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ȚÂRII CIT MAI MULT CĂRBUNE H
ZESTREA TEHNICA DIN DOTARE, 

FOLOSITA INTENSIV, EFICIENT

Mecanizarea—plrghie importantă 
a creșterii producției

schimbul tățilcr de cărbune extrase 
din subteran, aici, la sec- 

Boncalo, torul III și, în general în 
întreaga mină. Este vorba 
de folosirea intensivă a 
zestrei tehnice din dotare, 
de utilizarea cu eficiență 
a mecanizării, a Utilajelor 
de înalt randament. Iar 
cazul acesta, al brigăzii 
conduse de Teodor Bonca
lo, este cît se poate de i- 

__ _    ,__ _____  lustrativ. Colectivul de 
tehnic, ceva cu cuplajele muncă s-a constituit foar- 
■ - x-j---.—rr.r.o care *“  -----

....... ?i zece 
Mai mult decît

, 1 tovarășilor
lor dih schimbul următor

La ieșirea din
I, minerii din brigada con
dusă de Teodor 1__ ' ,
din sectorul III al minei 
Livezeni, aveau de ce să fie 
sâtisfăcuți: preliminarul
fusese depășit cu mai bine 
de 70 tone de cărbune. A- 
jptorul șefului de schimb, '

■ rhinerul Gheorghe Bratu, 
d chiar bucuros, pentru că 
dl și ortacii săi înregistra
seră doar un mic incident 
t, - ■ ■
la transportorul ȚR3, 
fusese rezolvat în nici 
minute.
atît, lăsaseră
1„ ‘___:.i____ ______ ,___________ ____
totul „ca la carte", în așa modarea cu noul loc de 
fel incit și ei să 
lucra din plin, „să 
producție".

Secvența este conclu
dentă pentru ceea ce am 
punu piighia cea mai im
portantă a creșterii canti-

te repede, .și tot atît de 
rapid a trecut la ritmuri 
înalte de producție, la creș
terea productivității mun
cii. începuturile, deci aco_

poată muncă, cu specificul func-
dea ționării utilajului — un

SMA2 —, nu s-au întins

C.T. DIACONU

■T-T.

Cu planul anual
îndeplinit

TREI SECȚII 
DE LA IPSRUEEM
> SECȚIA DE REPA

RAȚII ELECTRICE
Colectivul acestei secții, 

condus de ing. Spiru Su- 
ditu și-a îndeplinit preve
derile de plan stabilite pen
tru anul 1986 obținînd o 
depășire de peste 12 000 000 
lei. Acest succes 
de important, ca urmare a 
destoiniciei și 
meseriașilor secției amin, 
tite, înseamnă de fapt re
parații de calitate și ope
rative la toate utilajele 
electrice antigrizutoase 
din dotarea minelor, repa
rații care s-au efectuat 
lă toată gama de motoare 
electrice. Totodată în ac
tivitatea secției intră și 
producerea unei serii largi 
de piese de schimb desti. 
nate aparaturii și utilaje
lor electrice.

deosebit

priceperii
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După o ninsoare de 
cîteva zile, orașele noas
tre au îmbrăcat man
tia albă, In imagine: 
secvență de iarnă din 
Petroșani.

O. GEORGESCU

I.M. BARBATENI
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O necesitate imperioasă _
Măsurile prevăzute pentru 1987, 
transpuse . A

«esswtf

O îndatorire

I
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IUMP. Verificare atentă, înainte de livrarea unui nou complex mecanizat
pentru subteran.

IUMP. Verificare atentă, înainte de livrarea unui nou complex mecanizat 
pentru subteran. ;: v . ■ :
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La prima vedere, proble
ma supusă investigației 
noastre la I.M. Barbăteni 
— calitatea cărbunelui — 
pare că se prezintă bine : 
de la începutul anului, mi. 
na înregistrează bonifica
ții ce totalizează 12 372 to
ne de cărbune. Intrînd însă 
în miezul problemei, con
statăm că situația din pri
ma jumătate a anului, mai 
precis pînă în luna august, 
era cu totul alta, i-dl-d 
mult mai bună. Bonifica
țiile, în această perioadă, 
înregistrau peste 19 000 to
ne de cărbune. Să însem
ne oare că, pe parcurs, s-a 
scăpat din vedere calitatea 
producției extrase ?

Situația se perpetuează 
și în lunile următoare. In 
septembrie și octombrie da
torită neîncadrării în nor
mele de calitate a cărbu
nelui. evacuat prin punctul 
de recepție, gara Bărbă- 
teni, mina este penalizată 
cu 1021 și, respectiv, 1916

tone de cărbune. O lună 
mai tîrziu, în noiembrie, 
cifra penalizărilor se ma
jorează cu alte 3417 tone. 
De această dată nu numai 
cărbunele evacuat prin 
punctul de recepție a- 
mintit, nu se încadrează 
în indicatorul planificat, 
ci și cel deversat prin ga- 

I i . în 
în 

pre- 
puncte 
cărbu-

leria de coastă. Nici 
prima parte a lunii 

adică curs, situația nu se
zenta mai bine: 2 | 
depășire la cenușa
nelui livrat la galeria de 
coastă și 11,4 puncte la 
cel din gară. ,

Gheorghe OLTEANU

(Continuare în pag. a 2-a)
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@ Festivalul național 
Cîntarea României" - 

etapa orășenească.
© SPORT - Rugby, 

divizia A - Bilanț favo
rabil, gînduri pentru pri
măvară.

Noi apartamente 
pentru mineri
In blocurile nr. 5 și 

49, din cartierul Bucu
ra, orașul Uricani, au 
fost date în folosință 50 
de noi apartamente. 
Sînt tot atîtea bucurii 
de a se muta în casă 
nouă acum la sfîrșit de 
an, pentru familiile de 
mineri de la I.M. Uri. 
câni. Valea de Brazi și 
Cîmpu Iui Neag.

In orașul Uricani, o- 
dată ca aceasta, au fost 
date in folosință, numai 
în cursul acestui an, 
300 de noi apartamente. 
<V.S.)

Apa, cîtă există, trebuie bine gospodărită I

VII ,/H.IUI I1V

In sfîrșit, a nins din; 
belșug, totuși asigurarea 
apei potabile și industria
le constituie o problemă 
dificilă la nivelul munici. 
piului nostru, cîtă vreme 
lacul de acumulare Valea 
de Pești și celelalte surse 
de apă se află sub capaci
tatea utilă. Măsurile de 
gospodărire a rezervei de 
apă, programul de restric
ții nu afectează însă acti
vitatea desfășurată la I.M. 
Paroșeni.

a~

în

Deszăpezirea
S-a oprit ninsoarea, dar, 

cu aceasta, tiu s-au termi
nat problemele ridicate de 
zăpada și gheața care s_a 
format, atît pe carosabil, 
cît și pe trotuare. S-a ac
ționat, încă de sîmbătă, 
pentru înlăturarea zăpezii. 
Lucrătorii EGCL, ai celor
lalte unități cu sarcini în 
această direcție (AUTL, 
ITA, SUCT) ' au înlăturat 
zăpada de pe arterele "prin
cipale de circulație. Ieri 
și astăzi, la Petroșani s_a 
acționat cu două semigre- 
dere, un greder, un trac
tor cu remorcă și o * auto- 
carosată. S au împrăștiat 
cantități importante de ma
terial antiderapant, iar 
în porțiunile de pantă au 
fost amplasate grămezi cu 
zgură pentru intervenții 
prompte. \

Reamintim AUȚL că 
are sarcini concrete pen
tru deszăpezire în zona 
Iscroni, ITA pe porțiunea

Bujor MIRCESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

SALONUL DE IARNA AL UMORULUI

înalt nivel calitativ
Duminică, la Petroșani, 

în prezența tovarășului 
loan Resiga, prim secretar 
al Comitetului municipal 
de partid, primarul muni
cipiului, a membrilor se
cretariatului și biroului 
Comitetului municipal de 
partid și a unui numeros 
•public, în foaierul 
de cultură a sindicatelor 
a avut loc vernisajul celei 
de-a Xl-a ediții a Salonu
lui de iarnă al umorului, 
manifestare tradițională, 
de larg interes, avînd ca. 
racter interjudețean.

Ediția din acest an

nului umoristic de a ac
ționa pentru ridicarea ni
velului de conștiință, de 
educație.

„Calitatea lucrărilor a 
făcut deosebit de dificilă, 
departajarea, în vederea 
acordării premiilor" — 
nc-au spus membrii ju- 

. Casei- ; riului. „Fiecare lucrare hie 
rita un preftuu".

Dincolo de palmares, și 
această ediție a Salonului 
a demonstrat popularita, 
tea desenului umoristic în 
Valea Jiului, bucuria cu 
care oamenii muncii parti
cipă la actul de cultură ' 
de calitate. Juriul Salonu
lui a fost alcătuit din Si- 
mion Pop, redactor șef al 
ziarului „Steagul roșu" — 
președinte, Cornelia Stă- 
nescu, președinte al Comi
tetului municipal de cul
tură și educație socialistă, 
Tudor Octavian, secretar 
responsabil de redacție la 
revista „Rebus", Nicolae 
Mirddone, grafician, re 

' ■ „Ur-
Bogdan, 
Pețrilși, 

actor la 
„Valea 

Jiului" și Ion Barbu.
Ediția din acest an a ; 

Salonului - a constituit, fă-

a 
expoziției a reunit lucrări 
aparținînd unor caricatu- 
riști de prestigiu, recunos- 
cuți la nivel național și in. , 
ternațional, Nicolae Miro- 
done, Viorel ' Teoc-Nasta, 
Pavel Botezatu, Ion și Mi
hai Barbu, Vasile Crăiță- 
M.ndră, Octavian Andro- 
nic, Horațiu Mălăiele, Mi
hai Pînzaru-Pim și alții, 
cărora li s_ău adăugat ti
neri, precum Sorin Topo. 
ran, din Petroșani ■— de
but aii t în cadrul Salonului.

Expoziția a cuprins lu. 
crări realizate în 
diferite 
tematic 
majore. Așa este cazul lu
crărilor

clarului, cum s-ar zice în 
termeni tehnici. In fond, 
instalațiile nu.s complica
te — conducte duble pînă 
la lac, o punte spre mijlo
cul său, o plută pe care 
s-au montat două pompe, 
una de rezervă. Apa din 
tău, recircuitată, asigură 
două treimi din necesarul 
minei. ..

— Pentru stropirea fron
turilor de lucru, ne lămu
rește inginerul șef electro
mecanic Ștefan Toma, am 
apelat la captarea liberă 
a apei de la planul 23 (la 
suprafață), în două bazine,

. . Ion VULPE

întîmpinat greutăți, unele 
au secat, apoi la construc
ția bazinelor „fugea" te
renul. De cîțiva ani buni, 
nu mai depindem de re
țeaua de aducțiune și dis
tribuție a apei potabile, de 
fapt nu mai afectăm 
ceasta rețea.

Intr-adevăr, cu ani
urmă, prin 1978, specialiștii 
minei au . conturat ideea 
captării Tăului fără Fund, 
pentru răcii. compresoa- 
relor. In ciuda unor

— Am căutat, de-a Iun- reri sceptice, intr-o 
de acțiune eșuaseră 
turile specialiștilor 
termocentrală, 
mijiei s-au apucat de trea
bă, deci proiectul și exe.
cuția au/aparținut benefi- (Continuare în pag. ă 2-a) 1

gul anilor, surse și resur
se, ne pune în temă ing. 
Ion Beserman, directorul 

■ minei. Am avut multe ne
cazuri cu apa. Și cînd âm 

_ descoperit unele surse, am

pa. 
astfel 
efor- 

de la 
meseriașii

tehnici 
și care, sub aspect 
au abordat teme

prezentant al revistei 
zică", ing. Bujor 
directorul I.M.
Nicolae Gherglîe,
Teatrul de stat

care abordează 
tema dezarrriării, tema 
familiei, caricaturi cu un 
deosebit simț critic, care 

1 relevă capacitatea ădese-

Horațiu ALEXANDRESCU

(Continuare în pag. a 3~a)
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Magazinul Agrocoop
a creșterii producției

(Urmare din pag. I)

Mecanizarea —pîrghie importantă
• • __j _ j • — •

pentru o asemenea tehnolo
gie, ci pentru eă ele sînt 
prea mici față de posibili
tățile din această zonă și 
necorespunzătoare față de 
necesitățile sectorului și 
ale minei. In consecință, 
am trecut la pregătirea a- 
cestor panouri din blocul 
VI în așa fel incit să pu
tem utiliza un complex me
canizat de mare randa
ment". Lucrările au intrat 
în faza lor finală : secți
ile au fost toate montate, 
pe întreaga lungime de 

______ ______ , _ __ _ front de 180 de metri. Este 
nizării cu care este dotat vorba, așadar, de un aba. 
abatajul: brigada a reali
zat, în noiembrie, un plus 
de 3 581 tone de cărbune, 
iar pe luna în curs planul 
este realizat, la zi, în pro
porție de 111 la sută.

Motivul pentru care

care lucrează minerii de 
SUb coordonarea lui Teo
dor Boncalo. Maistrul mi
nier pe schimbul I, Pamfil 
Vlaicu, este de părere că 
unul dintre „secretele" îm
plinirilor îl constituie re
medierea rapidă a defecte
lor și, mai ales, preîntîm. 
pinarea lor, printr-o ex
ploatare corectă a utilaju
lui. In orice caz, dincolo 
de asemenea considerații, 
există un element convin- 
gătoi, o măsură exactă a 
eforturilor depuse pentru 
folosirea intensivă a meca-

vește această unitate 
desfacere ?

— Vad este, 
posibilități de 
nare avem. In 
perspectivă,

de un 
pro.

semenea, dispune și 
raion de desfacere a 
duselor de patiserie (ștru. 
dele cu mere, brînză și 
plăcinte cu varză, cornuri, 
covrigi). Tot în acest raion, 
se vînd răcoritoare și bău
turi pentru consumul la 
domiciliu.

— Cum se va face apro
vizionarea Unității în pe
rioada următoare ?

— Aprovizionarea se fa. 
ce prin unitățile Agrocoop 
din județ și din țară, sau 
prin relație directă. încă 
de la deschidere, unitatea 
a primit spre vînzareș■ 30 
tone de conserve din le
gume și fructe, 25 tone de 
legume proaspete (varză, 
rădăcinoase, morcovi, 
Iii) 15 tone de mere, 
tone de fasole uscată 
altele.

_ . — Ce intenții de perspcc-
de legume și fructe. De a- tivă aveți î» ceea ce pri-

După cum am măi infor
mat. vineri, în cartierul 
Petroșani-Nord, s-a dat 
în folosință o nouă unita
te comercială — magazinul 
nr. 6 Agrocoop. Am primit 
detalii de la tovarășul Toa- 
der Berenghe, directorul 
Agrocoop Deva.

— Magazinul nr. 6 Agro, 
coop ' este singurul de a- 
cest fel din județul Hune
doara. Dispune de 600 me
tri pătrați spații corner, 
ciale, în #are se înglobea
ză spații moderne de vîn- 
zare, precum și magazii 
pentru păstrarea și depo- ; 
zitarea mărfurilor.

— Ce produse se vor 
desface prin magazinul nou 
inființaț. ?

i — Unitatea are 
„Fortuna". Adică,

i legume și fructe, conserve

profil 
desface

gu_
10
Și

spațiu este, 
aprovizio- 

imediata 
intenționăm 

să amenajăm un raion lac
to, prin. Care se va desface 
sana, iaurt, lapte bătut, 
precum și un alt raion pen
tru vînzarea unor prepara
te din carne și mezeluri.

— Personalul ?
— Toți cei 9 lucrători co

merciali sînt calificați și 
au experiență în această 
activitate. Susana Petri- 
șor, Nicolae Petrișor, Ioana 
Vlad, Mihaela Lazăr, Da
niela Laotă, Sevastian Du- 
luman, Cornel Tudose, 
Florin Zbîrnă și Alina Cod- 
va își cunosc bine meseria 
și stau la dispoziția cum- 

• părătorilor.

a 
2700 
sar. 
clar 
ran- 
încă

MR.cet. BUJORESCU

(Urmare din pag. I)

(Urmare din pag. 1)

pe mai mult de zece zile, 
după care randamentele au 
ajuns la niveluri superioa
re celor planificate. In no
iembrie, ele au fost cu 2 
tone mai mari decît cotele 
prevăzute, iar în perioada 
trecută din ultima lună 
anului au întrecut cu 
de kilograme pe post 
cinile planificate. Este 
că procesul creșterii 
damentelor pe post
mai dispune de resurse de 
afirmare — în acest sens 
fiind îndreptate eforturile 
întregii brigăzi. In primul 
rînd, eforturi de mai bună 
organizare a muncii, de 
perfectă corelare a activi
tății celor trei schimburi. 
Dar și căutarea și găsirea 
unor soluții de creștere a 
eficienței, de folosire in
tensivă a utilajului. In a- 
cest scop, sub îndrumarea 
brigadierului, au fost fă
cute cîteva adaptări ale 
subansamblelor complexu
lui, care s.au dovedit a 
avea efecte directe în pro
ducție, în mărirea .: cantită
ților de cărbune expediate 
spre suprafață din acest 
panou 9 al sectorului, în

a 
fost schimbată sbluția de 
exploatare, a; zăcămîntu- 
lui în panoul 3—4,stratul 
3, blocul VI, a fost tocmai 
„punerea la lucru" a me
canizării. „Am folosit me
todele clasice pînă acum, 
ne declară șeful sectorului 
II, tehnicianul Tudor Za- 
harescu, dar randamente
le înregistrate nu ne pu
teau mulțumi. Nu bă ar fi 
fost sub cele planificate

tâj de mare capacitate, ca
re va beneficia, în ce pri
vește exploatarea, de cîte
va soluții în premieră, în 
ce privește folosirea secțiilor 
și în intersecții și a unui 
transportor călăreț, 
pra acestor aspecte 
reveni, la timpul cuvenit.

In concluzie: esențialul, 
în. privința creșterii pro
ducției zilnice la l.M. Li. 
vezeni, este faptul că exis
tă toate elementele ce pro
bează punerea accentului 
corespunzător pe folosi
rea mecanizării în mod e- 
ficient, Cu rezultate cores
punzătoare în mărirea ran
damentelor pe post, a pro
ductivității muncii.

Asu- 
vom

Măsurile prevăzute pentru 1987, 
transpuse exemplar în practică

anual 
îndeplinit 

(Urmare din pag, 1)

4 SECȚIA „SERVICE".
Bogata zestre tehnică a- 

flată în dotarea întreprin
derilor miniere ale 
Jiului a determinat o acti
vitate susținută de un î- 
nalt nivel. tehnic a secției 
„service" a IPSRUEEM 
Petroșani. Printr-o muncă 
deosebită depusă la între, 
ținerea utilajelor de la u- 
nitățile miniere, prin ac
tivitatea eficientă de mon- 

com- 
sau 

Și

Văii

■ tare și demontare, a 
plexelor mecanizate 
combinelor de abataj 
înaintări, prin asistența teh
nică acordată la solicitările 
colectivelor întreprinderi
lor miniere, asistență rea
lizată de specialiști cu î- 
naltă calificare,, colectivul 

,-s. secției conduse de ing, Mir
cea Olariu și-a 
sarcinile de plan 
și le-a depășit cu 
4 000 000 lei.

4 ATELIERUL DE PRO
TOTIPURI.

Specialiștii ......... .
coordonat de ing.- Dan O- 
lariu, deși pi

: — dar cu sarcini importan
te în realizarea unicate
lor, după ce și-au 'dovedit 
eficiența, au fost trecute 
în producția de serie — au 
obținut o depășire a sar
cinilor de plan anuale cu 
peste 850 000 lei. (D.G.)

realizat, 
anuale 

peste

atelierului

ni la număr

pînă la podul Sălătruc, iar 
EGCL de la podul Sălătruc 
pînă la Dărănești. De ase
menea, întreprinderile și 
instituțiile au obligația de 
a curăța de zăpadă zo
na incintelor și drumurile 
de acces către arterele prin
cipale.

Bine și cu multă promp
titudine au acționat uni
tățile cooperației mește
șugărești. Ieri, la prima 
oră în fața unităților de 
ceasornicărie, . tricotaje Te
mei, .croitorie, bijuterii, în
registrări muzicale, rame 
și geamuri, unități ampla
sate pe bulevardul Repu
blicii din Petroșani, tro
tuarele erau dezafectate de 
gheață. Cu unele excepții, 
și unitățile comerciale s_au 
preocupat pentru înlătura
rea zăpezii. Este necesar 

fost 
șă

de deszăpezire și înlătura
rea gheții.

Cîteva recomandări din 
partea Biroului circulație 
al Miliției municipiului : 
conducătorii auto sînt sfă. 
tuiți să lucreze cu frîna 
de motor, să păstreze dis
tanță mai mare între au
tovehicule. Este obligatorie 
funcționarea ștergătoarclor 
de parbriz și a instalați
ilor de dezaburire. Trebuie 
ținut cont de calitatea 
pneurilor. Pentru șoferii 
amatori, se recomandă evi
tarea deplasărilor.

Referitor la această si
tuație am solicitat amă
nunte inginerului Ivan Vu 
tan, șeful biroului progra
marea și urmărirea pro
ducției.

— Neîncadrarea în nor
mele de calitate, la indica
torul de cenușă în a doua 
jumătate din acest an se 
datorează punerii în func
țiune a panoului 6, stratul 
15, blocul XI și a stratului 
3, care prezintă intercala
ți! de steril. Acoperișul, 
foarte friabil, creează greu
tăți în alegerea sterilului, 
fapt ce a determinat creș
terea gradului de cenușă 
pe total mină, ceea ce, de
sigur, nu ne mulțumește. 
In vederea revenirii la 
normal, avem în vedere 
darea în exploatare a pa-

noului 3 Est, din -stratul 
13 bloc XI, cu o pondere 
dc 12 la sută în producția 
minei. Exploatînd stratul 
respectiv, cu cenușă mult 
mai puțină, credem că vom 
reuși să ne încadrăm, din 
nou, în indicatorii de ca
litate.

Interlocutorul ne-a rela
tat și alte măsuri care vi
zează acest obiectiv: pu. 
nerea în funcțiune, în cea 
de-a treia decadă a acestei 
luni, a unei noi căi de 
transport la sectorul IB va 
face posibilă separarea 
completă a fluxului de 
steril de cel de cărbune ; 
noul siloz metalic de Ia 
incinta „Mierleasa", preco
nizat să funcționeze de la 
începutul anului viitor, 
va crea condiții optime de 
claubare a producției re
zultate din sectorul III și

de evitare a încărcării ste
rilului pe platformă. La 
toate acestea se adăugă 
măsurile cuprinse în pla.' 
nul pe 1987, ce vizează' 
îmbunătățirea calității căr
bunelui, măsuri judicios 
gîndite, care — urmărite și 
finalizate la*termenele pre- 
văzute — șe vor repercuta _ 
pozitiv asupra încadrării 
cărbunelui în normele de 
calitate planificate.

— De fapt, acesta este 
unul din elementele prin
cipale asupra căruia se va 
concentra atenția noastră, 
conchidea șeful biroului 
programarea și urmărirea 
producției. In acest scop, 
vom structura ponderea 
stratelor în așa manieră, 
îneît să ne încadrăm, pe 
parcursul anului viitor, 
în indicatorul de calitate 
ce ne va fi repartizat. ,

(Urmare din pag. I)

rea zăpezii. Este 
însă, așa cum a mâi 
indicat, ca trotuarele 
fie curățate pînă la caro
sabil. ■ .■■■■■•.'■-

Necorespunzător s-a ac
ționat în zona Peștera Bo
lii, unde Consiliul popular 
Bănița nu a luat măsurile 
necesare nici pînă dumini- 

,că seara, pentru asigurarea 
circulației rutiere fără 
probleme. De asemenea, 
în cartiere, cetățenii, lo
catarii blocurilor au obli
gația, prevăzută prin lege, 
de a participa la acțiunile

Numai apa potabilă o 
luăm de la captarea IGCL 
de la Valea Morii, amena
jată cu sprijinul nostru.

— In prezent, intervine 
directorul IGCL Petro
șani, ing. Alexandru To
dor, IÂCMM Petroșani 
construiește o nouă stație 
ele filtre pe' Valea Morii, 
dar din păcate lucrările 
sînt mult întârziate. După 
cîte știm, nu există un de- 
cantor. Intr-un viilor a- 
propiat, întreprinderea 
noasțră va avea o investi
ție de mai mare capacitate 
în amonte de aceste ame-

-------- / j 
najârî, urmînd ca surplu
sul de apă să asigure 
funcționarea lor.

Reciclarea apei industria
le de 4a compresoare, în
treprinderea unor măsuri 
eficiente de reparare și 
întreținere a rețelei tehni- 
co-sanitare — asigurate prin 
biroul mecanic, sectorul e- 
lectromecanic al minei — 
precum și eforturile com
partimentului de protec
ție a muncii pentru asigu
rarea calității apei, prin 
analize periodice, au ? con
dus astfel la „independen
ța" minei față de rețeaua 
de alimentare cu. apă po
tabilă a Văii Jiului. Cu

cheltuieli mici, de construi
re ș! întreținere a instala
țiilor proprii, la l.M. Pa- 
roșeni, întreprindere care 
are rezultate excelente pe 
ansamblu, s-a dat doiftdă 
de multă inițiativă, de 
bună gospodărire a resur
selor de apă.

— La nivelul orașului 
Vulcan, conchide primarul 
acestei așezări, tovarășul 
Aurel Bîrlea, mina Paro- 
șeni nu constituie un e- 
xemplu singular. . Acțiuni . 
asemănătoare s-au între
prins sau sînt în curs de 
finalizare la l.M. Vulcan 
și Preparația Coroești, fi
ind captate pîraiele Crivi.

dia, Plesnitoarea ș.a. Marii 
consumator^ de apă indus
trială nu trebuie să 
teze capacitatea 
de apă potabilă, 
aprovizionării 
instituțiilor.

Iată deci un 
elocvent, cum se 
acționa eficient.

afec. 
surselor 

destinată 
populației.

exemplu 
poate 

indiferent 
de anotimp, de condițiile 
meteorologice, pentru buna 
gospodărire a 
lui bazinului 
al Văii Jiului. Este nevoie 
însă de o permanentă in
vestiție de . gîhdire. și ini
țiativă, de acțiuni concre
te, de depistare și amena
jare a surselor de 
de asigurarea Unor 
proprii pentru 
trială necesară 
întreprinderi

potențialu- 
hidrografio

apă, 
surse 

apa indus- 
marilor 

economice.

I1

PREGĂTIRI. In aceste 
zile, 40 de elevi de la Școa
la generală nr. 4 Jieț — 
Petrila sînt angajați în 
pregătirea tradiționalelor

EMISIUNE TELEVIZA- obiceiuri laice de iarnă ce 
vor fi prezentate cu ocazia 
Anului nou. (T. Cornea, co. 
resp.)

SEMINAR RECAPITU
LATIV. Sîmbătă, în cadrul 
grupei de lucru din Petro
șani a Asociației juriștilor 
Hunedoara—Deva s-a des
fășurat seminarul recapi
tulativ pe anul 1986. S-au 
abordat probleme privind

TA. Duminică, în cadrul 
emisiunii „Cîntarea Româ
nii" vom putea viziona pe 
micile ecrane un program 
realizat de artiștii amatori 
și profesioniști din județul 
nostru. Emisiunea va fi 
prefațată de un film docu.

I mentar care prezintă îm_ 
1 plinirile din viața . econo- 
t mieo-soeială a județului. 
I (Al. H.)

O apari.de minus II grade. Stratul nor vînători colective. O- 
de zăpadă în Paring mă. dată cu aceasta, planul, de 
soară 47 Cm, iar în Petro- vînătoare pentru anul a- 
șani 34 cm. Și pentru as- cesta, a fost nu numai în- 
tăzi se prevede o vreme deplinit, ci și depășit cu... 
rece, cu temperaturi ma- doi lupi. (V.S.) 
xime de pînă la plus 1 CLĂDIREA noii 
grad în Petroșani, și situa. CFR din vechiul centru al 
te sub zero grade Ia mun- Lupeniului — obiectiv rea. ......... - .--------------------
te. Sînt posibile precipita- H2at cu sprijinul nemijlocit cată explicării fenomene- 
ții sub 'formă de ninsoare". al unităților economice și ------- -
(Gh. O.) aț cetățenilor orașului a

CINEGETICA. De la Fi- intrat într.o nouă fază de
• execuție. Au fost termina- 

ciației vînătorilor și pesca. te lucrările de zidărie, ur-

dreptul muncii și legisla
ția economică. (M.B.)
° CARNAVAL. Sub gene
ricul „Carnavalul fulgilor 
de nea", vineri la. casa de 
cultură, pionierii din Pe
troșani se vor întîlni cu 
muzica, dansul -și bucuriile 
vacanței de 
de onoare: 
(Al. H.)

VREMEA, 
de serviciu 
ne comunică 
neața, i „ _ ...............................
tă în Petroșani era de mi- 18 lupi. au căzut în bătaia rea clădirii, să înceapă fi- 
nus 10 grade, iar în Paring gloanțelor, cu prilejul u- nisările interioare. (I.D.)

iarnă. Invitat 
Moș Gerilă.

stații

EDITORIALA.
ție în librării care sperăm 
să fie intim pinată — și ci
tită — cu interes : cartea 
„Lumi galactice" purtînd 
semnătura unui as al zbo
rului. L-am numit pe pilo
tul de vînătoare Doru Da
vidovich Cartea este dcdi-

lor OZN.

Meteorologul
Maria Șerban Hala' din Petroșani a Aso-
: „Ieri dimie ‘ ‘

minima înregistra- rilor sportivi am aflat că mînd ca odată cu închide-

I

II
IRubrică realizată de' 

Dorin CHETA
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Imagine din Paring.

Un

de

SALONUL DE IARNA AL UMORULUI

din 
în

actualitatea imediată-: „1
Era Mării”, „Tinerețea nesfîrșita a patriei

• Pagini de evocare istorică ,: 
și împliniri al țăranului român",

calitativ
(Urmare din pag. I)

„Eroica 77", „1
„'Mărturii noi în arhiva istoriei".

Lucruri bune, dar și momente criticabile
Sîmbătă și duminică, la 

Petroșani, au avut loc ul
timele două spectacole- 
eoncurs din etapa orășe
nească a Festivalului na- 
țicuaal „Cîntarea României”, 
ediția a Vl-a. Sîmbătă pe 
scena casei de cultură au 
intrat în concurs formațiile 
de satiră și umor. Brigada 
artistică a Casei de cultură, 
a dovedit că are posibili
tăți suficiente pentru a 
ajunge la nivelul cerut de 
etapele superioare de con
curs. S-au remarcat, din
tre interpreți, loan Velica 
și Gheorghe Sereș, Desigur 
sînt destule retușuri de 
făcut, atît în ceea ce pri
vește textul, cît și în rea1- 
lizarea artistică. A urmat 
grupul satiric al casei de 
cultură, bine pregătit, .
smulgînd aplauze pentru varățul Mihai plita, 
glumele spuse „în cascadă”. 
Ținută scenică — pe de
plin ilustrativă față ' de 
text, vervă, umor — o for
mație de bun nivel, alcă
tuită din Ioan Velica, Gheor
ghe Sereș, Vasile Pop și 
George Câlțea.

Au lipsit, sîmbătă, spre 
surprinderea noastră, for
mațiile de satiră și umor 
din instituții și întreprin
deri. Ni s-a spus că „sînt

faza de masă, în întreprin
deri, la acest gen artistic 
nu s_a făcut nimic. După 
mai faine de un an de la 
declanșarea ediției a Vl-a 
a festivalului, să afirmi că 
încă nu ești pregătit, nu mai 
este o scuză, ci un cap de 
acuzare. Iată o constatare 
pe adresa organizațiilor

Festivalul național 
„Cîntarea României”, 
— Etapa orășenascâ —

de sindicat și U.T.C. de la 
IPSRUEEM, IGCL, Spita
lul municipal, I.M. 
zeni, I.M. Dîlja 1 
caută de-abia acum 
structor — ne spunea

Live. 
„Unii 

in- 
to- 

. di
rectorul Teatrului de stat 
„Valea Jiului” și vin la 
noi, acum, ta ceasul... al 
13-lea. Ca și cum o forma
ție artistică se face bătînd 
din palme, de azi pe mîi- 
ne“.

Dar, oină la etapa muni
cipală se pot lua măsuri.

♦
Duminică, tot la casa de 

cultură au urcat pe scenă 
;formațiile folclorice, muzi- 

în lucru, nu sînt pregătiți, ca ușoară, coregrafia.
n-au știut” ș.a. Sînt afir- spectacol-concurs bun, în 
mâții care dovedesc că în care formațiile casei

ră îndoială un succes, mai 
ales sub aspectul calității 
lucrărilor expuse. Deosebit 
de valoroasă, în contextul 
salonului, a fost participa
rea expozițională a cercu
lui de caricatură al pionie
rilor de la Școala genera
lă nr. 1 din Petrila. Exem
plul acestei școli se cere 
Urmat de cît mai mulți co
pii, și mai ales de cît mai 
mulți profesori de desen. „ 

„Pentru anul viitor — 
releva în cuvîntul său cu 
ocazia vernisajului, tova
rășul loan Resiga — salo, 
nul umorului va căpăta un 
sporit caracter de masă. 
Preconizăm selecții de lu
crări la nivelul întreprin
derilor, expoziții-concurs 
la nivelul orașelor Văii 
Jiului și, în final, expozi
ția municipală, la. care 
sperăm ca participanții 
din: țară să fie și mai nu
meroși. In acest fel salo
nul va cîștiga în ceea ce 
privește implicarea sa în 
viața cultural-educativă a 
municipiului".

cultură au evoluat la 
înalt nivel. Excelentă 
fost prezența pe scenă 
formațiilor coregrafice pre
gătite de Nicolae Zablău, 
dovadă că se muncește bi
ne, continuu,, cu seriozita
te? și exigență. Orchestra 
de muzică populară dirija
tă de George Câlțea, soliș
tii instrumentiști și vocali, 
formația de dansuri, gru
pul vocal ca și ansamblul
folcloric „Parîngul” au e- 
voiuat bine, prezentînd un 
folclor autentic; de calitate.

La capitolul muzică u- 
șoară, concursul a fost iii- 
complet, deoarece din mo
tive justificate, formația 
Acustic, grupul „Telex” ale 
casei de cultură și grupul 
„Color” al IPSRUEEM nu 
au putut evolua. S-au pre
zentat pe scenă doar gru
pul instrumental „Sonor” 
și solistul Ioan Nicoară — 
reprezentînd I.M. Live- 
zeni și formația „Termo 
’83“ a IGCL. Amîndouă 
formațiile au multe lucruri 
de finisat.

Așadar, cuvinte bune, 
dar și critici. Judecind du
pă tot ceea ce am văzut în 
spectacolele-concurs din 
ultimele 2 luni, așteptăm o 
etapă municipală mai bo
gată și mai atractivă.

II. ALEXANDRESCU

Foto: VasUe POLLAK

ALMANAHUL „SCINTEIA“ 1987! 
Cartea așteptată de toți cititorii

• Un larg tablou al actualității politice românești în documentarele: „1986 — a- 
nul glorioasei aniversări a 65 de ani de la făurirea Partidului Comunist Ro. 
mân", „Idealul democrației, idealul Republicii", „Coordonatele noii calități a 
muncii și a vieții", „Istoria se scrie sub ochii noștri".

Palmaresul ediției a Xl-a
Premiul I — Radu Popovici (București) ;
Premiul ai Il-lea — Viorel Teoc-Nasta (Bucu- 
ri’>tî) : ,
Premiul al Ill-lea — Pavel Botezatu (Galați) ; 

j Premiul revistei „Urzica" — Grupul de copii de
Ia Școala generală nr. 1 Petrila.'
Premiul ziarului „Steagul roșu", acordat pentru 
debut -— Sorin Toporan (Petroșani).

Despre Salon, într-o frază
Opinii ale parficipanților

TUDOR OCTAVIAN, se. 
cretar responsabil de re
dacție al revistei „Rebus", 
membru al , juriului : 
„Un salon de umor nu se 
apreciază după numărul lu
crărilor, ci după, calitatea 
lor, care, la Petroșani, 
fost deosebită”. I -- 
BOTEZATU, 
„Minunat 1“.

—, a
PAVEL 

grafician : 
VIOREL 

TEOC-NASTA, grafician: 
„Lucrările copiilor . sînt 
îneîntătoare NICOLAE 
M I R O D O N E, gra
fician, membru al
juri ului; „Ne în
curcăm în a afla cine pe cine 
onorează; noi pe copii, sau 
copiii pe noi !“. Ing. BU
JOR BOGDAN, director 
al I.M. Petrila, membru al 
juriului : „Cu vie bucu-

rie, minerii s-au întîlnit și 
de această dată cu graficie
nii, cu umorul, o nouă îm. 
pletire a luminii din adîn- 
curi cu lumina artei au. 
terițice”. VERONICA MA- 
ȚUȘOIU, elevă, partici
pantă la expoziție: „Ce
poate fi mai friimos decît 
desenul?”. FLAVIUS CON. 
TA, elev, participant la 
expoziție: „A fost primul 
pas al nostru spre afirmare 
artistică”. RADU POPO
VICI, grafician : „Cîtă
bucurie interioară țîșnește 
la lumină' I”. MIIIÂELA 
ȘUMALAN, elevă, parti
cipantă la expoziție : 
„Desenele noastre sînt iz- 
vorîte din plăcerea trans
formării timpului liber în, 
timp al frumosului”. (Al .11.)

• „Omul și uriașa lui putere de creație" —. un amplu dosar internațional 
despre nroblematica noii revoluții tehnico-științifice și implicațiile ei in viața 
economico-socială. Alte pasionante capitole științifice : .Povestea captivantă
a Universului", „Soarele — un mare aliat în economisirea energiei", „Hipocrat, 
azi" și „Explorări și orizonturi în continentul «materia vie»". -

! 
I 
I

o File inedite din „Jurnalul de bord” al anului 1986, anul unei mari bâtă- ț 
Iii pașnice, însoțite de o antologie lirică a păcii.

I 
.Drumul de luptă, de muncă ț

,Uii rîu tînăr sentru t

■ ' 
cultural-artistic, de la „Teatrele naționale — vetre | 

românești”, la „Coloana care sprijină cerul", de la muzeele ț

• Reportaje, interviuri 
Capitala întinerită”, „Omul 
copiii". •

• Un incitant itinerar
ale spiritualității iuui<me^u , ia „vAfiuaim mie aiiujuia trim , 
ceramicii, sticlei, lemnului și sunetului la atelierele de creație ale romancierilor.

• Există o artă a păstrării sănătății? CîteVa recomandări practice de reală u- 
tilitate oferă documentarele medicale „Deschideți larg «ferestrele» plăm’nilor !

„Scurt ghid pentru remedierea unor grave erori alimentare”.

• Un sumar bogat și variat pentru toate vîrstcle, pentru toate gusturile. Ru. 
bricile așteptate de cititori : „Instantanee pe mapamond”, „Faptul divers”, „Bre
viar juridic”, „Din caietul grefierului”, precum și o bogată colecție de curiozități 
din lumea largă, epigrame și caricaturi, ilustrații inedite.

SPORT a
< In cadrul secției de rug. 

by a Asociației sportive 
Știința Petroșani a avut 
loc o amplă analiză a ac
tivității sportive, unde, în- 
tr-un climat. de exigență au 
fost trecute în revistă rea
lizările ș! împlinirile din 
sezonul de toâmnă 1986, 

. comparativ cu aceeași pe
rioadă a anului trecut. Iată 
ce spun . cifrele. După eta-

eseuri și de transformări, 
dovadă a măririi cursivită
ții jocului. Din- păcate, la 
fazele fixe. Știința rămîne 
deficitară în mod deosebit 

pa a 13-a a campionatului 
trecut, Știința realizase 7 
victorii și 6 înfrângeri, nici 
un joc egal, înscriind 8 
eseuri, transformîhd 23 de 
lovituri de pedeapsă și 3 
lovituri de picior. Deci, 

■după 13 etape, Știința mar
case 126 puncte, față . de 
149 primite. In actualul 
campionat, tot după 13 e- 
tape, Știința are 8 victorii, 'al echipei — disciplina în 
1 meci egal și 4 înfrîngeri, teren. Nu avem nici un e- 

liminat sau avertizat în 
toate cele 17 meciuri ofi
ciale din acest sezon, 13 în 
campionat și 4 în cupă. 
Media de vîrstă este rela
tiv mică, 23—^24 de ani ț o 
echipă tînără, ambițioasă, 
cu jucători care știu să se 
mobilizeze, care colabo-

1 meci egal și 4 infringeri, 
în condițiile în care â în
scris 30 de eseuri, a trans
format 15 lovituri de pe
deapsă și 12 lovituri de 
picior, Esaverajul general 
este de 241 puncte înscrise 
față de 99 primite. Așadar, 
constatăm o creștere sub- 

• stanțiaiă a numărului de

SPORT SPORT ■SPORT SPORT SPORT
■Ț’

rulat tot ’otul. Din 
de eseuri i ea1 izate, 
parțin înaintării și

cele 30
15 . a-
15 li

TELEX

Ta loviturile de pedeapsă 
— fapt Ce a dus, așa cum 
pe drept aprecia profesorul 
Gheorghe Pop, la pierde. 

. rea unor meciUri-cheie, cum 
au fost cel cu Steaua, și 
cele de la Suceava și Cluj- 
Napoca. c

„A crescut ne spunea 
ing. Mircea Ortelecan, pi
lonul înaintării, antrenor

rează perfect în teren. De 
altfel, sportivii Științei își 
dezvoltă prin rugby, cali
tățile moral-volitive strict 
necesare viitorului inginer 
minier".

„Obiectivele eu care am 
pornit în toamnă au fost : 
ocuparea locului 5 sau 6 
în campionat, intrarea în 
fipala Cupei FRR, prezen. 
țâ a doi jucători în loturi
le reprezentative — nc spu
nea prof. Gheorghe Pop. A_ 
vem doi jucători ta lotul 
echipei naționale. , Este 
vorba de George Sava și 
Sandu Ciorăscu. Nu âm 
reușit calificarea în finala 
Cupei FRR deoarece, șchim-. 
bîndu-se sistemul de dis
putare, se joacă numai, țur 
nu și retur; meciul prin
cipal cu CSM Sibiu, l-ani 
jucat la Sibiu și am pier
dut. In campionat sperăm 
să reușim locul II în se-

ric și să intrăm în turneul 
final pentru locurile 1—4, 
deci să ne depășim obiec
tivul urmărit. Pentru a- 
ceasta, pe perioada iernii, 

- vom continua pregătirile 
într-un ritm intens la Pe
troșani . și la Mangalia".

Știința Petroșani —■- o e_ 
chipă puternică, tînără, un 
colectiv Unit, disciplinat, 
cu toate calitățile unei 
formații studențești. Să dăm 
din nou cuvîntul cifrelor. 
Cele mai multe eseuri, Ca. 
tană și Medragoniu — ci
te 5, cele mai multe lovi
turi de picior reușite -— 
Bezărău — II. Au jucat 
toate cele 13 meciuri din 
campionat jucătorii Orte
lecan, Săva, Duma și Pa- 
lamariu. Pe parcursul me- 
eiurilor din toamnă a fost

niei ale treȚferturi. Știința 
are cele mai puține puncte 
primite din seria I. 
sfîrșitul anului echipa, prin 
vot scris, excluzînd dintre 
candidați pe Ortelecan și 
Drumea, cei doi antrenori, 
și-a desemnat cei mai buni 
sportivi; ei sînt Adrian Su- 
șinschi ■— locul I, George 
Sava — locul II și Traian 
Mureșan — locul III.

Un bilanț frumos, pozi
tiv, rod ăl seriozității în 
muncă, în pregătirea me- ' 
ciurilor, la care se adaugă 
șf cîștigarea unei valoroase 
cupe cu ocazia turneului 
întreprins în Iugoslavia tot 
în această toamnă. Incfc. 
pînd din 3 martie, anul 
viitor, urmează 5 • partide 
în campionat, din care nu
mai două acasă : și trei în 
deplasare și apoi turneele 
finale. Sperăm și noi, și; 
jucătorii,' prezența în, tur
neul pentru locurile 1—4.

• i La

’. DOBROGEANU

ATENA 22 (Agerpres).— 
Concursul feminin pe echi
pe din cadrul Campiona
telor balcanice de gimnas
tică pentru juniori de 
Atena s_a încheiat 

selecționatei 
clasată pe primul 
un total de 192,00 

puncte. Pe locurile urmă
toare s-au situat formați
ile Bulgariei -— 191,3ă punc
te și Greciei •— 189,25
puncte. La individual com
pus primul loc a jfost o- 
cupat de Ghergana Peeva 
(Bulgaria) — 39,10 punc
te, urinată de sportivele 
românce Gabriela Gheor
ghe — 38,75 puncte și 
Maria Neculiță ■— 38,40 
puncte.

Reamintim că întrece
rile concursului masculin 
au fost dominate de gim- 
naștiî. români, învingători 
pe echipe 280,40 puncte 
și la individual, prin A- 
drian Gal — 56,70 puncte.

Victoria 
mâniei, 
loc cu

la 
cu 

Ro-



4 Steagul r o j u MARȚI. 23 DECEMBRIE 1986

■ BSRI

Din țările socialiste
MOSCOVA 22 (Agerpreș). 

— La Tallin a fost inau
gurat un nou . și modern 
port la Marea Baltică în 
care pot intra nave cu un 
deplasament de 100 000 de 
tone, relatează agenția 
TASS. Rod al cooperării 
constructorilor portuari 
sovietici și finlandezi, por
tul este dotat cu instalații 
moderne de mare randa
ment. Intr_o> singură oră, 
la danele sale pot fi trans
bordate 2 500 tone cereale, 
încărcarea cu cereale a u- 
nui vagon de 70 tone du
rează numai 7,5 minute.

Procesele de încărcare și 
descărcare a navelor 
comandate 
computere.

tomatizare care sc înfăp
tuiește în R.D. Germană, 
l’înă în anul 1990, produc
ția de mijloace moderne 
de -mecanizare și automa
tizare prin autodotare 
trebuie să crească în R.D.G. 
cu 250 la sută.

Conferința națională 
în problemele dezarmării

în
sînt

port de trei

☆

22 (Agerpres). 
din R.D.

BERLIN
— Specialiștii
Germană au creat un ro
bot care poate efectua o- 
perățiuni realizate pînă 
acum de către muncitori 
de diferite specialități. 
Robotul este instalat la 
uzinele de instalații pen
tru turnătorii din Leipzig.

Modernizarea și roboti
zarea acestei întreprinderi 
se realizează în cadrul u- 
ritii amplu program de au-

☆

BEIJING 22 (Agerpreș). 
— Acțiunile susținute des
fășurate în ultimii cinci 
ani, în R.P. Chineză, prin 
eforturile conjugate ale 
oamenilor de știință și ale 
populației, au făcut posibi
lă îmbunătățirea substan
țială a calității solului pe 
suprafețe însumînd 12 
milioane ha de terenuri 
slab productive — infor
mează agenția China No
uă. Producția agricolă â 
crescut pe solurile îmbu
nătățite, în medie cu 1 125 
kg lâ ha. ■.<' r

Se menționează că în 
întreaga Chină există cir
ca 100 milioane ha tere
nuri considerate slab pro
ductive, dintre acestea fă- 
cînd parte însemnate su
prafețe cu sol salin, alca
lin, ârgilos,* roșu, precum 
și terenuri acide sau nisi
poase.

ALGER 22 (Agerpreș). — 
— Sub deviza ■ „Muncă în 
folosul viitorului", la Al
ger s-au deschis lucrările 
Conferinței naționale în 
problemele dezvoltării. La 
dezbateri, care se desfășoa
ră sub președinția . 
lui statului algerian, Cha- 
dli Bendjedid, 
oameni politici,

1 000economiști și peste 
delegați din diverse între
prinderi. Pe agenda lucră, 
rilor figurează probleme 
privind direcțiile de bază 
ale dezvoltării economiei 
algeriene în actuala etapă 

șefu- și sspecte ale perfecțio-
, “ nării în viitor a activită. 

participă ții de conducere economi-
cunoscuți că.

Noul guvern al Pakistanului
ISLAMABAD 22 (Ager- cabinet (redus la 16 tnem- 

pres). — Noul guvern " al bri față de 36 cîți avea
Pakistanului a depus luni precedentul) și-au păstrat illfâ rrt îr» f sil îr-> fofn nra '

portofoliile șase miniștri, 
printre care ministrul de 
externe și cel de interne.

jurămîntul în fața pre
ședintelui țării, Zia-ul-Haq. 
După cum informează a- 
genția Reuter, în actualul

Situația economică
CIUDAD DE MEXICO 

22 (Agerpreș). — Două 
probleme au dominat sce
na economică a Americii 
Latine în 1986: datoria 
externă de 360 miliarde do. 
lari a continentului, și e- 
forturile în domeniul co
merțului exterior. In 1986, 
relatează agenția AP, Pe-

i din America Latină
ru a suspendat plata dato
riilor, Mexicul a negociat 
condiții de restituire mai 
favorabile, iar Brazilia 
pare să fie cea mai avan
sată în rambursarea dato
riei, prin rezultatele sale 
superioare la export. Ar. 
gentina și Brazilia au a- 
doptat programe antiin- 
flaționiste drastice.

Orientul Mijlociu Acuzații aduse Pretoriei

: Autoritățile israeliene 
au intensificat în ultimele 
zile acțiunile represive îm
potriva populației arabe 
din teritoriile ocupate de 
pe malul de vest al Ior
danului și din Gaza, 
formează agențiile 
naționale de presă, 
fel, în urma unei 
monstrații a studenților 
palestinieni, în cursul 
căreia partfcipanții au ce- 
rtțtîncetarea persecuți-

i, in- 
inter- 

Ast. 
de-

ilor la adresa populației 
arabe, poliția a ordonat 
închiderea Universității 
An-Najah din Nablus. La 
Beit-Lahme, Ramallah și 
în taberele palestiniene din 
teritoriile arabe ocupate 
se mențin în continuare 
restricții de circulație 'de
cretate de autorități a. 
cum cîteva zile.

PRETORIA 22 (Agerpreș) 
— Frontul Democratic U- 
nit (UDF) cea mai largă 
organizație politică de 
luptă împotriva aparthei
dului din Africa de Sud, 
în rîndul căreia-se află 
atit persoane de culoare, 
cit și albi, a acuzat re
gimul de la Pretoria de 
noi acțiuni ce • încalcă 
drepturile omului. Astfel,

într_o declarație dată pu. 
blicității la Johannesburg, 
UDF consideră că răpirea 
unui membru al grupării, 
comisă pe teritoriul Swa- 
zuandului, săptămîna tre
cută, în afara caracterului 
total ilegal al acestui act, 
constituie, în același timp, 
o dovadă a „disperării cu 
care autoritățile sud-afri- 
cane" încearcă să mențină 
un regim nepopular.

Reuniunea țărilor 
africane

„din prima linie”
LUSAKA 22 (Agerpreș). 

— La Lusaka s-au încheiat 
lucrările reuniunii la ni
vel înalt a țărilor africane 
„din prima linie".

Participanții au 
în revistă situația 
loasă existentă în 
Afi’icii, ca urmare 
ticii de apartheid 
destabilizare a țărilor 
cine promovate de regimul 
minoritar rasist de la Pre
toria și au ajuns la un a- 
cord asupra măsurilor de 
securitate comune și sanc
țiunilor împotriva RSA, 
transmite agenția Taniug.

trecut 
pericu- 

sudul 
a poli- 
și de 

ve-

LA UN SPITAL din Pit
tsburg (SUA) a fost efectu
ată o intervenție chirur
gicală constînd în implan
tarea unei inimi artifici
ale de tipul „Jarvik-70". 
Un purtător de cuvînt al 
spitalului a declarat că, 
după operația care a durat 
șase ore, pacienta se află 
în prezent într-o stare 
critică, dar se apreciază 
că ea își va reveni trep
tat. „Jarvik-70“,. a adău
gat purtătorul de 
poate asigura însă 
temporar supraviețuirea 
bolnavei, în ultimă instan
ță fiind necesar un trans
plant de cord.

DOUA CUTREMURE de 
pămînt s-au produs du
minică dimineață, la inter
vale scurte, în provincia 
Fars, din sud-vestul Ira
nului — relatează agen
ția IRNA, reluată de

genția China Nouă. Avînd 
intensitatea de. 5,4 și res
pectiv 5,1 pe scara Richter, 
seismele au fost resimțite 
cu putere în zona orașului 
Mamassani, în satele â- 
fectate constatîndu-se a. 
varierea unor case de lo
cuit. Nu au fost, deocam
dată, consemnate victime

tre anii 1975 și 1985, rata 
anuală de creștere 
populației mondiale s-a

1,6
es-
a-

Știri tehnico-științifice
Specialiștii sovietici 

realizat o instalație 
tru epurarea hidrobiologi- 
că a apei de mare poluate, 
relatează agenția TASS. 
Instalația se bazează pe 
folosirea midiilor. Aceste 
vietăți marine lasă apa să 
treacă prin ele, filtrînd-o 
de impurități;

Filtrele de acest fel ar 
putea fi utilizate în orice

au șui austriac Innsbruck a-
pen. ra»ă că, în ultima vreme,

s-au elaborat numeroase
proiecte științifice cu pri
vire la acest subiect..

PriHtre programele ’avu
te în vedere pe termen 
scurt, eventual pînă în 1995, 
se pot aminti: baloane care 
să survoleze planeta (at
mosfera ei rarefiată per- 

r_ _ _ _ mițînd acest lucru), sate-
mări, chiar și în cele areti- hți ce vor efectua zboruri 
ce. la joasă altitudine deasu

pra lui Phobos — unul 
dintre cei doi sateliți na- 

1 „Planetei Roșii" 
— și sateliți de observare 

. amplasați pe orbită în ju- 
• rul lui Marte.

Pe termen mai lung, pî. 
nă la sfîrșitul secolului, se 
preconizează amplasarea 
pe solul marțian a unor 
vehicule automatizate de 
diverse tipuri — șenilele 
și diferite structuri gonfla- 
b'Je, avînd la bord instrU-, 
mente științifice. Acestea 
ar urma să străbată solul 
planetei și să aducă pe 
Pămînt eșantioane de roci 
marțiene.’

l Planeta Marte continuă să turali ai 
rătpînă în atenția oame
nilor de știință. O princi
pală întrebare rămasă, de
ocamdată, fără răspuns, 

. este de ce planeta, care 
pare să fi avut cîndva, în 
jurul ei, o atmosferă și 
apă — pe suprafața sa, 
a pierdut aceste elemen
te vitale.

Comunicările prezentate 
la cel de-al 37-lea Congres 
Internațional de Astro- 
nautică, desfășurat în ora-

- ficări intervenite în pro-
gramarea filmelor apar- 

• • T i’jȚJillj] țin întreprinderii Cine-
■MaBBAadUbMaaaHMB matografice Județene Hu

nedoara.
FILMt

TV
20,00 Telejurnal.
20,20 Viața economică.
20,35 Timp al marilor în. 

făptuiri revoluțio
nare (color).

— Constelația Ostro
vul Mare.

20,50 Antologie teatrală. 
Valori ale timpu
lui socialist în dra
maturgia contem
porană românească.

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Pirații din Păci, 
fie; Unirea: Prăpastia
iubirii: Parîngul: Păcală, 
I-II.

LONEA: Poveste nein
teresantă.

VULCAN — Luceafărul:
Munți albaștri.

LUPENI ’ — Cultural : 
La răspîntie. _

URICANI: Escadronul 
husarilor zburători, I-II.

N.R. Eventualele modi- 21,50 Telejurnal.
—

' s. .

Cooperativa meșteșugărească 
„Unirea"

cu sediul în Petroșani 
strada 30 Decembrie nr- IA, 

încadrează de urgență, direct sau prin 
transfer :

— fochist, autorizat prin ISCIR Sibiu, 
cazane cu abur de medie

diminuat de la 1,7 la 
la sută. Totodată, se 
timează că în preajma 
nului 2000 Terra va numă
ra aproximativ 6,2 miliar- 

■ de locuitori. •
IN 1986, rata șomajului 

în țările membre ale CEE 
a continuat să se mențină 
la un nivel ridicat, afec- 
tînd aproximativ 12 la su
tă din totalul populației 
active. Comisia Pieței co_ 

nu 
va aduce nici o ușurare 
pentru cei 16 milioane de 

" i cele 12 țări 
membre, întrucît rata de 
creștere economică — es. 
timată la 2,8 la sută, în 
medie — este insuficientă 
să determine o reducere a 
șomajului.

pentru 
siune

pre-
cuvînt, 
numai omenești.

LA MIJLOCUL anului mune afirmă că 1987
1985, populația Terrei se 
ridica la 4,9 miliarde per
soane și pînă în aceeași șomeri din 
perioadă din 1986 numărul 1
locuitorilor globului a 
sporit cu încă 79 milioane, 
informează agenția United 
Press International, ci
tind un raport al Biroului 
de Statistică al SUA. In-

Condițiile 
cele prevăzute 
gea nr. 57/1974, rep ublicată-

Cei interesați se pot adresa la 
personal al cooperativei și la telefon

de încadrare și retribuire sînt 
de Legea nr. 12/1971 si Le-

biroul
43251.

a-
iiiiuiiiiiiiH>■•■•«■■■■■•■>>■>»■•«■a«•■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ai

O serie de avarii înre
gistrate în centralele ato- 
moelcctrice au sensibili
zat, în ultimul timp, opinia 
publică mondială,'în ceea 
ce privește problema utili
zării energeticii nucleare. 
Cu toate- acestea, numărul 
statelor care utilizează e- 
nergia electrică obținută 
cu ajutorul centralelor nu
cleare se extinde. Și, to
tuși: cine are dreptate? 
Sesiunea specială din no
iembrie a Agenției Inter
naționale -pentru Energia 
Atomică — AIEA a rele
vat că situația reclamă o 
abordare lucidă, realistă, 
în vederea soluționării pro
blemelor legate de dezvol
tarea energeticii nucleare.

In pofida măsurilor de 
economisire a energiei, nu 
se poate concepe satisface
rea necesităților de dezvol-

tare social-economică a 
statelor lumii fără sporirea 
producției energiei elec
trice. Și imediat se impui 
ne o a doua întrebare, și 
anume : pe seama căror 
resurse se poate obține o

ție industrială de amploa
re a energiei electrice. 
Chiar și resursele hidro
energetice, care nu sînt 
încă utilizate în multe 
țări, sînt încă destul de 
limitate. Organele de pla-

DIN PRESA STRĂINĂ
(„PRAVDA")

asemenea sporire a pre,- 
ducției ?

La prima vedere, paleta 
resurselor pare impresio
nantă și fără instalații nu
cleare. Este vorba de căr
bune, petrol, gaze natura
le, resurse hidrotehnice 
etc. Insă majoritatea aces
tor resurse nu pot sluji, 
într-un viitor previzibil, 
ca bază pentru o produc-

• potrivit părerii 
con- 

pe

nătatea oamenilor, precum 
și pentru menținerea vie
ții pe planeta noastră este 
mult mai mare". Tocmai 
pe acest fundal trebuie 
apreciate posibilitățile și 
primejdiile pe care le im
plică folosirea pe scară 
largă a energeticii nuclea
re, care este mult mai. ief
tină și mai puțin dăună
toare pentru mediul în
conjurător. Experiența de 
trei decenii de folosire a 
energiei atomice pentru 
satisfacerea necesităților 

. Social-economice ale socie-
na* tații constituie o mărturie 
nu- elocventă a faptului că 

: ireversibil
i rea-

Mi ca p ub licita te
VIND, blană picioare de 

astrahan, numărul 50, no
uă. Țelefon 43163. (9513)

V1ND videocasetofon 
Sharp, telecomandă. In
formații, Petroșani, strada 
Republicii bloc 107, ap. 39, 
între orele 14—20. (9514)

Astăzi cînd scumpul nos
tru Marcu Constantin prin
de în buchetul vieții cel 
de-al 50-lea an, soția, co
piii și nepoții îi doresc

multă 'sănătate, fericire și 
„La mulți aniJ“. (9512) 

PIERDUT carnet-de ștu. .
dent pe numele Sohler Ște
fan, eliberat de Institutul 
de mine Petroșani. II de
clar nul. (9510)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Cobza- 
riu Gheorghe, eliberată de 
I.M. Lupeni. O declar nulă.

' (95ii) ; ■

ANUNȚURI DE FAMILIE

nificare — 
specialiștilor — pot să 
teze în mod cert doar 
cărbune, petrol, gaze 
turale și carburant 
clear. Exploatarea acestor lumea’ a“ pășit" ’i" 7..
resurse este legată de un în era nucleară. Insă
anumit risc In același Uzările științei și tehnicii
timp, importanța lor din în domeniul nuclear tre-
punct de vedere al pri- buie să slujească în exclu-
mejdiei pentru viața și să- sivitate civilizației umane.

Fiul Călin, nora Zorița și fratele Relu cu fami
lia anunță cu adîncă durere dispariția celei care a 
fost o neprețuită mamă, soacră și soră

AURELIA PREPELIȚA
Inmormintarea azi, ora 14,30.
Cortegiul funerar pleacă din strada Mihai Vi

teazul. (9508)

Se împlinesc 3 ani dureroși de cînd a plecat din. 
tre noi scumpa noastră soție, mamă și fiică

MURGU OTIL1A
Dragoste și amintire eternă. (9569)
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