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I.M. Paroșeni. In cadrul atelierului electric se execută lucrări în sprijinul ac
tivității din subteran.„Vom încheia planul anual 

cu o decada mai devreme0Traiectoria urmată In acest an de sectorul I al I.M. Uricani a fost ascendentă. O demonstrează, din plin cifrele prezentate de normatorul Constantin Negoiță: 2621 tone de cărbune peste sarcinile de plan ale primelor trei luni, cărora li se adaugă alte 4443 tone, cît reprezintă depășirea planului la încheierea trimestrelor al doilea și al treilea. Rezultate de valoare, care scot în evidență că, pentru a le obține, sectorul a mobilizat întregul potențial tehnic și uman de care dispune, a făcut din plin dovada faptului că dorește să fie primul în întrecerea desfășurată între , colectivele minei.■— Este vorba, în primul înd, de accentul pus de noi pe trei elemente: calitatea lucrărilor de pregătiri, întărirea ordinii și disciplinei din cadrul brigă. eilor și funcționarea opti-

mă a fluxului de transport, a tuturor utilajelor, argumentează ing. Florian Dumitru, șeful sectorului. Să detaliem. Brigada lui Petre Vreme, de exemplu, a ay(ut permanent în atenție terminarea la timp aI. M. Uricani
lucrărilor de pregătiri pe care șe angajase să le e- xecute, și calitatea acestor lucrări. Este o brigadă model: orice lucrare am lua, galeria de bază panoul 1 Nord, galeria de cap din același panou, suitorul de , atac sau 'galeria intermediară din panoul 2—3, lo. ; cui de muncă actual al: brigăzii lui Gheorghe Văsîi,' toate acestea poartă girulcompetenței, al lucrului bine făcut. Și asta cu toa- , te că a lucrat și lucreazăîn continuă creștere, producția zilnică realizată

încă în condiții dificile : rocă dură," aprovizionare greoaie datorită distanței mari pînă la suitorul de aeraj. Brigada este model pentru că însuși șeful de brigadă este un exemplu demn de urmat: la cei 35 de ani ai săi, din care 14 petrecuți în minerit, n-a zis niciodată că nu poate să facă vreo lucrare pentru că e grea. Iar ca el sînt șefii de schimb Eugen Marchidan, Dumitru Roșu și loan Coșei, care, de la 1 decembrie, a fost numit în fruntea unei brigăzi.Al doilea element, întărirea ordinii și disciplinei, Comparativ cu anul trecut a scăzut' considerabil numărul absențelor nemotivate, ceea ce a condus la creșterea posturilor în cărbune. A sporit coeziunea formațiilor de neri, cu repercusiuni zitive asupra modului îndeplinire și .depășire sarcinilor de plan. Aminteam și de fluxul de transport. Dacă acesta funcțio-
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Cei care „ocolesc" contorul, 
ajung sigur sub incidența legii

Patru întreprinderi mi- dată în această lună, niere— Lonea, Paroșeni, .unei producții-zilnice Lupeni și , Cîmpu lui Neag aproape 7 500 de tone, — printr-o mobilizare de excepție au extras împreu, nă, într-o singură zi, 3 decembrie, 2577 tone de cărbune peste plan. Cel mai 'mare plus al zilei, l-au înregistrat, în continuare, minerii de la Paroșeni — 1322 țone. Un fapt semnificativ pentru abnegația cu și Cîmpu' lui Neag — au care acționează colectivul obținut, de la începutul minei Lupeni îl constituie lunii, un plus, de 6444. tone , realizarea, pentru prima ’ de cărbune. '

Am consemnat în repetate rînduri, măsurile luate de către colective mari de oameni ai muncii pentru încadrarea în repartițiile aprobate de energie electrică, pentru gospodărirea judicioasă a fiecărui kilowat/oră. In acest e- fort general, care pornește de la înțelegerea necesității economisirii, cu seve-, ritate a, acestei atît de importante avuții naționale, apar, însă, din păcate, și manifestări care sfidează bunul simț am putea spune, ajungînd in „zona“ fap. telor de natură penală. Este vorba, pe scurt, de aceia care, într-o formă sau alta, sustrag energie alimentare din pasiune de electrică și, lă „adăpostul", cred ei, al infracțiunii, fac o condamnabilă risipă de kilowați.Am desprins, în recentele controale ale lucrătorilor de la Centrul de distribuire a energiei electri. ce Petroșani, cîteva cazuri

care își au... morala lor. Vasile Grigoriță, din Vulcan (str. 30 Decembrie, nr. vutul obștesc. 9/L) și-a construit o bu. cătăriep, de vară. Nimic rău în asta, desigur. Doar că a „uitat" să anunțe organele IRE și și-a improvizat ilegal o instalație e- lectrică pe Un traseu care ocolea contorul. Mai mult decît atîț. de la priza respectivă și-a tras, prin cabluri, energie în locuință — . nu pentru că n-ar fi avut o instalație corespunzătoare, ci pentru că, în felul acesta, consumul din apartament nu era nici el marcat de contor. Evident, n-a făcut complicata rețea de•electrician, ci pentru a.și „hrăni", cu energie sustrasă, 2 radiatoare (de 500 și 2000 de wați), o mașină de spălat, un aragaz electric etc. Nota de plată pentru aceste „eforturi" : 15 843 de Iei. La atît s-a ridicat suma imputată, plus

dosarul de trimitere în Judecată pentru furi din a-4 In apartamentul locuit de Maria Artcnie (cartierul T. Vladimirescu. bl. D 3/9 din Lupeni) „traseul" de ocolire a contoru lui era mai sofisticat. „Beneficiara" era convisă că procedeul e de nedescoperit — „ceva" cu folosirea nulului din rețea, în așa fel Incit o anumită priză să fie deconecțată de la rețea. Eforturile de camuflare, chiar și la un control superficial, s-au vedit, însă..., nule. Și însemnat 4 336 de lei lingă meritatul dosar trimitere în judecată.Sava Solai, din Petroșani (str. Aviatorilor, bl. J3. ap. 45) nici nu s-a mai ostenit să... ocolească aparatul de înregistrare a con-
C. T. DIACONII
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Hărnicie dublată de competență

IN ZIARUL DE AZI :

188 de tone mai mult cît sarcina planificată. In continuă creștere se 'află și producția medie: zilnică de la .Cîmpu lui Neag (plus . 927 de tone) și Lo. nca (plus 140 tone).întreprinderile miniere, r fruntașe —» Lonea, Paroșeni și Cîmpu lui Neag -sr
La I. M. Aninoasa

Noi capacități de producțieLa .întreprinderea minieră .Aninoasa a fost finalizată și va intra, în cu- rînd, în exploatare, o nouă capacitate de producție î este vorba de pilierul stratul 13, blocul I, cadrul sectorului III. crările de pregătiri din din Luau fost executate, conform graficului de punere în funcțiune, de către brigada condusă de Sava Robu, a- ceeași care va și exploata pilierul. ■ ■ .

De asemenea, se derulează, în ritm susținut, programul de montare a unui complex de înalt randament, în stratul 3, blocul II. Zona a fost deja conturată, în prezent execu. tîndu-se suitorul de atac. In paralel, se efectuează demontarea secțiilor utilajului, aflat într-un abataj a cărui rezervă de cărbune a fost epuizată complexul urmînd să fie, în felul acesta, reciclat. (S.B.)
Reducerea cheltuielilor materialeOrganizindu-și activitatea potrivit exigențelor e- ficienței economice, colectivul de muncă de la IPSRUEEM a obținut, de la începutul, anului, economii în valoare de peste 23 de milioane de lei. Sursa cea mai importantă a acestor realizări o consti-' tuie reducerea cheltuielilor materiale, prin reintroducerea în circuitul productiv 

a materialelor refolosibile, prin gospodărirea judicioa-

să a materiei prime de pe fluxul de fabricație. Expresia directă a acestor preocupări o reprezintă reducerea cheltuielilor planificate la 1000 de lei producție marfă cu 47,8 lei.' 
O contribuție însemnată la înregistrarea acestor împliniri o au, îndeosebi, colectivele de muncitori, tehnicieni și ingineri din cadrul SlRUJM Livezeni și de la atelierul de reparații electrice, (C.T.D.)

a “SsSVSJ.

ISișt

trebuie să știi să lucrezi, cum să lucrezi și, mai ales, să-ți organizezi cum se cuvine munca“. Intr-un cuvînt pentru a fi ■eficientă, în abataj munca trebuie, dublată de competență, iâr organizarea optimă,' științifică - am putea spune, a activității,

Minerii din brigada lui Gheorghe Păduraru, de la mina Vulcan sînt cu. noscuți drept oameni harnici. Nu numai în sectorul III și nu numai în întreprindere, ci chiar în rîn- dul colegilor lor de muncă din întreaga Vale a Jiului. Este și firesc, de-, . ...... . ....vrerile ce au în . frunte un ...nu este decît 6 ipostază; brigadier de nădejde, ca- specifică ă competenței, re, pentru rezultatele deosebite obținute în prima fostparte a anului, a Hărnicia • și competența minerilor din brigada lui Gheorghe Pădurarurăsplătit cu diploma de. își găsesc, expresia statis. onoare în întrecereat cialistă. so- tică, să spunem așa, . în ' cifrele care dau , dirilen-Hărnicia este, desigur, șiunea cantitativă a de- 1 o calitate esențială în pășirilor planului de pro- I munca din minerit;; dar, așa cum se exprima brigadierul „nu este juns să fii harnic, dea-Mai
ducție. Ei au pășit, în ultima lună a anului, cu un plus de peste 13 000 de tone de cărbune. Iar a-

ceastă producție suplimentară este, în primul rînd, rodul bunei organizări a activității, a modului în care, deci, hărnicia ortaciloi' a găsit cîmp de manifestare.Hărnicia, dublată de • competență profesională a însemnat, în abatajul 3/3 din sectorul III,: deci colo Unde lucrează minerii din brigada lui1 Gheorghe Păduraru. creșterea productivității muncii, ridicarea randamentelor . pe post cu mult peste 'nivelul celor planificate. De obicei —- și cînd j spunem așa, ne referim la media pe zece luni '
C. TOMESCU ’

Petroșani. Imagine 
din preajma Teatrului 
do stat „Valea Jiului".

Foto : Al. TĂTAR
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DIN VIAȚA ȘCOLII
România, țară a păciiIn școlile din Valea Jiului se desfășoară în această perioadă ample acțiuni politico-educative și cui. tural-artistice _ consacrate cunoașterii semnificațiilor noii și strălucitei inițiative de pace a tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretarul general al partidului, președintele României socialiste. Pionierii și elevii, în cadrul unor dezbateri și simpozioane, își manifestă vibranta adeziu- ... ne față de inițiativa Româ- ' niei în acest An internațional al Păcii.La Școala generală ___

4 din Petroșani, sub genericul „România luptă pentru pace", va fi organiza- iar .. ‘ 1 ar- sus. sin- te- pa- edu- pen- la

Toate aceste manifestări, prin care elevii dau glas, alături de părinții lor, de toți oainenii muncii, dorin
ței de a trăi și a se forma într-o lume a păcii, sînt. urmate de recitaluri de cîntece și poezie patriotică.

5 Olimpiadă șcpiarăA început tradiționala olimpiadă școlară, așa cum este cunoscut concursul e- levilor pe obiecte ..de în- vățăniînt, manifestare cu însemnată valoare în stimularea elevilor la procesul de învățăm înt. Este un concuițs al cunoștințelor

și deprinderilor de . muncă. In ziua de 1 decembrie a avut loc etapa pe clasă la concursul de matematică și biologie iar astăzi; se desfășoară aceeași etapă la fizică și limbi moderne. Tot la nivelul clase, lor are loc și concursul pe meserii.
Festivalul național „Cîntarea României”In. perioada 9—13 de- care sintetizează . perma- cembrie au loc fazele o- rășeneș.ti ale . Festivalului național „Cîntarea României" pentru formațiile cul- tural-ărtistice din școlile Pentru

• nr.
ță mîine o dezbatere la Școală generală nr. din Vulcan formațiile tisticc pionierești vor ține pe scena clubului dicatelor spectacolul matic „Pionierii cîntă cea". O altă acțiune , cativă este prevăzută tru zilele următoare Școala generală nr. 1 din Lupeni sub genericul „România ■ țară a păcii".

acest

NOTA

ContrasteElegantul, hotel, „Petroșani" domină pe bună dreptate prin stilul arhitec. ’ tonic elevat zona centrală a orașului. Clădirea elegantă, scările de marmoră albă impun însă, ca și împrejurimile să aibă o ținută pe măsură —-îngrijită, elevată. Actualmente lucrurile stau însă altfel.In spatele hotelului, sub ferestrele locatarilor din blocul cartierului Carpați " au apărut grămezi, de moloz și alte reziduuri rezultate de la ultimele lucrări de finisare și întreținere a hotelului. .Și. încă un aspect minor,.: dar nli lipsit de semnificație: contrastul dintre e- leganța scărilor de marmoră, de la intrarea dinspre ’ bulevard, și peluza plantată de curînd devenită loc de depozitare a resturilor...
(Dan STEJARI )

nența talentului și spiritului creator al copiilor, îndrumați de cadrele didactice, . s-au amplificat pregătirile, la sute de formații la care participă mii de elevi.pioniereștimunicipiului, eveniment, .
Educația moral-cetățeneascăal --- respectării de conduită din noastră. O ac- aceeași temă se

Subapără .. . . . ... . ..pectăm", la Școala generală nr. 3 din Lupeni are loc mîine o. întîlnire a e- leviLor cu.juriști. In cadrul acestei acțiuni de educa- - ție social-cetățenească sei evidențiază, pornind de la cazuri concrete, necesi-. țâtea .unei .depline armonii între atitudinea și comportamentul civic. al tinerei

genericul „Legea ne generații, și trebuie să o res- normelor societatea țiune pe va desfășura, tot mîine, la Școala generală nr. 6 Petroșani. Este vorba de o întîlnire a elevilor cu reprezentanți ai procuraturii, urmată de o dezbatere despre cunoașterea și respectarea valorilor etice și morale ale societății.

IPSRUEEM 
șani. Aspect 
din secția 
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PROGR A MUL
Universității politice 

și de conducere
Filiala Petroșani

Cursurile universită
ții pentru anii II și IV 
se desfășoară luni, . 8
decembrie a.c., ora 16, la 
cabinetul de partid,

Timp prielnic în carieră. Foto : Al. TATAR

uVom încheia planul anual cu o decadă mai devreme'
(Urmare din pag. I) Vasîi, este la îndemîna o- „așternut" locul actual ricui: prin buna organiza- muncă, o dovedesc cele re a producției și a mun- tone cărbune cii pe fiecare schimb, am______,_______ - reușit să depășim produc, vitele revin bunei organi- tivitațea planificată cu 630zări de care dau dbvadă kg cărbune pe post". Căechipele coordonate de tocmai în aceste elementemaiștrii Vaier Paveloneș- constau., realizările. exeni-cu și Petre Chingă.Desigur interlocutorul n-a omis să ne vorbeas.

nează în condiții optime, ceea ce asigură evacuarea la timp a producției, me.
de288 obținute peste plan în a. zecea lună și sporul de aproape tone, din noiembrie pășiri a căror sursă o constituie depășirea randamentelor' cu 1600 și chiar 1970 kg cărbune pe post.Deși formată de numai

productivității la această brigadă este de peste 2 tobe de cărbune pe post".Aceasta este „radiografia" sectorului I al I.M.

Hărnicie dublată de competență
(Urmare din pag, j)din acest an — acest indicator a fost superior cu 2200 de kilograme pe post. In noiembrie, aces. tui plus i s.au adăugat încă 1000 de kilograme de cărbune pe post.Hărnicia poate fi și „contagioasă", devenind un bun exemplu pentru mai tinerii colegi. Mineri cu experiență cum ar fi Iuliu Roman Lupaș, Va. sile Kovacic, Dionisie Sil. vester, Vasile Tîrșă nu sînt numai competenți șefi de schimb în brigadă, ci și adevărați „pedagogi" întru ale mineritului, cei care, șut de șut, dezvăluie, nou sosi, ților în colectiv, tainele meseriei. Este, aceasta, încă o dimensiune a modului de a lucra în brigada lui Gheorghe Păduraru, pe lîngă producțiile sporite de cărbune, pe care le trimit la suprafață, bărbații de aici au mîndria de a spune că dau mineritului oameni bine pregătiți în a- ceastă bărbătească profesiune. Ei înțeleg, așadar, abatajul în care lucrează și ca pe un loc de muncă deosebit de impor

tant, dar și ca pe o școa. lă a muncii.Gheorghe Păduraru și ai lui, pentru că au devansat cu mult calendarul producției, în vreme ce conturează prezentul cu fapte strălucite, se gîndesc și la viitorul producției. Ei nu au uitat, nici aici, în; acest a- bataj exploatat după metode clasice, cu perfora- re-pușcare, că sînt străluciți frontaliști, buni cunoscători și mînuitori de utilaje de înalt randament. Pe ei, de fapt, se bizuie sectorul III, în cadrul căruia se fac pregătiri în vederea deschiderii unui abataj de ma. re capacitate, care va fi dotat cu un complex SMA5H. Lucrările sînt deja avansate, în așa fel încît, în curînd, ortacii din brigada lui Gheorghe Păduraru vor putea să-și sporească aportul la producția de cărbune a sectorului și a minei. Hărnicia și, mai ales, competența lor profesională voi’ avea un' cuvînt mai greu de spus în balanța rezultatelor materializate în tone de cărbune în plUS. '<'dV ' 'j. ■:

plare ale brigăzii au ți.nut să precizeze, la rin- Xlwlial- - ----- ..--------- dul lor, șefii de schimb șase luni, brigada condusăcă despre -realizările : bri- -Spiridon Scorpie, Constan- de Ion Neicu din abatajul țin_ Atpmci, Ștefan Cârti • cameră nr. 4, a obținut lunar, depășiri ale planului. Un simplu calcul și rezultă 1255 tone de cărbune realizat suplimentar sarcinilor înscrise în gră. ficul ,de producție. „Are " " “ 1 bineși în ' continuare, precizează ing. Florian Dumitru, dacă avem în . vedere că, în noiembrie, depășirea

găzilor de producție, datorită cărora sporul de producție al sectorului. în- < sumează, pe II luni, aproape 9 700 tone de cărbune. Fruntașii, sectorului sînt ortacii lui Gheorghe. Vasîi, care — de Ta începutul â- riului — au realizat 7595 tone de cărbune peste plan, „Secretul nostru, ne spunea, la ieșirea din schimbul I, brigadierul

și Gheorghe Curteanu.Formația lui Alexandru Pato și-a început activita. tea, în abatajul cameră nr. 3, în octombrie. Pînă a. tunci' executase o serie de _ . ... ... .____....lucrări de pregătire, nece- ' condiții să meargăsare deschiderii abatajului în care muncește în prezent, Că brigada realizează ' planul după cum și-a...

380 fia" sectorului I al I.M. de. Uricani. Un sector în care mineri tineri șî vîrstnici își unesc eforturile spre un singur scop: realizarea și depășirea sarcinilor de plan. Desigur, investigația noastră la acest sector de frunte al minei a reținut și alte aspecte care pot Completa bogatul „inventar" în fapte de muncă al mine- . rilor. Foarte concis, ele sînt cuprinse în înseși spusele șefului de sector, la închei ierea discuției noastre:— Lăsăm faptele noastre de muncă să vorbească. Ceea ce he.am propus este ca planul anual să fie încheiat cu o decadă mai devreme. ,

(Urmare din pag. I)sumului de energie electrică. Pur și simplu, a găurit geamul contorului blocîndu-1 cu o sîrmă. In starea aceasta l-au găsit lucrătorii IRE, la control. Și pentru că de la instalarea contorului trecuseră numai cîteva luni, suma imputată a fost doar de 1 546 de lei. Fapta rămîne, însă, faptă — și ea va fi tratată ca atare de orga, nele de justiție.înainte de orice concluzie, morala unor asemenea procedee rămîne clară : mai devreme sau mai tîr- ziu, cei care, într.un . fel sau altul, „ocolesc" contorul, făcînd apoi, risipă de kilowați sustrași în acest mod, toți aceștia sînt depistați. Unii dintre ei au naivitatea să creadă că nu vor fi descoperiți. Este o falsă iluzie, în care „se leagănă" infracțiunea, pînă la— somnul rațiunii, din care se nasc amenzi usturătoare și fapte sub incidența legii penale. Fie- care dintre cei care a por

nit pe acest drum al ilegalităților trebuie să mediteze la Un adevăr evident: calea duce inevitabil și exact în brațele controalelor. Cu consecințele care decurg de aici. De ordin financiar și juridic. I.am îndemna înainte chiar de a se gîndi să falsifice contorul, să facă un calcul e- lementar, în folosul lor: să presupunem că fapta e depistată chiar a doua zi după ce „infailibilul" procedeu a intrat în funcțiune. Conform reglementărilor, trebuie să plătească consumul tuturor receptorilor de energie electrică (de la sonerie pînă la a- ragazul electric) din apartament, la prețuri și după norme ridicate. , Socotite, toate acestea, pe ultimii trei ani. De la caz la caz, sumele se ridică la zeci de mii de lei. In funcție de gravitatea faptei, legea prevede pedeapsă cu închisoare de Ia -6 luni la doi ani.Așadar, revine mai ieftin atunci cînd contorul funcționează normal!
vă informăm CARAVANA R.F.M. din cadrul de pneumoconibze al .... _____ ,ICITPMH își încheie acti- tre '21 ianuarie .■— 4 fe- vitatea pe anul în cursprin realizarea controlului medical, la l.U.M.P. Au fost examinați de la începutul anului peste 20 000 de oameni ai muncii din unită-Jiu-

două excursii (cu trenul și ficii etc. Așadar Moș Ge laboratorului avionul) vor avea loc îna doua parte a lunii, în-
I O INTERESANTA INI. ȚIATIVA ‘UTECISTA / a fost lansată la I.M. Uricani în sprijinul stăbiliză- rii și integrării tinerilor.veniri la mină - organi.. tile minier^ ale văii . zarea lunara a. unor „sera- juj .I zarea lunara a. unor „serate cultural-distractive de- ~v’yrTTR«TT mumA . dicate noului încadrat". O, EXCURsn- iRlala ■ asemenea serată progra- 
I mează comitetul U.T.C. al 
I minei pentru sțmbătă sea- 
l ra.

bruarie, respectiv, 24 ianuarie — 4 februarie 1987, avînd, ca traseu orașele Kiev,, Riga, Leningrad, Moscova și ChișineU.PODOABE pentru pomul de iarnă. In toate u- nitățile și raioanele spe. cializate ale comerțului,din _ , _____________Petroșani a O.J.T. face precum și în papetării's-au înscrieri pentru 5 excursii programate pentru luna ianuarie 1987 în U.R.S.S.In afara celor anunțate. pus în vînzare de la începutul acestei luni100 000 de podoabe tru pomul de iarnă,

rilă și-a anunțat sosirea... FOLCLOR. Orchestra de muzică populară „Chindia" din Tîrgoviște va prezenta sportiv școlar Petroșani, un la Petroșani,'. în sala casei serial de filme metodice de cultură, în ziua de 10 privind ultimele noutăți în decembrie, începînd cu o- rele 17 și 20, două concerte. Vor fi prezenți pe scenă soliștii Maria Udri- că, Dumitru Ridescu, Gherghina Ionescu, Gabi Luncă și Ion Onoriu. Ca invitat, va participa actorul Nicu peste Constantin. Conducerea mu- pen. zicală, Marion Ghiocel, arti- (Al. H.)

SCEII DE PERFORMAN. operativa meșteșugăreas- ȚÂ. Federația Română de că Schi a prezentat zilele trecute în cadrul Clubului
tehnica schiului de mare performanță. La această acțiune, realizată cu sprijinul A.S. Hidromin și conducerea IPSRUEEM Petroșani au participat profesori de sport și instructori de schi din Valea Jiului.PRESTĂRI. In ultima parte a lunii trecute Co-

! .«MR mhhmb mu MMMM UT' «MMM»' MMMM ' MMMIMM . MW

„Straja" din Lupeni a organizat noi unități de servicii pentru cetățeni. In zona Bărbăteni s-a înființat o solicitată sifonă. rie și, la. parterul blocului R 'din Vulcan s-a deschis o unitate de frizerie. (T.S.)
Rubrică realizată de 

Dan STEJARU
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Secvențe economice
Laborator fără utilitățiIn ultimele luni; constructorii din brigada nr. 10 Petroșani au depus eforturi susținute pentru finalizarea unui obiectiv de investiții important. Este vorba de laboratorul de alimentație publică din Petroșani, care în prezent se află în faza finisărilor? Fațada și. interiorul sînt tericuite și . se fac Ultimele .zugrăveli și vopsitorii interioare. Dar, dintr-o neglijență care nu poate fi cu nimic justificată, laboratorul nu e racor-

dat la rețeaua de alimentare cu agentul, termic. Lucrările de canalizare aferente n-au fost sincronizate cu cele ele construcție. Instalatorii care trebuie să a- șigure construcția rețelei termice, invocă motivul că nil pot începe lucrarea deoarece „amplasamentul nu este eliberați". Âtacarealu-: . crărilor . de construcție //â/' /rețelei termice.se impunecu atît ai mult cu cit iarna și-a făcut simțită prezența, cu consecințe ușor de înlrev/izut...

1
L
V
V
i

V

Radu Ciobanu niște patriarhală conservată intre zidurile casei Prodanilor, așa cum blocurile noului oraș o împresoară și o vor înghiți. Prodanii își

LucrăriIn curînd, locatarii din blocul Al, de pe strada Nicolae Bălcescu, din zo. na centrală a reședinței de municipiu vor intra în cel de-al treilea an de cînd s-au mutat în casă nouă. La parterul blocului au fost date în folosință, cu 
o singură excepție, importante suprafețe pentru spații comerciale și prestări - de servicii către populație.In zona din spatele blocu. lui, fațada n-a fost însă tencuită. Recent, lucrările de tencuieli, restante, au fost reluate. Dar la

în rate ?parterul ultimului tronson al blocului, spațiile continuă să rămînă neterminate, de la darea în folosință a blocului. Intrăm în cea de-a doua iarnă de cînd spațiile comer- ciale de la parterul în cauză sînt închise „provizoriu", cu plăci de cartoane și lemn de construcție.Lucrări în rate? Iată un exemplu de „organizare" a lucrului căruia trebuie să i se pună capăt pe șantiere!
V.S. FENEȘANU

Ifn cititor care a ur- f/ mărit creația lui Radu . Ciobanu și păstrează vie în memorie impresia produsă'de ultimele sale romane, „ce ghiți. Prodanii își cu- investigau momente eroi- nosc descendența pînă la ce' din istoria poporului a șasea generație (ei sînt nostru, âr putea crede că urmașii direcți ai „heral- âceastă a ’ treisprezecea zilor", ziariști, intelectuali carte a sa, romanul Casa 
Fericiților (Editura Cârtea Românească, 1986), marchează o părăsire- a vechilor teme și obsesii. Concluzie pripită, fiindcă romancierul, consecvent cu sine .însuși, se păs. trează în perimetrul a- celeiași mari teme, des- ----  - . ....ținui individului și al travine existențial noilor neamului său in istorie, condiții, ci îmbrăca doar O istorie nouă, de data alte forme; el asigură nc- aceasta, cea care se des. alterarea personalității și fășoară sub ochii noștri este un antidot al alic- și ne implica. La fel, pn. mul episod-capitol al 
Casei Fericiților, o deturnare de avion în spațiul aerian al Africii, ar putea ’ să înșele prin inso, li tul său. Dar și aceasta face parte din istorie, este o realitate a lumii în care trăim, cu realizările și aberațiile ei, și are menirea de a ilustra, în compoziția romanului, a- gresivitatea cu care prezentul, : cu alt ritm, cu alte forme de manifestare| a necesității și a spiri- I tului.-cu altă sensibilitate, asediază oaza de li-

F EREST REpatrioți care au contribuit la înfăptuirea Unirii din 1918) și au cultul tradiției și al familiei. Acest cult nu con-. condiții, ci îmbracă doar

s
<

Comerțul vulcănean în „Luna cadourilor". Foto : Șt. NEMECSEK

TELEX SPORT TELEX SPORTPARIS 4 (Agerpres). Rezultatele înregistrate în primul tur din cadrul gru. pelor sferturilor de finală ale competițiilor europene feminine de baschet intercluburi i 
„Cupa campionilor euro
peni" : Primigi Vicenza — Universitatea ’ Cluj-Napo- ca 80—40 (36—23) ; „Cupa

Liliâna Ronclfttti" : Fem- minile Milano — Tungsram Budapesta 95—60 (53—31); BC Tuzla — Vyșoke Praga 81—90 (36—33); Iskra Liu- bliana — Lokomotiv Sofia 89—84 (50—42); Kremikpv- ski Sofia — Ferrara 73— 66 (40—32).

Pe stadionul Steaua din Capitală se va disputa astăzi meciul dintre echipele Steaua București și Petrolul Ploiești, contînd pentru etapa a 16-a acampionatului diviziei A la fotbal.Partida va începe la ora 13,00.
'■< . (Agerpres)

Duminică, 7 decembrie11,30 Telex.11,35 Lumea copiilor.— Telefilmoteca de 
ghiozdan, (color) : 
Lupul singuratic.12,40 Din cununa cîntecu- lui românesc. Muzică populară. (color)13,00 Album duminical, (parțial color) 1— Ceasul iubirii. ‘ Melodii interpretate de Stela Enache.— Secvențe din comedii cinematografice.— Din frumusețile triei.— Desene blio". Ultimul— Victordialog «cu... Socaciu. Potpuriu din cele mai șlagăre ale— Cotidianul secunde.•— Telesport.

— Gîndtiri pentru planeta Păm în t, '/■:

a

animate:
episod. 

Socaciu

Marți, 9 decembrie

pa-
,o-

Microrecital susținut de grupul voca’l.in. strumental „Holo- graf".Lumea minunată filmului.Secvența telespectatorului. .:/■//'/Contemporanii noștri. /Telejurnal.Țara mea azi (color). Epoca Ceaușescu. Județul Harghita în a- nul 65 al partidului. Cîntarea României, (color) De pe marea scenă a țării pe micul ecran.Film artistic, (color) 
Un om cumsecade;..21,50 Telejurnal,

14,4519,0019,15
19,35

înVictor Luni, 8 decembrie

20,00 Telejurnal.20,20 Viața economică.20,30 Teatru TV. Coloanele 
timpului de Emil Poenaru.21,50 Telejurnal.

cunoscute sale.în 600 de
20,0020,2020,35

Telejurnal.Orizont tehnico.ști. ințific. (color) Tezaur folcloric, lor). 20,55 Roman foileton.
Calvarul (color)21,50 Telejurnal.

rul care crede că i_au secat forțele creatoare, prin însuși procesul acestei mutații ce se -va topi în- tr-o nouă realitate-carte, probabil romanul de față. Deci, în esență, Radu Ciobanu urmărește o familie și niște individualități în momentul de al trecerii spre o etapă, aflate „în-

Oaspeți qi Văii Jiului 

Aici sînt între 
prieteni vechi

Stela Popescu este un 
nume a cărui prezență pe 
afiș asigură impreșariatu- - 
lui, săli de spectacol arhi
pline. Pentru cititorii- noș
tri orice cuvînt de prezen
tare, afară de simpla scrie
re a numelui devine de 
prisos.

— Ce vă leagă de ’Valea 
Jiului? :
. —• In sala de spectacol .— lin public extraordinar,inteligent, entuziast, iar dincolo de cortină — prieteni-vechi care, la fiecare nouă vizită, mă, fac să , mă simt ca acasă. , r

— Ce înseamnă pentru 
o actriță de comedie — 
risul ? '— Cred în rîs ca îțitr.un .• medicament miraculos. Fără el, viața ar fi tristă, insuportabilă și munca — o povară. Rîsul ne . dă e- nergie; este un .fel de „redresor" al „bateriilor" fie- căruia.

— In exclusivitate pen
tru cititoarele noastre, în
cercați o definiție a femi
nității ?— Nu prea cred să reușesc cu exactitate. Fenieia poate.fi feminină și. în-'rochie de seară, _ și în bucătărie și pe stradă sau lingă un utilaj modern. Feminitatea izvorăște dintr-o atitudine aparte în 0- rice situație.

— Care sînt ipostazele 
în care o vom vedea pe 
Stela Popescu în curînd, 
pe ecrane?—■ Se încheie în aceste zile'un nou film regizat de - Geo Saizescu, „Ne Me Se“, scenariul aparținînd hunedoreanului Titus Po- povici. In rolul lui Ne Mo Se, Gheorghe Dinică. Prin- > tre protagoniști mă număr și/ eu. Am început filmările la o altă peliculă, „Figuranții", în regia Malvinei Urșianu, un film — continuare la „Pe malul stîng al Dunării albastre".

— In teatru?— Nimic sigur. Visez la un spectacol, eu să fiu fericită pe scenă și publicul— în sală; un spectacol în care să rîd, să plîng, să fac pe fiecare femeie din sală să creadă.n fericire.
— Pentru o actriță de 

comedie, interviul acordat 
pare prea sobru. Iată și o 
întrebare pusă, mai în glu
mă; publicul v-a văzut ar- 
bitrînd meciuri de fotbal...— ...sincer, mărturisesc, nu mă pricep deloc' la fotbal. îmi suflă băieții din teren ce trebuie să fac. Poate de aceea mi se spune că arbitrez foarte bine!

Interviu realizat de
H. ALEXANDRESCU

criză nouă tr-un punct critic dincolo i de care urmează redresa- > rea, restabilirea echili- ț * brului", un moment- cînd l noțiunea de fericire stă ) sub semnul unei acute re- J Iuti vi tiți. IJJ r fi multe de spus i JM despre capacitatea J . . autorul ui de a ț
■ ■ II 
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crea scene de impresionantă tensiune emoțională. Sa/ amintim, fie și fugar, c-îteva din episoadele ce se impun ca subtile realități-simboluri-: finalul de viață al Bu- naianei în răsunetul' ce- hovian al securilor care . taie nucul de lingă casă, arderea relicvelor de familie, dispariția enigma, tică a broaștei țestoase, renașterea prin dragoste a lui Mircea și a Mile- nei. Casa Fericiților este între etape. Ei vor găsi și un roman de aleasă fi- însă calea integrării: Mircea, prin munca Iui de geolog și printr.o mare iubire, iar Octav, scriito-

nării. -In virtutea fatalității biologice, cei bătrîni (Bunaiana) se vor stinge încheind un ciclu, iar cei tineri (Mădălina, Cprina, Dănuț) nu au nevoie să se acomodeze, ei sînt total integrați. Trăirea cu dureroasă luciditate a despărțirii de vechiul complex habital are loc în conștiința celor maturi, verigi intermediare nețe a observației și un prilej de meditației/ responsabilă.
Corneliu RADULESCUAflăm de la organele de stat

AVIZTestul cu fiola alcoolsco- pică a demonstrat că minerul Gheorghe Amariei, de la I-M. Livezeni, s-a prezentat la șut sub influența băuturilor alcoolice. Dată fiind gravitatea abaterii sale, a consecințelor pe care le-ar fi avut prezența sa’ în subteran, în stare de „imponderabilitate", i s-a întocmit dosai- de cercetare penală, conform prevederilor Decretului nr. 400/1981. Aviz altor amatori I ' ’
SPECULĂNicolae Sipoș și Marin Vincu, din Vulcan, descoperiseră filonul îmbogățirii i- licite, oferind spre vînza. re țigări străine și gumă de mestecat. Afacerea prolifera, dar fiind în flagrantă contradicție cu prevederile legale, a dat, tot așa' de repede, faliment. Cei doi bișnițari au fost sancționați, marfa și banii pro- veniți din speculă au fost confiscați.

CONTRAST ', Credea că, la mare distanță de plaiurile natale,i

se va pierde urma năravului. State Cbndurăche, din Bălăbănești, județul Galați, s-a înșelat însă, fiind descoperit ca autor al unui furt din locuința unui țăran jian din Dîlja Mică. Chiar și în cele mai obscure împrejurări, adevărul iese întotdeauna, la lumină. Cel care a nesocotit normele eticii și echității socialiste va sta însă la.,. întuneric; F// " -/':
AVERTISMENTContactorii cu conținut de. argint industrial, ai unor utilaje reparate sau. casate, trebuie predați și înregistrați în evidența contabilă a unităților economice respective. Iată însă că, în contradicție cu această pre. vedere legală, în dulapul. șefului de echipă AureL Cazan, din cadrul brigăzii nr. 2 a IACMM s.au descoperit, 1,860 kg contaetori neînregistrați.- S.a luat măsura recuperării lor, -șeful de e- chipă fiind sancționat cu avertisment milițienesc.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Miliției 

municipiului Petroșani

.20,35 Copiii României — un gînd de pace și frumusețe, (color)20,50 Patrie română, țară z de eroi, (color)Program artistic pionieresc.
PROGRAMUL

20.35 Cînțecul și poezia care ne.au însoțit istoria 2500 de ani.20,55 Cadran mondial.. /(color)/: '/■
România în Anul Internațional al Păcii, 21,10 Serial științific, (color) Din tainele’ na

sturii. .2.1.35 împliniri pe traiectoria dezvoltării, (color)21,50 .Telejurnal.
Miercuri, 10 decembrieTelejurnal.Viața economică. Columnă ' românească. (color) 2500 de ani. Cîntece și versuri.20,40 De ziua drepturilor omului.20,50 Film , serial, (color)

Ambulanța.(eo- 21,50 Telejurnal.
Joi, 11 decembrie

20,0020,1520,25

20,00 Telejurnal.20,20 Viața economică.

21,00
21,20
21,50

Memoria documente, lor. (color) 2500 de ani. Cei mai viteji și mai drepți dintre traci. . Invitație în studiourile Radioteleviziuiiii. (color) Selecțiuni din concertul Orchestrei simfonice a Radiotelevi- ' zîunii. Telejurnal.
Vineri, 12 decembrie

Sîmbătă, 13 decembrie

20,00 Telejurnal.20,20 Viața economică.

13,00 Telex.13,05'Lâ sfîrșit de săptămî- ' nă. (parțial color) , Din sumar :/ ■— De drag și de dor. Melodii popul are.
/ț- Gala desenului ani-■ mat. / //■— Trecut de glorii, 'strălucitor prezent, t. -— Mesaj ; peste/ hiilenii.-- Primă audiție : Melodia „Dreptul de a fi". Solistă Sorina . Mold vai.

— Istoria unei case.,, Muzeul satului.— Din cele mai frumoase sonpte din lirica clasică românească și universală.—- Tablouri din Galeria Națională./Un virtuoz al pastelului: Ște,. fan LUchian.—- Marile momente ale baletului.— O voce peste veacuri: •Nicolae Leonard.— Telesport.— Autograf muzical: Mii' ' haela Oănceă. / 14,45 Săptămîna politică. 19,00 Telejurnal. •19.20 Teleenciclopedia.— Continuitate milena, ră: Noi descoperiri arheologice, (color) 2500 de ani.19,50 Șlagăre în devenire.' (color)Emisiune-concurs. de. muzică ușoară' românească.21,00 Film artistic, (color)
Burebista.22.20 Telejurnal.

termice.se
poate.fi
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NAȚIUNILE UNITE .
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Noi demersuri pentru un climat de încredere Congresul mondial al veteranilor de războiși securitateNAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres). Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat o rezoluție in care se exprimă hotărîrea majori, tații statelor membre de a acționa pentru prevenirea unei curse a în spațiul ' ric, în interesul omeniri, pentru rea și utilizarea lui exclusiv în pașnice. Documentul cheamă toate'statele membre, în special cele care dispun de un mare potențial în materie de exploatare Cosmosului, să contribuie activ la materializarea o- biectivului proclamat de O.N.U. privind utilizarea pașnică a spațiului extra- atmosferic și să adopte măsuri urgente pentru pre- întîmpinarea cursei înarmărilor în acest mediu, în interesul înțelegerii, și securității internaționale.
; - s. ' W ; 5 ■NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres). Forumul suprem al O.N.U. — Adunarea Generală — a salutat rezultatele Conferinței de la Stockholm pentru măsuri de încredere și securitate și pentru dezarmare în Europa, conside- rîndu-le o contribuție im. portantă la adîncirea cli- » matului de încredere și de securitate pe întregul continent european, la consolidarea păcii și securității internaționale. Intr-o rezoluție adoptată în plenul Adunării Generale a Organizației Națiunilor U- nite se exprimă speranța

. înarmărilor; extraatmosfe- întregii, cerceta- Cosmosu- scopuri

fă- noi adîncirii procesu-că și. în viitor vor fi cuți, de comun acord, pași în direcția în continuare a lui de întărire a încrederii și securității, pentru . înfăptuirea dezarmării în Europa,.. NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres). Procedînd la adoptarea unui set de zoluții în problemele importanță cardinală ale încetării cursei .înarmărilor Și dezarmării. Adunarea Generală a O.N.U. a aprobat un document în care cheamă la încetarea totală a cercetării, producerii și stocării armelor chimice și bacteriologice, subliniind că aceasta reprezintă un obiectiv prioritar în domeniul dezarmării., Documentul relevă necesitatea încheierii cit mai cu- păcii rînd posibil a unei convenții privind interzicerea cercetării, producției și stocării tuturor tipurilor de arme chimice și distrugerea acestora.☆NAȚIUNILE UNITE 4. (Agerpres). Joi, Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat, cu 140 de voturi pentru, o rezoluție prin care cheamă guvernele S.U.A. și U.R.S.S. să negocieze cu maximum de hotărîre realizarea de acorduri privind măsuri concrete și eficiente pentru încetarea cursei înarmărilor nucleare, reducerea radicală a arsenalelor atomice, dezarmarea nucleară și încetarea cursei înarmărilor în spațiul ex- traat mosferic. . ,

re. de

SPECIALIȘTII . Institutului de construcții de drumuri și poduri din Taș- kent au elaborat o metodă de mărire a j durabilității betonului, a rezistenței lui la frig și căldură. Aceasta se bazează pe introducerea în compoziție a unor polimeri solubili în apă — așa- numiții plastificatdri. In același timp, noii polimeri creează în jurul betonului un fel de „armătură" care îl apără de coroziune. De asemenea, prin folosirea plastificatorilor se reduce considerabil consumul de ciment.
CERCETĂTORI de la Duke University din Durham (Carolina de Nord) au

.*■ .4-

descoperit o nouă metodă de * lipire a retinei des. prinse de pe fundul ochiu. lui. Ea se bazează pe utilizarea unui tip de adeziv, care s-a dovedit eficient chiar în cazurile în care tratamentul convențional nu a reușit. Dr. Brooke W. McCuen a informat — po. trivit ziarului „The Times" — că lipirea retinei desprinse s-a soldat cu o îmbinare perfectă a straturilor sensibile la lumină, aderarea fiind de două ori mai puternică în comparație cu cea realizată ca ur. mare a tratamentului u. zuăl. ■ 'Bra-IN NORD.ESTULziliei, localitatea Joao Camara a fost din nou' zguduită de cutremure vâri, ind între 3,7 și 4,1 pe scara Richter. Mișcările seismice declanșate la sfîrșitul săptămînii trecute în

tredgă, pentru cel solidaritate" —genția Taniug. tul subliniază întăririi securității, a creă- destin- dere și cooperare, prin o. înarmărilor și reducerea tuturor tipurilor de armamente.

V1F.NA 4 (Agerpres). LaViena s-a încheiat de-al doilea Congres mon. dial, ăl veteranilor de răz- . boi, luptătorilor din rezistență și victimelor războiului. Participanții au a- rii unui climat dedoptat Declarația intitulată „Să acționăm pentru prirea cursei dezarmare și securitate, pentru pace în lumea în.

libertate și relatează a-Documen- necesitatea

de la CairoMijlociu, cu participarea tuturor părților interesate, inclusiv a Organizației pentru Eliberarea Palestinei. S-a cerut, de asemenea, Națiunilor Unite să adopte măsuri pentru a se pu.
ReuniuneaCAIRO 4 (Agerpres). La Cairo s-au încheiat lucrările reuniunii Internaționalei Socialiste Africane la care au participat reprezentanți din 35 de țări ale continentului. Delegații s-au pronunțat pentru ne capăt luptelor din zona conferin- taberelor de refugiați palestinieni din Liban, relevă agenția KUNA.convocarea unei < _ țe internaționale de pace în problema Orientului
Stare de necesitateROMA toritățile rat stare regiunile rîul Po, cel mai mare din Italia. Au fost oprite pompele, care furnizau apă potabilă pentru 600 000 de locuitori ai orașelor și sa. telor din provinciile Ferrara și Rovigo, Toată apa potabilă se aduce cu cisterne din alte regiuni l... țării.

4 (Agerpres). Au. italiene au decla- de necesitate în învecinate cu Măsurile au fost determinate de o creștere de zece ori a cantității de substanțe chimice toxice existente în apele rîului. Poluarea 
a fost provocată de ploile abundente căzute în ultimul timp în aceste regiuni și care au spălat de pe cîmpuri o mare cantitate ale de ierbicide și pesticide, dăunătoare sănătății.

DEMONSTRAȚIE STUDENȚEASCAPARIS 4 (Agerpres). La Paris a avut loc joi o de. monstrație la scară națională a studenților în semn de protest împotriva pro. iectului reformei învăță-
mîntului, care prevede, între altele, creșterea taxelor de înscriere și de școlarizare în instituțiile fran. ceze de învățămînt superior, relatează agențiile in. ternaționale de presă.statul Rio Grande do Nor. te au distrus, pînă acum, aproximativ 2000 de lo. cuințe. Cel mai puternic cutremur s-a produs la 30 noiembrie, lui fiind de 5,3 pe Richter. magnitudinea era

POLIȚIA columbiană a capturat o cantitate de 24,5 kilograme heroină, în valoare inițială de 3 milioane dolari. Drogultransportat de patru per. scara , soane care circulau în provincia Antoquia, în nord- estul țării. Traficanții au deschis focul împotriva patrulei de poliție, reușind să dispară. Un alt episod s-a petrecut pe aeroportul din Bogota, cînd un cetățean columbian a fost El se pregătea săla New York, avînd
TANZANIA a anunțat miercuri interzicerea totală a comerțului cu colți de fildeș în vederea opririi procesului de distruge, re a elefanților. Prin ho. tărîrea guvernului de la Dar Es Salaam sînt retrase licențele de vînat. In același timp, toți comer- kilograme cocaină cianții trebuie să predea colții de fildeș sau obiectele din fildeș autorităților, care vor vinde aceste produse la licitație internațională, In primele 11 luni ale acestui an, poliția tanzaniană a reținut de la traficanți colți provenind de la 1 642 elefanți.

arestat, plece 2,395 disimulată în statuete de bronz și în... tocurile de la pantofi. - ’

Stare de urgență în SurinamAproape întregul nam a fost plasat sub regimul stării gență, pentru a se putea / face față acțiunilor grupului rebel condus de Ronny Brunswijk, care se opune 1 autorităților oficiale ale comandantului Deși Bouterse — s-a anunțat oficial la Paramaribo, capitala țării.Starea de urgențăprinde estul și .sudul țării, unde o mișcare insurgență a reușit, parțial, să-și instituie controlul din iulie a.c.Starea de urgență a fost • decretată după momentul în care armata surimane-

Suri- marți de ur-

cu.
începîhd

ză a lansat o importantă o. fensivă militară, în estul țării, la sfîrșitul săptămî- nii trecute, împotriva elementelor rebele.
blică prezidențială, președintele fiind numit de Consiliul Militar Național (CMN). In anul 1980 se suspendă constituția și sc

DIN PRESA STRĂINĂ
(Agenția France Presse)

Republica Surinam este situată pe coasta de nord- est a Americn de Sud. Suprafață: 163 263 kmp, cu o populație de 353 000 locuitori (1984). Sărbătoare națională : 25 noiembrie, aniversarea proclamării independenței — 1975. Organizarea de stat : Repu-

formează CMN, cuprinzînd , militari,' iar în anul 1982 este numit primul președinte interimar al noului regim. Consiliul de miniștri este' predominat de civili. In anul 1985 a fost creată Adunarea Națională în vederea pregătirii unei noi constituții. Președintele in.

terimar al Surinamului eS- te Frederik Rairidat Mi- sicr, iar președintele CMN este colonelul Deși terse.In noiembrie 1985 ridicată interdicția activității partidelor tice. Principalul partid al țării este Mișcarea 25 Fe. bruarie, condus de colonelul Bouterse. Autoritățile de la Paramaribo pledează și acționează pentru mobilizarea energiilor surina- mezilor în vederea edifică, rii progresului economic și social și acționează în vederea consolidării înde, pendenței și suveranității naționale..

Bou-
a fost asupra poli-
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Din. țările socialisteMOSCOVA 4 (Agerpres). tari, producția de cărbune In Uniunea Sovietică a urmează să ajungă în Po-fost realizat prototipul u- lonia, în anul 1990, la 195 nei noi locomotive Diesel, care prezintă față de modelele obișnuite avantajul de a folosi drept carburant gaze naturale care nu poluează atmosferă, relatează agenția TASS.O locomotivă clasică a fost dotată cu rezervoare de gaze, aparate de reglare, un nou sistem de iri.

milioane de tone.Cu toate acestea, necesitățile țării pot fi asigurate numai pe calea unui consum cit mai rațional și prin economisirea cărbunelui; subliniază agenția poloneză PAP.☆BEIJING 4 (Agerpres). Portul Shanghai, unul din- jectoare și alte dispozitive. tre cele mai mari din Iu- parțial me, a prelucrat anul a- Locomptiva, cesta peste 500 000 tone de mărfuri. Datorită introducerii unui sistem modernizat de dispecerizare fluxului de mărfuri și intrărilor și ieșirilor vase din rada portului, reușit reducerea cu 5 sută a timpului de încăr- sînt care și descărcare a unei mii de tone de materiale. S-a redus, de asemenea, timpul de așteptare a vaselor în rada portului. Astfel, în luna octombrie, în așteptare se aflau în medie doar 50 de vase pe zi, comparativ cu 84 în august. Se preconizează, totodată, mărirea numărului de docuri și depozite, ceea ce va spori și mai mult capacitatea portului.

Motorul folosește și motorină. i este în prezent testată, ur. mînd ca — după unele perfecționări — Să intre- în producția de serie.&VARȘOVIA 4 (Agerpres). Rezultatele obținute în primele 11 luni ale anului de minerii polonezi un indiciu că planul anual pe 1986 care prevede extragerea a 192 milioane tone de cărbune, va fi îndeplinit, relatează agenția TASS.Prin modernizarea și me. canizarea întreprinderilor miniere, prirj introducerea tehnicii de vîrf, și implicit prin creșterea productivității muncii, ca și prin deschiderea de noi exploa-
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20,00 Telejurnal.20,20 Viața economică.20,35 Fapte de muncă — expresie a voinței noastre de pace. ReJ portaj (color j.20,50 Țară străbună, tî- nără țară.— Versuri și cînteee patriotice (color).21,05 Serial științific (co. lor).
— Din tainele mării. Ultimul episod.21,30 Lumea contemporană și confruntările de idei.3;;^ Cînd laserul cunoașterii destramă ceața mistică.Cinei 21,50 Telejurnal.
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iembrie: Acasă; Unirea: întoarcerea din iad; Pa- 
rîngul: Aplauze, aplau
ze;LONEA: Viraj periculos.

VULCAN — Luceafărul:B.D. în alertă.LUPENI — Cultural :
Ca-n filme.URICANI: Tinerețe fără bătrînețe.N.R. Eventualele modificări intervenite în programarea filmelor aparțin întreprinderii C...„ matografice Județene Hu- 22,00 închiderea progra- nedoara. mului.
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cele prevăzute de Legea nr. 57/1974 și Legea 
nr. 12/1971.

Mica publicitateV1ND ur-gent Dacia 1300. Informații telefon 44261. (9390)PIERDUT legitimație bibliotecă (periodice), nr. 5451, eliberată de Institutul de mine declar nulă.PIERDUT Petroșani. -O (9393) legitimație
anunțuri

serviciu pe numele Moro- șanu Doru, eliberată de IPL DevaUO declar nulă. (9389)PIERDUT legitimație ser.. viciu pe numele Vrabie Mirela.-'eliberată de'ICSA ■ și AP, O declar nulă. (9385)
I DE FAMILIE

Soțul, fiica, ginerele și nepoțelul anunță cu adîncă 
durere dispariția celei care a fost o bună și iubitoare 
soție, mamă, bunică și soacră

CRAINIC MARIA
Nu o vom uita niciodată. (9394)

Colectivul financiar-contabil de Ia I.M. Lupeni 
deplînge dispariția fulgerătoare .a celei care a fost 
o bună colegă ’

CRAINIC MARIA
și este alături de familia greu încercată.

Ii vom păstra o veșnică amintire. (9395)
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