind la efective vrem să spunem că în decembrie ne-au intrat mai mulți oameni decît ne așteptam, mai mulți decît oricînd în această perioadă.

— Tovarășe inginer 
șef, transportul subte
ran cum se prezintă ?— Fără probleme deosebite. De fapt, în general, nu avem probleme deosebite care să ne împiedice să atingem din a doua parte a acestei luni producția

medie zilnică planificată pentru luna ianuarie 1987.
— In concluzie, tova

rășe inginer șef, înțele
gem că mina Dîlja își 
va îndeplini, începînd 
cu luna ianuarie, sarci
nile planificate, că va 
atinge din această lună, 
necondiționat, nivelul 
mediu zilnic planificat 
pentru luna ianuarie *87.— Categoric. Avem create toate condițiile să ne îndeplinim sarcinile de plan ale primelor două trimestre din 1987.
Cu planul 

anual 
îndeplinit 

(Urmare din pag. I)

Reducerea consumurilor
(Urmare din pag. I) a sistemului, în sectorul casnic. însemnează că unii dintre cei 55 000 de abo- înca- nați neglijează un lucru esențial: reducerea la minim posibil a numărului de aparate conectate la prizele din locuințe. Este cazul să reamintim reglementările legale în a- ceastă privință : în pe

rioada vîrfurilor energe
tice (deci între orele 7—10 
și 17—22) este interzisă 
folosirea aparatelor elec- 
trocasnice de puteri mai 
mari — boilere, mașini de 
spălat, radiatoare etc. încălcarea acestor preve-" deri atrage după sine măsuri care merg pînă la de- . conectarea abonatului de la rețea.Așadar, cerința generală de economisire a fiecărui kilowatt/oră . trebuie să aibă, în perioada vîrfurilor energetice ale zilei o maximă concretizare I

mari consumatoare de e- nergîe electrică, se încadrează în puterile aprobate,: înregistrîndu-se chiar și economii. Este Cazul tuturor întreprinderilor miniere, al JUMP, IPSRUEEM, întreprinderilor de tricotaje Petroșani și de confecții Vulcan etc. Este, a- ceașta, urmarea unor severe măsuri de economii, șț planificării judicioase ă funcționării instalațiilor mari consumatoare de e- nergie electrică — într-un cuvînt, rodul unei stricte discipline energetice. Și totuși, pe întreaga Vale a Jiului, în perioada vîrfu- .rilor energetice se înregistrează depășiri ale puterilor medii planificate. Cauza ? Consumurile e- xăgerat de mari înregistrate, chiar și la aceste ore de maximă solicitare
(Urmare din pag. I)în- cînd___ ______ ________ ... are nevoie de oameni calificați, fie să formeze o nouă brigadă sau să întărească vreo formație, nu-i sprijinim. Și o facem cu dragă inimă pentru că toți oamenii din sector și de la mină avem un singur țel — să dăm țării cit mai mult cărbune. Și aș dori să mai adaug un fapt deosebit de important pentru obține, rea unor rezultate superioare în procesul de pro-'■ • • • ■ • ■ —_• 'a

de mîine, dar asta nu seamnă că, atunci conducerea sectorului
ducție — puterea exemplului . personal, a exemplului oferit de minerii cu experiență, de minerii șefi de schimb. Din acest punct de vedere vreau să-i evidențiez mai ales pe de schimb Constantin sile, Vasile Ionescu, vrilă Mihai, Dumitru: hai, loan 'Sipoș, Ștefan ranfil,./Marcu Neghină, rel Lozneanu,- Șerban și- Vasile Herinea. nu. De fapt toți cei șefi de schimb sînt buni organizatori ai procesului de producție, disciplinați, e- xigenți și măi ales auto-

șefiiVa- Ga-Mi- ca. Au- Nicolae

I
vă informăm

TREI GENERAȚII Șl ÎMPLINIREA LOR
(Urmare din pag. fj soții Lucia și Lascu Stoica, Rozalia Gyorfi, din sala mașinilor, Ecaterina Boan- armo- tă, Elisabeta Vișan, Olivia a ' ' ...se în de amintim.în E- a în- de- a se sfîrși în zori, odată cu plecarea ziarului mirosind a tUș proaspăt, spre cititori, sau pe Victor Werșanski, Ion Chi- raș, pe muncitoarea Aurelia Gheorghiu. Vine apoi rîndul celor din generația în plină maturitate profesională și politică — Dumitru Goanță, zin. cograf, Constantin Cor- noiu; stereotipar, Nicolae TrăistărU, Gheorghe Dă- mian, linotipiști, Gheorghe Cîșlariu, paginator, Andrei Keresztes, Nicolae Ionică, Lucia Cîșlariu, zețari, Niculina Armulescu,

noască la locul de muncă, va fi surprins de nioasa întrepătrundere generațiilor. Practic, poate afirma că avem colectiv trei generații muncitori. Să-i mai întîi pe cei aflați pragul pensionării Tumeric Biro, comunistul cărui „zi de muncă** cepe, de peste patru cenii, la ora 21, pentru

compar.Lîngă mlădițe

tone extraseexigenți. Sînt apropiați de oameni, le ascultă necazurile și le rezolvă pe cele care stau în competența lor, altele le rezolv eu și cînd nu putem la nivel de brigadă ne adresăm conducerilor sectorului sau minei. In felul acesta oamenii au căpătat încredere în conducătorii lor di_ recți, iar Cei care-i coordonează și-i îndrumă au încredere în ei, în capaci-. ’ 111U L t. ULt> 1 t. 111 t-lț 111 . mcl^-ZClv.l12 tatea lor de mobilizare, în puterea lor de. muncă. Altfel nu se pot obține zultate superioare, nu dă cărbune peste plan.tării efectivelor de meseriași cu personal calificat, că- de di-mai amintim faptul în februarie, alți 30 muncitori’ vor primi plome ce atestă calificarea în meseria de e lecți i -■ reparații utilaje miniere.CALIFICARE. In cursul . săptămînii viitoare, la I.M. cian de întreținere și Cîmpu lui Neag se va desfășura examenul de absolvire a cursurilor de calificare în meseria de . mecanic -mașini și utilaje.
I cursuri ce au fost urmate
I de 35 de oameni ai mun. 
I cii. Relevînd preocupările■ existente la această . uni-
l tate în vederea

z MUNCA PATRIOTICA. In această șăptă'mînă, ute- ; oiștii din cele 35 de orga- e . la efectuat muncă ăprdvi-
nizații de tineret dc mina Lupeni au < ample acțiuni de cpțnpJe.. patriotică vizînd

zionarea cu materiale locurilor de. muncă' subtgran ,și de fier vechi, materialelor neferoase recuperate de uteciștii minei se ridică la' 143 000 lei. Asemenea acțiuni, dedicate apropiatei sărbătoriri a Zilei. Republicii, voi continua și în cursul săptămînii viitoare.'. UNITATE NOUA. Recent, Cooperativa „Uni- rea“ â deschis, la parterul blocului 61 din cartierul Petroșani-Nord, o secție

le întregului tipografiei sing. Traian colectiv condus Boia. OAsultanei, de la timentul legătorie.ei, tinerii, aceste ale artei tipografice — Alexandru Leșe, linotipist care are ambiția de a cU- iege mecanic pagini întregi de ziar fără a mai necesita intervenții de corectură, sau Mugur Stoica, Sorin Gurzu, Ruxandra Dănilă — oameni ce cunosc perfect mașinile de x tipărit și pe care atunci dăruit cînd îi privești la lucru, ai impresia că au în urmă zeei de ani de „tipografie**.Din modestie, secretarul organizației de partid, Emil Demian, nu a vorbit despre paginatorul Emil Demian — seară de seară, așezînd meticulos literele de plumb spre a fi tipărite — sau despre realizări-

al de ________ . . . facem noi.____ Lună de lună,sarcinile de plan îndeplinite și depășite. Economiiînsemnate la materii pri
me și energie, dar mai cu seamă, acestei familii muncitorești îi este caracteristică dorința de autodepă- șire, îmbunătățind astfel calitatea tipăriturilor, de a adăuga paginii de ziar, afișului, broșurii, epitetul: 
„frumos".Tipograf înseamnă om . luminii literelor, om care are în întreaga sa existență încrustat a- Cest cuvînt: frumos :. —cuvînt ce străbate din generație în generație spre împlinirea actului de cultură — ziarul, cartea, pro. gramul de spectacol, afi-

De un real ajutor în munca brigăzii nr. I s-a dovedit a fi, pe parcursul întregului an, brigada de mecanizare nr. 3, coordonată sing. Ion Pleșa, componența căreia fi amintiți. Mihai ghiu, Virgil Bîșcă Dumitru Cojocea, ordonați de loan Șioncoloș și Mihai Iacobuțe.Indeplinindu-și în devans sarcinile anuale de plan, colectivul brigăzii I de Ia Cîmpu lui Neag va majora, pînă la sfîrșitul acestei luni, la 130 000 tone dc cărbUne cantitatea de cărbune extrasă suplimentar sarcinilor de pian; (Gh. OETEANU)'

de din pot Boși co- maiștrii

...; Tîrziu în noapte, ac
tivitate intensă la ro
tativă — asigurînd o 

nouă apariție a ziaru
lui „Steagul roșu". Ma. 
șinistul Emeric Biro,
veteran în colectivul
tipografilor verifică 
cu atenție calitatea im
primării.

la întreținerea Locativ. (M B.)
a de broderie și croitorie din confecții artizanale. Inca- recuperarea drată cu personal temeinic Valoarea "" ' '■■■-feroase și calificat și dotată cu utilaje și dispozitive de broderie, noua unitate este în măsură să satisfacă comenzile cele mai exigente.REPARAȚII. In cartierele „8 Martie”. „Tudor Vladimirescu** și „Minerul** din Petrila, lucrătorii Exploatării de „ ,comunală a orașului finalizat reparațiile la terase ale blocurilor. Cu a- ceste lucrări, secția EGCL

din Petrila și-a realizat AGENDE.. Ca în fiecare integral sarcinile de plan an, în apropierea Revelio- fondului ' nului, unitățile ICSMI pun la dispoziția tuturor agende și calendare, 1987, bogat ilustrate, ținînd interesante 
. .■■■: a.

EVOLUȚIA VREMII, în acest miez de decembrie, yȚ-, ne este comunicată de meteorologul Aurica Voicu- lescu: „Ieri dimineața,. la Petroșani se îU minus 11 grade, iar în Pa. ring, minus 10 grade. Și : gospodărie ' în cursul zilei de astăzi, valorile termice se vor si- 17 tua sub zero, fiind posibile precipitații slabe sub formă de ninsoare**.

pentru con- date statistice. Le putem achiziționa, deja, din magazi- înregistrau nele specializate. (Al. H,)
au Rubrică realizată de 

Gh. OLTEANU
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Cum s-a născut lumina
din adîncuri

vea o armată de 200 000 
oameni îi va Infringe pe bastarnii aflați în NE Daciei, pe celții, boii lui Critasiros și tanviscii care coborau Dunărea mij- 60 î.e.n., iar între 55—50 î.e.n. va cuceri cetățile grecești

In zona Transilvaniei, încă de pe la 350 î.e.n. pătrund . celții cărora li se opune în jurul a- nului 200 regele dac Ru- bobostes; sciții pă- . _ ________ „ _ ________trund din nou în sec, IV— locie în jurul anului II î.e.n. în zona ( Dobrogei; bastarnii pătrunîi din nou în sec. II—I î.e.n. în zona NE a teritoriului ge- to-dacilor și încearcă să ajungă în zona intracarpatică. Dar toți vor fi opriți de un alt conducător geto-dac din zona SE a Transilvaniei, O- roles. Cel sub care dacii vor reuși să înscrie în istorie o măreață epopee va fi marele rege Burebista căruia istoricul clujean Hadrian . Daicoviciu i-a dedicat un portret în lucrarea sa „Portrete dacice" poate pentru a suplini puținătatea știrilor contemporanilor despre a- ceastă personalitate proeminentă a istoriei antice. Urcat pe tron în jurul nului 82 î.e.n. ca șef unei uniuni de triburi din SV Transilvaniei al cărui centru era cetatea de la Costești, Burebista va deveni treptat conducătorul unui stat puternic, centra, lizat care va reuși să reprezinte și o forță militară de temut în această epocă. Burebista ce va a-

a- 
al

nul Dunării de Mijloc și Munții Slovaciei pînă la gurile Bugului și țărmul apusean al Mării Negre, iar în sud pînă la Munții Haemus (Balcani) — se va diviza refăcîndu-se, este adevărat nu la întinderea dintîi, sub celălalt

Jiului corn.Aceștia cărbu- r j traiectul și crăpăturilor

2500 de ani de luptă a poporului pentru 
libertate și neatîrnarepontice de la Olbia în N la Appolonia în Bulgaria de astăzi frînînd tendințele de expansiune ale romanilor. Forța sa va ieși în evidență atunci cînd în condițiile conflictului pentru putere la Roma el va Încerca să se amestece, de partea lui Pompei în lupta acestuia cu Caesar. Caesar nu-i Va ierta îndrăzneala și izvoarele vorbesc de o armată de 16 legiuni și 10 000 de călăreți cu care conducătorul Romei ar fi vrut să-1 pedepsească pe Burebista, dar în anul 44 î.e.n.' cei doi mari oameni politici și conducători militari vor muri uciși în comploturile puse la cale de adversarii lor. Statul profesioniști ai războiuluidac, pe care Burebista „cel cu un efectiv de 100 000—dintîi și cel mai mare rege 150 000 de luptători subdin Tracia" îl crease și conducerea împăratuluipe care îl duce la maxima Traian (98—117). Traian,sa întindere — din bazi- atras de mirajul bogățiilor

Daciei, de dorința de a.și întinde stăpînirea va duce un război de cucerire, dacii apărîndu-și cu eroism libertatea și glia. înainte de 11 august 106 războiul este încheiat, romanii vor duce de aici bogății eva-mare luate de francezul J. Car- copino la 165 500 kg aur fin și 331000 kg iar importanța este dovedită și 123 de zile ale și jocurilor de la pentru sărbătorirea triumfului, de construirea în capitala Imperiului a Fo. rurn-ului lui Traian și a Columnei, ca și a monumentului de la Adamclisi. Odată cu moartea lui De- cebal și cucerirea Daciei care va fi transformată în provincie romană imperială se încheie o pagină glorioasă d!n rezistența poporului geto-dac în fața celor care au dorit să-1 stă- pînească, dar epopeea lup. tei pentru libertate și ne- atîrnare va continua în evul mediu și în epoca modernă, înscriindu-Se a_ • tunci noi momente înălțătoare în cartea eroismu-

rege al dacilor, Decebal (87—106 e.n.) și căruia Dio Cassius îi face un sugestiv portret scris scoțînd în evidență vitejia, călită, țile sale de conducător politic și mai ales militar. El va rămîne în istoria noastră printr-o pagină nepieritoare înscrisă în cartea de aur a patriei, pildă de patriotism și eroism, afirmată în războaiele pentru libertate pe care le va duce împotriva romanilor pe vremea împăra- - tului Domițian (81—96 e.n.) în 85, 86, 87, 88, dar mai ales cele din 101—102 și 105—106 cînd se va opune cu întregul său popor unei armate romane formată din lui românesc. Statul profesioniști ai

Premieră, la inceput de nou an

argint, victoriei de cele serbărilor Roma

Huila de Valea frecvent conține și ponenți minerali, apar atît în masa noasă, cît și pe fisurilor care străbat, deseori acest .tip de cărbune. De regulă în secțiunile lustruite șli- furi! la microscop, dar și cu ajutorul ochiului ; liber se poate constata prezența, în procente variabile, a sulfurilor de fier, a carbo- natului și sulfatului de calciu, precum și concreș- teri intime între carbona- tul de fier și silicea coloi- dală. ,Dintre sulfurile de fier, pirita apare frecvent ca . trei tipuri genetice și a- nume : pirită primară, pirită secundară și pirită co’omorfă (melnicovit).Pirita primară apare sub formă de grăunți de dimensiuni șubmilimetrici, dispersați neuniforin în masa cărbunelui. Uneori aceste granule se aglomerează în cuiburi de mensiuni milimetrice, ocupă o bună parte masa cărbunelui așâ este cazul huilei din apropierea culcușului stratului 3. Unele cuiburi de pirită prezintă borduri de marca- sită, aceasta formîndu-se ulterior în urma scăderii

di- eare din cum

temperaturii și creșterii acidității în mediul în care s.a format cărbunele.
■ Pirita secundară se află depusă ulterior împreună cu carbonatul de calciu pe traiectul fisurilor și crăpăturilor existente în masa cărbunoasă. Spre deosebire, de pirita pri- . mară, aceasta se întîlnește mult mai rar.Studiile întreprinse pe numeroase probe de căr
bune au permis Să se constate că pirita este mai frecventă în - cărbunii din partea estică a bazinului Petroșani, în timp ce cărbunii de la Lupeni, Uri- cani, Valea de Brazi, și Cîmpu lui Neag conțin în general puțină pirită. A- ceastă constatare se poate - explica prin aceea că vi-' tritul predominant în cărbunii dim partea vestică ' a bazinului permite aglomerarea în cantități mici a sulfurii de fier.Nodulii silico-carbona- tici denumiți impropriu „sferosiderite" apar în masa cărbunoasă sub forma unor concrețiuni . de dimensiuni care variază de la 1 mm la centimetri și chiar zeci de centimetri? Silicea coloidală sub formă de opal și calcedonie imprimă acestor formațiuni o duritate ridicată.In finalul acestui serial științific vrem să ne exprimăm convingerea Că, în limita posibilităților, 
s-a reușit să se explice pe înțelesul tuturor modul în care s-a format această comoară cere se află ' în adâncurile bazinului car.. bonifer Petroșani.

Conf. dr. ing.
Nicolae UNGUREAN l

Prof. Mircea BARON

In prag de an nou, speo. drocarst" Vulcan și „Cris-lpgii clubului nostru și-au tăi'* Oradea). Obiectivul ac-făcut proiecte îndrăznețe țiunii ? începerea lucră.de viitor. Ne-am propus rilor de amenajare pro-să începem anul 1987 cu priu-zisă a peșterii. Pentruîn început Se va amenaja
Membrii clubului de speologie „Piatra- roșie" încheie un an bogat în acțiuni încununate de succes. Amprenta acestor izbutite acțiuni se regăsește o premieră absolută din plin în Avenul din Por materie de amenajări ■ puțul vertical de acces în subteranele peșterii. A. cest puț a fost săpat de speologii clubului nostru, avînd o adîncime de 18 m și fiind inițial susținut în lemn. Pe toată lungimea lui, tronsonul de puț va fi acum reamenajat, montîndu-se în secțiunea 

.sa tuburi metalice — în

din plin în Avenul din Po- materie norul Răchițeaua, unde speologii noștri au desfășurat ample cercetări ex. ploratorii, în anul 19ț86, avînd drept rezultat descoperirea, în ascunzișul speologice. Despre ce este tainic al grotelor, a unor vorba ? Cu începere din adevărate capodopere ale naturii (puțuri adînci, hornuri de mari dimensiuni, imense săli de o impresionantă monumentalitate și avînd boltă împodobită de mii și mii de Stalactite cristaline), a căror cunoaștere contribuie la punerea în valoare a inestimabilelor frumuseți carstice de pe aceste locuri.

SPEOLOGIE

2 ianuarie 1987, pe parcursul a cinci zile, va fi organizat un bivuac subteran de mare amploare, aceasta constînd de faptîn Avenul din Ponorul Ră- r-—-— -t—Z . — chițeaua cu. o participare diametrul de 1000 mm. Prin de zeci de speologi (cca 40 de la „Piatra roșie" cît și de la cluburi similare din țară, din județ și mu. nicipiu; „Ceproin" Cluj- Napoca, „Proteus" Hunedoara, „Zarănd" Brad,

Una din monumentale Ie săli subterane descope
rite în Avenul Ponorul Răchițeaua.

premiera speologică cu j: ----- *■"( această reamenajare cu■ tuburi- metalice de mare secțiune, puțului de acces în peșteră i șe asigură o lungă durabilitate în timp. Totodată, li se conferă o mai mare siguranță speo. logilor care coboară în 1 grotă, deoarece tuburile metalice din secțiunea puțului sînt prevăzute în in- . te.rior. cu scări menite . să înlesnească circulația. Cu același scop, al creșterii gradului de siguranță, va ..fi instalat un fir telefonic ' pentru a se permite o comunicare permanentă cu exteriorul. Sînt amenajări firești, pe care le impune cu necesitate vasta întindere în subteran a Avenului din Ponorul Ră. chițeâua — teren de lansare de acum încolo a u-, nor acțiuni de mare anvergură pentrtl extinderea cercetării , exploratorii în adîncul grotelor de la Tecuri, pentru îra- . bogățirea cu noi descoperiri ă patrimoniului speologic. ■

DISCO TOP 
S. R. (44)MUZICA ROMANEASCĂ : 1. Cîritec pentru prieteni — COMPACT; 2. Trece vremea — AURA UR- ZICEANU; 3. Semnul 'tău — ROȘU ȘI NEGRU; -i Strada ța — IRIS; 5. Sîn.i singur pe drum — HOLD- GRAF.. MUZICA STRĂINĂ1. Don’t Cry — KEN LAS;BO- Little

Romulus VENȚEL, 
președintele clubului 

speologic „Piatra roșie"

Electricitate obținută direct din luminăSpecialiștii francezi de la Agenția pentru. Controlul Energiei au realizat un dispozitiv ’ fotovoltaie care asigură transformarea instantanee a luminii în electricitate — informează revista „Science et 
Vie", i .iluminatului casnic, apa- lă să asigure o autonomie

ratul funcționează chiar și în zilele neînsorite. El se compune dintr-un modul ____________ _ ___fotovoltaie (42W — 12V), cest „minibloc un regulator de încărcare•și descărcare, un amper- metru, un voltmetru și o ic»iova „uucuvv ei, ’ v
Destinat, în esență baterie de plumb, capabi-

de funcționare timp de 10 zile fără a fi expus la Soare. Perfect etanș, a.,. 1.; energetic"este rezistent la intemperii — ploaie, ninsoare, sa- linitate, vînt, ger — și nu necesită nici un fel de o- 
perațiuni speciale de întreținere. i .

ț ■
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Decembrie fără zăpadă
(CRONICA RIMATA)Plutește-n jur mirosul de zăpadă și fulgii albi sînt așteptați să cadă, dar, deocamdată, sînt în nori, grămadă, doar cîte-un vîntieel, la promenadă, se-ntrece cu mașinile pe stradă.(Și, zău, le depășește fiind că el , nu știe-a circula în nici un fel) Dar iată că, deodată, s-a oprit la un semnal solemn, dar tăinuit; Pe pasarela nouă de la gară, purtînd în geamantane gerul alb, bătrîna Iarnă, iar, la noi coboară.' la fel de solitară ca orieînd. de-aici nu va pleca așa curîncl. (Chiar s-a ferit puțin eu-n gest etern, să prindă Toamna ultimul ei tren.) Dar iată că, minune, a zîmbit, că, la ureche, unul i-a șoptit de rezervarea unui loc „model" la cel mai nou și mai cochet... hotel, ' ' cu fața înspre bulevardul care așteaptă de la iarna călătoare covoare moi și albe de ninsoare, Firește iarna a promis de toate cînd se-oglindea-n vitrlnele-ncărcate în care se-anunța sosirea ei.Ea le-a promis și țurțuri și... polei, (firește pentru cei ce vor să cadă), iar pentru derdelușe chiar zăpadă, mari pîrtii pentru șute de schiori; pentru îndrăgostiți, firește... ceva flori. > , ' Dar s-a scuzat apoi, într-un tîrziu, (din ce motive nici eu nu mai știu), că fiind pe tren și foarte adormită ea și-a uitat proviziâ-i de nea probabil într-o gară tăinuită.

De aceea dă anunțuri, în ziare; ? h 
_,Dau“ găsitorului, o recompensă rnarel

Mircea ANDRAȘ

ZLO; 2. Paradise - NEY M ; 3. Sweet Sheana — MODERN TALKING; 4 Hunters of The Night — CHRIS NORMAN; 5. Like A Burning Stai— JESSICA.Au concertat recent la. Petroșani două formații total opuse în ceea ce privește maniera de tratare a ceea ce numim relația artistului cu publicul.' .. . ? „CARGO", un. nume... maritim. Formația diiî Ți- . mișoara, ne-a apărut ca una din cele mai serioase trupe care au evoluat' în ' ultimii ani pe scena Casei de cultură. Dotați cu un echipament acustic de înaltă fidelitate, cu o excelentă sincronizare între' compartimente (clape, tobe, chitare) interpreții nv au neglijat nici aspectuJ scenic. și cel de . „șhow". cultivînd în acest sens bunul gust.In schimb, consacrat. formație „SEMNAL M“ dii. Cluj-Napoca, cu numai tre membri (!?) al patrulea, basistul Șt. Boldijar absent, ș-au comportat ca o formație blazată, cu un repertoriu învechit, nereu- șind să transmită publicu. lui acel fior autentic ce îl dă arta. Teme improvizate la chitare, ieșite din linia, actuală, voce obosită (luliu Mecca) „sărăcie" scenică, aceasta ne-au oferit— o spunem cu regret — 
„SEMNAL M" ne care îi 
cunoaștem a' .1... ,,?

DISC JOCKEY
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Vizita de prietenie 
în țara noastră a președintelui 

Republicii Arabe Egipt
Ceremonia sosim începerea convorbirilor

(Urmare din pag. I)

La scara avionului, pre
ședintele Nic o la e Ceausescu a salutat cu cordialitate pe președintele Mohamed Hosni Mubarak. Cei doi șefi de stat 
și-au strîns îndelung mîi- nile, s-au îmbrățișat cu 
prietenie.O gardă militară, aii. niată în cinstea sosirii președintelui Republicii Arabe Egipt, a prezentat onorul. Au fost intonate imnurile de stat ale celor două țări.Președinții NicolaeCeaușescu și Mohamed Hosni Mubarak au trecut în revistă garda de onoa
re.Președintele Republicii Arabe Egipt a salutat persoanele oficiale române prezente la ceremonia

DineuPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a oferit, sîmbătă, un dineu ■ oficial în onoarea președintelui Republicii Arabe Egipt, Mohamed Hosni Mubarak, la Pala, tul Consiliului de Stat.La dineu au participat membri și membri suple- anți ai Comitetului P o 1 i t i c Executiv al C.C. al P.C.R., secre. tari ai Comitetului Central al partidului, membri ai Consiliului de Stat și ai> guvernului, conducă.

Pentru accelerarea procesului 
de reglementare politică 

a problemei afganeMOSCOVA 13 (Agerpres) — Luînd cuvîntul la dineul oferit cu prilejul vizitei la Moscova a lui Najibul- lah, secretar general al C.C. al Partidului Democratic al Poporului din Afganistan, Mihail Gorbaciov, secretar general al C.C. al PCUS, a arătat că, în prezent, este în curs un proces de reglementare politică a problemei afgane. Adoptînd d‘ poziție activă în problema reglementării politice, Uniunea Sovietică lansează un apel la colaborare între toți cei care au în mod real tangență cu problema af. gană. Nu intenționăm să menținem timp îndelungat trupele noastre în Afganistan, trimise acolo la cererea guvernului a-

SESIUNE. ' La Tokio s-au desfășurat lucrările celei de-a Vl-a sesiuni a comisiei mixte guvernamentale româno-japoneze. Cu această ocazie s-a examinat stadiul relațiilor economice bilaterale și au fost convenite noi măsuri și căi pentru dez

sosirii. Erau prezenți Constantin Dăscălescu, prim, ministru al guvernului, membri ai Consiliului de Stat și ai guvernului; ge
nerali, alte persoane oficiale. Erau de față ambasadorul Republicii Arabe Egipt la București, membri ai ambasadei.Un grup de pionieri a oferit buchete de flori președinților Nicolae Ceaușescu și Mohamed Hosni Mubarak.După ceremonia sosirii, președinții Nicolae Ceaușescu și Mohamed Hosni Mubarak au părăsit aeroportul, întreptîn- du.se spre reședința rezervată înaltului oaspete egiptean.La reședință, cei doi președinți s-au întreținut într-o atmosferă cordială, prietenească.
oficialtori ai unor instituții centrale.* Au- luat parte persoanele oficiale care îl însoțesc pe președintele Republicii Arabe Egipt. în .vizita de prietenie efectuată în țara noastră.In timpul dineului, președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Mohamed Hosrii Mubarak au yostit toasturi, urmărite cu atenție și subliniate cu aplauze.Au fost intonate imnurile de stat ale celor două țări. / 

cestei țări — a arătat secretarul general al CC al PCUS. Retragerea poate fi accelerată de îndată ce se va realiza o reglementare echitabilă în jurul Afganistanului.Secretarul general al CC al Partidului Democratic al Poporului a declarat că, în Ultimul timp, procesul revoluționar din Afganistan s-a consolidat, fiind necesară accelerarea procesului de ’ conciliere națională. Sîntem dispuși —• a spus el — să ajungem la crearea unui guvern de unitate națională, în care ar putea intră reprezentanți ai forțelor a- flate temporar în afara granițelor țării, dispuse să participe la înnoirea istorică a vieții Afganistanului.1 voltarea schimburilor comerciale și a cooperării e- conomice, inclusiv pe terțe piețe.VACCIN. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a anunțat că în prima jumătate a anului viitor se va proceda la testarea pe voluntari, a u_ nui vaccin care ar putea fi eficace în tratarea sindromului imunodeficitar debindit (SIDA), boală care a cauzat pînă în pre-

of ic
(Urmare din pag. I)Președintele Mohamed Hosni Mubarak a mulțumit pentru primirea călduroasă, prietenească, pentru ospitalitatea de care se bucură în România, subliniind că vede în aceasta o dovadă convingătoare a stimei ș' respectului ce și le nutresc popoarele e- giptean și român. In același timp, înaltul oaspete și-ă manifestat, la rîndul său, bucuria de a se întîl- ni din nou cu președintele Nicolae Ceaușescu și de a avea împreună un schimb de păreri asupra evoluției și perspectivelor relațiilor bilaterale, cit și în legătură cu probleme ale situației internaționale actuale.In timpul convorbirilor, președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Mohamed Hosni Mubarak au apreciat cu satisfacție ' Că relațiile de colaborare dintre România și Egipt — pe plan politic, economic, tehnico.științific și în alte domenii de interes comun — cunosc o dezvoltare continuă, în conformitate cu înțelegerile convenite cu prilejul întîlnirilor la nivel înalt. Pornindu.se de la rezultatele obținute pînă acum, s-a apreciat că e-

Reuniunea 
ministerialBRUXELLES 13 (Agerpres). — in comunicatul dat publicității la sfîrșitul reuniunii de două zile a Consiliului ministerial al NATO, desfășurată la Bruxelles, se afirmă că miniștrii de externe din cele 16 țări membre ale organizației ’ se pronunță pentru acorduri echilibrate, echitabile și efectiv verificabile, de control al armamentelor — transmit agențiile internaționale de presă. In legătură cu convorbirile sovieto-america- ne la nivel înalt de Ta Reykjavik, reuniunea a salutat eforturile depuse în direcția unor acorduri• TRATAT. Turcia șî Statele Unite au reînnoit pentru alți patru ani tratatul de cooperare militară și economică dintre 

cele două țări. Documentul în acest sens, care îmbracă forma unui pro- zent moartea a 36 539 de persoane din -79 de țări, informează agenția KUNA. Testul va fi efectuat pentru a se vedea dacă medicamentul, încercat acum pe animale, dă celeași rezultate și cazul oamenilor.OSTILITĂȚI. In zona taberelor de refugiați- pa. lestinieni Bourj. El Baraj- neh și Shatila, din sudul capitalei libaneze,- situația ș-a . menținut încorda-

ialexistă premise favorabile pentru dezvoltarea și amplificarea acestor raporturi în toate domeniile de activitate și îndeosebi în cel economic.S-a reafirmat convingerea că extinderea și a- dîncirea și în viitor a raporturilor bilaterale con. tribuie la întărirea prieteniei dintre popoarele român și egiptean, la promovarea cauzei generale a păcii, înțelegerii, independenței naționale, colaborării și progresului în întreaga lume.Președinții NicolaeCeaușescu și Mohamed Hosni Mubarak au hotă- rît ca membrii celor două delegații să analizeze împreună, în timpul vizitei, posibilitățile și modalitățile concrete de dezvoltare a colaborării economice și tehnico-științifice dintre România și Egipt, potrivit orientărilor și înțelegerilor stabilite la nivel înalt.Președintele ' Nicolae Ceaușescu și președintele Mohamed Hosni Mubarak au avut, în continuare, un prim schimb de păreri cu privire la probleme ale actualității internaționale.Convorbirile se desfășoară într-o atmosferă prietenească, de înțelegere și. stimă reciprocă.

Consiliului
al N.A.T.O.cu privire la reducerea forțelor strategice ofensive și asupra rachetelor intermediare. Miniștrii de externe din țările NATO declară, totodată, că posibilitățile de progres în unele domenii nu trebuie să fie condiționate de a- cordurile în alte domenii. c;Pe de altă parte, comunicatul menționează că miniștrii au examinat negocierile sovieto-america- 

ne de la Geneva cu privire la prevenirea unei curse a înarmărilor în spațiul cosmic și susțin •cu hotărîre aceste eforturi.tocol suplimentar la tratatul din 1980, constituie urmarea negocierilor desfășurate la Ankara între Richard Perle, asistent al ministrului apărării al SUA, și membri ai guvernului ture.tă sîmbătă. După o scurtă diminuare în. ostilităților, „AMAL și palestinieni pînă ■ duelurile Cu mortiere și.. a-în
intensitate a milițiile combatanții au reluatarme de artilerie, exploziile obuzelor repetîndu-se, potrivit poliției libaneze, la fiecare 15 minute,.

Trei ani grei de lacrimi și nemărginită durere 
de cînd a plecat dintre noi dragul nostru fiu și frate 

sing. RADESCU ION (PUIU)
Frumusețea și bunătatea sufletului lui vor ră- 

mine veșnic în inimile noastre. (9449)

FILME
14 decembrie

PETROȘANI — 7 No
iembrie: înfierea; Unirea: 
Fantomele se grăbesc; Pa- 
rîngul: Aventuri la Ma
rea Neagră* I-ILPETRILA: Clipa de ră. gaz. ,LONEA: întunecare.

VULCAN — Luceafărul: Că-n filme.
LUPENI — Cultural s 

B.D. în alertă.URICANI: Viraj periculos;./ ■ ■
15 decembriePETROȘANI — 7 No

iembrie: Vară sentimentală; Unirea: Pilot de formula unu;z Parîngul: Asociatul.PETRILA: Clipa de răgaz.LONEA. Pisicuțâ de catifea.VULCAN — Luceafărul: Lupii mărilor.LUPENI — Cultural : Ne trebuie o solistă.URICANI: Pan Wolo- djovschi, I-II.N.R. Eventualele modificări intervenite în programarea filmelor aparțin întreprinderii Cinematografice Județene Hunedoara.
14 decembrie11,30 Telex.11,35 Lumea copiilor.

întreprinderea C.S.M. Vulcan
INCADREAZA URGENT

■ un tractorist

Informații suplimentare la sediul întreprin
derii din Vulcan, strada Romanilor Nr. 1, tele

fon 70292.

Mica pu b I i c i t a t e
, VIND convenabil casă 
(grădină), anexe gospodă
rești, Deva, strada Horia 
nr. 141. Informații, după 
ora 16, telefon 11437 Hu
nedoara. (mp)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Becheriu

ANUNȚURI DE FAMILIE

Soțul Gheorghe și fiul Aurel anunță cu adîncă 
durere încetarea din viață a scumpei lor

STAUCEANU ALEXANDRINA
înmormântarea va avea loc in ziua de 15 de. 

cembrie, ora 14.
Cortegiul funerar pleacă de la domiciliu, din 

Petroșani, strada Dr. Petru Groza nr. 61 B. (9447)

Familia Gîtman din Tg. Jiu cu adîncă durere 
anunță încetarea din viață a sorei, cumnatei și mă- 
tușii

STAUCEANU ALEXANDRINA
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (9448)

Soția amintește împlinirea a 3 ani de la decesul 
celui care a fost un bun soț și tată

sing. RADESCU ION (PUIU) (9450)

Țelefilmoteca de ghiozdan:
„Lupul singuratic".12.30 Album duminical, (color).13.30 Fotbal.Steaua București — — River Plata Buenos Aires, înfinala Cupei Intercontinentale. înregistrarea meciului de la Tokio.19,00 Telejurnal.19.20 Țara mea azi. (color).Epoca Ceaușescu. Județul Sălaj fh anul 65 al partidului.19,40 Cîntarea României (color).20.20 Film artistic: 
„întorsătură ferici
tă".21.50 Telejurnal.22,00 închiderea progra- 
mului.

15 decembrie20,00 Telejurnal.20,20 Orizont tehnico- științifîc.(color). ■20,35 Tezaur folcloric, (color).20.50 Roman. - foileton: 
„Calvarul".(color). /' ■21.50 Telejurnal. - . v ■ /•'22,00 închiderea programului.
EMEMTO

Nina, eliberat de Institu. 
tul de mine Petroșani. I declar nul. (9442)PIERDUT carnet de stu.
dent pe numele
Vasile, eliberat de Institu.
tul de mine Petroșani, 
declar nul. (9446)
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