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Cu planul anual îndeplinit
Mina Lonea, colectivul care a lansat

chemarea Ia întrecere către toți minerii țării
# Plus 335 tone 

ne față de sarcinile 
anuale
* Productivitatea

de cărbu- 
de plan

muncii pe

mină a fost depășită cu 150 
kg cărbune pe post
• 266 

mentar la 
gătiri.

ml realizați 
lucrările de

supli- 
pre-

■ Viața de partid: Sarcina de partid - 
important mijloc de îmbunătățire a activității 
comuniștilor.

■ Rubrica „Vă informăm".
j
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■ Realizări de prestigiu la Valea 
Brazi - reportaj la rubrica „Bărbați care 
norează titlul de miner".

■ Coordonate ale vacanței de iarna 
elevilor și studenților.

de
o-

a

■ Ancheta noastră: La adăpostul firmei, 
afaceri oneroase.

S Notă: Un ceai fierbinte.
(Pagina a 3-a)

COMPETENTA profesională 
impune cu necesitate pregătire temainicâ, 

perfecționare continua
Valea Jiului nu este un teritoriu al voiajorilor, 

al plimbăreților care își încearcă norocul în căuta
rea unui loc călduț de existență... dacă se poate cu 
muncă puțină și fără efort...

Valea Jiului este o citadelă muncitorească, un 
teritoriu al muncii, al abnegației bărbătești, iar 
pentru cel care îi trece pragul și se aliniază ritmu
rilor muncii responsabile și dîrze, Valea Jiului îi 
oferă satisfacții pe măsură...

i

.1

Luni, 22 decembrie, u- nităților economice care au raportat realizarea în devans a planului din acest prim an, al actualului cincinal li s-a alăturat și ÎNTREPRINDE
REA MINIERA FRUN
TAȘA DIN PARTEA ES. 
TICA A VĂII JIULUI, 
I.M. LONEA, mină carean mi-a chemat, în acest la întrecere pe toți nerii țării.Ritmicitatea realizărilor, dorința minerilor de la Lonea de a-și onora angajamentele din chemare și a se menține pe un loc fruntaș în întrece, rea pentru cît mai cărbune, și-au spus nou cuvîntul, prin 
DEPLINIREA — CU NO.

UA ZILE MAI DEVRE
ME — A PLANULUI PE 
ANUL IN CURS. De remarcat că, prin producția extrasă în ziua de 22 decembrie, nu numai că planul pe 1986 a fost realizat, ci și depășit, deja, cu 335 tone de cărbune.La baza acestui succes a stat atenția permanentă acordată menținerii la cote ridicate a indicatorului de productivitate a muncii. Reținem, în a- cest sens, că — de la începutul anului, 
tivitatea muncii 
tă pe mină a fost cu kg 
cît Nu alt pentru deschiderea

produc

tualul trimestru, sporul de' efective ale unităților miniere a ajuns la 2171 muncitori. Este o dovadă elocventă a valorii demersurilor întreprinse •— în cadrul pregătirilor pentru poduc- ția sporită prevăzută . pe 1987 și anii următori — în vederea ridicării calității forței de muncă la nivelul bazei tehnico-materiale moderne, al cerinței de a conferi o eficiență sporită creșterii capacităților de producție și dotării tehnice moderne.Există, așadar, un început promițător în acțiunea de recrutare și stabilizare

Aceste adevăruri cu valoare de principiu au fost criterii în a tinere trei Și din în lor, colective intensifica- să să

Pe marginea consfătuirii 
privind asigurarea, 

integrarea și pregătirea 
forței de muncă 

în minerit

promovate drept -filtru la încadrarea muncă a noilor veniți, forței de muncă pentru subteran. De luni, de cînd organele organizațiile de partid Valea Jiului au pus centrul preocupărilor cil conducerilor și sindicatelor, rea acțiunilor menite asigure, stabilizeze și

noi capacități de ție, al realizării și chiar depășirii sarcinilor plan la lucrările de gătire, capitol la care LOnea raportează un de 266 ml.Dintre sectoarele producție al căror aport a deținut ponderea în realizarea în devans, de către mină, a planului pe 1986 se - detașează 
sectorul IV, care raporta
se cu 19 zile mai devreme 
îndeplinirea planului 
nual. Sectorul IV — care muncesc brigăzi vestite, cum sînt cele conduse de minerii Grigore Mîndruț, Anton Florea,

de pre- I.M. plusție îmbunătățească pregătirea forței de muncă în minerit, promovarea acestor principii, rigurozitatea la selecția noilor cadre pentru minerit și-a dovedit cu prisosință justețea. In ac-
în treaplă, |

Ioan DUBEK

departe, de Vest pîrîiaș, naturală
mult din
IN-
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LA U.E. PAROȘENI

(Continuare in pag. a 2-a)
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produc- 
realiza- 

150 
pe post mai mare de. 

cea planificată, poate fi neglijat. un aspect, acela al grijii

O îndatorire
gospodărească

(Cdntinuarc în pag. a 2-a)

Sus pe Vale, acolo unde Jiul abia de este un într-O'. cetate închisă de zidurile înalte ale munților, cu scurgîndu-se prin luri străjuite de brazilor, unde lumina crenc- semeția ... . turmele de vite cîntă din tălăngi, imnul pastoral al mileniilor, au apărut, la început, cu cîțiva ani în urmă, oameni cu ochi scormonitori și minți iscoditoa. re. Și dintr-un glnd abia șoptit, munții au întors strigătul de triumf al rațiunii omului mereu învingător : „Aici este : cărbune 1 Aici este cărbune". O mină de oameni au început primele lucrări, să desferece această bogăție : încătușată de milioane de ani în strîn- soarea de piatră a mun-- telui: cărbunele,

nele. dătător lumină.In iureșul re ai basculantelor mare tonaj piatra, ..... . care mușcau lacome ex_ ț cavatoarcle lua drumul l hălzilor de steril, apropiind, din ce în mai mult, momentul cînd ză- cămîntul descătușat își va arăta bogăția tăinuită — cărbunele;Au apărut uriașe trepte iscusit meșteșugite în cuprinsul carierei, iar de aici Una după alta autobasculantele încep să poarte rodul bogat și strălucitor al adîncului spre locul lui de destinație. Promisiunile făcute cu zgîrcenia cercetătorului care nu vrea să se hazar.
Tudor MUNTEANU

Deszăpezirea
Ieri dimineața, însoțiți 

de tovarășa Gcorgeta Un
gur, de la Consiliul popu
lar municipal, am între
prins un raid-fiîlger în 
centrul civic al orașului 
Petroșani. Cum au răs
puns lucrătorii comerciali, 
chemărilor de a curăța 
gheața și zăpada de pe 
trotuare, obligației pre
văzute prin lege ?Zona Hermes. Colectivele de lucrători comerciali de la cofetărie, magazinul 129 „Lucoris", al ICSMI și barul de zi ai restaurantului „Jiul" au curăța): gheața pînă la trotuar, deși acesta este de marmură și spargerea ghe. ții a fost greoaie. Deci, se poate. Tot în această zonă, la magazinul 434 „Tricotai»

Minerii din brigada lui Grigore Mîndruț, din sec. 
torul IV al I.M. Lonea, se mîndrcsc cu un însemnat 
aport la succesele colectivului. In imagine ortacii din 
schimbul condus de Ion Gogeanu, împreună cu sing. 
Vasile Marcu, la efectuarea pontajului.

Foto: Al. TATAR

Succese ale preparatorilorAcționînd perseverent pe linia preparării în bune condiții a < cărbune livrat de prinderile miniere, tivele de preparatori cadrul IPCVJ se mîndrcsc cu noi și importante realizări de muncă. Unul dintre acestea — depășirea cu 106 milioane lei, de la începutul anului a producției, nete valorice — ne-a fost comunicat, ieri, de tovarășa Lucia Miclea, din cadrul compartimentului de planificare al IPCVJ.

cantităților de între- colcc- din
O contribuție de seamă în obținerea acestui succes o are colectivul Uzinei de preparare din Coroești, care, de la începutul acestui an, s-a menținut pe locul I în întrecerea desfă. șurată între unitățile întreprinderii de \ preparare a cărbunelui Valea Jiului.Tot ca un rezultat muncii preparatorilor tem aminti creșterea1,1 puncte a recuperării globale, ceea ce atestă tenția acordată țirii calității de cărbune. (Gli. O.)

al 
pu- 

cua- îmbunătă.' sorturilor

în
la

Eforturi susținute pentru funcționarea 
instalației la parametrii optimiO condiție de bază vederea funcționării:parametrii prevăzuți a U- zinei electrice Paroșeni în perioada de iarnă o constituie asigurarea stocurilor de cărbune. O problemă deosebit de importantă, dacă luăm în considerare faptul că uzina trebuie • să facă față vîrturilor energetice înalte, specifice sezonului rece, asigurării agentului termic pulsat în sistemul de termoficare a Văii Jiului.Amănunte referitoare la aceste necesități am reținut în dialogul purtat cu Gheorghe Dinea, inginerul șef al uzinei.— Cantitatea de cărbu-

ne existentă la ora actuală: (vineri,. 19 decembrie — ti.n.) în stocul nostru este de 44 000 de tone. Este un cărbune a cărui calitate se situează sub cerințele minime ale instalației noastre : putere calorică cuprinsă intre 2373—2800Kcal/kg, fața de necesarul nostru de conform proiectului, ceasta conduce la ționarea instalației sarcina nominală.
— La 

buia să 
cărbune 
dă ?— La

— De
90 000 tone e o diferență de

3560 Kcal/kg,A- func- sub
tre.ce cantitate 

se ridice stocul de 
în această perioa-90 000 de tone, 
la 44 000 tone la

46 000 de tone de cărbune. 
Cărui fapt i se datorează?— Nelivrării zilnice a cantităților prevăzute. De la Uzina de preparare din Corcești primim, zilnic, în jur de 1750 tone de cărbune. Au fost însă zile, în această lună, cînd nu ne_a fost livrat deloc cărbune. Dar ceea ce ne indispune este calitatea sa necores- punzâtoare. Or, se cunoaște, gazul metan nu se acordă pentru suplinirea calității cărbunelui. De a-

Gheorghe OLTEANU

(Continuare în pag. a 2-a)

(în fața căruia trotua- este din asfalt) șefa unitate Irene . Braicu privește nedumerită . și spune : „E-nghețat tare . Cînd iese soarele, ieșim și noi" (sînt două lucrătoare la magazin — n.n.). Bine, dar gheața este de sîmbătă, fost și la1 u c r ă t a r e a Came-
iar soare a mai ieri... Alături, florăria IGCL, olia Radu ne oferă un „panseu" hazliu : „Iese soarele și topește gheața, ce s-o mai spargem ?!“. Nu zău ?Lucruri frumoase despre cooperatorii de la , „.Unirea". Absolut toate unitățile din zona centrală curățat zăpada și pînă la asfalt. Așa, La magzinul „Jiul",

augheața da !tova-
Bujor MIRCESCU

(Continuare în pag. a 3-a)



2 Steagul ro|u MIERCURI, 24 DECEMBRIE 1986Sarcina de partid—important mijloc de îmbunătățire a activității comuniștilor rea absențelor nemotivate producției pentru anul vi-' și să contribuie la stabili- itor, unor comuniști din zarea tinerilor nou încă- conducerea sectorului, ca drați. Tovarășii Iuștinian mecanicul de sector, mais- Popescu, Dinu Lungin și trul principal Vasile Mol- Vladimir Sireanu au sar- dovan și sing. Csapo Vin- cini privind asigurarea ca- cze, șeful de sector, li s.a lității lucrărilor de revizii solicitat să coordoneze ne- și reparații electromeca- mijlocit introducerea unei nice. Alți comuniști, cu o combine de abataj în fron-

In cadrul. sectorului V 
de la l.M. Lupeni acționează 70 de membri de partid. Prezența lor în formațiile de lucru, la toate locurile de muncă este ilustrată de realizările constant bune ale brigăzilor din abataje, de la lucrările de pregătiri care asigură viitoarele capacități de producție. Astfel, minerii din brigada de producție a comunistului Nicolae Rusu, cei din abatajele cameră , ale brigăzilor lui Emil Bujgoi, Nicolae Pleșca, Dumitru Boca au acumulat de la începutul anului importante plusuri de producție, ceea ce ne creează toate condițiile pentru a încheia anul cu rezultate bune și a avea premisele unor realizări superioare 
în anul viitor.Rezultatele constant bune ale colectivului1 nostru reprezintă rezultatul ne. mijlocit al activității politice susținute pe care o desfășoară organizațiile 
de partid din cele 4 schimburi ale sectorului, preocuparea comuniștilor 
pentru menținerea în sinul colectivului, a fiecărei formații de lucru, â unui. elimat de muncă și responsabilitate, de ordine și disciplină, de spirit creator în soluționarea complexelor probleme pe care le ridică- activitatea productivă, O prodigioasă activi

tate desfășoară în acest sens comuniștii loan Trif, Gheorghe Rădulescu,Gheorghe Laszlo, loan Dospina, Gheorghe. Burla- cu, mineri în diferitele formații ale sectorului, precum și Marian. Zgură, Pe- trică Poenaru,' Nicolae Viza, Gheorghe Turcaș, maiștrii minieri și electromecanici.Modalitatea principală prin care comitetul nos
bună pregătire politico-i- deologică — Petru Poenaru, Constantin Rusu, Mi- haî Cervicescu, Carol Așz-VIAȚA DE PARTIDtru de partid, birourile organizațiilor de bază din schimburi se preocupă de întărirea rolului membrilor de partid în rîndul .colectivelor în care muncesc sînt sarcinile concrete pe care le stabilim în urma dezbaterilor din adunările generale pe diferite teme majore ale activității politice, 'organizatorice sau a celei productive, precum și cu prilejul discuțiilor individuale. Comuniștilor mai sus enumerați, avînd o bogată experiență profesională, li s-au încredințat sarcini privind îmbunătățirea activității productive în schimburile sau brigăzile de care răspund ; au sarcina să asigure respectarea disciplinei tehnologice, combate-

taloș sînt' propagandiști ; tovarășii Vasile Moldovan, Marian Zgură, Gheorghe Turcaș sînt și organizatori ai grupelor sindicale, iar tînărul Ion Radu îndep"- nește funcția de secretar' al organizației U.T.C.In repartizarea sarcinilor ooncrete ținem seama, așadar, de locul de muncă al membrilor de partid,, de pregătirea și experiența lor în activitatea politică și profesională. încă un exemplu în acest sens pot fi comuniștii Nicolae Viza, Gheorghe Mic, Alexandru Kerti, cărbra li s-a încredințat sarcina să se ocupe de pregătirea celor mai tineri mineri care solicită primirea în partid. In prezent, dată fiind însemnătatea deosebită a pregătirii

talul brigăzii lui Nicolae Rusu. Alții au primit sarcini pentru urgentarea U- nor lucrări miniere de primă ‘însemnătate pentru producția pe ’87, cum ar fi silozul de rezervă dintre orizonturile 440—480, galeria direcțională din blocul V a stratului 3, a transversalei nr. 3 pentru deschiderea de noi abataje etc.Prin informările solicitate în adunările de partid, prin discuțiile individuale purtate cu comuniștii, cu prilejul analizelor decada- le asupra activității productive, abordăm cu consecvență modul în care se achită membrii de partid de sarcinile încredințate, iar cînd e cazul le acordăm un ajutor eoncret prin membrii biroului organizației de bază pentru a fi la înălțimea îndatoririlor de răspundere ce le revin.
Gh. FRATOSTICEANU, 

secretarul comitetului de 
partid, sectorul V, 

l.M. Lupeni

Competența
(Urmare din pag. 1}a efectivelor. Dar integra, rea și stabilizarea este doar un început, o premisă a calității forței de muncă. Or, 

calitatea forței de muncă, menită să asigure exploa
tarea eficientă, rodnică a 
tehnicii noi în minerit, im
pune cu necesitate compe
tența tehnico-profesională, ceea ce presupune la rîndul 
ei, efortul de pregătire și 
perfecționare profesională.In cadrul recentei consfătuiri organizate de biroul Comitetului municipal de partid și conducerea CMVJ privind recrutarea, integrarea și pregătirea forței de muncă, s-a relevat

profesională
ceea ce privește calitatea cursurilor, competența, experiența lectorilor, frecvența cursanților, ca și în privința preocupării, seriozității conducerii sectoarelor, maiștrilor și brigăzilor față de frecvența cursanților la lecții, însușirea de către aceștia a cunoștințelor predate, a deprinderilor. Un alt neajuns constă în faptul că activitatea de pregătire și perfecționare a muncitorilor pe măsura cerințelor calitative actuale, desfășurată în cursurile de calificare și policalificare, nu poate compensa în totalitate 
aportul insuficient, în pre
gătirea cadrelor necesare 
mineritului Văii Jiului, al 
școlilor profesionale și li
ceelor de profil din muni
cipiu. Sînt necesare decică și in acest domeniu s-au obținut realizări semnificative. Pentru asigurarea personalului calificat în structura meseriilor de și în această privință ac-bază, în. cadrul unităților țiuni coordonate- din par-miniere în 1986, a fost cu- tea unităților de învăță-mînt, organizațiilor de masă, mai ales de tineret, a întreprinderilor, pentru orientarea tineretului școlar din Valea Jiului spre

prins în cursuri de calificare un număr de 5020 muncitori față de 3281 planificat. Dată fiind cerința mare de mineri calificați, în trimestrul IV s-au organizat suplimentar cursuri de calificare cuprinzînd 1430 de muncitori. Activitatea de pregătire și perfecționare prin cursuri de calificare și policalificare, deși își arată cu prisosință roadele, este tributară încă în unele locuri formalismului, birocratismului, superficialității. Sînt carențe în
(Urmare din pag. I)Gheorghe Lipsa, Gheorghe Ilumeniuc și Ion Boteanu — a majorat, în acest mod la 21782 tone de cărbune cantitatea extrasă/: peste Sarcinile de plan. Și în cazul acestor formații, factorul hotărîtor al succesului— alături de mobilizarea exemplară existentă în toate schimburile — l-a constituit creșterea productivității muncii. Un exemplu, concludent : depășirile de peste 1500 kg pe post ale randamentelor planificate, realizate de brigada Grigore Mîndruț, au stat la temelia depășirii sarcinilor , de plan cu aproape 8000 tone de cărbune. Punînd accentul pe creșterea productivității

muncii, minerii din forma- 
mația lui Anton Fierea se 
mîndresc cu un plus de 
peste 10 000 tone de cărbu
ne, Dintre celelalte sectoare . de producție, hotărî- te să contribuie, în decembrie, la realizareacît mai mult cărbune peste sarcinile anuale de plan ale minei, amintim sectorul III care, la zi, în luna în curs, -înregistrează un plus de 1088 tone. ■Indeplinindu-și în de. vans planul anual, minerii de la Lonea și-au „pregătit temeinic terenul" în vederea raportării, pînă la finele anului ..calendaristic:, a unor însemnate cantități de cărbune extras suplimentar, de a demara cu șanse sigure de succes activitatea de producție din noul an. (Gh. O.)

pe măsura exigențelor pro
ducției moderne, ale dina
micii extracției de cărbune.

Standul de probe 
ACTR de la IPSRUEEMP.

FOto: Gh. OLTEANU (Urmare din pag. I)

activitatea minieră. Totodată, conducerea combinatului, împreună cu inspectoratul școlar, este necesar să analizeze activitatea unităților școlare subordonate și să elaboreze un plan de școlarizare care să asigure acoperirea întregului necesar de muncitori calificați, în primul rînd de mineri, în bună parte cu absolvenți ai liceelor.Planul de școlarizare și perfecționare a forței de muncă pentru nevoile u_ nităților miniere prevede pe 1987 prgătirea prin cursuri de calificare a 2751 muncitori din care 1782 mineri, precum și cuprinderea a 11 400 lucrători în diferite forme de perfecționare și policalificare a 1500 muncitori în meserii specifice mineritului. La aceste cifre trebuie să se adauge aportul substanțial al școlilor profesionale și al liceelor de specialitate.
Doar cu eforturi conju

gate, pregătirea noilor 
contingente de mineri și 
raecamzatori-mineri va fi

Din
(Urmare din pag. Ddeze în aprecieri exagerate sînt depășite. Adîncimea limită Calculată nu este luată în seamă. Cărbunele și conștiința oamenilor nu lasă lucrurile să se _o- prească. Cariera se adîn- cește parcă spre centrul pămîntului. Mașinile gem, stîrnind, pînă mai ieri praful, iar acum zăpada, că. rînd necontenit cărbune și piatră pentru a scoate la iveală alt cărbune dătător de forță și lumină.Ca într-un „perpetuum mobile" nimic nu stă, to

treaptă în treaptătul este într-o continuă mișcare. Zona se dovedeș. te bogată. In noi zone, botezate cu literele de. la începutul alfabetului, s.a trecut la o decopertare intensă. In anumite perimetre cărbunele este în adîn- cime. Nu mai poate fi scos prin carieră și s-a trecut la săparea puțurilor șiplanurilor înclinate. Peplanșete este prefigurată o rețea complicată — complicată pentru un neavizat \— dar nu este nimic altceva decît viitoarea exploatare subterană de la l.M. Cîmpu lui Neag. In birouri improvizate, pentru că în

că nu a început construcția clădirii administrative, atît de nouă este mina, inginerii și tehnicienii pun bazele noii metode de exploatare, se gîndesc febril la mecanizarea pe care o vor introduce. Abia ■ s_au săpat primii metri de lucrări miniere, dar ochii specialiștilor văd deja a- batajele care produc din plin.Și astfel, în capăt de vale, sus, în munte, unde Jiul de Vest este abia un pîrîiaș, în curînd o nouă mină — Cîmpu lui Neag — va produce din plin. Cărbune pentru țară.

toarele turbinelor și răci, toni de ulei se colmatează . __________ ____________ cu depuneri, ceea ce creca.IPCVJ să acorde o atenție ză greutăți în procesul despoi ită asigurării calității ' răcire, ducînd totodată, la minime a cărbunelui.
— O problemă la ordi

nea zilei o constituie apa. 
Ce mă*«' .• ați luat pentru 
asigura’ i acesteia ?— A ,a de răcire o re- circuiăm la maximum. Da. 'torită însă cantității mici de apă pe care o captăm din Jiu, nu putem asigura, în condiții normale, sistemul de răcire, acestui neajuns adăugind u-i-se greutățile pricinuite de impuritățile existente în apă : fragmente de cărbune și diferite resturi de materiale provenite din amonte. Din cauza acestor impuri, rități, răcitorii de aer ai generatoarelor, condensa-

ceea, solicităm ' conducerii țeaua de fermoficare există mari pierderi de apă, peste valorile admise de normele în vigoare. Debi- - tul de apă pe care-1 primim este insuficient pen. tru completarea necesarului. Din aceste considerente, pentru 1987 am prevăzut întocmirea notei de comandă în vederea construirii unui baraj pe pîrîul Baleia. Aici, în perioada topirii zăpezii și a precipitațiilor, vom acumula însemnate cantități de apă.
— Sîntem în plină iar

nă. Cum va funcționa fer. 
mocentrala ?— In condițiile date, pe ' care vi le-am enumerat, colectivul de energeticieni măsurile de la Paroșeni depune toa- ‘ te eforturile pentru ca in-

încălziri peste limita admisă. Aceste efecte negative impun reducerea sarcinii electrice și termice.
— Din cite cunoaștem, 

uzina și_a amenajat, în 
acest an, o sursă suplimen
tară de captare a apei, pe 
pîrîul Căprișoara.— Captarea de la Căprișoara asigură, în mod normal, un debit de 80—100 tone apă tehnologică pe oră, debit care, în prezent datorită condițiilor meteorologice din toamnă — este variabil. In aceste condiții, cu toate 1...___ Initiate pentru a reduce la minimum pierderile, con- - stalațiile uzinei să funcțio. statăm, tetuși, că în re. neze cît mai. bine.hl lapte de oaie și 600 kg de lină.LA PARTERUL ' blocului 39 din Uri câni au fost date în folosință o unita, te CEC, un magazin de prezentare a cooperației meșteșugărești și o unitate foto. In anul în curs,, supra, fața unităților de prestări de servicii a crescut cu 2000 mp, (F. Bejan/coresp.)AMENAJARE. Deși pînă la începerea celui de-al doilea trimestru școlar mai

CONTRACTĂRI. De la Consiliul popular Aninoa. sa, aflăm că este în plină desfășurare acțiunea de încheiere a . contractelor de animale și produse a- nimaliere pentru anul viitor. Pînă acum, cetățenii 
J au contractat pentru fon- 
I dul centralizat al statului, 
I 109 bovine, 26 porch 42 oi, esțe țjjpp — vacanța ele- 
I 340 hl lapte de vacă, 24 vilor de abia fiind începu-

tă — la Școala generală nr.4 Petrila-Jieț comitetul de părinți (Marioara Ion Lăban, Iulia Ileana Vladislav, Cic și alții) a încă două săli de fiind posibilă funcționarea ambelor cicluri școlare într-un singur schimb, (T. Cornea, coresp.)EXCURSIE. Filiala :Petroșani primește înscrieri tru o excursie în țara _ _ .. _ . ._ _____cină și prietenă, U.R.S.S., cărească I A apărut Calen- șani, minima a fost de mi. pe ruta Chișinău — Kiev darul vînătorului și pesca- -* Leningrad — Moscova, rului sportiv» pe anul 1987.

Hapciuc,Romcea, Viorel amenajat clasă,
OJT mai pen- ve-

Excursia va avea loc perioada 13—24 martie.CINEMATECA. Pentru mîine, 25 decembrie, în cadrul serilor de cultură cinematografică organizate la cinematograful „7 . Noiembrie" dih Petroșani, este programată pelicula americană „Omul păianjen se întoarce". Spectacolele sînt programate la orele 14, 16 și 18.CALENDAR. Nu e.

într-o Stratul de zăpadă în Pa. V deosebită,, ring — 45 cm, numai ban I i- pentru schi. Iîn Calendarul, tipărit formă grafică ' ’ ...cuprinde și amănunte privind diferitele interdicții din sezoanele de vînat și ' ' ȚIGĂRI. De mai bine de o săptămînă, la restaurantul „Transilvania" din Pe- trila nu se găsesc, țigări de nici un fel. Lipsă de țigări, ■sau de interes ?
pescuit.DE LA STAȚIA METEO, Aurica Voiculescu ne informează că presiunea atmosferică este în continuă creștere, ceea ce înseamnă că diminețile și serile vor fi geroase și nu va ninge, pes- Ieri dimineața, la Petro-

I 
I
I

nils 10 grade, iar în Paring de minus 11 grade.
mmm ':imm mm ■ • mm mmm mmm

Rubrică realizată de 
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Realizări de prestigiu la Valea de Brazidificultăți în activitate, ne_a spus șeful de sector, dar nu ne-am dat bătuți. In prezent putem spune, că dispunem de un nucleu de bază de oameni bine pregătiți profesional, cu care putem acoperi în mod optim toate schimburile. Majori- tinerii, în ca- noas- mese- 
oa.

Pentru colectivul de muncă al întreprinderii miniere Valea de Brazi, a_ nul 1986 a fost bogat în împliniri. Printre faptele de muncă cele mai importante ale acestui harnic colectiv se numă. ră, în primul rînd, punerea în funcțiune a capacității de producție pe stratul 17—18. Dar trebuie spus că mina a cunoscut un adevărat salt calitativ în activitatea sa prin noile dotări tehnice. Au fost puse în , funcțiune instalații vitale, cum sînt : stația de com- presoare, instalația de ventilatoare, puțul 7 pentru aeraj, moderna stație de telegrizumetrie, care conferă în. prezent minei atributele unei întreprinderi de prim rang, la nivelul cerințelor tehnicii moderne.Odată cu mina s-au format însă oamenii, minerii, electrolăcătușii, tehnicienii, cei care stă- pînesc și dirijează utilajele și procesul de pro. ducție. Intr-una din zilele trecute am avut prilejul de a-i cunoaște pe acești oameni la locul lor de muncă. întinderea minei, exprimată elocvent și de faptul că în decursul unui singur an, numărul sectoarelor întreprinderii s-a dublat, nu mi-a permis decît vizitarea sectorului III producție. Am întîlnit aici atît oameni de excepție, adevărați bărbați Ceatișescu, secretarul ge. care onorează titlul de neral al partidului". „ miner, cît și corolarul lor ’'— rezultatele de prestî- pe stratul 17-șeful reîntîlpit pe minerul șef pre-1U- eele nii de bază de care ne-a

tatea o formează cei care au făcut drul întreprinderii tre primii pași în rie, iar acum sînt meni de nădejde. Printre ei se numără Stan Cîmu, Nicolae Țuțu, Istvan Du.
BARBATI CARE 
ONOREAZĂ 

TITLUL DE MINERka, loan Avram, Vașile și Velu Onofrei, Ion Pădure și mulți alții. Con- știenți că viitorul producției și ăl minei îl asigură oamenii temeinic pregă. tiți profesional, nați și harnici, ne concentrăm atenția în mod deosebit pe formarea profesională și morală a oamenilor. Dorim să dovedim astfel prin fapte că sîntem hotărîți să realizăm în mod exemplar sarcinile ce ne-aii fost încredințate și să contribuim la creșterea producției de cărbune cocslfica- bil și energetic, așa cum în repetate rînduri ne-a cerut tovarășul Nicolae

de 105 m. Este întreținut ireproșabil, fapt care pune în evidență competența și spiritul de gospodărire ale minerilor. ,,In urmă cu trei luni, ne-a spus șeful de brigadă, a- vansăm cu trei fîșii mai puțin. Am accelerat a- yansarea în ultima lună. Aceasta înseamnă realizarea a 150 de tone în plus. Cuvîntul de ordine în brigadă este : fiecare să-și facă datoria. Cei care fac nemotivate nu au ce căuta la noi. Mai avem de lucru, cu cei tineri, îndeosebi.' Dar a- v.em și satisfacția că ma. joritatea devin. în scurt timp adevărați bărbați, mineri de nădejde, . cum sînt Gheorghe Rizea, E- vian Bob, Zoltan Hîrleț, Dănilă Chiorean, șefi de schimb, în brigadă".De la lucrările gătiri am notat,
actualii formați

In abatajul frontal de18 l-amgiu, Mihai Oprișa, sectorului III ne-a zentat principalele crări din subteran, patru brigăzi de la pre- vorbit șeful gătiri. „Atn avut destule Abatajul are o lungime
de brigadă Gheorghe Scorpie, unul din oame-

de pre- _ . ___ . lapidar:minerii din brigada condusă de Nicolae Dinescu discipli- — 15 ml depășire față de planul lu«ii decembrie, la zi. Avansări superioare celor planificate au realizat și minerii din brigă. zile lui Zaharia Costache, i Gheorghe Cercel și Con- ( stantin Cucoș. Iar din noianul de nume de mineri care și-au adus contribuția la aceste realizări am notat: Constantin Silian, Dumitru Rusu, Constantin Toma, Ion Păvăloiu, Gheorghe Moroșan, Cos.tache Picu, Șandor Mada. ( raș, Constantin Gherman.La I.M. Valea de Brazi I am cunoscut un colectiv j ce are la activ realizări de prestigiu, oameni care ' prin faptele lor se dove-4 i dese adevărați bărbați care onorează titlul de miner.
Viorel STRAUȚ

sectorului.
0 îndatorire gospodărească
(Urmare din pag. I)rășul Pavel Haiducsi mo. tivează gheața de pe platoul din fața complexului prin faptul că, dedesupt, se află plăci de marmură.Este adevărat, dar și în Pe

Coordonate ale vacanței de iarnă 
a elevilor și studenților

copiilor, elevilor vacanțaA început vacanța de iarnă a ________ ____ ______ ... _______________
și studenților, perioadă de odihnă, de activități edu- ■iierească a taberelor 
cative, culturale și sportive. Despre posibilitățile de 
petrecere plăcută, prin manifestări atractive, a va. 
canței am cerut detalii de Ia tovarășa Ileana Radu- 
lovici, președinta Consiliului municipal al organiza, 
ției pionierilor, și de la studentul 4L_„L- "____
președintele Consiliului Uniunii Asociațiilor Studen
ților Comuniști din Institutul de mine Petroșani.

în atmosfera tide se3

față magazinului „Luco- ris", și în fața barului, și în fața magazinului „Flec. trocasnice" din zona Hermes, care aparțin tot de ICSMI Petroșani, sînt tot trotuare de marmură. A- colo cum s-a putut ? Poate un schimb de experiență...Trotuare-patinoar am

mai întîlnit în fața Școlii sportive, a poștei, a hotelului „Central", a clubului cultural studențesc. De la Spitalul municipal aflăm că numărul cazurilor de accidentare prin căzături gheață și zăpadă acrescut simțitor începînd de sîmbătă. E o explicație. Dincojo de aceasta, este vorba însă de aspectul o- rașului în care muncim și trăim. Aspect la care trebuie să reflectăm cu mai multă responsabilitate și, dacă nu se poate altfel, cu,., chitanțierul de, amenzi în mînă I Conform legii.

ILEANA RADULOVICI:— In prima parte din vacanța pionierilor și elevilor, pînă în 30 decembrie, toate activitățile, de mare diversitate, fac parte că și de artă plastică, integrantă din „Decada educației politice și culturii socialiste pentru pio. nieri și elevi" care se desfășoară sub genericul „Gînd înaripat - și dragoste fier, binte patriei iubite, parti- . dului părinte", dedicată aniversării Zilei Republicii. Toate activitățile ce vor avea loc reprezintă o sinteză a preocupărilor e. levilpr, cunoscute prin legătura neîntreruptă cu colectivele de pionieri și școlari. De aceea vacanța se va desfășura pe cîteva coordonate care oferă autentice posibilități de petrecere în mod instructiv și educativ a timpului liber. Implicarea tinerei generații în viața social.economică este o primă direcție exprimată printr-o varietate de ■ acțiuni profund educative, cum au fost ieri întîlnirile cu activiști de partid și de stat cu tema „Valea Jiului — prezent și viitor" sau, astăzi, dezbaterile și mesele rotunde, organizate cu, sprijinul cabinetelor de științe sociale, cu tema
i 
t

„Teze și idei fundamenta- 
1 le din gîndirea social-po- • litică a tovarășului NicolaeCeaușescu".

odihnă. Mulți studenți află, de ieri și pînă în ianuarie, în stațiunile Slă- nic Moldova, Izvorul Mu. Login Berende, reșului, Bușteni, Predeal, Sîngeorz_Băi, Herculane, ' Vatra Doritei. Dintre manifestările care sînt organizate - în Institutul de mine se remarcă serile politico-educative, proiecțiile de filme realizate de cineclubul. nostru și pre- miale Ia faza zonală de la Timișoara a Festivalului Artei. și Creației Studențești, jocuri sportive, audi.excursie cabana

Programul vacanței de iarnă oferă posibilități tuturor copiilor să participe, în funcție de opțiuni, la expoziții de creație tehni-.", la „Carnavalurile fulgilor de nea“ și serbările Pomului de iarnă, la diverse activi- ____ , ____.,tați (vizite, excursii, întîl- -țif muzicale, niri etc) de orientare șed- „1’1^.Iară și profesională, la tra. Rusu organizată de cerbul „Alpo“. Și să nu uităm de Revelionul tineretului.Vacanța studenților este o perioadă de odihnă și de Tecreere, dar și de continuare a studiului întrucit. nu trebuie să uităm că pînă la spsiunea de mene mai este puțin timp.

iațj țvizue, excursii, inul- - țjj muzicale, o niri etc) de orientare șed- de două zile ladițipnale manifestări sportive'organizate în săli de sport sau pe pîrtiile din împrejurimile localităților, în tabere la Băile Herculane, Geoagiu sau Băile Felix; Dintre activi, tățile sportive trebuie să .remarc competițiile de handbal — „Trofeul vacanței", desfășurată la Liceul industrial Vulcan, „30 Decembrie", la.de. masă (Școala sportivă Petroșani) și șah (Școala generală nr. 4 Petroșani).
cupeletenis

LOGIN BERENDE :— In programul de activități pentru această vacanță am avut în vedere, pe deoparte, că studenții din Valea Jiului trebuie să . aibă posibilități de a participa la activități educați, ve, artistice, sportive distractive organizate clubul studențesc și, pe de altă parte, că alți studenți sînt dornici să-și petreacă
Și de

Fabrica de mobilă retrila. Dialog fructuos la mașina de presat furnir. 
Foto; O. GEORGE

exa-

T. SFĂTARU

Notă.
Un ceai fierbinte.Sînt încă multe unități comerciale care ar trebui să-și diversifice sortimentele în funcție de cererea consumatorilor. Este, de pildă,. situația cofetăriilor care, poate din comoditate, se limitează doar la a vinde diverse, dulciuri, deși ar trebui să aibă și inițiative. Așa cum sugerează sudorul Svedak Anton din brigada 20 Petrii^ a ACM Petroșani înțr-o scrisoare adresată redacției. „Ar fi bine ca și cofetăriile . din Petrila șă poată oferi locuitorilor un ceai fierbinte, ne scrie dumnealui. Noi muncim pe șantier și am vrea să se introducă obiceiul din alte localități, e.- xistent chiar și în Petroșani, de a se servi un ceai fierbinte sau cafea cu lapte,- mai ales în această perioadă de iarnă". Este o idee a cărei realizare nu este greu de împlinit deoarece prepararea ceaiului nu presupune nimic altceva decît inițiativă în a. ceste cofetării. Pentru că activitatea comercială se perfecționează numai prin- tr-o astfel de inițiâtivă iz. vorîtă din receptivitate la solicitările oamenilor muncii ale căror propuneri sînt posibil de realizat. (T.S.)La adăpostul firmei, afaceri oneroaseFirma este a întreprinderii județene de producție industrială și prestări servicii Deva. Pe scurt IJPIPS. Particularul este Viorel Marcău, care dispune de o autorizație de fotograf din partea Circumscripției financiare a Consiliului municipal Petroșani. Pe autorizație este prevăzută, ca ajutoare a meseriașului și soția acestuia. IJPIPS a încadrat u- nitatea foto, amplasată în Pe.ttoșani-Nord, cu... up lucrător (particularul Viorel Marcău), și a dotat-o cu un birou, un covor plușat, două fotolii și o canapea. Plus cîteva chitanțiere. U- nitatea nu are nici un fel de aparat și materiale foto, nu poartă nici un număr. A purtat un nume hazliu — „Bel Anii", care, din respect pentru bunul gust, a fost dat jos de edilii o. rașului. In rest, toată aparatura de fotografiat aparține lui Viorel Marcău. Atelierul, camera obscură, aparatura de mărit se află... la domiciliul aces

tuia. La unitate nu se poate găsi nici măcar autorizația de funcționare. Nu există afișată lista de tarife.Demersul nostru ă început după primirea unei scrisori a cetățeanului Titus Peștenăru care ne sesiza că, din 8 noiembrie, cînd s.au -făcut poze la o. nuntă, a plătit lui Viorel Marcău ca acont (în schimbul unor Simple bonuri de comandă, - fără regim special, număr sau ștampilă), odată' 200 lei, apoi 500 lei și încă 1500 lei. Ultima dată „fotograful" a mai cerut 1700 lei. Deci, în total, 3900 lei. Dar, fotografiile nu Șînt gata nici acum (20 decembrie n.n.). Curios este alt aspect. Inițial, cetățeanului i s-a spus că o fotografie costă - cam 26 lei. Intr-adevăr, în nomenclatorul elaborat de Comitetul de Stat pentru prețuri, âtît costă. Numai că cetățeanul cu pricina comandase 60 fotografii, iar 60 înmulțit cu 26 fac 1560 lei. Deci atît costau foto.

grafiile. In afară de faptul că Viorcl Marcău n-a eliberat nici o chitanță, intenționa să încaseze 3900 lei I Deci, de două'ori și jumătate mai mult.Pînă aici lucrurile sînt confuze. Ele sînt „clare" 'doar pentru Viorel' Marcău. Adică . dumnealui, la adă-
postul unei firme de stat, presta o activitate particulară. Are autorizație, dar asta nu înseamnă că IJPIPS trebuie șă.i fie pravan pentru pricopseală. Pentru 65 Iei, - o fotografie ar trebui să fie capodoperă artistică. Din 9 decembrie și pînă în 17 decembrie, Viorel Marcău a încasat- prin chitanțe cu regim special doar 324 lei. Intr-o săptă. mîriă este posibil să realizezi pentru întreprindere doar 300 lei 7 Restul a' intrat la „mandatar" în buzunar.

Să recapitulăm: Viorcl Marcău și-a adus toate a- paratele și face afaceri particulare la domiciliul său. De ce atelierul de mărit este la locuința acestuia ? De ce într-un spațiu mai mult decît corespunzător (aproape 100 metri pătrăți) nu și-a amenajat
n&awiiilaborator 7 In locul laboratorului erau de toate : saci cu fasole, ceapă, jucării, un fel de cămară sau debara. Tocmai în'ziua cînd ne aflam acolo, alți și alți cetățeni au venit la unitate să se plîngă tie proasta servire. Cetățeanul Gheorghe Chiribucă din Petrila s-a săturat să tot fie plimbat pe drumuri de Viorel Marcău.; iată, de ce a făcut comandă pentru fotografii de buletin la altă unitate. Constantin Vesa a făcut fotografii la nuntă în 18 octombrie. A plătit

1100 lei, dar n-a primit nici chitanță, nici pozele. Pe chitanțiere cu ' regim special (foarte puține, și acelea cu sume de... 17,50 lei) clienții nu semnează. După bunul său plac, Viorel Marcău mai depune cîte o sumă.., „de „ochii lumii" și pentru întreprindere. In reșt... Să facem un calcul: dacă într-o lună, Viorel Marcău „prinde" doar 4 nunți (deși poate să „prindă" 8), la fiecare nuntă. doar 50 fotograf ii. (deși poate să facă 1Q0) și fiecare ■ poză o vinde cu doar 30 lei (nu cu 65 lei, cum-am văzut că are obiceiul) a- tunci într-o lună cî.știgă 6000 lei doar la nunți. A- : ceasta este aprecierea minimală. Mai sînt și alte ocazii. Soția acestuia,, căre nu are calificarea de fotograf are în schimb o legitimație specială (?!) . deintrare în/ unitățile militare. Tot soldatul vrea o poză color, nu? Și nu se fac decfr minim 4... La sala unde se oficiază căsătorii, Viorel Marcău. și soția IUI

au produs pur și simplu scandal, au avut altercații cu lucrătorii de la Cooperativa „Unirea", care erau și ei solicitați. S-a întîm- plat ea tinerii căsătoriți să nu-i comande lui Viorel . Marcău fotografii, dar fotograful afacerist le-a făcut și, după aceea, le-a „băgat pur și simplu pe gît“ acestora. Și multe, multe alte matrapazlîcuri. — Din care miile... de lei curg. Pricopseală curăță. Viorel Marcău are stilul omului care impresionează. La asemenea venituri (cel puțin 10 -12 000 lei pe' lună, la cel măi simplu calcul) aflăm că nu-și plătește datoriile la circumscripția financiară, că are foarte mari restanțe la a- sociația de locatari. Dar „sărabanda" afacerilor personale, în detrimentul întreprinderii -care l-a îh- ..cadrat, merge mai depar- *e... Cercetările, care au început după sigilarea uni tați', vor descoperi, des: gui, si alte aspecte.
Mircea BUJOReSCU
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„războiului taberelor" din Liban
In legătură cu demersurile pentru încetareaAnul Internațional 

al Păcii
. Acțiuni - Luări de poziție — DocumenteBONN 23 (Agerpres). ' — Medicii, care prin profesia lor înțeleg cel măi bine .pericolul unui război nu- clear, își continuă manifes- ■ țările pentru pace, pentru; eliminarea tuturor armelor nucleare de pe planeta noastră. In acest membrii filialei mane a mișcării ționale „Medicii lumii pentru preîntâmpinarea unui război nuclear" ău inițiat o serie de acțiuni la Aachen, pentru interzicerea imediată a tuturor țelor cu armament ar. Ei au subliniat problemele păcii și mării trebuie să fie manent în atenția ei publice.

context, vest-ger- interna-

WASHINGTON 23 (A-gerpres). — Comitetul a. merican pentru o politică nucleară rațională a a. dresat președintelui Ronald Reagan o petiție semnată de 200 000 de per- ,- soane.După cum a declarat președintele Comitetului, David Cortright, documentul cere, simbolic, șefului executivului SUA ca, la acest sfîrșit de an,
experien- nucle- că dezar- per- opini-

să facă „un cadou poporului american, să ofere lumii întregi cel mai de preț dar dintre toate cele care ar putea exista: Pacea". „Cerem președintelui Reagan să spună „DA", în sfîrșit „DA" în ceea ce privește interzicerea experiențelor cu arme nucle. are", se menționează în petiție.

„Profundă preocupare" exprimată de 
Consiliul de Securitate al O.N.U.

în legătură cu gravitatea conflictului 
dintre Iran și Irakdifuzată în numele celor 15 membri ai acestui organism, se subliniază o- bligația statelor de a reglementa diferendele dintre ele prin mijloace pașnice și de a coopera cu Consiliul în acest sens.Consiliul de Securitate cere, totodată, respectarea integrității teritoriale a statelor din regiune, a libertății de navigație ‘ și ’’ comerțului.

NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres). — Consiliul de Securitate al ONU și-a exprimat „profunda preocupare" față de gravitatea conflictului dintre Iran și Irak, reînnoindu.și apelul adresat părților beligerante în vederea găsirii unei soluții pașnice la acest diferend.Intr-o declarație a președintelui în exercițiu al Consiliului de - Securitate,

Sesiunea extraordinară a Consiliului ministerial al Ligii Arabe

Evenimentele din Ciad.N ’DJAMENA 23 (Agerpres). — In regiunea de nord a Ciadului, în zona masivului Tibesti, au continuat confruntările dintre forțele ciadiene și efective libiene, care au pătruns în regiune la 11 decembrie — afirmă un comunicat oficial transmis de de radio național citat de agențiile Presse și AP.
3. *TRIPOLI 23 (Agerpres); — Biroul de Legături Externe al Marii Jamahirii Arabe Libiene Populare Socialiste a declarat că a- ceastă țară, nu este implicată în conflictul în curs din Ciad, reafirmînd, totodată, că Libia nu va rămîne inactivă în fața U-, nei amenințări, care ar viza securitatea și integritatea sa teritorială — transmite agenția JANA.

postul ciadian, France

Marea Jamahirie Arabă Libiană Populară Socialistă a cerut Ligii Arabe și Organizației Unității A- fricane să- adopte măsuri în fața „amenințării periculoase" apărute la frontierele sale sudice prin activitățile americane și franceze în Ciad, transmite agenția JAN A, citată de AP.BELGRAD 23 (Agerpres) — Specialiștii iugoslavi au elaborat o celulă solară ingenioasă, care se deosebește de cele existente pî-

• La Hamburg, elemente extremiste au incendiat sediul P.C. German din cartierul Bergedorf, relatează agenția TASS. Aceasta este a doua acțiune teroristă comisă în ultimul timp împotriva unui sediu al P.C.G. din Hamburg.

TUNIS 23 (Agerpres). — întrunit la Tunis în sesiune extraordinară, Consiliul ministerial al Ligii Arabe a hotărît crearea unui „comitet arab" de bune oficii, la nivel ministerial, însărcinat cu între- . prinderea imediată de demersuri în vederea încetării „războiului taberelor" din Liban.Intr-o rezoluție adoptată la încheierea reuniunii, Consiliul precizează că acest „comitet arab" _■ va acționa în vederea aplicării precedentului său apel vizînd încetarea imedia-

Negocieri în impasPARIS 23 (Agerpres). — Ministrul francez al de- partamenteloi- și teritoriilor de peste mări, Bernard Pons, a anunțat suspendarea negocierilor dintre guvernul țării sale și Frontul de Eliberare Națională Kanak Socialist (FLNKS), mișcare ce luptă pentru obținerea independenței Noii Caledonii (Pacificul de Sud), informează agenția France Pres- se.
memento

FILMEPETROȘANI — 7 No
iembrie: Omul păianjen se întoarce; Unirea: Prăpastia iubirii; Parîngul: Păcală, I—II.PETRILA: împușcat în spate.LONEA: Toți au talent.VULCAN — Luceafărul Munții albaștri.LUPEN.I — Cultural La răspîntie.URICANI: Escadronul husarilor zburători, I-II.N.R. Eventualele modificări intervenite în programarea filmelor aparțin întreprinderii Cinematografice Județene Hunedoara.

NOUL GUVERN pakis. tanez s-a întrunit în prima sa ședință. Au fost trecute în revistă, cu acest prilej, o serie de probleme naționale importante, o atenție specială acordîndu- se măsurilor pentru asigurarea ordinii și securității în țară.CONFERINȚA. La Dhaka urmează să se desfășoare, în perioada 14—16 martie, lucrările unei conferințe ministeriale a țărilor asiatice din Grupul celor 77 consacrate problemelor comerciale ; —- informează agenția PTI. La reuniune, ce va fi inaugurată de președinte,franceză „Petrol Informations", programul brazilian .J’roalcool" constituie j— cea mai cun°scută și im- nă în momentul de față portantă inițiativă de cer- prin faptul că transformă energia solară atît în curent, cît și în căldură, folosibilă în scopuri industriale. Noua celulă u- tilizează silicon amorf, ceea ce-i oferă posibilitatea convertirii întregii cantități de energie solară captată. Se apreciază că celula va fi folosită îndeosebi în industria hotelieră, unde se cer mari cantități de energie pentru prepararea apei calde. Specialiștii iugoslavi prognozează de a- semenea că la mijlocul secolului viitor soarele va constitui principala sursă și nu doar una alternativă de energie.PARIS 23 (Agerpres). — După cum afirmă revista
TV20,00 Telejurnal.20,15 Viața economică.— Bilanț '86 — perspective '87 în agricultură.20,25 Republicii, un cîn- tec unanim.Versuri și patriotice.Timp al înfăptuirionare (color). Pe Argeș în jos...Film serial: 

„Ambulanța", (color).Telejurnal.

20,35 cîntece (color).marilor revoluți.

tă și globală a focului, ridicarea asediului impus împotriva taberelor. de refu- giați palestinieni de lîngă Beirut și din sudul Libanului, evacuarea răniților, reaprovizionarea taberelor, ca și revenirea la căminele; lor a persoanelor nevoite 'să-și abandoneze locuințele : și eliberarea prizonierilor.Comitetul va prezenta rezultatele misiunii sale cu prilejul unei noi reuniuni a Consiliului, la 14 . ianuarie 1987, actuala sesiune extraordinară fiind considerată deschisă, precizează comunicatul.„Comitetul arab" al miniștrilor de externe este alcătuit din ’ reprezentanții Iordaniei, Emiratelor Arabe Unite, Tunisiei, Kuweitului, Mauritaniei și R.A. Yemen, fiind prezidat de Algeria, în calitatea sa de președinte în exercițiu al Ligii, și de secretarul general al organizației, Chedli Klibi.

față de 3 000 kmp. Anul trecut, în legătură cu â_ ceastă frontieră, au avut loc confruntări armate între Mali și Burkina Fasso, în urma cărora cele două țări au căzut de a- cord să supună diferendul Curții de la Haga.CONDAMNARE. Un tribunal din Dusseldorf l_a condamnat pe Helmut Pohl, membru al unei organizații extremiste, la închisoare pe viață, informează agenția France Pres- se. Pohl a fost găsit vi- . novat de participare la a- tentatul cu bombe asupra

le bangladeshului, Hussain Muhammad Ershad, vor lua parte miniștrii comerțului din 43 de state ale regiunii.FRONTIERA. CurteaInternațională de Justiție de la Haga a stabilit noua linie de frontieră dintre statele Mali și Burkina informează agenția na Nouă. Verdictul capăt unei dispute' de 26 de ani asupra unei bazei aeriene americane de zone de deșert cu o supra- la Ramstein (RFG).
africane Fasso —Chi- pune vechi

FAPTUL DIVERS

redreseze balanța de plăți în- jur de 15 dolari barilul și să găsească o altă sursă de energie care să poată concura cu derivatele petrolului. Țara și-a fixat drept obiectiv, pentru 1984, să producă 10,7 miliarde
■•••aasiaaaaaaaaasaaaaaaaaaasaaaaaaaaaaaaaaaasaaaaasaaaa*

cetare în domeniul găsiriienergetică,
aaaaiaiaaaaaa.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasasaaasaaaiaiaaasade înlocuitori pentru benzină și motorină.In 1973, Brazilia importa petrol pentru a face față în proporție de trei pătrimi nevoilor sale. Criza petrolieră survenită în acel an a reliefat vulnerabilitatea sa,........... 'perturbarea rii. In această Brazilia a instituit gramul „Proalcool", să reducă marea ei dependență față de petrolul importat, precum și să

preîigurînd aprovizionă. situație, pro- menit

în următoarele 6—12 luni, potrivit unui studiu consacrat pieței mondiale a petrolului, citat de agenția Associated Press.Tendințele în domeniul petrolului pe plan mondial, arată un raport al firmelor „Arthur Andersen and CO" și „Cambridge Energy Research Associates", atestă că indus- tria va fi, de asemenea, litri de etanol. Drept Ur- confruntată cu o concu-mare, toate benzinele brazi- rență intensă pe . piață.Ilene conțin în prezent 22 ' S-ar părea căne referim la sută etanol anhidru și evident la situația de a-aproximativ un sfert din . nul viitor înMnte ca pre-, motoarele cu 'aprindere țurile să se majoreze, sub.prin seînteie funcționează stanțial, a declarat Richardcu etanol hidratat. Brazilia Andkerson, director alimportă acum numai echi- firmei „Arthur ■ Andersenvalentul a circa 40 la su. and CO". La rîndul șău,Daniel Yergin, președinte al “ „Cambridge Energy' Reasearch Associates", a precizat că firmele petroliere vor cunoaște anul viitor același gen de presiuni puternice.

VAL DE FRIGValul de frjg care a a- dus la Delhi cele mai joase temperaturi din ultimii 20 de ani se menține în nordul, vestul și estul Indiei. După cum a a- nunțat agenția PTI, 149 persoane și-au pierdut viața ca urmare a condițiilor meteorologice vitrege, ihai ales în zonele cu căderi masive de zăpadă. ,
INCENDII 

PROVOCATE

tă din nevoile ei interne de petrol.LONDRA 23 (Agerpres) /Industria petrolieră se poate aștepta ca prețurile la țiței să continue să fie
»>

Cooperativa meșteșugărească 
„Unirea"

cu sediul în Petroșani, 
strada 30 Decembrie nr- 1A, 

încadrează de urgență, direct sau prin 
transfer :

Lansarea unor bombe incendiare asupra mai multor magazine din Hamburg a făcut ca numărul .incendiilor, produse, în ultimele zile să ajungă la 12, 1 pagubele provocate fiind considerabile. Agent ția UPI subliniază că incendiile survin după ciocnirile de săptămîna trecută dintre poliție și membrii. unor organizații ex- . tremiste. Nu s-au înregistrat victime omenești, incendiile declan.șîndu-se după ora de închidere a magazinelor.
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Mica publicitateV1ND boxe „Unitra Tom- Petroșani.sil“ 75 W, telefon 42943,
ANUNȚURI DE FAMILIE

(9515)
Colectivul AUTL Petroșani, regreta profund dis

pariția celei care a fost contabil șef
PREPELIȚĂ AURELIA

Sincere condoleanțe familiei.

• fochist, autorizat prin 
pentru 
siune

cazane cu abur
ISCIR Sibiu, 
de medie pre-

Condițiile
cele prevăzute 
gea nr. 57/1974,

Cei interesați
personal al cooperativei și la telefon

de
de

incadrare și retribuire
Legea nr. 12/1971 
republicată- 
se pot adresa la

si
sint
Le-

COLEGII de muncă de la ICITPMII sînt alături * 
de Călin Prepeliță în încercarea grea suferită de 
pierderea mamei sale.

Sincere condoleanțe familiei îndurerate. (9522)

biroul 
43251.

FAMILIA amintește cu aceeași durere împlini
rea unui an de la trecerea în neființă a neuitatului 
soț, tată, socru și bunic

Prof. GORGAN IOAN
Nu te vom uita niciodată. (9510)
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