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ȚÂRII, CÎT MAI MULT CĂRBUNE •
« . •„Avem asigurate capacități 

la nivelul sarcinilor"Mina Uricani, una dintre cele mai importante furnizoare de cărbune pentru cocs din Valea Jiului, va extrage în acest an o producție superioară celei realizate în anul 1985. Colectivul minei se străduiește, alături de celelalte unități miniere, să creeze condiții optime, încă din acest an, pentru realizarea 0. S-au ivit însă probleme create de furnizor. Practic, utilajul fost livrat incomplet, ajutorul conducerii binatului Minier Jiului, a intervențiilor făcute, a început și livrarea subansamblelor lipsă, dar ritmul nu este încă dorit Ce am putut mai procurat de la lalte unități miniere care un astfel de complex, lingă aceasta trebuie executăm lucrări pen-
Interviu realizat de

Dorin GHEȚA

ne intre în funcțiune un nou complex mecanizat de tip CMA 5 H, un complex de mare înălțime, pe stratele 17—18, în

Lucrările sesiunii

In prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, joi, 11 decembrie, au fost reluate în plen lucrările sesiunii a . . . IX a Adu.

deputății- au adoptat mătoarea ordine de zi:1. Validarea alegerii u- npr depUtați în Marea A- dunare Națională;2. Proiectul Legii nului național unic dezvoltare economico-so-

sarcinilor de plan stabilite pentru prima parte a anului viitor. Situația existentă la ora actuală ne-o prezintă, în cadrul interviului acordat, ing. Alexandru Blaj, directorul minei Uricani.
— Stimate tovarășe di

rector, veți atinge în 
ceasta lună producția zil
nică planificată pentru 
luna ianuarie 1987 T— Avem toate șansele ca la sfîrșițul acestei luni să atingem producția me-, die zilnică planificată pentru luna ianuarie a anului 1987, producție medie zilnică de 2500 tone. Acum, în aceste zile, obținem 2000 și peste 2000 de tone. In 9 decembrie, spre

a.
IN DECEMBRIE - 

PRODUCȚIA ZILNICA 
LA NIVELUL LUNII 

IANUARIE '87

xemplu, am atins-2232 de tone.
— De ce numai de la 

sfîrșițul acestei luni ?— Pentru că în ultima parte a lunii sperăm

au Pe să

blocul unelene-a Cu Com. Valea
celam cele-

IV-a a celei de-a legislaturi a Marii nări Naționale.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa ; Elena Ceaușescu au fost întîmpî- nați, la sosirea în rotonda Palatului Marii Adunări Naționale, cu vii și îndelungi aplauze. Cei pre- zenți au dat glas celor mai alese sentimente de dragoste și stimă cu care deputății, întreaga noastră națiune îl înconjoară pe conducătorul ’ partidului și statului nostru, recunoștinței pentru exemplara sa activitate pusă în slujba înfăptuirii aspirațiilor de pace, progres și prosperitate ale poporului nostru.Lucrările sesiunii au fost deschise de președintele Marii Adunări Naționale,. tovarășul Giosan.La propunerea Marii Adunări
NicolaeBirouluiNaționale,

IN PAGINA A 4-A :

SPORT ’ SPORT

Un milion 
de Iei, 

suplimentar

Cu planul anual
îndeplinit

(Continuare în pag. a 2-a)

îndeplinirea 
de plan

buțnile organelor acestora;. .<7. Proiectul Legii privind organizarea Congresului și conferințelor județene ale țărănimii, ale tuturor oamenilor muneii
----------------- - din agricultură, industriacială Republicii Socia-, alimentară, silvicultură și

or-

Pla. deanulliste România pe 1987; . X3. Proiectul Legii nului de dezvoltare agriculturii, industriei men tare, silviculturii gospodăririi apelor al publieii Socialiste România pe anul 1987;
4. Proiectul Legii Bugetului de stat al Republicii Socialiste România pe anul 1987;5. Programul privind autoconducerea și autoa. provizionarea pentru asigurarea bunei aprovizionări a populației cu produse agroalimentare și bunuri industriale de consum pe perioada 1 octombrie 1986 — 30 septembrie 1987;6. Proiectul Legii privind organizarea Congresului și conferințelor județene ale oamenilor muncii, alegerea și atri-

pla- a ali- si Re-
gospodărirea apelor, legerea și atribuțiile ganelor acestora;8. Proiectele de pentru aprobarea decretelor cuprinzînd norme cu putere de lege emise de Consiliul de Stat.La primul punct al ordinii de zi, tovarășul Nicolae Mihalache, președintele Comisiei de validare, a prezentat rapor. privind unor Adu-lidare, a prezentat tul acestei comisii validarea alegerii deputați în Marea nare Națională.Marea Adunare nală a validat, în n.îtațe, alegerea șului Manole Sechi Circumscripția U-

legi

N ațio- unani- tovară- ,____ ......___ ______ înCircumscripția electorală nr. 1 Brașov — Centru, și a tovarășei Elena Vlădue în Circumscripția electorală nr. 4 -Constanța Nord- Vest.
(Continuare în pag. a 4-a)Sesiunea Consiliului popular municipal autoaprovizionarc în derea asigurării populației cu produse re și bunuri anul 1986.In cadrul

Colectivelor de oameni ai muncii care au : raportat îndeplinirea Ș în de vans a sarcinilor 
l anuale de plan li s-a alăturat, încă de la începutul acestei luni, și cel al secției de metrologie din IPSRUEEMDe la maistrul fan Danco, șeful secției, am aflat că, pînăla 1 decembrie — la care sarcinile plan ale anului în curs au fost realizate —, în cadrul atelierului au fost reparate, revizuite șî reglate 30 000 apară, te de măsură șl control, aparțînînd unor ficiari de pe tot prinsul țării. „A anul în care am cele mai multe comenzi, a ținut să precizeze interlocutorul, onorarea lor Ia termenele prevăzute fiind efectul creșterii productivității muneii".îndeplinind cu o lună mai devreme sarcinile anuale de plan, la secția metrologie a IPSRUEEM au fost create toate condițiile, ca, pînă la sfîrșițul anului, producția realizată suplimentar să totalizeze 1 milion de lei.In imaginea alăturată : Dinu Toma și Nicolae Cerna, doi lucrători destoinici de la a- telierul reparații meta-, noinetre. (Gh. Olteanu)

cadrul
Petroșani. 

Ște-

dată 
de

bene- 
cu- 

fost 
avut

Colectiv de oameni harnici și pricepuți, minerii Paroșeniului — avînd în frunte comuniștii organizației de partid, exemple de dăruire în muncă, au obținut adevărate recor-. * duri în producție. In primul rînd realizarea in te. grală a prevederilor de plan anuale cu 52 de zile înainte de termen, apoi extragerea pentru prima dată în scurta istorie a minei a 1000 000 de tone de cărbune.Acționînd cu perseverență și înaltă răspundere în lumina orientărilor și indicațiilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, toți comuniștii din organizația de partid a minei au depus eforturi pentru continua a productivității

în subteran (plus 385 kg pe post).La obținerea acestor rezultate deosebite, o contribuție însemnată au a- vut.o minerii șefi de bri. gadă, comuniștii care s-au aflat mereu în primele rîn-
pe care o conduce a extras în acest, an, exploatînd cu înaltă eficiență un complex mecanizat, un plus de a-

susținute creștere muncii,Care a fost depășită în a- bataje (plus 2558 kg pe post), în cărbune (plus 1685 kg pe post), cit

COMUNISTUL 
vocația dc a «fi 

mereu în frunteduri ale- bătăliei pentru creșterea producției <X cărbune. Semnificative în acest sens sînt cîteva e- xemple care demonstrează rolul deosebit pe care îl joacă puterea exemplului personal, a dăruirii, e- xigenței și autoexigenței de care dau dovadă comuniștii aflați în fruntea formațiilor de lucru. Cîteva exemple ilustrative: comunistul Mihai Bărbăca.’mpreună eu formația

proape 30 000 tone de cărbune, cu o productivitate superioară sarcinilor peste 4000 kg pe post. vrTă Mesaroș, un alt munist destoinic aflat fruntea unei formații frontaliști, a realizat plus de peste 20 000 cu o productivitate rioară sarcinilor cu 4000 kg pe post. Alt exemplu de destoinicie și dă-

cuGa- co- în de un tone, supe- peste
de ruire comunistă îl consti-tuie formația condusă de Ferencz Fazakas, membru

■ Tudor MUNTEANU

(Continuare în pag. a 2-a)

Ieri după-amiază, la Petroșani, s-au desfășurat lucrările celei de-a 7-a sesiuni, din a XlII-a legislatură, a Consiliului popular al municipiului Petroșani. La sesiune au participat deputați, activiști de partid și de stat, reprezentanți ai întreprinderilor și instituțiilor din Valea Jiului. Sesiunea Consiliului popular al municipiului a fost deschisă de tovarășul. loan Resiga, prim-seeretar al. Comitetului municipal de partid, președintele/ Comitetului executiv al Consiliului popular municipal. 
A fost aprobată următoarea. ordine de zi :1. Raport privind modul în care au acționat consiliile populare din municipiul Petroșani încasarea sumelor și cutarea lucrărilor din tribuția bănească și muncă, potrivit Legii 1/1985 ;

2. Informare referitoare la preocuparea Comitetului executiv al Con. siliului popular municipal pentru înfăptuirea măsurilor de autoconducere și

pentru exe. con- in nr.

ve-agroalimenta- industriale pe... . Sesiunii s-aevidențiat că. de-a lungul acestui an consiliile ^populare, cu sprijinul larg și activ al deputaților, au desfășurat o amplă activitate pentru mobilizarea cetățenilor, a colectivelor din întreprinderi și instituții la înfrumusețarea și buna gospodărire a localităților Văii Jiului, spiritul Legii nr. Printr-o legătură nuă a consiliilor populare și deputaților cu. oamenii muncii, au fost organizate adunări cetățenești în circumscripțiile electorale sau la nivelul localităților, a fost stimulată gîn- direa și acțiunea colectivă, concretizate în propuneri și inițiative de larg interes civic. Realizarea a- cestor obiective a fost posibilă numai cu contribuția nemijlocită a cetățeni-

în1/1985. conți-

(Continuare în pag. a 2-a)

Lumini și umbre în utilizarea judicioasă 
a fiecărui kilowat oră

RAID IN UNITĂȚI ALE COOPERAȚIEI MEȘTEȘUGĂREȘTI
Insoțim o echipă de control a Centrului de dis

tribuire a energiei electrice, formată din subingine- 
rui I.oghin Stoica, de Ia biroul tehnic și electricia
nul Ernest Kiss, de la serviciul de furnizare aX e- 
nergiei electrice. Ne interesează modul cum este 
utilizat fiecare kilowat/oră, măsurile luate în uni
tăți ale cooperației meșteșugărești din Petroșani, 
pentru evitarea risipei, cum se încadrează în repar
tițiile alocate, și, în general, cum sînt respectate re
glementările în vigoare.Este o zi senină, pe cerul Petroșaniului nici un nor. La ora zece, soarele strălucește, de parcă decembrie ar fi o lună de primăvară... Precizările meteorologice sînt necesare, pentru că, se vș ve- dșa pe parcurs,- sînt strict legate de. tema V raidului nostru.La Unitatea nr. 3.6 (foto) a .Cooperativei „Unirea", cel puțin la prima vedere lucrurile, stau cit ,se poate de bine : nu arde nici un bec. c.înd este vorba de

ECONOMISIREA, 
cea mai ieftină sursă 

de energie !lumină intr-un loc, se a_ prinde o veioză ; în priză, însă. Se găsește un uscă- tor, care încălzește... în gol, devreme ce fotografiile nu sînt pregătite pentru uscare, iar explicația care mi Se dă nu are temei. Șefa unității lucrează
■: L: ':. ;■ ■, ' ...

în alt schimb, dar aceasta nu înseamnă că repartiția de energie nu ar trebui cunoscută. Mai mult decît at it, nu a putut să fie a- rătat organelor de control necesarul caiet de urmărire a consumurilor zilnice. Concluzia este clară, : preocuparea pentru economisirea energiei electrice nu se află la nivelulce- rmțclor...La unitatea de ceasornicărie, se observă spiritul gospodăresc : iluminat loial. becul este aprins doar acolo unde se lucrează. Nici aici, însă, nu sînt Urmărite, sistematic, consumurile.La unitatea nr. 3 tricotaje, șefa acesteia, Angela
C.T. DIACONU

(Continuare în pag. a 2-a)
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(Urmare din pag. I)

Educatoarea Speranța Popescu, directoareagrădiniței cu program prelungit din creșa Petrila, mă lasă singur, cîteva minute, cu copiii din grupa ei.Simt, dintr-o dată, chii celor mici, plini mirare, de strălucire nevinovăție, concentrîn- du-se asupra mea, aștep.. tînd și, în același îndemnîndu-mă să ceva. Să le propun joc, mi-am zis. De nu ? Le spun jocul ei, foarte vioi, sar în de bucurie.Ușa se deschide nou și directoarea mă Vită în sălile de activitate, în sălile de masă și dormitoare.— Dispunem de . tot ce ne trebuie pentru a îmbogăți universul copiilor, pentru a pune baze
le unei educații multilaterale, îneît de la o virată fragedă, ne spunea directoarea Speranța Po. pescu. Grădinița noastră este patronată de IACCVJ și, vă spun sincer, atît întreprinderea, cît și părinții fac mult pentru dotarea ei.— Ce urmăriți în ti vita tea pe care o fășurați ca < ’—.. șl directoare ?— Noi, punem

o-
de
Șitimp, spun un . ceȘi sus

dezvoltarea vorbirii, pe însușirea primelor cunoștințe de matematică, des- fâșurînd, în același timp, o educație moral-cetățe. neasca, avînd ca obiectiv formarea și dezvoltarea dragostei față de pa. trie și de partid, recunoștință față de condițiile de care beneficiază copiii din țara noastră. In a. ceasta muncă sîntem a. jutați de Casa pionierilor Petrila. Organizăm, împreună cu pionierii și șoimii patriei, . spectacole. seri de poezie,

tru adaptarea combinei — combină de tip nou — la transportoarele grele TR7, pe care le folosim, Cînd vom pune acest complex în funcțiune, cu o capacitate de aproximativ 800 tone pe zi — și sperăm să o facem, așa cum mai spuneam, la sfîrșitul acestei Iun», dacă furnizorii își respectă promisiunile — vom ridica producția zilnică realizată la nivelul lunii ianuarie a anului 1987.
— Numai această 

capacitate este
pentru realizarea produc, 
ției planificate

le de pregătiri la stratele .15 și 17—18 din blocul VII ș> accelerăm ritmul de deschidere la orizontul 300. ianuarie — februarie
luna ianuarie și în conti
nuare ?— Sigur că nu este suficientă. Vor mai intra însă și alte capacități de Inproducție, dar acestea le vom începe montarea ce.
„Avem asigurate capacități 

la nivelul sarcinilor"

de basm, povestiri. In cadrul organizației „Șoimii patriei" ne axăm pe realizarea unor lucrări de desen și modelaj — toate contribuind la dezvolta, rea simțului practic la copii. Mă simt deosebit de mîndră pentru tot ce am făcut în cei 30 de ani de activitate. Azi, am în grUpă și copii ai copiilor pe care i-am educat cîndva. Pe unii nu-i mai cunosc. Mă opresc pe stradă și-mi spun că. le-am fost educatoare, că au copii la grădinița noastră. Credeți.mă, simt un sentiment înălțător des” *n 'acele clipe, simt că ■ educatoare munca mea este răsplă- . tită.educatoarele, accent pe

din in-

ac.
Titu CORNEA

Concurs pionieresc

„Cîntec nou pe plai străbun"Sub acest generic, s-a desfășurat, recent, la Casa pionierilor și șoimilor patriei din Petrila, un interesant concurs, la care au participat pionieri de la școlile generale din Jieț, Lonea și Petrila.Sala festivă devenise neîncăpătoare pentru numeroșii. spectatori veniți să-și susțină colegii. Cîn- tecele pionierilor Maria Grunță, Mircea Vlâd, Mi- haela Neică, Maria Ciuș-

tea, Lidia Prescure, Lenu- *a Suciu și celorlalți con- curenți —r cînteCe inspirate din viața nouă de pe meleagurile hunedorene — au fost deosebit de a- preciate atît de juriu, cît și de cei prezenți în sală. Elevilor clasați pe primele trei locuri le_au fost . a. cordate cărți și diplome, evoluția celorlalți participant la concurs fiind răsplătită cu mențiuni.
(Urmare din pag. I)Obieagă, este ea însăși uimită că arde, inutil, un. bec, în magazia de materiale, unde nu muncește nimeni Mai puțin mirată este de faptul că aparatul de măsură a energiei e- lectrice nu funcționează La instalații , electrice, corect. A semnalat defecțiunea, de mai bine de două luni de zile, dar nu s-a luat nici o . măsură.La tapițerie, două instalații de iluminat „își fac datoria", deși se putea lucra și fără ele. Un reșou, 

e drept, defect, amintește de procedee în contradicție cu reglementările legale.Unitatea nr. 9 instalații sanitare a „rezolvat" măi simplu problema încadrării în repartiție : nu există. pur și simplu, contor. Deci nu se poate ști cît consumă cele. 8 tuburi de 40. de wați fiecare, polizorul electric de 1,1 kilowați.
fâ
I

vă infopmom

— Trebuie și vom insista asupra acestui domeniu de activitate pentru că sînt necesare nu numai intervenții operative, dar și acțiuni preventive. In context, trebuie să spunem că fluxul principal de transport are o lungime de peste 5 km și prinde 10 benzi care, asemenea, trebuie bine treținute, revizuite și parate operativ pentruasigura evacuarea în ritm susținut a cărbunelui extras din abataje, care, • repetăm, va fi la sarcinilor zilnice cate pentru luna a anului 1987.

cu- de în- re.avor înlocui pe cele care lui de.al doilea complex "...................   ’ ' * t stratele17—18 din blocul zero.
— Avînd o bogată zes

tre tehnică, se impune, fi
rește, ca și activitatea e- 
iectromecanică să se ridi
ce Ia nivelul dotării.

ies din funcțiune. In aten- CMA 5 H, tot în ția noastră stă descifrarea tectonicii, deosebit de centuate, a stratului 
din blocul VI, strat care deocamdată nu avem ' nici un panou. De aseme- 

peiitru nea, intensificăm lucrări.
nouă 

suficientă

ac- .3 în nivclul planifi- ianuarie
SESIUNEA CONSILIULUI

POPULAR MUNICIPAL
(Urmare din pag. I)lor din cartierele orașelor Văii Jiului care și-au pus în valoare conștiința mo. ral-politică, modul cum au înțeles semnificația Legii 1/1985 care oferă un larg cîmp de manifestare a spiritului gospodăresc în procesul de auto- gestiune și autofinanțare teritorială. Astfel s.a a- menajat o importantă suprafață de zone verzi și a fost prezentă, pe tot par. cursul anului, contribuția largă a locuitorilor, a tinerei generații și a întreprinderilor la înfrumusețarea localităților municipiului și păstrarea tuturor realizărilor și amenajărilor. Tot în acest cadru de dezvoltare edilitară a Văii Jiului și de implicare a tuturor oamenilor muncii la crearea unui climat social de ordine și' disciplină, sesiunea â analizat, de asemenea, problematica autoconducerii și auto- aprovizionării populației cu produse ' agroâlimenta- re ș> bunuri industriale.La dezbateri au luat cu. vîntul deputății . Gavrilă David, Ioan Lazăr, Cornel Bololoi, fon Pădurea-

nu, Alexandru Todor, Ioan Rujoi, Valentina Cerchez, loan Dragotă, Miron Șerb.Vorbitorii au subliniat că odată cu marile împliniri socialiste din Valea Jiului, activitatea comercială s-a dezvoltat și modernizat, exprimînd, împreună cu alți indicatori, însuși procesul de creștere a calității vieții minerilor, a tuturor oamenilor muncii din acest important bazin carbonifer al patriei./ Semnificativ în acest este faptul că față de suprafața comercială dublat, peste 82 ladin unități funcționînd în spații noi, aprovizionate cu o diversificată gamă de produse destinate populației.Sesiunea Consiliului popular municipal a a- doptat decizii care vor contribui la perfecționarea activității consiliilor populare prin mobilizarea permanentă a tuturor. locuitorilor pentru continua înfrumusețare și buna gospodărire a Văii Jiului.

Eficiența muncii politice 
îndeplinirea exemplară 

a sarcinilor de plan
(Urmare din pag. I) rolul de conducător al în. ——------------------------ ----- tregii activități economi,de partid cu experiență, care a obținut peste 13 000 . tone de cărbune mentar, cu un plus productivitate de ne de 2000 kg de pe post.Am prezentat succese pentru că o confirmare, cea mai

supli. : demai bi. cărbune
sens1981, s-a sută

aceste ele sînt e. locventă confirmare a eficienței muncii politico-educative desfășurată de organizațiile de bază, de comitetele de partid pe sectoare și întreprindere, de fiecare membru de partid. Pentru că este un adevăr de necontestat, va. loarea, eficiența muncii politice nu poate fi evaluată — în minerit — de- cît în tonele de cărbune extrase, sarcinilor de -plan, în pășirea acestora. Or, zultatele obținute de nerii Paroșeniului, fruntea cărora se află permanență comuniștii, monstrează cu că organizațiile de partid își îndeplinesc cu adevărat
Lumini și umbre în utilizarea

w. ■judicioasăIn consecință, se ptoce. dează la debranșarea unității de la rețea.șeful unității,. Marin Mar- cu, ne declară că „tocmai pentru ca sîntem de meserie, înțelegem importanța și necesitatea.- .economisirii energiei". Iar vorbele concordă cu faptele, — pentru că hu există nici un semn că s-ar face risipă de kilowați. Consumurile sînt urmărite zilnic, iar încadrarea se face iSituație secția nr. Contorul ză", pentru simplul și bu. nul motiv că nu este bran, șat la rețea nici smnator, deși se lucrează de zor. Becurile se (se folosește

i în repartiție corespunzător.similară și la 61 de ’ optică, „nu funcționea.
un consînt știrii ilumina.

a fiecărui kilowat orătul- natural),' reșoul este scos din priză („îl folosim numai cînd a vein nevoie . pentru încălzirea soluțiilor de lipire"). Paraschiva Pe- . trie, șefa unității,.. știe cît se consumă în fiecare zi, _ pentru că zilnic sînt făcu- atît de . te Țcîtirile" la contor. Știe foarte bine cit1 mâi are de consumat pînă la sfîrșitul lunii și a luat “.. măsurile corespunzătoare pentru încadrare în cota de energie electrică alocată.UlVmul popas : imita, tea nr. 69 de croitorie, res. ponsabil Gheorghe Rîșno- veanu. Repartiția nu o cunoaște, pentru că nu o are. Dar are două becuri de cîte 40 de wați . care luminează, inutil, în magazia de materiale. Și alte 6, de aceeași putere, ca. re ard în atelier, deși

geamurile mar și luminoase lasă să pătrundă soarele. Se face probastingerii becurilor. Se vede foarte bine. Evident — și este de înțeles acest ' lu- cru — nu toate zilele sînt■ însorite. Dar nu înțelegem de ce ; trebuie ' să „strălucească", la mare distanță de masa de lucru, becuri‘de puteri mari. Oare nu se poate face, cu efort minim, un iluminat local ? Este o nedumerire cu atît mai mare, cu Cooperativa „Unirea" în subordine unități specializate, pentru care executarea unei asemenea lucrări nu pune probleme deosebite.iată de ce, împreună cu echipa de control, căutăm, la sediul cooperativei, lă. muchile necesare. Inain-

cît are

nul viitor și care vor to- zică" a ICS Mixtă Vulcan, tistice din școlile genera- taliza 526 de apartamente, care era amplasată în ca- le. Este vorba de etapa
NOI LOCUINȚE. In zona centrului civic al o- r.așului Petrila, constructorii din brigada 20 a ACM au săpat fundația unui nou bloc de locuințe. Este vorba de blocul 66, care va avea 56 de apartamente. Noul bloc este. primul din Cele 8 prevăzute în planul pentru a-

PLĂȚI. Informăm pe cei drul magazinului de interesați că, în zilele de 17, 18, .19 și 20 decembrie a.c., la sediul Circumscripției financiare a Consiliului popular municipal, se vor plăti indemnizațiile de ajutor Ce se acordă, conform Decretului 410/ 1985,. mamelor cu 3 și mai multi copii. Plata se efectuează după un program stabilit între Orele 10—16. (T.S.)IN LOCAL NOU. De curînd, unitatea „Foto mu-

• des- pe oraș a concursului din facere a articolelor spor- < . ' 'tive, și-a schimbat adresa, țări culturaj-artisțice „Cin- Noul sediu al unității, se află la parterul blocului nr. 4, de pe Victoriei. La parterul a- cestui bloc vor fi date în curînd în folosință alte unități de desfacere a mărfurilor. (Gh. O.)CONCURS. Mîine, de la ora 10, în sala clubului sindicatelor din orașul Petrila va avea loc un concurs al formațiilor ar-

cadrul amplei manifestarea României",. _ ________ REPARAȚII. In , _ .bulevardul ' săptămînii trecute pe artera rutieră din Ariinoasa s-au desfășurat necesarele lucrări de' reparații la carosabil. Aceste lucrări au fost efectuate de o echipă de la EGCL Vulcan. (T.S.) CEA MAI FRIGUROASA ZI. Am fost informați de Viorica Voiculescu, de la stația meteo, că ieri di-

cursul

ce, rolul de mobilizator al tuturor energiilor creatoare pentru sporirea producție’ de cărbune extras, pentru îndeplinirea uneia dintre cele niai importante sarcini d» partid și cu t un profund caracter pa- . trio tic — asigurarea economiei naționale, a industriei noastre socialiste cu cît mai multă materie primă energetică, extrasă în condiții de eficiență, de o calitate tot mai bună și mai ieftină. Evidențiem în mod deosebit activita. tea desfășurată de comitetele de partid din sectorulI, sector fruntaș pe mină, cu o producție suplimentară extrasă de peste 55 000*' de tone, secretar Virgil Catalina ț din sectorulII, cu un plus de aproape 40 000 tone, secretar Marin Dobromir, și din sectorul III, cu un pluș de 20 000 tone, secretar Victor Abănăriței. De asemenea, rezultate bune au obținut comitetele de partid din sectorul VII — supra*, față, Secretar Margareta— subteran, secretar Dumitru Săr- cfescu. La. nivelul organizațiilor de bază s-au remarcat cele din sectorulIII, secretarul biroului I- lie Secula și I, secretarul biroului, Nicolae Crăciun.Un aport deosebit la obținerea acestor succese l-au avut și colectivele de agitatori atît în ceea privește popularizarea, zultatelor obținute popularizarea celor noi documente de apărute. Munca nentă de la om la stil de muncă dinamic, comitetului de partid întreprindere, celor mai eficiente metode de muncă, în funcție de situațiile concrete existente și-au dovedit, după cum confirmă rezultatele obținute, pe deplin eficiența muncii politice desfășurate de organizația de partid a minei.

în îndeplinireadevenii.înîn de- prisosință pavlowschi, VII
te, însă, specialiștii IRE găsesc, în birourile de aici, cîteva radiatoare și, loc, iau măsurile de goare : amenzi contravenționale, de cite 250 de lei. Interlocutor ne este mecanicul șef al cooperativei, inginer Ion Neagoe : este de acord că există o, cităm, „oarecare dezordine" în urmărirea consumuri, lor energetice în cadrul unităților. Ni se dau asigurări că de la 1 ianuarie, lucrurile vor fi puse la punct. Atît referitor la măsurile pentru rea risipei, cît și la care să conducă spre cadrarea în repartiții, avem nici un motiv punem la îndoială bune intenții — cu precizări, însă : de ce se aștepte 1 ianuarie și de ce să nu se înceapă chiar cu sediul cooperativei. In ce- ne privește, nu vom aștepta pînă la anul, ci vom reveni pe urmele celor sesizate !

I,- pe ri-

elimină- cele în- Nu să aceste două să

ce re-Și mai partid perma. om, un al pe adoptarea

cit

Por.. mineață, la ora 8, ai înregistrată cea mai
l zută temperatură din. cest sezon — minus■ grade. In Paring, mult, mai luîui obiceiurilor laice de | cald — plus un grad. (M.B.) iarnă „Colinda țării1 EXCURSIE. Un grup de ‘40 de elevi de la Casa de f' copii din Uricani vor face o excursie de două zile, în 13—14 decembrie a.c., la Drobeta Turnu Severin și Orșova. Cu acest prilej ei vor vizita Muzeul și Acvariul din Drobeta Turnu Severin, casa de copii, o- rașul Orșova și barajul

iri ■■■■■> ■■■« immhni ■■■■

fost hidrocentralei de la scâ. tile de Fier I.a. FILATELICA. Cu oca-13 zia ediției 1986 a Festiva-pentru minerii Văii Jiului", în ziua de 28 decembrie, la oficiul PTT din Petroșani se va aplica pe toate plicurile o ștampilă specială. (Al. H.) .
Rubrică realizată de 

Viorel STRAUȚ

I
I
I
I
l
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Despre r°M propagandei audiovizualeInițiativă care poate fi preluată de fiecare colectiv de muncă

surselor proprii de apăAsigurareaNecesitatea amenajării unor surse suplimentare de alimentare cu apă, datorită actualelor ' condiții meteorologice, a fost pe deplin înțeleasă la Uzina de preparare a cărbunelui Coroești. Gîndirea colectivă, efortul comun au făcut ca, în 48 de ore, problema stringentă a asigurării apei necesare procesului de preparare a cărbunelui să fie, în parte, rezolvată.— Totul a pornit dc la constatările referitoare la nivelul scăzut al apei din captările existente, îndeosebi cea de la „Boancele", ne spunea dr. ing. Fran- cisc Appel, directorul uzinei. Am format, aici, adevărat comandament, fiecare fiind solicitat să vină cu o idee, cu o soluție.Că un asemenea mod de lucru a dat rezultatele scontate o dovedește pul record scurs de propunerea soluției materializarea ei.— Aproape toți, din eram acolo, directorul zinei, mecanicmaiștrii Andrei 1 și Aristică Lățea,ț

tim- la .. lacîți u— inginerul electro- Horia Tripon, Becheanu sing.
CETĂȚENI!

O îndatorire de prim ordin
a fiecăruia dintre noi

GOSPODĂRIREA 
JUDICIOASĂ A APEI
Lipsa precipitațiilor din toamna acestui an, 

valorile termice scăzute înregistrate în lunile 
noiembrie și decembrie au făcut ca debitul de 
apă al pîraielor și rîurilor din municipiul nos
tru, care asigură rețeaua de alimentare cu apă 
a orașelor Văii Jiului, să scadă considerabil. 
In aceste condiții, mai mult ca oricînd, se impune 
GOSPODĂRIREA APEI CU MAXIMUM DE A- 
TENȚIE !

Acolo-unde este necesar trebuie să se in
tervină cu operativitate pentru remedierea de
fecțiunilor apărute ia rețeaua de aducțiune și 
alimentare cu apă potabilă, iar pentru marii 
consumatori, asigurarea apei industriale prin 
amenajarea unor surse proprii

i

M. BUNU

în 
ter- 

de

ȘTEFAN

Duminică. 14 decembrie

C ETATE N

Să drămuim cu grijă apa ; să înlă
turăm orice risipă de apă

Miercuri, 17 decembrie11,30 Telex.11,35 Lumea copiilor.— învățătura — cea dinții datorie ;— Patrie română, țară de eroi ! ;— Pace pentru copiii lumii ;— Desene animate ;— Șoimii patriei ;— ABC despre lume.— Telefilmoteca ghiozdan. •
Lupul singuratic.Episodul 3 (color).12,40 Din cununa cîntecu- lui românesc.13,00 Album duminical, (parțial color),— „A fi", cuvînlul de pace al omenirii;— Visul unei seri... iarnă ;— Sunetul ploii ;— Desene animate;— Paganini... în cafe concert, ;

de.

de

Marin Chivu și ceilalți, ne relatezi tehnicianul Liviu doban, s-au gîndit la captarea pîrîului Crividia. Unul din avantaje era faptul că aici exista, deja, o conductă, montată cu ani apă, atît de necesară des- în urmă, între punctul în .................caro preconizam să facem captarea și preparație...In scurt timp, meseriașii uzinei au trecut la acțiu-
La ordinea zileide Vir- unne. Echipele conduse Alexandru Ficior și gil Grecu au ridicat mic baraj pentru a capta un apele pîrîurilor Crividia și Valea Arsului. In a- celași timp, electricienii din formațiile lui Friede- rich Csaszar și Alexandru Nagy au montat pompa ce preparatorilor de* la asigură un debit de 120 .. . ----- .mc apă pe oră și au întins cablul necesar rii ei cu energie Concomitent, în alimentă- electrică. ____|_________ __ incinta preparației, lăcătușii conduși de Nicolap Chivu și Nicplae Șaucă au prelungit cu încă 400 m, pînă la zul vechi, conducta de limentare cu apă. ia-a-

a

14,45

20,20

Cotidianul în 600 de secunde ;Cîntec de izvor;Cînd e satu-n sărbătoare ;Pe poteci de munte ; Telesport ;Lumea minunată filmului ;Cîntec de-aș fi ;Secvența telespectatorului.Maeștrii cărților noastre (color). — Repor- , taj consacrat Zilei tipografilor.i Telejurnal.I fara mea azi (color).i Cîritarea României (color).1 Film artistic, 
întorsătura fericită.! Telejurnal.21,50

Luni, 15 decembrie10,00 '. le ur il.20,20 Orizont tehnico-ști ințific (color).

S-a muncit intens, timp dc două zile, pînă noaptea tîrziu. Efortul oamenilor a fost însă pe deplin răsplătit : ieri, în jurul orei 13, primii metri cubi de iașurării procesului tehnologic din preparație, e- rau pompați de' la nyua sursă de alimentare.— Asigurarea apei ră- mîne, totuși, o problemă, preciza directorul uzinei. Avem în vedere, începînd chiar cu această săptămînă, demararea unor ample lucrări la principala noastră captare, „Boanccle“, prin care să aducem în albia principală toate pî- rîiașele. Vom instala și o pompă cu ajutorul căreia apa care se scurge pe lingă baraj să fie repompată în spațiile de acumulare.Aceste preocupări ale Co- pa-roești — desfășurate ralel cu cele orientate spre realizarea sarcinilor de plan — merită toată lauda. Ele pot fi luate ca exemplu și de către alte unități economice care pot să-și amenajeze surse proprii de alimentare cu apă, renunțînd la folosirea a- pei potabile în procesele tehnologice, contribuind, în acest mod, la gospodărirea judicioasă a acestui bun atît de prețios: APA.
Gheorghe OLTEANU

La I.M. Paroșeni se 
multiplică la heliograf, 
planșele cu viitoarele 
fronturi, de producție ce 
urmează să intre- 
exploatare, după 
minarea lucrărilor 
investiții și pregătiri. 
Foto: Cristian

20,50
21,50

Tezaur folcloric (color).Roman foileton.
Calvarul.(color). Episodul Telejurnal. !J.

PROGRAMUL Țy
1

Marți, 16 decembrie

21,50

Telejurnal.Viața economică.Așezări vechi — tinere orașe (color). Tg. Frumos, Boldești- Scăeni. Documentar.Seară de operă.
Alexandru Lăpuș- 

neanude Alexandru Zirra. (color).
Telejurnal.

formele de masă muncii propa- audio.vizuală, im- orgaiiic în viața dinamică a colec- are în
Intre politice ganda plicată atît detivelor muncitorești, contribuții importante procesul de educație a oamenilor niuncii. Astfel poate fi sintetizată dezba. terea organizată de Comitetul orășenesc de partid din Vulcan, acțiunedin Vulcan, acțiune care, prin întreaga ei desfășurare (expoziție cu vitrine și panouri ale calității, machete și colecții ale gazetelor de perete și satirice, proiecții de diapozitive evidențiind rezultatele obținute în acest domeniu), a fost un util schimb de experiență. „Prin realizarea unei propagande vizuale atractive și cu un bogat conținut educativ gazetele de perete, stațiile de radioamplificare și, panourile informative au reflectat tot mai îndeaproape sarcinile de producție, inițiativele munci, torești, ne spunea tovară. șui Gheorghe Lăzăresc, se. cretar al Comitetului orășenesc de partid. In acest an preocupările organizațiilor de partid, de tineret și sindicat s.au orientat îndeosebi spre o tot mai accentuată diversificare, spre continuitatea formelor de propagandă vizuală, așa cum s-a procedat la mina Paroșeni, sau la întreprinderea de confecții. Forța de influențare mo- ral-politică și profesională a determinat mobilizarea colectivelor la obținerea unor rezultate economice de prestigiu". Colectivele redacționale din întreprinderile orașului Vulcan au înțeles valoarea muncii lor politice și reușit să desfășoare activitate continuă,

Telejurnal.Viața economică.Cu inimile pline de zbor și de lumină, (color). Versuri.

Tribuna TV.Film serial.
Ambulanța.(color). Episodul 6.Telejurnal.

•Iei. 18 decembrie Telejurnal.Viața economica.Columnele independenței (color). Emisiune concurs. Participă reprezentativele județelor Arad, Bț- _

cretizată în ediții speciale ale gazetelor de perete consacrate unor evenimente din viața colectivelor . muncitorești. Este de remarcat activitatea gazetelor satirice: prin desene inspirate — așteptate și foarte comentate în colectivele muncitorești — sînt criticate aspecte concrete, dovedindu-se nu numai talent, ci și discernămînt critic, o cunoaștere per-
In orașul Vulcanmanentă a problematicii producției, așa cum ne spuneau Velu Terheș (I.M. Vulcan) și Anton Cosma (I.M. Paroșeni). Opinii și idei noi au mai formulat prof. Rodica Marcu (Liceul industrial), M.ihail Stancu (I.M. Paroșeni), Ilie Dia- conu (I.M. Vulcan), Ida Nevezi (întreprinderea de confecții), Simion Rus (Preparația cărbunelui). „Numai printr-o cunoaștere foarte exactă a procesului de producție, ne mărturisea Gheorghe Dri- cu, președintele Consiliului orășenesc al sindicate, lor, gazetele* de perete se transformă în mijloace publicistice aflate în a-

Mica-mare ,,ciupeala există șoferi de pe „convenții" care opresc în stații, atunci cînd sînt în autobuz. ~ lete.Numai că conducătorii semenii ba, legile țării, credem, concludent^ ziua de 5 decembrie, stația „Stradă minei". Petrila a apărut un autobuz albastru cu numărul de înmatriculare 31 HD 5721. Oamenii din stație au urcat de-a valma. Lingă șofer, un amic binevoitor strîngea „mărunțișul". Ei bine, dc la strada minei din Petrila și pînă Ia clubul sindicatelor din. Lo- nca, însumate, monedele 5, 3 și .1 leu, adunate casierul ad_hoc de lîn- șofer, făceau cam... .1.00 lei, dacă nu mai mult.Asta numai la o singură cursă de 2—3 km. In acea zi, acea mașină în convenție făcuse însă alte multe curse. In aceleași condiții... Este oare normal ca, în felul acesta, unii conducători auto să se pricopsească ? Pentru că, în final, acest mod de „lucru", este o mică-mare „ciupea-

S-au încercat multe variante pentru optimizarea transportului în comun și cu ajutorul autobuzelor în ' convenție, închiriate de întreprinderile miniere. S-au repartizat șoferilor bilete de călătorie. Țotul, pentru a ușura transportul oamenilor spre și de la locurile de muncă, .hi general.

al
hor, Ialomița șt Vas. 
lui.21,50 Telejurnal.

Vineri, 19 decembrie20,00 Telejurnal.20,20 Viața economică.20.35 Patrie, pămînt . biruinței (color).20,55 Lumea contemporană și confruntările de idei. Era libertății.21,10 Serial științific (color).
Din tainele naturii.21.35 Timp al marilor înfăptuiri revoluționare (color). Zidiri pentru lumină.21,50 Telejurnal.

Sîmbătă, 20 decembrie13,00 Telex.13,05 La sfîrșit de săptămînă (parțial color). ... ; Farmecul-muzicii ;- Gala desenului animat ;- Floarea cîntului, floaa . nea dorului ■;

al producțieitenția colectivului de muncă. Aș putea concretiza cu mai vechea inițiativă de la Uzina de echipament hidraulic de a edita în fiecare lună o „Foaie volantă". S-a ajuns acum la forme deosebit, de expresive, concentrînd atenția asupra semnificațiilor u- nor importante evenimen. jte politice din viața țării.. (De exemplu, luna trecută „Foaia volantă" a fost ’consacrată semnificațiilor Hreferendumului de la 23 ■noiembrie, voinței tuturor oamenilor muncii de a trăi într-o lume a păcii".In urma dezbaterilor s-a efectuat și clasificarea valorică a muncii din niul propagandei vizuale. Pe primele locuri se află : gazete de — I.M. Vulcan, I.M. Paroșeni, UEI-I Vulcan; gazete 
satirice: I.M. Vulcan, I.M. Paroșeni, întreprinderea de confecții ; stații de radio
amplificare: I.M. Vulcan, I.M. Paroșeni, preparația; 
puncte de documentare : I.M. Paroșeni, I.M. Vulcan, UE Paroșeni.’ S-a a- cordat un premiu Special „Foii volante" de la UEH . Vulcan. In învățămînt s_au remarcat școlile generale nr. 6, 1 și 5 din localitate. .

Tiberiu SPATARU

dome- audio-
perete

((

Ba, rup locuri și bi-
dint-reuniiauto, sfidează uneori, chiar Un exemplu,’ ' In' în din

— Tot ce are țara mai frumos ; .— Din lirica clasică românească — Mihail Eminescu ;— O melodie în primă audiție ;— Transparențe... ;— Telesport.— Autograf . -muzical : Stela Enache și Florin Bogardo.14.45 Săptămînă politică. 19,00 Telejurnal.19,20 Teleenciclopedia. (p.c.) Din sumar :— Documente de piatră: Capidava ;— Din istoria invențiilor . (1) ;— Adaptare și supraviețuire ;-- Fenomene carstice.19.45 Steaua fără nume, E- ihisiune concurs de. muzică ușoară (color).20,40 sFiini artistic.
Riscul. ’22,2.0 Țclejurnal. . .
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lntr-o confruntare memorabilă(Urmare din pag. I)
Lucrările sesiunii 

Marii Adunări Naționale
Cel doi deputați au de

pus apei jurămîntul de credință și devotament fa. ță de Republica Socialistă România.Tovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru 
al guvernului, a prezentat expunerea asupra proiectelor Legii Planului național unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România pe anul 1987 și Legii planului de dezvoltare a

griculturii, industriei a- limentare, silviculturii și gospodăririi apelor pe a- nul 1987; tovarășul Di- mitrie Ancuță, viceprim. ministru al guvernului, a prezentat expunerea asupra Proiectului Legii bugetului de stat al~ Republicii Socialiste — * •pe anul 1987.fn continuare, Manea Mănescu, ședințe al Consiliului de Stat, a prezentat corapor- tul Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României

Româniatovarășul vicepre-

vind cele trei proiecte legi.Raportul comun al misiilor permanente, MAN, care au examinat șiavizat proiectele de legi aflate în discuție, a fost prezentat de tovarășa Elena PUgna, vicepreședinte al Comisiei pentru trie și activitatea mico-financiară.Pe marginea proiecte de legi au cuvîntul numeroși tați.Lucrările sesiunii nuă.. ■

indus- 
econo-acestor luat dcpu.conți-

Reuniunea general europeană
de la Viena

• Intervenția reprezentantului țării noastre în 
cadrul dezbaterilor

Sudul Pacificului, 
zonă fără arme 

nucleare

A.S. Paroșeni Vulcan —„U“ Craiova
5-6, după prelungiri și penaltiuriSălăgean

VIENA 11 (Agerpres) — In cadrul reuniunii gene- ral-europene de la Viena dezbaterile din ultimele zile s-au concentrat asupra chestiunilor legate de cooperarea culturală. E- Vidențiind progresele înregistrate în acest important domeniu al colaborării dintre statele participante, ca și o serie de neajunsuri care se mai înregistrează, mai delegații s-au referit rolul deosebit ce colaborării culturale în stabilirea unui climat de încredere între popoarele continentului, în rea securității și în Europa.Reprezentantul noastre a arătat că. concepția României.' sehim.

multe la revine
întări- păcii

țării
. în

burile in domeniul culturii trebuie să ducă la) întărirea respectului pen. tru tradițiile și cultura fiecărui popor, să, contribuie la răspîndirea a ceea ' ce a dat mai bun omenirea în toate domeniile activității și cunoașterii ’U. mane. să servească la a. propierea și prietenia dintre popoare, la intensificarea colaborării dintre acestea. România — a spus vorbitorul — concepe colaborarea culturală ca o conlucrare între națiuni libere, suvera.~ ne și independente, să aibă loc într-un de respect reciproc, nici un felsau amestec interne.
care spirit fără de presiuneîn . treburile

SUVA 11 (Agerpres). — La numai cîteva ore după ce Franța a efectuat pe atolul Mururoa o nouă experiență nucleară subterană, a intrat în vigoare tratatul semnat de opt state din sudul “ prin care această este proclamată fără arme nucleare.Tratatul acoperă o care se întinde de la mu rile Americii de la Australia și de la Ecuator pînă Ia Antarctica. Documentul invită marile puteri posesoare de arme nucleare — SUA, URSS, Franța, Marea Britanie și China — să semneze protocoale la tratat. Agenția Associated Press relevă că toate aceste state, cu excepția Franței, .au răspuns că se vor conforma acestui imperativ.

Pacificului, regiune zonăarie țăr- Sud

se apropie de punctul de 11 m, șutează cu sete în dreapta lui Lung și ba
lonul poposește în plasă. E rîndul lui Irimescu, dar cu o paradă inspirată, Homan respinge. Transformă cu siguranță Cristea. Un alt plonjon al lui Homan se opune loviturii lui Ungureanu. Șl Lăzăro- - iu îl învinge pe Lung. Tribunele sînt în delir, la 3—0 în prima serie de lovituri de pedeapsă, A.S. Paro- șeni, „buturuga mică”, are șanse mari de eliminare a celebrei „U“ Craiova din „Cupa României”. Din păcate, Vișan și Crăciun n.au onorat încrederea investită în ei, reușitele lui Bîcu, Gică Popescu și Rada au readus egalitatea. Intr-a doua serie, Hădă- rean, Lung și Badea au șutat imparabil, în schimb execuția defectuoasă a lui Leleșan a... decis calificarea fotbaliștilor din Bănie. Scor : 6—5 (0—1, 1—0, 0—0, 0—0 și 5—4 lă penaltiuri) în favoarea divizionareiCe s-a petrecut i cele 120 de minute joc? încurajați de cei peste 10 000 spectatori, pășit cu ușurință complexul de inferioritate, au luptat de la egal la egal cu valoroșii lor adversari, mai mult, în prima repriză, au dominat copios, etalînd un joc sigur în apărare, în care a strălucit Vișan și Buzdu- ga, în vreme ce combinațiile ofensive i-au avut ca protagoniști pe gean, Baltaru, Crăciun

A. însă în ! de frenetic de minerii au de-

Sălă-
PE SCURTREUNIUNE. La New York s-au încheiat lucrările celei de-a X-a reuniuni anuale a Consiliului economic și comercial a- mericano.sovietic. In cadrul ședinței plenare de închidere a fost adoptată o rezoluție care exprimă hotărîrea membrilor consiliului de a extinde colaborarea dintre URSS și SUA în toate domeniile, relatează agenția TASS.

Cristea. De fapt, defensi. va studenților a fost seori depășită, Lung vîndu-și, în eîteva duri, echipa de la un log-surpriză. Gazdele avut cele mai clare zii, la două faze fixe, în min. 3 și 12, dar balonul șutat de Baltaru și Crăciun a trecut pe lîngă
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FOTBAL.
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„CUPEI ROMÂNIEI"
■ ■«Ibuturi. In min. 41, omniprezentul Baltaru scapă de trei adversari, chiar și de... faulturile lor, îl deschide pe Cristea, care șu- tează cu sete. In disperare de cauză, Adrian Popescu comite henț în careu, Baltaru asigurînd astfel, printr-o transformare sigură, conducerea e- chîpei sale ; 1—0In repriza secundă, o- norîndu-și cartea de vizită, oltenii au atacat mai mult și mai „legat"; introducerea lui Dumitraș- cu (62) și Badea (76) —pentru care antrenorul Titi Teașcă a „sacrificat” pe fundașul Adrian Popescu — a contribuit la accelerarea ritmului combinațiilor ofensive, și astfel, în min. 78, tabela dee. unei Ba. Iri- de(48), (55), a-

marcaj a consemnat galitatea, în urma faze construite de dea, continuată de mescu și finalizată Gică Popescu. Pînă tunci însă, Dodenciu ( Dicuț (50), Crăciun Sălăgean (61, 66) au vut ocazia măririi handi-

eapului, dar și itudențil au ratat prin Mănăilă (58, 5&). Finalul deschis a cuprins faze fierbinți la 
ambele porți, Lung,dar mai ales Homan și-au etalat calitățile, ori șuturile lui Lăzăroiu (79, 81), Rada (83), Dodenciu (87) și Bîcu (89) au fost fie anemice, fie imprecise.In prelungiri, așa cum era de așteptat, a atacat mai mult multipla campioană și laureată- . a cupei, Irimescu (92, 95, 107, 117), Ungureanu (97, 109), Bîcu (101), Dumi- trașcu (103) și Badea (116) nu l-au pUtut învinge pe apărătorul buturilor miniere. Divizionarii B n-au mai contat, decît sporadic In atac, fiindcă nu le-a mai permis condiția fizică, iar trecerea precipitată „în rezervă” a lui Baltaru a lipsit echipa de „capul limpede”, de im. previzibilele sale manevre. Oricum, A.S. Paro- șeni părăsește competiția cu fruntea sus, neînvinsă de o divizionară A cu blazon strălucitor, a cărei șansă s-a aflat în... vîrful bocancului lui Leleșan.A.S. PAROȘENI: Homan — Dodenciu, Buzdu- ga, Vișan, Ilădărean ' ’ ;
Cristea, Crăciun, Dicuț (72, Bîrsan) — Lăzăroiu, 
Sălăgean, Baltaru (76, Leleșan).„U" CRAIOVA: Lung— Adrian Popescu (76, 
Badea), Cioroianu, Rada, 
Ungureanu — Gică Po
pescu, Mănăilă, «Irimescu— Biță (62, pumitrășeu),, M. Stănescu, Bîcu.

EXPERIENȚA NUCLE
ARA. Franța a .efectuat joi o nouă experiență nucleară subterană în atolul Mururoa, din sudul Oceanului Pacific. Din 1975 și pînă în prezent, această țară a procedat la 81 de teste nucleare pe atolul Mururoa, preciz ează a- genția United Press ternational.

CEASUR1In R.P. Chineză produs, in primele ale anului în curs, milioane ceea ce 848,9 la decît în punzătoare a anului trecut — relatează agenția China Nouă, citind un r.uriț al Biroului de pentru statistică din i’ng

ceasuri de reprezintă sută mai perioada
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s-au11 luni 54.235 ; mină, cu mult cores-a-statBei.
Organizația Mondială a Sănătății a anunțat' realizarea unui vaccin ent. 'r> tratamentul pfei. tina din cele grave bob, care afectează în prezent 12 milioane
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le- rriăi

N.R. Eventualele modi- . ficări intervenite în programarea filmelor aparțin Ihnepiinderii Cine- matigiafi'e Județene Hunedoara.PETROȘANI — 
iembrie: înfierea; 
rea; Fantomele se besc; Parîngul: Aventuri la Marea Neagră, I-II.LONEA: întunecare,’VULCAN — Luceafărul: Ca-h filme.

LUPEN1 — Cultural : 
B.D. în alertă.’•) URlCANl. Viraj periculos.

No. 
Uni. gră- TV20,00 Telejurnal.20,20 Viața economică.20,35 Din inimi, . Republicii rioaștre ! :Emisiune literar- .muzical - coregrafică (color).20,55 Cadran mondial (color).România în Anul Internațional al

de persoane, în special în Asia, Africa și America Latină, informează agen. ția KUNA.Noul vaccin, realizat baza ultimelor progrese biotehnologie, va avea cost relativ redus și putea fi produs în cantități mari. Expcrții OMS speră că acest medicament, împreună cu cele u- tilizate pînă acum, duce toa re
Un

Andrei APOSTOL

ANUNȚ DE FAMILIE

SCHIMB garsonieră,confort I, Petroșani Nord, cu apartament central. Informații, după ora 18, telefon 42797. (9437)

N U U IT AȚI •
Rețineți din timp locuri la restaurantul preferat !

va la o scădere simți, a incidenței bolii.
GALAXIIgrup de cercetători americani au descoperit șapte noi galaxii, într-o regiune a Cosmosului unde pînă în prezent se credea că nu există nici un corp ceresc, a anunțat Fundația națională pentru științe (NSF), după cum relatează agențiile France Presse și United Press International.Păcii.O nouă și strălucită inițiativă a președintelui' Nicolae Ceaușescu.21,10 Serial științific (color).

„Din tainele natu
rii".Episodul 1. împliniri. pe iectoria dezvoltării.Telejurnal, închiderea programului.
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Intr-o ambianță plăcută puteți petrece REVELIO
NUL în unitățile <de alimentație publică ce vă garan
tează calitatea preparatelor culinare și servirea ire
proșabilă.

PIERDUT carnet de student pe numele Mirea Daniel, eliberat de Institutul de mine Petroșani. II declar nul. (9436)
PIOS omagiu adus mamei, bunicii și străbunicii 

IIANȚIG MARIA 
la un an de la deces.

Familia Popa. (9430)
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